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هـ23/8/1426( وتاريخ 51الصادر باملرسوم امللكي رقم: )م/   

هـ12/5/1434( وتاريخ 24املعدل باملرسوم امللكي رقم: )م/   

هـ5/6/1436( وتاريخ 46املعدل باملرسوم امللكي رقم: )م/   

هـ22/2/1440( وتاريخ 14املعدل باملرسوم امللكي رقم: )م/  

 

التنفيذيةوالئحته   

هـ11/4/1440( وتاريخ 70273القرار الوزاري رقم )الصادرة ب  

 

 ملحق به:

 عقد العمل املوحد

 الئحة تنظيم العمل املوحدة

 تعميم 15أكثر من 
ً
 وزاريا

ً
 وقرارا

ً
ا  
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 منهج ومميزات هذه النسخة من نظام العمل

ه، 22/2/1440( وتاريخ 14إدراج اإلضافات األخيرة على نظام العمل الصادرة باملرسوم امللكي رقم )م/ .1

 .أخضروتمييز النظام عن الالئحة التنفيذية بقالب 

( وتاريخ 79273إدراج الالئحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ) .2

 .)أزرق غامق( يذية بلون ه، وتمييز الالئحة التنف11/04/1440

 إرفاق جميع املراسيم امللكية والقرارات الوزارية التي تم تعديل النظام والالئحة التنفيذية بها. .3

 بنظام العمل واإلشارة لها بحسب مناسبتها في الحاشية. 15إرفاق أكثر من  .4
ً
 متعلقا

ً
 وزاريا

ً
 وقرارا

ً
 تعميما

هي: )عقد العمل املوحد، الئحة تنظيم العمل، جداول إرفاق أبرز املالحق املتعلقة بنظام العمل و  .5

 املخالفات والجزاءات(

 األبواب والفصول واملواد.لنظام الرسم تخطيطي شامل إرفاق  .6
ً
 عمل، متضمنا

مع  CTRLلكل فصل وباب، وبمجرد الضغط على )زر  رابط تشعبيإضافة فهرس إجمالي لنظام العمل، مع  .7

 .زر الفأرة األيسر( تحال للفصل أو املادة املطلوبة

 من فضيلة الشيخ: ريان  .8
ً
إضافة فهرس موضوعي تفصيلي يحوي موضوع كل مادة مع رقمها مستفادا

 الخضيري.

( الختصار الوصول     اإلجمالي، وأيقونة )     الختصار الوصول للفهرس( في كل صفحة )       إضافة أيقونة  .9

 .للفهرس املوضوعي التفصيلي

 ( CTRL+F إمكانية البحث بحسب الكلمة ورقم املادة بالضغط على ) .10
  

  هافليرسلة حوظملأو  مقترح لديهمن 
ً
 (،  saadfahdj@gmail.com) على البريد اإللكتروني مشكورا

 لوجهه الكريم وأن ينفع به اإلسالم واملسلمين
ً
 وهللا أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا

 

    

 سعد بن فهد الخنفري    

 +966 59 616 2070للتواصل:                

 saadfahadj@تويتر:                     

                                                                                                                                                                                               

                                                                    

 هـ1440/  6/  20النسخة: تاريخ 

mailto:saadfahdj@gmail.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=966596162070
https://twitter.com/saadfahadj?lang=ar
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 تشجير النظام
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 اإلجمالي الفهرس

 

 6 الباب األول: التعريفات واألحكام العامة

 6 التعريفات األول:  الفصل       

:  الفصل        ي
 
 9 العامة األحكام الثان

: تنظيم عمليات التوظيف ي
 
 20 الباب الثان

 20 التوظيف وحدات األول:  الفصل       

:  الفصل        ي
 
 24 المعوقي    توظيف الثان

، لتوظيف األهلية المكاتب الثالث:  لفصلا         27 األهلية االستقدام ومكاتب المواطني  

 29 الباب الثالث: توظيف غي  السعوديي   

 40 الباب الرابع: التدريب والتأهيل

 40 العمل صاحب لدى للعاملي    والتأهيل التدريب األول:  الفصل       

:  الفصل        ي
 
 44 العمل صاحب لدى العاملي    غي   مع والتدريب التأهيل عقد الثان

 46 الباب الخامس: عالقات العمل

 46 العمل عقد األول:  الفصل       

:  الفصل        ي
 
 52 التأديب وقواعد الواجبات الثان

               :
ا
 52 العمل أصحاب واجبات أوال

ا:                 45 العمال واجبات ثانيا

ا:               
ا
 55 التأديب قواعد ثالث

 58  العمل عقد انتهاء الثالث:  الفصل       

 65 الخدمة نهاية مكافأة الرابع:  الفصل       

وط العمل وظروفهال  67 باب السادس: شر

 67 األجور األول:  الفصل       

:  الفصل        ي
 
 72 العمل ساعات الثان

ات الثالث:  صلالف         73 األسبوعية والراحة الراحة فير

               :
ا
ات أوال  73 الراحة فير

ا:                 74 األسبوعية الراحة ثانيا

 78 اإلجازات الرابع:  الفصل       
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 83 الباب السابع: العمل لبعض الوقت 

ى وإصابات العمل والخدمات الباب الثام ن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكير

 85 الصحية واالجتماعية

 85 العمل مخاطر من الوقاية األول:  الفصل       

:  الفصل        ي
 
ى الصناعية الحوادث من الوقاية الثان  87 الكير

 89 العمل إصابات الثالث:  الفصل       

 93 واالجتماعية الصحية الخدمات الرابع:  الفصل       

 98 الباب التاسع: تشغيل النساء 

: تشغيل األحداث  103 الباب العاشر

: عقد العمل البحري  107 الباب الحادي عشر

ي المناجم والمحاجرالباب ال
 
: العمل ف ي عشر

 
 113 ثان

: تفتيش العمل  116 الباب الثالث عشر

: هيئات تسوية الخالفات العمالية  124 الباب الرابع عشر

: العقوبات  130 الباب الخامس عشر

 138 : أحكام ختاميةالباب السادس عشر 

 139 المراسيم والقرارات الوزارية

 154 المالحق

 199 التعاميم والقرارات الوزارية

 241 الفهرس التفصيلي الموضوعي 
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 ألول: التعريفات واألحكام العامةالباب ا

 الفصل األول: التعريفات

 

 :(1)األولىاملادة 

 يسمى هذا النظام نظام العمل.

 

 :(2)الثانيةاملادة 

النظام املعاني املبينة أمامها ما لم يقتض يقصد باأللفاظ والعبارات واآلتية أينما وردت في هذا 

 السياق خالف ذلك:

 : وزارة العمل.الوزارة

 : وزير العمل.الوزير

 : الجهة اإلدارية املنوط بها شؤون العمل في النطاق املكاني الذي يحدد بقرار من الوزير.مكتب العمل

 أو أكثر صاحب العمل
ً

ل عامال ِّ
 
 مقابل أجر.: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغ

: كل شخص طبيعي يعمل ملصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان العامل

 بعيًدا عن نظارته.

 : الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة.الحدث

ا لعقد عمل )مكتوب أو غير مكتوب(  كافة،: الجهد املبذول في النشاطات اإلنسانية العمل
ً
تنفيذ

بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها، صناعية كانت أو تجارية، أو زراعية، أو فنية، أو غيرها، عضلية 

 كانت أو ذهنية.
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أنشئت األعمال التي  وبالنسبة للمنشآت:: موضوع نشاطهم املعتاد، العمل األصلي: بالنسبة لألفراد

إن كانت من شركات  -ام بها واملنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد االمتيازاملنشأة من أجل القي

 أو في السجل التجاري. -االمتياز

: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتض ي طبيعة العمل املؤقت

 ي الحالتين تسعين يوًما.إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه، وال يتجاوز ف

: العمل الذي ال يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه املعتاد، وال العمل العرض ي

 يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يوًما.

 : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.العمل املوسمي

ى صاحب عمل ولساعات عمل تقل : العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدالعمل لبعض الوقت

عن نصف ساعات العمل اليومية املعتادة لدى املنشأة، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله 

ا أو بعض أيام األسبوع.  يوميًّ

: خدمة العامل غير املنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي، من تاريخ الخدمة املستمرة

 اآلتية:ستمرة في الحاالت ابتداء الخدمة، وتعد الخدمة م

 اإلجازات والعطل املقررة نظاًما. - 1

 فترة االنقطاع ألداء االمتحانات وفًقا ملا هو منصوص عليه في هذا النظام. -2

حاالت غياب العامل عن عمله بدون أجر التي ال تزيد مدتها على عشرين يوًما متقطعة خالل سنة  -3

 العمل.

للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما : كل ما يعطى األجر األساس ي

ا إليه العالوات الدورية.
ً
 كان نوع األجر أو طريقة أدائه، مضاف

ا إليه سائر الزيادات املستحقة األخرى التي تتقرر للعامل مقابل األجر الفعلي
ً
: األجر األساس ي مضاف

ء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أدا

 ومن ذلك: ،عقد العمل أو الئحة تنظيم العمل
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العمولة، أو النسبة املئوية من املبيعات، أو النسبة املئوية من األرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم  - 1

 .بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة اإلنتاج أو تحسينه

 البدالت التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله. -2

 الزيادات التي قد تمنح وفًقا ملستوى املعيشة، أو ملواجهة أعباء العائلة. -3

املنحة أو املكافأة: هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء أمانته، أو كفايته،  -4

به ذلك، إذا كانت هذه املنحة أو املكافأة مقررة في عقد العمل، أو الئحة تنظيم العمل وما شا

 للمنشأة، أو جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزًءا من األجر ال تبرًعا.

امليزات العينية: هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد  -5

عمل أو في الئحة تنظيم العمل. وتقدر بحد أقص ى يعادل األجر األساس ي ملدة شهرين عن كل سنة، ال

 ما لم تقدر في عقد العمل أو الئحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك.

 : األجر الفعلي.األجر

لع يديره شخص طبيعي أو اعتباري، : كل مشرو املنشأة ِّ
 
غ

َ
 أو أكثر ُيش

ً
ا كان نوعه-لقاء أجر ،عامال  .-أيًّ

 أو في الئحة تنظيم العمل. ،على خالف ذلك في عقد العمل ص  نَ ما لم يُ  ،: ثالثون يوًماالشهر

 النظام.: الالئحة التنفيذية لهذا الالئحة
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 الفصل الثاني: األحكام العامة

 

 :(3)الثالثةاملادة 

بعد توافر الشروط املنصوص عليها في هذا النظام، العمل حق للمواطن، ال يجوز لغيره ممارسته إال 

 واملواطنون متساوون في حق العمل.

 

 :(4)الرابعةاملادة 

يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام االلتزام بمقتضيات أحكام الشريعة 

 اإلسالمية.

 

 (1) :(5)الخامسةاملادة 

 اآلتي:تسري أحكام هذا النظام على 

                                                             
 وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت:هـ ٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦)م/ املرسوم امللكي رقمبناًء على هذه املادة ُعّدلت  (1)
 تسري أحكام هذا النظام على:)
 كل عقد يلتزم مبقتضاه أي شخص ابلعمل ملصلحة صاحب عمل وحتت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.  -1
 ذلك الذين يشتغلون يف املراعي أو الزراعة.عمال احلكومة واهليئات واملؤسسات العامة مبن يف  -٢
 عمال املؤسسات اخلريية. -٣
 العمال يف املنشآت الزراعية والرعوية اليت تشّغل عشرة عمال فأكثر. -٤
 العمال يف املنشآت الزراعية اليت تقوم بتصنيع منتجاهتا. -٥
 مة للزراعة أو إصالحها.العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل اآلالت امليكانيكية الالز  -٦
 عقود التأهيل والتدريب مع غري العاملني لدى صاحب العمل يف حدود األحكام اخلاصة املنصوص عليها يف هذا النظام. -٧
 (.العاملني بعض الوقت يف حدود ما يتعلق ابلسالمة والصحة املهنية وإصاابت العمل وما يقرره الوزير -٨
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كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل ملصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛  – 1

 مقابل أجر. 

 عمال الحكومة والهيئات واملؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في املراعي أو الزراعة.  – 2

 عمال املؤسسات الخيرية.  – 3

دى صاحب العمل في حدود األحكام الخاصة عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين ل – 4

 املنصوص عليها في هذا النظام. 

وإصابات العمل وما يقرره العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسالمة والصحة املهنية  – 5

 الوزير.

 

 :(6)السادسةاملادة 

التأديب، والحد تسري على العامل العرض ي واملوسمي واملؤقت األحكام الخاصة بالواجبات وقواعد 

والعطالت  األقص ى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة األسبوعية، والتشغيل اإلضافي،

 الرسمية، وقواعد السالمة، والصحة املهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.

 :التنفيذية ئحةالال 

 (1املادة )

في العمل ملدة تجاوزت تسعين  ،أو عقد العمل العرض ي ،عقد العمل املؤقت :استمر الطرفان في كل من إذا -1

، تحول عقد العمل املؤقت أو عقد العمل العرض ي إلى عقد عمل يخضع
ً
دون  ،لجميع أحكام نظام العمل يوما

 -أشيرة العمل التي قدم بها العامل النظر ملسمى ت
ً
 قامة املمنوحة له بموجبها.ومدة اإل ،-إذا كان وافدا

العمل العرض ي، عقد  :العمالية بالنظر في الخالفات التي قد تنشأ بين الطرفين في كل من املحاكمتختص  -2

 واملوسمي، واملؤقت.
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 (1) :(7)السابعةاملادة 

 من:يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل  – 1

أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في املنشأة التي ال تضم  –أ 

 سواهم. 

 العبو األندية واالتحادات الرياضية ومدربوها.  –ب 

 العمالة املنزلية ومن في حكمهم.  –ج 

 عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.  –د 

 في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. عمال البحر الذين يعملون  -هـ 

 العاملون غير السعوديين القادمون ألداء مهمة محددة وملدة ال تزيد على شهرين. –و 

( أ) :الئحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات –بالتنسيق مع الجهات املختصة–يصدر الوزير  – 2

تشتمل على الحقوق والواجبات واألحكام ذه املادة؛ ( من ه1( من الفقرة )و( و)هـ( و)د( و)جو)

 .الخاصة األخرى ذات الصلة بكل فئة

  ئحة التنفيذية:الال 

 (2املادة )

                                                             
 وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت:هـ ٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦)م/ املرسوم امللكي رقمبناًء على هذه املادة ُعّدلت  (1)

 يستثىن من تطبيق أحكام هذا النظام:)
 أفراد أسرة صاحب العمل، وهم: زوجه، وأصوله، وفروعه، الذين يعملون يف املنشأة اليت ال تضم سواهم. -1
 كمهم.خدم املنازل، ومن يف ح -٢
 عمال البحر الذين يعملون يف سفن تقل محولتها عن مخسمائة طن. -٣
 عمال الزراعة من غري الفئات املنصوص عليها يف املادة اخلامسة من هذا النظام. -٤
 العاملون غري السعوديني القادمون ألداء مهمة حمددة، وملدة ال تزيد على شهرين. -٥
 ية، ومدربوها.العبو األندية واالحتادات الرايض -٦

وتقوم الوزارة ابلتنسيق مع اجلهات املختصة بوضع الئحة خاصة خلدم املنازل ومن يف حكمهم حتكم عالقتهم مع مستخدميهم، وحتدد 
 .(حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفعها جمللس الوزراء
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، أو الرعاة ومن في الزراعيينومن في حكمهم: العمال  ،والرعاة الخاصين ،بعمال الزراعةيقصد 

 اصة، أو في رعاية مواشيهم الخاصة؛مزارعهم الخحكمهم الذين يعملون لدى األفراد في منازلهم، أو في 

 ت.نشآاملدون 

 

 :(8)الثامنةاملادة 

يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل 

 بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

 

 :(9)التاسعةاملادة 

اللغة العربية هي الواجبة االستعمال في البيانات والسجالت وامللفات وعقود العمل وغيرها مما هو 

منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيًقا ألحكامه، وكذلك التعليمات التي يصدرها 

 صاحب العمل لعماله.

للغة العربية في أي من الحاالت املذكورة فإن وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب ا

 النص العربي هو املعتمد دون غيره.

 

 :(10)العاشرةاملادة 

تحسب جميع املدد واملواعيد املنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري، ما لم ينص في عقد 

 العمل أو الئحة تنظيم العمل على خالف ذلك.
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 (1) :(11)عشرةاملادة الحادية 

إذا عهد صاحب العمل ألي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله األصلية، أو جزء منها؛ 

 .يعطيها صاحب العمل األصلي لعمالهالتي وجب على األخير أن يعطي عماله جميع الحقوق واملزايا 

 

 (2): (11)عشرة مكرر املادة الحادية 

واألنظمة ذات العالقة؛ للوزير أن يتخذ اإلجراءات التي من شأنها مع عدم اإلخالل بأحكام هذا النظام 

 .نظيم حركة انتقال األيدي العاملةأن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وت

 

 (3) :(12)عشرةاملادة الثانية 

1 –  
ً
 موحدا

ً
 لقواعد  –أو أكثر  –تضع الوزارة نموذجا

ً
لالئحة تنظيم العمل، على أن يكون شامال

تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك األحكام املتعلقة بامليزات واألحكام الخاصة 

 باملخالفات والجزاءات التأديبية. 

 العمل.  تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم – 2

                                                             
 وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت:هـ ٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦)م/ املرسوم امللكي رقمبناًء على هذه املادة ُعّدلت  (1)

إذا عهد صاحب العمل ألي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله األصلية، أو جزء منها وجب على األخري أن  -1)
  يعطي عماله كافة احلقوق واملزااي اليت يعطيها صاحب العمل األصلي لعماله، ويكوانن مسؤولني عنها ابلتضامن فيما بينهما.

 .(إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسؤولني ابلتضامن فيما بينهم عن الوفاء اباللتزامات الناشئة عن هذا النظام وعقود العمل -٢       
 .هـ 1٤٣٦/  ٦/  ٥( واتريخ ٤٦)م/ املرسوم امللكي رقمبناًء على هذه املادة ُأضيفت  (٢)
 وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت:هـ ٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦)م/ امللكي رقماملرسوم بناًء على هذه املادة ُعّدلت  (٣)

ا مبا له وما )
ً
جيب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل جبميع حمتوايته ليكون كل منهما على بينة من أمره وعامل

ل سنة من اتريخ سراين هذا النظام أو اتريخ بلوغ عليه. وعلى صاحب العمل الذي يشّغل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خال
النصاب الئحة لتنظيم العمل تتضمن األحكام الداخلية للعمل، وجيب أن تكون هذه الالئحة شاملة لقواعد تنظيم العمل، وما يتصل 

بية مبا ال يتعارض مع أحكام هذا به من أحكام، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة ابمليزات واألحكام اخلاصة ابملخالفات واجلزاءات التأدي
 .(النظام
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  :التنفيذية الالئحة

 (3املادة )

املوحد لالئحة تنظيم العمل النموذج عتمد يُ ( من النظام الثانية عشرة( من املادة )1في تنفيذ أحكام الفقرة )

 .(1رقم  امللحق)الالئحة املرافقة لهذه  بالصيغة

 

 (1) :(13)عشرةاملادة الثالثة 

يلتزم كل صاحب عمل بإعداد الئحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج املعد من الوزارة،  – 1

  .ويجوز للوزير االستثناء من ذلك

 إضافية، بما ال يتعارض مع أحكام هذا  – 2
ً
 وأحكاما

ً
يجوز لصاحب العمل تضمين الالئحة شروطا

 له. 
ً
 النظام والئحته والقرارات الصادرة تنفيذا

يجب على صاحب العمل أن يعلن الئحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في  – 3

 ضعين لها بأحكامها".املنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخا

 :التنفيذية الالئحة

 (4املادة )

( من النظام الثالثة عشرة( من املادة )2( وأحكام الفقرة )الثانية عشرة( من املادة )2في تنفيذ أحكام الفقرة )

 
ُ
 عتمد الئحة تنظيم العمل للمنشأة وفق أي من اإلجراءين التاليين:ت

 يمكن للمنشأة اختيار النموذج املوح -1
ً
دون إجراء  ،املنشأة عملِّ  لتنظيمِّ  حة  كالئ د لالئحة تنظيم العمل الكترونيا

وذلك عبر بوابة الوزارة االلكترونية، ومتابعة الخطوات املطلوبة حتى تعتمد، وتصدر  ،أو إضافات عليهأي تعديل 

 شهادة الكترونية بذلك.

                                                             
 وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت:هـ ٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦)م/ املرسوم امللكي رقمبناًء على هذه املادة ُعّدلت  (1)
 تعتمد الوزارة الئحة تنظيم العمل، وما يطرأ عليها من تعديل، خالل ستني يوًما من اتريخ تقدميها إىل الوزارة.)

 فإذا انقضت تلك املدة دون صدور املوافقة أو االعرتاض عليها أصبحت الالئحة انفذة اعتباًرا من انقضاء تلك املدة.
 .(وعلى صاحب العمل أن يعلن الالئحة بعد اعتمادها يف مكان ظاهر يف املنشأة أو أبي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملني هبا



 نـــــظام الــعمـــــــــــل

 
 15 

وعدم اختيار الالئحة النموذجية، فيشترط في  ،العمل خاصة بها عداد الئحة لتنظيمفي حال رغبة املنشأة في إ -2

ليقوم املكتب  ؛مراجعتها وتصديقها من مكاتب املحاماة املعتمدة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية :هذه الحالة

 له، لتنفيذيةالئحته امع أحكام نظام العمل و بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض 
ً
 والقرارات الصادرة تنفيذا

 
َ
 .جراءات؛ العتمادها وفق ما تقرره من إرفعها للجهة املختصة التي تحددها الوزارة م  ومن ث

املنشآت التي سبق لها اعتماد الئحة تنظيم عمل خاصة بها من إعداد الئحة تنظيم عمل جديدة وفق  تستثنى -3

نظام العمل وهذه الالئحة إذا كانت جميع املواد الواردة بها تتفق مع  ،املرفق بهذه الالئحةد النموذج املوح

تتعارض مع ذلك، فتعتبر  أما إذا تضمنت موادَ  والقرارات الصادرة بموجبها. والنموذج املوحد لالئحة تنظيم العمل

بحيث تتفق مع نظام العمل وهذه الالئحة والنموذج  ؛وعلى املنشأة تعديل تلك املواد ،تلك املواد ملغاة وال يعتد بها

 .( من هذه املادة2 -1وفق اإلجراءين أعاله في الفقرة ) ،والقرارات الصادرة بموجبها العملاملوحد لالئحة تنظيم 

 

  :(14)عشرةاملادة الرابعة 

 (1)ملغاة

 

 :(15)عشرةاملادة الخامسة 

 العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل املختص كتابة بالبيانات اآلتية:على صاحب 

اسم املنشأة ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه إليه املراسالت، وأي معلومة يكون من شأنها  -1

 سهولة االتصال باملنشأة.

السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه، النشاط االقتصادي املرخص له بمزاولته مع ذكر رقم  -2

 وجهة إصداره، وإرفاق صورة منه.

 عدد العمال املراد تشغيلهم في املنشأة. -3

                                                             
وقد كانت املادة هـ ٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦)م/ املرسوم امللكي رقماملادة الثالثة عشرة وذلك بناًء على أُلغيت هذه املادة بعد دجمها مع  (1)

 .(يصدر الوزير بقرار منه منوذًجا أو مناذج للوائح تنظيم العمل ليسرتشد هبا أصحاب العملسابقاً ابلنص اآليت: )
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 اسم مدير املنشأة املسؤول. -4

 أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة. -5

 

 :(16)عشرةاملادة السادسة 

 يمثــــــــــــــــــــــــعين مسيإذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه، فعليه أن  -1
ً

 له في ـــــــؤوال

وفي حالة تعدد الشركاء أو املديرين في املنشأة يسمى أحدهم من املقيمين في مكان  ،مكان العمل

 عن أي مخالفة ألحكام هذا النظام.
ً

 العمل، يمثل صاحب العمل ويكون مسؤوال

تابة باسم الشريك أو املدير، وعليه في حالة على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل املختص ك -2

تغييره أن يبلغ املكتب باسم الشريك أو املدير الجديد خالل سبعة أيام على األكثر من تولي هذا األخير 

 عمله.

 -عملهإذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة، أو إذا لم يباشر الشخص املعين  -3

 بأعمال امل
ً

 عن املنشأة.فإن من يقوم فعال
ً

 دير أو صاحب العمل نفسه يعد مديًرا مسؤوال

 وفي كل األحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية.

 

 :(17)عشرةاملادة السابعة 

على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجالت والكشوف وامللفات التي تحدد ماهيتها، 

 ئحة.والبيانات التي يجب أن تتضمنها الال 

 بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة 
ً

وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدوال

 األسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوب املناوبة.

 :التنفيذية الالئحة

 (5املادة )



 نـــــظام الــعمـــــــــــل

 
 17 

 سواء كانت  -التي يحتفظ بها في مكان العمل  احب العمل تضمين الكشوف والسجالت وامللفاتـــــعلى ص يجب

 البيانات التالية: -الكترونية ورقية أم

كشف أسماء العمال: يحتوي على بيانات بأسماء عمال املنشأة، ومهنة كل منهم، وأعمارهم، وجنسياتهم،  -1

 وتواريخها. ،وأرقام هوياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين

مهم لها، وما يتم حسمه من األجر، العمال: يحتوي على بيانات بأجور العمال، وتواريخ استال كشف أجور  -2

 وسبب الحسم.

وسبب  عليه، على بيان باسم العامل، ومقدار أجره، ومقدار الغرامة املوقعة سجل قيد الغرامات: يحتوي  -3

 يقاعها.وتاريخ إ

مل للعمل، ووقت انصرافه من مقر العمل، وأي سجل الحضور واالنصراف: يحتوي على وقت حضور العا -4

 بيانات أخرى يضعها صاحب العمل.

تدريب، ونوعه، ومدته، وسنة التدريب، وعدد وأسماء السجل تدريب السعوديين: يحتوي على اسم برنامج  -5

 العاملين لديه. تم تدريبهم عليه، ونسبتهم من عدد العاملين الذين

نشآت املحتمل إصابة عمالها باألمراض املهنية: يحتوي على بيان بأسماء سجل الفحص الطبي للعمال وامل -6

 تاريخ الفحص، ونتائجه.و  ،م فحصهمتالعمال الذين 

 ملف عمل لكل عامل: يحتوي على بياناته، وعنوانه، ونسخة من عقد العمل، وأي شهادات أو وثائق يقدمها -7

 لصاحب العمل.

 

 :(81)عشرةاملادة الثامنة 

انتقلت ملكية املنشأة ملالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير إذا 

 ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة.

أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن املدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية خدمة 

ق بتاريخ انتقال امللكية، أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين مفترضة االستحقا

لى ــلف عـــــخـلف والـــسـال عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال املنشآت الفردية ألي سبب اتفاق
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في حال لعامل ول ،الخطية الك الجديد بموافقة العاملــــــقال جميع حقوق العمال السابقة إلى املـــــــتـان

م مستحقاته من السلف.
 
 عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسل

 

 :(19)عشرةاملادة التاسعة 

وللعامل  ،ديوًنا ممتازة من الدرجة األولىتعد املبالغ املستحقة للعامل أو ورثته بمقتض ى هذا النظام 

حالة إفالس صاحب العمل أو وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي 

تصفية منشأته تسجل املبالغ املذكورة ديوًنا ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر 

واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك املصروفات القضائية ومصروفات اإلفالس 

 أو التصفية.

 

 :(20)العشروناملادة 

أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو  ال يجوز لصاحب العمل أو العامل

ا ألحكامه
ً
كما ال يجوز ألي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط  ،القرارات واللوائح الصادرة تنفيذ

على حرية اآلخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما 

 و اختصاص الجهة املختصة بتسوية الخالفات.يتنافى مع حرية العمل أ

 :التنفيذية الالئحة

 (6املادة )

 .أو بطاقة التأمين الطبي ،أو إقامتهصاحب العمل عدم االحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي، على 
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  :(21)والعشروناملادة الحادية 

الجهات ذات العالقة كلما اقتض ى األمر التنسيق مع  -في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام-على الوزير

 ذلك.

  



 نـــــظام الــعمـــــــــــل

 
 20 

 الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف

 الفصل األول: وحدات التوظيف

 

 :(22)والعشروناملادة الثانية 

توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في األماكن املناسبة ألصحاب العمل والعمال، تقوم بما 

 يأتي:

الحصول على األعمال املناسبة، ومساعدة أصحاب األعمال في إيجاد العمال مساعدة العمال في  -1

 املناسبين.

جمع املعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات  -2

 واالجتماعي.العامة والخاصة املعنية بشؤون التخطيط االقتصادي 

 تنفيذ الواجبات اآلتية: -3

 تسجيل طالبي العمل. -1/  3

 الحصول على بيانات باألعمال الشاغرة من أصحاب األعمال. -2/  3

 إحالة طلبات العمال لألعمال الشاغرة املالئمة. -3/  3

تقديم النصح واملعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب املنهي، أو بإعادة  -4/  3

 ل الشاغرة.التدريب الالزم للحصول على األعما

 غير ذلك من األمور التي تقررها الوزارة. -5/  3
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 :(23)والعشروناملادة الثالثة 

 وظيف،ــتـيطلب قيد اسمه في وحدة ال لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن

 وعنوانه. ،ورغباته ،وأعماله السابقة ،ومؤهالته ،مع بيان تاريخ مولده

 

 :(24)والعشروناملادة الرابعة 

تحدد الالئحة قواعد سير العمل وإجراءاته في وحدات التوظيف، ونماذج السجالت واإلشعارات 

واألوراق املستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف املهن وفًقا للتصنيف املنهي املعتمد، وتكون 

 التوظيف. أساًسا في تنظيم عمليات

 

 :(25)شرونوالعاملادة الخامسة 

 على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل املختص ما يأتي:

بياًنا باألعمال الشاغرة واملستحدثة، وأنواعها، ومكانها، واألجر املخصص لها، والشروط الالزم  -1

 توافرها لشغلها، وذلك في مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوًما من تاريخ شغورها أو استحداثها.

إشعاًرا بما اتخذه بشأن توظيف املواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خالل سبعة أيام من تاريخ  -2

م خطاب الترشيح.
ُّ
 تسل

بياًنا بأسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل  -3

 ئحة.لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها الال 

تقريًرا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في األعمال املتوقعة خالل السنة  -4

 التالية لتاريخ التقرير.

 ن هذه املادة خالل شهر محرم من كل عام.م 4، 3ترسل البيانات املشار إليها في الفقرتين  -5
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 :التنفيذية الالئحة

 (7املادة )

( من والخامسة والعشرون، والرابعة والعشرون، والثالثة والعشرون، الثانية والعشرونفي تنفيذ أحكام املواد )

من أجل تفعيل ودعم وحدات  ؛يتم التنسيق املشترك بين الوزارة وصندوق تنمية املوارد البشريةالنظام: 

حاللها إ، وتدريبها، و م بدورها في توظيف األيدي العاملة الوطنية، وتأهيلهاللقيا ؛التابعة للصندوق  يفـــــــــــــالتوظ

 محل العمالة الوافدة.

 

 :(26)والعشروناملادة السادسة 

ا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب  -1 على جميع املنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّ

العمل، وإتاحة الفرصة املناسبة لهم إلثبات السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في 

 صالحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم لألعمال املوكولة إليهم.

% من مجموع 75احب العمل عن يجب أال تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم ص -2

وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو املؤهالت الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف  ،عماله

 باملواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقًتا.

 :التنفيذية الالئحة

 (8املادة )

نسب التوطين لدى املنشآت تحدد  :( من النظامالسادسة والعشرون املادة)( من 2في تنفيذ أحكام الفقرة )

لكل نشاط من أنشطة تم من خاللها متابعة نسب التوطين ي ؛والواجب تحقيقها من خالل برامج تضعها الوزارة

ملحددة، مثل القطاع الخاص، وحجب كل أو بعض خدمات الوزارة عن املنشآت التي ال تحقق نسبة التوطين ا

على أن تقوم الوزارة بتحديث هذه البرامج بشكل دوري كلما  ؛)نطاقات(لتوطين الوظائف  برنامج تحفيز املنشآت

 دعت الحاجة إلى ذلك.
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  :(27)والعشروناملادة السابعة 

في بعض النشاطات واملهن وفي بعض املناطق -للوزير عند االقتضاء أن يلزم أصحاب العمل 

بعدم توظيف العمال إال بعد تسجيلهم في وحدات التوظيف بالشروط واألوضاع التي  -واملحافظات

  يحددها بقرار منه.
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 الفصل الثاني: توظيف املعوقين

 

 :(28) والعشروناملادة الثامنة 

 
ً
وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من  فأكثر،على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عامال

ا أن يشغل تشغيل امل % على األقل من مجموع عدد عماله من 4عوقين الذين تم تأهيلهم مهنيًّ

ا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها.  املعوقين املؤهلين مهنيًّ

وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل املختص بياًنا بعدد الوظائف واألعمال التي يشغلها املعوقون الذين 

ا، وأجر كل منهم.تم تأهيلهم   مهنيًّ

 :التنفيذية الالئحة

 (9املادة )

 أو املستشفيات ،تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة - ببموجكل شخص يثبت  :بالشخص ذي اإلعاقةيقصد  -1

 عمل والتنميةال اقات التعريفية الصادرة عن وزارةحدى البطب إبموجفي القطاعات الحكومية األخرى، أو 

 عاقات التالية:أو أكثر، من اإل  أن لديه إعاقة دائمة -االجتماعية

، صعوبات التعلم، اإلعاقة العقلية، اإلعاقة الجسمية، اإلعاقة الحركية السمعية،اإلعاقة البصرية، اإلعاقة 

طلب االنفعالية، التوحد، أو أي إعاقة أخرى تت االضطراباتصعوبات النطق والكالم، االضطرابات السلوكية، 

 أحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية.

 للمعايير  ،ظروف وبيئة العمل مةءوموا ،يسيرية: التعديالت الهندسيةيقصد بالترتيبات والخدمات الت -2
ً
وفقا

نصوص عليها في الباب الثاني من مجلد االشتراطات املعمارية في كود البناء السعودي، وأي من الترتيبات املبينة امل

لتمكين الشخص ذي  ؛متى كانت ضرورية والزمة (2رقم  )امللحقسترشادي املرفق بهذه الالئحة جدول اإل الفي 

 اإلعاقة من القيام بمهام عمله.

يقصد بالقدرة على العمل: استيفاء الشخص ذي اإلعاقة لشروط شغل الوظيفة، أو العمل املتقدم له بما في  -3

 ؛ ليتمكن من القيام بمهام عمله.أو متطلبات أخرى  ، و/أو املهاريةو/أو املهنية ،يةملالع ذلك املتطلبات
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( )نطاقاتبأكثر من واحد وفق برنامج تحفيز املنشآت لتوطين الوظائف  عاقةالشخص ذي اإل  يشترط الحتساب -4

 ما يلي:

تبين نوع ودرجة ماعية والتنمية االجت وزارة العملمن  اإلعاقة على بطاقة تعريفيةأن يحصل الشخص ذو  -أ

 اإلعاقة.

 عاقته.العامل ذو اإلعاقة مع نوع ودرجة إأن تتوافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها  -ب

لتمكينه من القيام بمهام عمله إذا ثبت  ؛الضروريةوالترتيبات التيسيرية لكل عامل االستفادة من الخدمات  -5

، أو إعاقة ليس صابته بمرض( من هذه املادة إ1)ن الجهات املنصوص عليها في البند ع جب تقرير طبي صادربمو 

 من تاريخ اإلصابة.من شأنها إ
ً
 قعاده عن العمل لفترة تتجاوز مائة وعشرون يوما

هذه عمل، أو وق ومزايا العاملين اآلخرين املنصوص عليها في نظام القيتمتع العاملون ذوو اإلعاقة بجميع ح -6

 .ئحة، أو الئحة تنظيم العمل للمنشأةالال 

  ز ال يجو  -7
ً
أو ترقيتهم، أو استفادتهم من  ،في رفض توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة أن تكون اإلعاقة بذاتها سببا

 للتعريف الوارد في البند ) إذانهي برامج التدريب امل
ً
 ( من هذه املادة.3توافر شرط القدرة على العمل وفقا

 .وهذا تصرف غير محمود ،في األجور بين العاملين على أساس اإلعاقةال يجوز التمييز  -8

وأنواع  ،وأجورهم ،لين ذوي اإلعاقة لديها، وطبيعة عملهمعداد العامبأ الخاصة بالبيانات أةشنتحتفظ امل -9

 ويجب اإلفصاح عن تلك البيانات ملفتش ي العمل عند طلبها. ،الترتيبات والخدمات التيسيرية املقدمة لهم

 للنماذج والضوابط املعمول بها  اإلعاقةتكون طلبات التوظيف املقدمة من األشخاص ذوي  -10
ً
في صندوق وفقا

 ارد البشرية.تنمية املو 

والخدمات التيسيرية املنصوص عليها في الجدول  ،باالشتراطات املكانية اإلعاقةالتي توظف ذوي  أةتلتزم املنش -11

 (.2رقم  املرفق)الالئحة سترشادي املرفق بهذه اال 

وطبيعة ، التحقق من عدد العاملين ذوي اإلعاقة ،للمنشآت على مفتش ي العمل عند القيام بزيارات تفتيشية -12

 والخدمات التيسيرية املقدمة لهم. ،ونوع الترتيبات ،عملهم
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  :(29)والعشروناملادة التاسعة 

من أداء عمل آخر غير إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته املعتادة ال يمنعه 

فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في  ؛عمله السابق

 وال يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته. .باألجر املحدد لهذا العمل ،العمل املناسب
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 ومكاتب االستقدام األهليةلفصل الثالث: املكاتب األهلية لتوظيف املواطنين، ا

 

 :(30)الثالثون املادة 

ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام 

 العمال ما لم يكن مرخًصا له بذلك من الوزارة.

وتحدد الالئحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، 

إلغائه، واآلثار املترتبة على ذلك، وغير والواجبات واملحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو 

ا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.  ذلك مما يكون ضروريًّ

 :التنفيذية الالئحة

 (10املادة )

تراخيص نشاط توظيف السعوديين، ونشاط االستقدام، وتجديد وإلغاء  تحدد شروط منح

 التراخيص، ومهام كل منهما، واآلثار املترتبة على ذلك، من خالل ما يلي:

 وتعتبر جزًءا ،ضوابط وقواعد ممارسة نشاط توظيف السعوديين بالصيغة املرفقة بهذه الالئحة -1

 .(3)امللحق رقم  .الالئحة ال يتجزأ من هذه

التوسط في االستقدام وتقديم الخدمات العمالية بالصيغة نشاط ضوابط وقواعد ممارسة  -2

 .(4)امللحق رقم  .الالئحةال يتجزأ من هذه  بر جزًءااملرفقة بهذه الالئحة، وتعت
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  (:31)والثالثون املادة الحادية 

أسهمت املكاتب في توظيفهم والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن ُيعد  العمال السعوديون الذين 

 لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعالقة عقدية مباشرة.
ًّ

 أصحاب العمل عماال
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 الباب الثالث: توظيف غير السعوديين

 

 :(32)والثالثون املادة الثانية 

 الوزارة.ال يجوز االستقدام بقصد العمل إال بعد موافقة 

 

 :(33)والثالثون املادة الثالثة 

، وال يجوز أن يسمح له بمزاولته، إال بعد الحصول على رخصة 
ً

ال يجوز لغير السعودي أن يمارس عمال

 عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض.

 ويشترط ملنح الرخصة ما يأتي:

 أن يكون العامل قد دخل البالد بطريقة مشروعة ومصرًحا له بالعمل. -1

أن يكون من ذوي الكفايات املهنية أو املؤهالت الدراسية التي تحتاج إليها البالد، وال يوجد من أبناء  -2

البالد من يحملها أو كان العدد املوجود منهم ال يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي 

 تحتاج إليها البالد.

 أن يكون متعاقًدا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته. -3

ويقصد بكلمة )العمل( في هذه املادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة 

 بما في ذلك الخدمة املنزلية.

 

 :(34)والثالثون املادة الرابعة 

تصريح أو ترخيص يكون مطلوًبا من جهة أخرى ملمارسة ال يغني عن رخصة العمل املشار إليها أي 

 العمل أو املهنة.
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 (1) :(35)والثالثون املادة الخامسة 

وطين للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل املعايير الخاصة بت

  .الوظائف التي تضعها الوزارة

 

 :(36)والثالثون املادة السادسة 

 يحدد بقرار منه املهن واألعمال التي يحظر على غير السعودي االشتغال بها.على الوزير أن 

 :التنفيذية الالئحة

 (11املادة )

 :
ً
 ال يجوز توظيف العامل غير السعودي في أي من املهن التالية:أوال

 كاتب استقبال عام. -10 كبير إداريي موارد بشرية. -1

 استقبال فندقي.كاتب  -11 مدير شؤون موظفين. -2

 كاتب استقبال مرض ى. -12 مدير شؤون عمل وعمال. -3

 كاتب شكاوى. -13 مدير عالقات أفراد. -4

 أمين صندوق. -14 اختصاص ي شؤون أفراد. -5

 حارس أمن خاص. -15 كاتب شؤون أفراد. -6

 معقب. -16 كاتب توظيف. -7

 مفاتيح.ناسخ أو مصلح  -17 كاتب شؤون موظفين. -8

 مخلص جمركي. -18 كاتب دوام. -9

 -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة -ال يجوز إسناد أي من مهام تلك املهن والوظائف إلى عامل غير سعودي كما 

 تحت أي مسمى وظيفي آخر.

:
ً
 تقرره الوزارة. وفق ما أي نشاط أو مهن أو أعمال على السعوديينر العمل في قصَ يُ  ثانيا

 

                                                             
جيب التأكد قبل وقد كانت املادة سابقاً ابلنص اآليت: )هـ ٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦)م/ املرسوم امللكي رقمبناًء على هذه املادة ُعّدلت  (1)

 .(ويرغب يف القيام ابلعمل نفسه ،جتديد رخصة العمل من أنه ليس بني طاليب العمل من السعوديني من تتوافر لديه الشروط املطلوبة
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  :(37)والثالثون املادة السابعة 

يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوًبا ومحدد املدة. وإذا خال العقد من بيان مدته تعد مدة 

 رخصة العمل هي مدة العقد.

 :التنفيذية الالئحة

 (12املادة )

وفي جميع األحوال ال يتحول إلى  ،املدة مهما طالت مدته، أو مدد تجديده عمل غير السعودي محددعقد يعتبر 

 حتى لو اتفق الطرفان على ذلك. ،عقد غير محدد املدة

 

 :(38)والثالثون املادة الثامنة 

ال يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير املهنة املدونة في رخصة عمله، ويحظر على 

 غير مهنته قبل اتخاذ اإلجراءات النظامية لتغيير املهنة.العامل االشتغال في 

 

 (1) :(39)والثالثون املادة التاسعة 

أن يترك صاحب العمل عامله يعمل  –جراءات النظامية املقررة بغير اتباع القواعد واإل  – يجوز ( ال1

لدى الغير، وال يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما ال يجوز لصاحب العمل توظيف 

عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على املنشآت، والتحقيق في املخالفات التي يتم ضبطها من 

 ا إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات املقررة بشأنها. قبل مفتشيها، ومن ثم إحالته

                                                             
 وقد كانت املادة سابقاً ابلنص اآليت:هـ ٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦)م/ املرسوم امللكي رقمبناًء على هذه املادة ُعّدلت  (1)
أن يرتك صاحب العمل عامله يعمل لدى غريه، وال جيوز للعامل أن يعمل  -بغري اتباع القواعد واإلجراءات النظامية املقررة -ال جيوز -1)

 لدى صاحب عمل آخر، كما ال جيوز لصاحب العمل توظيف عامل غريه.
 .(العمل أن يرتك عامله يعمل حلسابه اخلاص، كما ال جيوز للعامل أن يعمل حلسابه اخلاصال جيوز لصاحب  -٢
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( ال يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما ال يجوز للعامل أن يعمل 2

لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على املخالفين من 

السائبة( في الشوارع وامليادين واملتغيبين عن العمل )الهاربين(  العاملين لحسابهم الخاص )العمالة

 وكذلك أصحاب العمل واملشغلين لهؤالء واملتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في املخالفة

 .وتطبيق العقوبات املقررة بحقهم

 :التنفيذية الالئحة

 (13املادة )

، ويستثنى من ذلك من تقر الوزارة عمله عبر إجراءات حكامهاأل غير السعوديين العاملين لبعض الوقت ع ضيخ

 برنامج أجير.

 

 :(40)األربعون املادة 

يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم اإلقامة ورخصة العمل  -1

والعودة، وتذكرة وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير املهنة، والخروج 

 عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العالقة بين الطرفين.

يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صالحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون  -2

 سبب مشروع.

 يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه. -3

لعمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم يلزم صاحب ا -4

ويعفى صاحب العمل في حالة التزام املؤسسة العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل اململكة، 

 العامة للتأمينات االجتماعية بذلك.
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  :(41)واألربعون املادة الحادية 

 االستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير املهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.تحدد الالئحة شروط 

 :التنفيذية الالئحة

 (14املادة )

:
ً
 ملا يلي: أوال

ً
 شروط وضوابط وإجراءات االستقدام وفقا

مجموعة من أو إقصائها عن العمل في مهنة، أو  ،منافسة العمالة السعودية ال يجوز أن يؤدي االستقدام إلى -1

 األنشطة.، أو أو الحرف ،املهن

2-  
ً
 للموافقة له على االستقدام. ال يعتبر عجز صاحب العمل عن استقطاب سعوديين مبررا

، املحددة ة التوطين التي تمكنها من االستقدامفي االستقدام أن تكون محققة لنسب يجب على املنشأة الراغبة -3

 (.)نطاقاتاملنشآت لتوطين الوظائف برنامج تحفيز  في

طالبة  غير السعودية املوجودة في املنشأةضافتها إلى العمالة ال يجوز إصدار تأشيرات استقدام تؤدي عند إ -4

 االستقدام إلى تدني نسبة التوطين عن النسبة التي تحددها الوزارة.

ت لتوطين ق ما نص عليه برنامج تحفيز املنشآوف امها للمنشأةعاملة املسموح باستقديتم تقدير عدة القوى ال -5

 (.)نطاقاتالوظائف 

طلب تأشيرات  عند -وفق دليل التصنيف والتوصيف املنهي السعودي -رموز واملسميات املهنية باليجب التقيد  -6

 االستقدام.

امج تحفيز املنشآت لتوطين توظيف العمالة غير السعودية على األنشطة املبينة ببرنيقتصر االستقدام و  -7

 (.)نطاقاتالوظائف 

 سعوديين.ال يجوز استقدام عمالة في مهن مقصورة على ال -8

 بقصد العمل -9
ً
 أو تجاوز الستين عاما

ً
ويستثنى من الحد  ؛ال يجوز استقدام من يقل عمره عن ثمانية عشر عاما

 وغير ذلك من الحاالت الخاصة التي يحددها الوزير. ،واألطباء ،الخبراء :سناألعلى لل

وفق ما نص عليه برنامج تحفيز  ،عن طريق موقع الخدمات االلكترونية لدى الوزارةتقدم طلبات االستقدام  -10

 (.)نطاقاتاملنشآت لتوطين الوظائف 
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نشأة لعدد معين من قوى امل صادر من جهة حكومية أو أهلية تؤيد فيه حاجة -يعني تقديم كتاب تأييد  ال -11

وافقة من الوزارة الستقدام هذه القوى العاملة، فهذه املوافقة تخضع للمعايير الواردة املالحصول على  -عاملة

 أو ما تقرره الوزارة في هذا الشأن. ،في برنامج تحفيز املنشآت لتوطين الوظائف )نطاقات(

 :رفض طلب االستقدام في الحاالت التالية للوزارة -12

إذا تبين وجود تأخر جماعي في دفع األجور، أو ثبوت التستر التجاري، أو ثبوت ترك صاحب العمل عماله  -أ

 ظامية، أو يعملون لحسابهم الخاص.أو بعضهم يعملون لدى الغير بطريقة غير ن

 ألدنى من نسبة التوطين املطلوبة.إذا كانت املنشأة لم تحقق الحد ا -ب

أو تأييدات غير  يانات أو معلوماتبو سبق لها التقدم للوزارة أو ملكتب العمل بذا تقدمت املنشأة أإ -ج

االستقدام ملدة ال تزيد عن خمس سنوات، بعلقة اإلجراءات املتويترتب على ذلك إيقاف جميع  صحيحة؛

رخص عمل للعمالة املستقدمة على تلك بموجبها، وعدم إصدار  ةوإلغاء التأشيرات الصادرة للمنشأ

لجرائم  يقض ي به النظام الجزائيلتطبيق ما  ؛وتتخذ بحقها اإلجراءات النظامية، التأشيرات لصالح املنشأة

وغير ذلك مما هو منصوص عليه في برنامج تحفيز املنشآت لتوطين  ،واألنظمة األخرى ذات العالقة ،التزوير

 الوظائف )نطاقات(.

صادرة لها، ويترتب على ذلك إيقاف جميع اإلجراءات املتعلقة إذا ثبت قيام املنشأة ببيع تأشيرات العمل ال -د

 باالستقدام ملدة خمس سنوات.

 يها.أو اإلقامة للعمالة املوجودة لد ،لإذا لم تجدد املنشأة رخص العم -ه

 املنشآت لتوطين الوظائف )نطاقات(.الت أخرى ينص عليها برنامج تحفيز أي حا -و

وفي هذه الحالة ال يمنح تأشيرة بديلة، ويعتبر طلب تأشيرة  تأشيرة أو أكثر طلب إلغائها؛ر له يجوز ملن صد -13

يخضع لشروط املوافقة على إصدار التأشيرات الواردة في برنامج تحفيز املنشآت  ،بديلة كطلب استقدام عادي

 لتوطين الوظائف )نطاقات(.

قد صدرت بناًء على تأييد حكومي، وذلك دون الحاجة إلى  يجوز منح تأشيرة بديلة للتأشيرة امللغاة إذا كانت -14

تأييد حكومي جديد طاملا طلبت التأشيرة البديلة خالل ستة أشهر من تاريخ إلغاء التأشيرة السابقة، شريطة أال 

 تقل املدة املتبقية في العقد الحكومي عن ستة أشهر.

 االستقدام ما دفعه من رسوم مقابلها. هاء مدتها يسترد طالبتنفي حالة إلغاء التأشيرة أو ا -15

 
ً
 ملا يلي: ،وإجراءات نقل خدمات العامل الوافدشروط وضوابط : ثانيا

ً
 وفقا
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 ال يشترط مدة محددة لعمل الوافد لدى صاحب العمل للسماح بنقل خدمة العامل لصاحب عمل آخر، ما -1

 ( على غير ذلك.)نطاقاتالضوابط الواردة في برنامج تحفيز املنشآت لتوطين الوظائف  لم تنص

ال يتم قبول طلب نقل خدمة عامل من منشأة إلى أخرى إذا كان لدى املنشأة املنقول إليها عامل وافد انتهت  -2

 وإقامةإصدار رخصة عمل هر دون أش ةأو إقامته ولم يتم تجديدها، أو مر على دخوله للمملكة ثالث ،رخصة عمله

 .له

، والعامل التبليغ عن تغيبه عن العمل أكثر  ويستثنى من ذلك العامل الوافد الذي مض ى على
ً
من خمسة عشر يوما

 الذي صدرت له تأشيرة خروج نهائي. الوافد الذي له طلب نقل خدمة تحت الدراسة لدى الوزارة، والعامل الوافد

 .من الجنسيات املمنوع نقل خدماتها وفق األنظمةال يجوز نقل خدمات العاملين  -3

يجوز نقل الخدمات إلى صاحب عمل تبين أن لديه تأخر في دفع أجور جماعي، أو ثبوت التستر التجاري، أو ال  -4

 ترك عماله أو بعضهم يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية، أو يعملون لحسابهم الخاص.

وفق  ،الجديد والذي لم تصدر له رخصة عمل دون موافقة صاحب العمل يجوز نقل خدمات العامل الوافد -5

 (.)نطاقاتبرنامج تحفيز املنشآت لتوطين الوظائف الضوابط الواردة في 

وفق ، قامته دون موافقة صاحب العمل الحاليالوافد الذي انتهت رخصة عمله أو إيجوز نقل خدمات العامل  -6

 (.)نطاقاتملنشآت لتوطين الوظائف الضوابط الواردة في برنامج تحفيز ا

يحق لوزير العمل أو من يفوضه السماح للوافد الذي انتهى عقده املوثق نقل خدماته لصاحب عمل آخر دون  -7

 وفق الضوابط التي تحددها الوزارة. ،موافقة صاحب العمل الحالي

أو من يفوضه املوافقة على نقل خدمة عامل وافد لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل  يجوز للوزير -8

 في الحاالت التالية: ،الذي يعمل لديه العامل

حدى الجهات القضائية، وتسبب صاحب العمل العامل وصاحب العمل منظورة لدى إ وجود دعوى بين -أ

 ويتحقق ذلك بأي مما يأتي: بإطالة أمد نظرها.

تغيب صاحب العمل أو من يمثله عن حضور جلستين في درجة قضائية واحدة دون عذر شرعي تقبله  إذا •

 الجهة القضائية.

إذا ثبت للجهة القضائية تسبب صاحب العمل أو من يمثله في إطالة أمد الدعوى بصورة تختلف عما  •

 ذكر في الحالة السابقة.
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  الدعوى.أو ساهم في إطالة أمد نظر  ال يكون العامل قد تسببويشترط لذلك أ

 ألي  ؛بناء على توصية من الجهة القضائية أثناء نظر الدعوى  -ب
ً
يمكن أن تقع على  أضرار محتملةتفاديا

 العامل.

عد إذا لم تقم املنشأة بدفع أجور العامل املستحقة لثالثة أشهر متتالية، أو تأخرت في صرفها عن مو  -ج

، ير صرفهاخال يكون العامل قد تسبب أو ساهم في عدم دفع األجور أو تأشريطة أاستحقاق الشهر الثالث، 

تلك  الثالث منتبدأ من تاريخ استحقاق الشهر  ،على طلب يقدم من العامل خالل سنة هجرية وذلك بناءً 

 األشهر.

دم قدرة وترتب على ذلك ع سجنه، أو وفاته، أو ألي سبب آخر؛ إذا تغيب صاحب العمل إما بسفره، أو -د

دون أن يعين من يرعى شؤون منشأته  ،املنشأة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها ملدة ثالثة أشهر

 والعاملين فيها.

وذلك في حال انتهاء عقد  ن لهم تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم؛بعض فئات أو جنسيات العمال مم -ه

 من قبل صاحب العمل.أو إنهائه  ،العمل

وفقا  ،وذلك بعد انتهاء العالقة العمالية ،الوافد املرافق الذي تم نقل خدماته للعمل لدى إحدى املنشآت -و

 للضوابط والترتيبات التي تضعها الوزارة.

 لم شمل الزوجين: -ز

•  
ً
أو  ،بعقد عمل ساري املفعول داخل اململكة، وذلك في حال انتهاء عقد العمل إذا كان أحدهما مرتبطا

 قبل صاحب العمل. إنهائه من

•  
ً
 .إذا كان أحد الزوجين سعوديا

أال يكون قيام العامل باإلبالغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل مع تقديم أدلة تثبتها، بشرط  -ح

 العامل مشت
ً
 فيها. ركا

 يقررها الوزير أو من يفوضه. ،أي حاالت أخرى تقتضيها املصلحة العامة -ط

افق املقيم في اململكة بصفة نظامية إلى املنشأة التي تتحقق فيها شروط االستقدام يجوز نقل خدمة الوافد املر  -9

 ( من هذه الالئحة. ويشترط لنقل الخدمة أن يتحقق اآلتي:14املنصوص عليها في املادة )

 18)ن يبلغ من العمر أ -أ
ً
 فأكثر. ( عاما
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  الخدمات الواردة في هذه املادة. أن تتوفر شروط نقل -ب

 لثثا( من البند )2أن تتوفر شروط تغيير املهنة الواردة في الفقرة ) -ج
ً
، ج، أالفقرات: )عدا  ،( من هذه املادةا

 .(د

فق برنامج ، و أو للكيان ،يجب على املنشأة طالبة نقل الخدمات إليها تحقيق نسبة التوطين املطلوبة للنشاط -10

 املنشآت لتوطين الوظائف )نطاقات(.تحفيز 

 عن طريق موقع الخدمات االلكترونية للوزارة. تقدم -11
ً
 طلبات نقل الخدمات لغرض العمل الكترونيا

للتأكد من عدم توافر طالبي العمل السعوديين للمهن  ؛للوزارة التنسيق مع صندوق تنمية املوارد البشرية -12

 املطلوب نقل الخدمات للعمل بها.

 التأكد من تجانس النشاط مع املهن املطلوب نقل الخدمات إليها. للوزارة -13

على كل من صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد االحتفاظ بموافقة خطية من العامل على نقل  -14

 للعمل لدى صاحب العمل الجديد قبل إجراءات نقل الخدمات. ؛خدماته

عليه  أو تنازل ورقي مصادق ،خدمات العامليجب توفر موافقة الكترونية من صاحب العمل على طلب نقل  -15

 لطالب نقل الج  من جهة رسمية عن خدمات العامل من صاحب العمل الذي يعمل لديه موَ 
ً
خدمات، وال يجوز ها

 شرط.تقييده بأي 

 ويستثنى من هذه املوافقة االلكترونية أو التنازل الورقي ما يلي:

برنامج تحفيز املنشآت املنصوص عليها في هذه الالئحة و  -حاالت نقل الخدمات دون موافقة صاحب العمل  -أ

 .لتوطين الوظائف )نطاقات(

الصيانة والنظافة املستمرة حاالت نقل خدمات العاملين للمقاول الجديد في عقود مقاوالت التشغيل و  -ب

إذا كان قد تم استقدامهم، أو نقل خدماتهم من أجل تنفيذ العقد املبرم مع الجهة  ؛لدى الجهات الحكومية

 الحكومية.

إذا لم تتم املوافقة على نقل خدمات العامل بعد إصدار املوافقة االلكترونية أو خطاب التنازل الورقي  -16

يبقى العامل لدى صاحب العمل  ؛ل السابق بنقل الخدمات ألي سبب من األسباباملصادق عليه من صاحب العم

 .األصلي

 أو حكم قضائي نهائي يتعارض مع نقل الخدمة. ،أال يكون قد صدر قبل إتمام إجراءات النقل قراريجب  -17
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 ( من هذا البند؛7ة )ليها في الفقر ي من الحاالت املنصوص عاملوافقة على نقل خدمات العامل في أإذا لم تتم  -18

ل كفللوزير أو من يفوضه أن يرخص للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر، وتحدد مدة الترخيص بالعمل بش

 حتى انتهاء الغرض الذي من أجله منح الترخيص. ،مؤقت )ستة أشهر(
ً
 وتجدد دوريا

 وهي: ،وإنما حاالت تعديل مسمى ،ال تعتبر الحاالت التالية حاالت نقل خدمات -19

ِّ رغبة أحد الورثة أو بعضهم باستمرار نشاط موَ  -أ
من الورثة للوريث الذي  كالةبشرط وجود و  ،همثِّ ر 

ور موافقة وزارة التجارة نشأة إلى شركة بين الورثة أو بعضهم، وصدسيستمر النشاط باسمه، أو تحويل امل

 على ذلك. واالستثمار

مع بقاء سجلها  ،أو نوع الشركة ،أو بعضهم ،أو أغراضها، أو تغيير الشركاء كلهم ،تغيير اسم املنشأة -ب

 على ذلك. ور موافقة وزارة التجارة واالستثماروصد ،التجاري 

على أن يبين هذا في عقد  ،أو لم يتغير سواء تغير الكيان القانوني ،أو أكثر ،يناالندماج بين منشأت -ج

 على ذلك. ستثمارور موافقة وزارة التجارة واال التأسيس، وصد

 كنشاط فردي؛ أحد الشركاء، أو بعضهم، أو كل منهم بحصة من أنشطة الشركة واستقالل ،نفصالاال  -د

ور موافقة وزارة التجارة على أن يوضح ذلك في عقد تعديل الشركة، أو عقد تقسيم الشركة، وصد

 على ذلك. واالستثمار

 أو أكثر فيها. بدخول شريك ؛تحول املنشأة الفردية إلى شركة -ه

جلها مع بقاء س ،نقل ملكية املنشأة مع استمرار جميع العاملين بالعمل فيها، وتحولهم للمالك الجديد -و

 على ذلك. ور موافقة وزارة التجارة واالستثماروصد التجاري،

 وإنما حاالت نقل تسجيل قوى عاملة: الحاالت التالية حاالت نقل خدمات؛تعتبر  ال -20

دون أي قيود، وفق ما ينص  ،الوافدة بين الفروع في نفس الكيان ألكثر من مرة نقل تسجيل القوى العاملة -أ

 .املنشآت لتوطين الوظائف )نطاقات(برنامج تحفيز عليه 

برنامج تحفيز املنشآت وفق ما ينص عليه  ،نقل تسجيل القوى العاملة الوافدة بين كيانات ذات املنشأة -ب

 .لتوطين الوظائف )نطاقات(

: شروط وضوابط وإجراءات تغيير املهنة
ً
 ملا يلي: ،ثالثا

ً
 وفقا

 سعودي بمزاولة العمل بمهنة غير املهنة املرخص له بمزاولتها.الترخيص للعامل غير ال :يقصد بتغيير املهنة -1
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  يشترط لتغيير املهنة اآلتي: -2

أن يكون لدى صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل ترخيص مزاولة نشاط ساري املفعول، أو سجل  -أ

 لدى مكتب العمل؛تجاري ساري املفعول م
ً
. سجال

ً
 وأن يكون النشاط قائما

 أن يكون اسم املهنة املطلوب التغيير  -ب
ً
 حسب دليل التصنيف والتوصيف املنهي السعودي. ،لها محددا

أن تتوفر لدى العامل املؤهالت العلمية والعملية املؤيدة إلجادته للمهنة، ويجب أن تكون املؤهالت  -ج

 ية إذا كان مصدرها خارج اململكة.لسفارة السعودومن ا ،مصدقة من الجهات املختصة في بلد العامل

 ويستثنى من ذلك الحالتين اآلتيتين:

 حالة تغيير املهنة إلى مهنة بلغها العامل بالتدرج في مجال عمل املهنة التي يزاولها. •

 أو عملي. ،أو تدريبي ،حالة تغيير املهنة إلى مهنة ال يتطلب ملزاولتها توفر مؤهل علمي •

برنامج تحفيز املنشآت لتوطين الوظائف  وفق ،املنشأة محققة لنسبة التوطين املطلوبةأن تكون  -د

 )نطاقات(.

 ال يجوز تغيير مهنة إلى مهنة مقصورة على السعوديين. -3

 ال يجوز تغيير مهنة صدرت تعليمات تمنع تغييرها. -4

 يقدم طلب تغيير املهنة عن طريق موقع الخدمات االلكترونية للوزارة. -5

افقة، إذا كانت املهنة املطلوب التغيير إليها من املهن التي يتطلب الحصول على ترخيص مسبق ملزاولتها، أو مو  -6

وذلك بموجب أنظمة، أو تعليمات لدى جهات رسمية أخرى؛ فيجب الحصول على  أو شهادة بإجازة العمل بها؛

 الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛، أو الهيئة السعودية للمهندسين :موافقة الجهات ذات العالقة، مثل

 أو غير ذلك. ،أو طبية ،وذلك لتعديل املهنة إلى مهنة هندسية
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 الباب الرابع: التدريب والتأهيل

 الفصل األول: التدريب والتأهيل للعاملين لدى صاحب العمل

 

 :(42)واألربعون املادة الثانية 

السعوديين، وتحسين مستواهم في األعمال الفنية واإلدارية على كل صاحب عمل إعداد عماله 

 
ً

ا في األعمال التي يقوم بها غير السعوديين. وعليه أن يعد سجال واملهنية وغيرها، بهدف إحاللهم تدريجيًّ

يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد 

 التي تحددها الالئحة.

 :التنفيذية الالئحة

 (15املادة )

يجب على كل صاحب عمل إلحالل العمال السعوديين محل العمال غير السعوديين اتباع الشروط والقواعد 

 اآلتية:

، وتحديد وفق دليل التصنيف التوصيف املنهي املعتمدلديه منهي ملهام وواجبات الوظائف إعداد وصف  -1

 ذلك.املتطلبات الوظيفية لها في ضوء 

 لتكون واضحة للعاملين لديه. ؛إيجاد مسارات مهنية لفئات الوظائف -2

 ملا ورد في الفقرة ) -3
ً
( من هذه املادة، 1توفير برامج التدريب والتأهيل للوظائف التي تتطلب مهامها ذلك، وفقا

التقنية مما يدخل في تأدية املهام والواجبات الوظيفية، والعمل على تمكين وأن يسعى إلى معرفة ما هو جديد في 

 لذلك.
ً
 العاملين السعوديين لديه من التدريب والتأهيل وفقا

حسب الفئات واملستويات الوظيفية لجميع الوظائف لديه التي يشغلها غير سعوديين، يتمكن أطر زمنية  عوض -4

 إلحاللهم محل غير السعوديين. ؛لتأهيل وتدريب العاملين السعوديين خاللها من توفير الوسائل املناسبة

إتاحة الفرص للعاملين السعوديين لديه لشغل الوظائف املشغولة بغير السعوديين، بما في ذلك تمكينهم من  -5

 ( من هذه املادة.3(، )2اكتساب الخبرة والتدريب على رأس العمل، وبما يحقق ما ورد في الفقرتين )
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 إعداد سجل بمن يتم إحاللهم من العمال السعوديين محل غير السعوديين. -6

 

 (1):(43)واألربعون املادة الثالثة 

من شروط وقواعد خاصة  مع عدم اإلخالل بما تنص عليه اتفاقيات االمتياز وغيرها من االتفاقيات

 فأكثر أن يؤهل أو يدرب على أعماله 
ً
ل خمسين عامال

 
بالتدريب والتأهيل؛ على كل صاحب عمل يشغ

، ويدخل ضمن هذه النسبة 12من عماله السعوديين ما ال يقل عن )
ً
%( من مجموع عماله سنويا

الدراسة. وللوزير اليف العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تك

 أن يرفع هذه النسبة في بعض املنشآت التي يحددها بقرار منه.

 

 :(44)واألربعون املادة الرابعة 

يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد 

الشأن،  تبار والشهادات التي تمنح في هذاساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة االخ

وتحدد الالئحة املعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل 

 من حيث املهارة واإلنتاجية.

 :التنفيذية الالئحة

 (16املادة )

 
ً
 والقواعد اآلتية:يجب على املنشأة امللزمة بالتدريب أن تتبع املعايير : أوال

ــــهن التي تحتاجها املنشـــــــــــــــــإعداد برامج تدريبية متنوعة لكل مهنة من امل -1 ــأة في عملــــ  تهدف تلك ــــــــبحيث تس ،هاـــ

 ومحققة ألهدافه. ،البرامج رفع كفاءة ومهارة العامل املتدرب املهنية التي يحتاجها صاحب العمل

                                                             
 وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت:هـ ٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦)م/ املرسوم امللكي رقمبناًء على هذه املادة ُعّدلت  (1)

االتفاقيات من شروط وقواعد خاصة ابلتدريب والتأهيل والتعليم مع عدم اإلخالل مبا تنص عليه اتفاقيات االمتياز وغريها من )
% من ٦واالبتعاث، على كل صاحب عمل يشّغل مخسني عاماًل فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديني ما ال يقل عن 

. وللوزير أن يرفع هذه النسبة يف بعض املنشآت اليت حيددها بقرار منه  .(جمموع عماله سنوايا
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وبصفة خاصة تلك  ،املهن والحرف واألعمال التي يحتاجها عملها على أكثرالتدريبية أة في برامجها أن تركز املنش -2

 محلهم في األعمال التي يقومون  ،األعمال التي يشغلها غير السعوديين
ً
بهدف إحالل العمال السعوديين تدريجيا

 بها.

مقررة وملزمة من قبل الجهات الحكومية  ،عند وجود معايير مهنية، أو اختبارات مهارات في أي قطاع كان -3

تي تضعها فيجب أال تقل معايير التدريب ال ؛أو غيرها ،مثل: الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، املختصة

 ير.ياملنشأة عن تلك املعا

 ساعة تدريبية. 16ال تقل مدة برنامج التدريب عن يجب أ -4

بحيث ال تتجاوز املدة املماثلة ملدة  ؛تخضع لتقدير صاحب العمل ،تحديد مدة عمل العامل بعد انتهاء التدريب -5

دة دأو باقي مدة العقد في العقود مح ،دةبرنامج التدريب الذي خضع له العامل، إذا كان عقد العمل غير محدد امل

 العمل أقل من املدة املماثلة ملدة برنامج التدريب. إذا كانت املدة املتبقية من عقد ،املدة

تتدرج حسب مستوى  ،أو مستويات متعددة ،حدذات مستوى وا ،وعملية ،تدريبات نظرية :تتضمن البرامج -6

 رته وكفاءته املهنية.بحيث تزيد من مها ؛مهارة وإنتاجية العامل

 تكون موضوعات البرامج التدريبية ذات عالقة مباشرة أو غير مباشرة بطبيعة عمل املتدرب. -7

بما يشمل  ،، فتلتزم املنشأة بتزويد الوزارة بشهادة االجتيازفي حال اجتياز املتدرب االختبار الخاص بالدورة -8

 وذلك عبر بوابة الوزارة االلكترونية. ،وسنة التدريب ،ومدة التدريب ،ونوعه ،واسم البرنامج ،اسم املتدرب

 ةتجري التدريب في مقر العمل في حال ساب صاحب العمل، ويجوز للمنشأة أنيكون التدريب ونفقاته على ح -9

ملعتمدة من املنهي، أو تعهد به إلى أحد املراكز أو معاهد التدريب او  التقني اعتماده من املؤسسة العامة للتدريب

 أو داخلها. ،خارج اململكةويمكن أن يكون التدريب ، أو منصات التدريب االلكترونية، الجهة املختصة

 ،ونوع التدريب ،عنوان التدريب :بما يشمل ،سعوديأن تقوم برفع بيانات التدريب لكل موظف على املنشأة  -10

إلى نتيجة االختبار في حالة اجتياز  إضافة ،ريبوآلية وأسلوب تقديم التد ،الجهة املقدمة للتدريبو  ،ومدته

 .املتدرب االختبار خالل شهر من تاريخ التدريب

 :
ً
 في الحاالت التالية: ،رفت عليهأو تأهيله التي صُ  ،لصاحب العمل تحميل العامل نفقات تدريبهثانيا

 عذر مشروع.إذا قرر العامل إنهاء التدريب أو التأهيل قبل املوعد املحدد لذلك دون  -أ
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عدا ، ( من نظام العملالثمانون وفق إحدى الحاالت الواردة في املادة ) -إذا تم فسخ عقد عمل العامل  -ب

 ،لتي حددها صاحب العمل لعمل العامل لديهأثناء فترة التدريب أو التأهيل، أو خالل املدة ا -( منها6الفقرة )

 التأهيل بنسبة املدة املتبقية منها. وأبعد إكمال مدة برنامج التدريب 

من نظام  (والثمانون  الحادية)لغير الحاالت الواردة في املادة  -أو تركه إذا استقال العامل من العمل  -ج

أو خالل املدة التي حددها صاحب العمل لعمل العامل لديه بعد  ،ء فترة التدريب أو التأهيلأثنا -العمل

 إكمال مدة برنامج التدريب أو التأهيل بنسبة املدة املتبقية منها.

 :
ً
 فأكثر، وكانت نسبة ثالثا

ً
ال يشترط تحقيق النسبة املطلوبة للتدريب في املنشآت التي تشغل خمسين عامال

( من مجموع %12املطلوبة منها أقل من ) برنامج تحفيز املنشآت لتوطين الوظائف )نطاقات(حددة في التوطين امل

.في هذه الحالة تدريب كافة  ا؛ ويكتفىعماله
ً
 العاملين السعوديين لديها سنويا
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 الفصل الثاني: عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل

 

 :(45)واألربعون املادة الخامسة 

عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص إلعداده في مهنة 

 معينة.

 

 :(46)واألربعون املادة السادسة 

يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوًبا، وأن يحدد فيه نوع املهنة املتعاقد للتدريب عليها، 

ريب ومراحله املتتابعة، ومقدار املكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على أال يكون ومدة التد

 تحديدها بحال من األحوال على أساس القطعة أو اإلنتاج.

 

 :(47)واألربعون املادة السابعة 

الكليات بقبول عدد أو نسبة محددة من طالب  -التي يحددها بقرارات منه- للوزير أن يلزم املنشآت

واملعاهد واملراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط واألوضاع واملدد 

 ومكافآت املتدربين التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وإدارة املنشأة املعنية.
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 (1) :(48)واألربعون املادة الثامنة 

لتدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة املتدرب أو لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو ا – 1

الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل 

أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبالغ الطرف اآلخر بذلك 

 التوقف عن التدريب أو التأهيل.  قبل أسبوع على األقل من تاريخ

أن يلزم املتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن  -د إكمال مدة التدريب أو التأهيلبع-لصاحب العمل  – 2

يعمل لديه مدة مماثلة ملدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع املتدرب أو الخاضع للتأهيل عن 

يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي العمل املدة املماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن 

 .عمل أو بنسبة املدة الباقية منهاتحملها صاحب ال

 

 :(49)واألربعون املادة التاسعة 

تسري على عقد التأهيل والتدريب األحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة باإلجازات السنوية 

األسبوعية،  ، وفترات الراحة اليومية والراحةالعملوالعطالت الرسمية، والحد األقص ى لساعات 

 وقواعد السالمة والصحة املهنية، وإصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير.

 :التنفيذية الالئحة

 (17املادة )

 د تنشأ عن عقود التدريب والتأهيل.بالنظر في الخالفات التي ق املحاكم العماليةتختص 

  

                                                             
 وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت:هـ ٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦)م/ املرسوم امللكي رقمبناًء على هذه املادة ُعّدلت  (1)
لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ملس من املتدرب عدم قابليته أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة، )

مثل هذا احلق، وعلى الطرف الذي يرغب يف إهناء العقد إبالغ الطرف اآلخر بذلك قبل أسبوع على األقل وللمتدرب أو وليه أو وصيه 
وجيوز لصاحب العمل أن يلزم املتدرب أبن يعمل لديه بعد انقضاء مدة التدريب، مدة ال تزيد على ضعف  من اتريخ التوقف عن التدريب.
 .(هذه املدة أو سنة أيهما أطول
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 عالقات العملالباب الخامس: 

 الفصل األول: عقد العمل

 

 :(50)الخمسون املادة 

يعمل تحت إدارة  عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد األخير بموجبه أن

 صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

 

 :(51)والخمسون املادة الحادية 

طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائًما ولو كان يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من 

غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق 

اإلثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، أما عمال الحكومة واملؤسسات 

 الجهة املختصة مقام العقد.العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من 

 

 (1) :(52)والخمسون املادة الثانية 

 ( من هذا النظام، تضع الوزارة السابعة والثالثينمع مراعاة ما ورد في املادة ) – 1
ً
 موحدا

ً
نموذجا

اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما  على:توي بصورة أساسية ، يحلعقد العمل

                                                             
 وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت:هـ ٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦)م/ املرسوم امللكي رقمبناًء على ه املادة هذُعّدلت  (1)
جيب أن حيتوي عقد العمل بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم إلثبات شخصيته، واألجر )

اللتحاق به، ومدته إن كان حمدد املدة. مع مراعاة ما نصت عليه املادة )السابعة والثالثون( من املتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، واتريخ ا
 .(هذا النظام
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يلزم إلثبات شخصيته، وعنوان إقامته، واألجر املتفق عليه بما في ذلك املزايا والبدالت، ونوع العمل 

 ومكانه، وتاريخ االلتحاق به، ومدته إن كان محدد املدة. 

( من هذه املادة، ولطرفي العقد 1املشار إليه في الفقرة ) يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج – 2

 أخرى، بما ال يتعارض مع أحكام هذا النظام والئح
ً
 أن يضيفا إليه بنودا

ً
ته والقرارات الصادرة تنفيذا

 .له

 :التنفيذية الالئحة

 (18املادة )

وعلى  ،(5ملحق رقم ) نموذج موحد لعقد العملكنموذج عقد العمل بالصيغة املرفقة لهذه الالئحة يعتمد 

بحيث يتضمن عقد العمل البنود اإللزامية املنصوص عليها  لتزام بتحرير عقد عمل مع العامل؛صاحب العمل اال

وهذه  ،بما ال يتعارض مع أحكام هذا النظام ،للعقددنى، ويجوز إضافة أي بنود أخرى في النموذج املوحد كحد أ

 له. ،الالئحة
ً
 والقرارات الصادرة تنفيذا

 

 (1) :(53)والخمسون املادة الثالثة 

 لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها 
ً
إذا كان العامل خاضعا

. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد بوضوح، بحيث ال تزيد 
ً
على تسعين يوما

. وال تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي 
ً
فترة التجربة، على أال تزيد على مائة وثمانين يوما

الفطر واألضحى واإلجازة املرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خالل هذه الفترة ما لم 

 .ا يعطي الحق في اإلنهاء ألحدهماقد نص  يتضمن الع

                                                             
 وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت:هـ ٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦)م/ املرسوم امللكي رقمبناًء على هذه املادة ُعّدلت  (1)
ص على ذلك صراحة يف عقد العمل، وحتديدها بوضوح، حبيث ال تزيد على تسعني يوًما، وال إذا كان العامل خاضًعا لفرتة جتربة وجب الن)

تدخل يف حساب فرتة التجربة إجازة عيدي الفطر واألضحى واإلجازة املرضية، ويكون لكل من الطرفني احلق يف إهناء العقد خالل هذه 
 .(االفرتة ما مل يتضمن العقد نصاا يعطي احلق يف اإلهناء ألحدمه
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  :التنفيذية الالئحة

 (19املادة )

لعمل، وخالل سريان اتفق الطرفان على تمديد فترة التجربة، فيجب أن يكون ذلك بعد البدء في تنفيذ عقد ا إذا

 ،ي مستقل في كل مرةعلى أن يكون ذلك باتفاق كتاب ، أو مرات متعددة؛ويجوز أن يكون التمديد ملرةفترة التجربة، 

. ،تزيد فترة التجربة األصلية مع مدة أالوفي جميع األحوال يجب 
ً
 أو مدد التمديد على مائة وثمانين يوما

 

 (1) :(54)والخمسون املادة الرابعة 

من ذلك  ال يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء

إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى  -كتابة  -يجوز باتفاق طرفي العقد 

أو عمل آخر، أو أن يكون قد مض ى على انتهاء عالقة العامل بصاحب العمل مدة ال تقل عن ستة 

ا من الطرفين ال يستحق تعويض ، كما ال يستحق أشهر. وإذا أنهي العقد خالل فترة التجربة فإن أيًّ
ً
ا

 .امل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلكالع

 

 

 

 

 

 

                                                             
 وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت:هـ ٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦)م/ املرسوم امللكي رقمبناًء على هذه املادة ُعّدلت  (1)
ال جيوز وضع العامل حتت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك جيوز ابتفاق طريف العقد إخضاع )

ال تتجاوز مدهتا تسعني يوًما، بشرط أن تكون يف مهنة أخرى أو عمل آخر، وإذا أهني العقد خالل فرتة التجربة العامل لفرتة جتربة اثنية 
 .(فإن أايا من الطرفني ال يستحق تعويًضا، كما ال يستحق العامل مكافأة هناية اخلدمة عن ذلك
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 (1) :(55)والخمسون املادة الخامسة 

1 –  
ً
ينتهي عقد العمل املحدد املدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذ ُعد  العقُد مجددا

( من هذا النظام بالنسبة إلى غير السابعة والثالثون ملدة غير محددة. مع مراعاة ما نصت عليه املادة )

 السعوديين. 

 يقض ي بتجديده ملدة مماثلة أو ملدة محددة، فإنه يتجدد  – 2
ً
إذا تضمن العقد املحدد املدة شرطا

للمدة املتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثالث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد األصلي مع مدة 

  .حدد املدةم ل العقد إلى عقد غير؛ تحو تنفيذهالتجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في 

 

 :(56)والخمسون املادة السادسة 

في جميع الحاالت التي يتجدد فيها العقد ملدة محددة، تعد املدة التي تجدد إليها العقد امتداًدا للمدة 

 األصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.

 

 :(57)والخمسون املادة السابعة 

 القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل املتفق عليه.إذا كان العقد من أجل 

  

                                                             
ينتهي عقد العمل  -1" هـ؛ لتكون ابلنص اآليت: 1٤٣٦/  ٦/  ٥( واتريخ ٤٦)م/ املرسوم امللكي رقمبناًء على هذه املادة ُعّدلت  (1)

والثالثون( احملدد املدة ابنقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه يف تنفيذه عّد العقد جمدًدا ملدة غري حمددة، مع مراعاة ما نصت عليه املادة )السابعة 
 من هذا النظام ابلنسبة إىل غري السعوديني.

ضمن العقد احملدد املدة شرطًا يقضي بتجديده ملدة مماثلة أو ملدة حمددة، فإن العقد يتجدد للمدة املتفق عليها، فإن تعدد التجديد إذا ت -٢
مرتني متتاليتني أو بلغت مدة العقد األصلي مع مدة التجديد ثالث سنوات أيهما أقل، واستمر الطرفان يف تنفيذه حتول العقد إىل عقد 

 ."دةغري حمدد امل
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 (1) :(58)والخمسون املادة الثامنة 

  –ال يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته  – 1
ً
من مكان عمله األصلي إلى  –كتابة

 مكان آخر يقتض ي تغيير محل إقامته. 

  –لصاحب العمل  – 2
ً
في حاالت الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة وملدة ال تتجاوز ثالثين يوما

ن املكان املتفق عليه دون اشتراط موافقته، على تكليف العامل بعمل في مكان يختلف ع –في السنة 

 .ل العامل وإقامته خالل تلك املدةأن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقا

  :التنفيذية الالئحة

 (20املادة )

 يحدد مكان عمل العامل في أي مكان باململكة، أو يجيز لصاحب العمل نقل إذا 
ً
العامل تضمن عقد العمل شرطا

 يعد ذلك موافقة كتابية ير محل إقامته حسب مقتضيات العمل؛صلي إلى مكان آخر يقتض ي تغيمن مكان عمله األ 

 لنص املادة النظامية. ،مكان آخر يقتض ي تغيير محل إقامته عمله إلىمن العامل على نقل مكان 
ً
 طبقا

 

 :(59)والخمسون املادة التاسعة 

اليومية أو العمال املعينين باألجر األسبوعي أو ال يجوز نقل العامل ذي األجر الشهري إلى فئة عمال 

بالقطعة أو بالساعة، إال إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم اإلخالل بالحقوق التي اكتسبها 

 العامل في املدة التي قضاها باألجر الشهري.

 

 

 

                                                             
 وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت:هـ ٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦)م/ املرسوم امللكي رقمبناًء على هذه املادة ُعّدلت  (1)
ال جيوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله األصلي إىل مكان آخر يقتضي تغيري حمل إقامته، إذا كان من شأن النقل أن )

 .(ًما ومل يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمليلحق ابلعامل ضرًرا جسي
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  :(60)الستون املادة 

من هذا النظام، ال يجوز تكليف العامل بعمل  (الثامنة والثالثون املادة )مع عدم اإلخالل بما تضمنته 

ا عن العمل املتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إال في حاالت الضرورة التي  ا جوهريًّ
ً
يختلف اختالف

 .ال تتجاوز ثالثين يوًما في السنة قد تقتضيها ظروف عارضة، وملدة
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 الفصل الثاني: الواجبات وقواعد التأديب

: واجبات أصحاب العمل
ا

 أوال

 

 :(61)والستون املادة الحادية 

 له، يجب 
ً
باإلضافة إلى الواجبات املنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا

 على صاحب العمل ما يأتي:

يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وأال يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزًءا منه، وأن أن  -1

 يعامل عماله باالحترام الالئق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.

أن يعطي العمال الوقت الالزم ملمارسة حقوقهم املنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من  -2

 ء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة ال تخل بسير العمل.األجور لقا

 أن يسهل ملوظفي الجهات املختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام. -3

 :التنفيذية الالئحة

 (21املادة )

م ينص عليها ول ،أو الخدمات التي تفرض عنوة على العامل ،بعبارة "تشغيل العامل سخرة": جميع األعماليقصد 

ويستثنى من ذلك  ،في عقد العمل، وتتم تحت التهديد بأي عقاب، والتي ال يكون العامل قد أداها بمحض اختياره

 ،أو الفيضانات ،أو الحرائق ،حاالت الحروب :أو القوة القاهرة، مثل ،أي عمل أو خدمة تفرضها حاالت الطوارئ 

 ،اآلفات النباتيةأو  ،أو الحشرات ،أو غزوات الحيوانات ،العنيفة األمراض الوبائيةأو  ،أو الزالزل  ،أو املجاعات

 وغير ذلك.
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 :(62)املادة الثانية والستون 

إذا حضر العامل ألداء عمله في الوقت املحدد لذلك، أو بين أنه مستعد ألداء عمله في هذا الوقت، 

ال يؤدي فيها  كان له الحق في أجر املدة التي؛ احب العملــــع إلى صــــبب راجـــولم يمنعه عن العمل إال س

 العمل.

 :(63)والستون املادة الثالثة 

على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرًعا 

إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات املقررة في هذا النظام، مع 

 اإلخالل بالعقوبات الشرعية.عدم 

 

 (1) :(64)والستون املادة الرابعة 

 يأتي:يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما 

شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل،  –بناًء على طلبه  –أن يعطي العامل  – 1

 يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما وتاريخ انتهاء عالقته به، ومهنته، ومقدار أجره األخير. وال

 قد يس يء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه. 

 أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق. – 2

  

                                                             
 وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت:هـ ٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦)م/ املرسوم امللكي رقمبناًء على هذه املادة ُعّدلت  (1)

 يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل مبا أييت:)
مقابل، ويوضح فيها اتريخ التحاقه ابلعمل واتريخ انتهاء عالقته ابلعمل الذي شهادة خدمة دون  -بناًء على طلبه -أن يعطي العامل -1

كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره األخري، وجيب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إىل مسعة العامل أو 
 .(ئقأن يعيد للعامل مجيع ما أودعه لديه من شهادات وواث -٢يقلل فرص العمل أمامه.
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ا: واجبات العمال  ثانيا

 

 :(65)والستون املادة الخامسة 

النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيًقا له، يجب باإلضافة إلى الواجبات املنصوص عليها في هذا 

 على العامل:

أن ينجز العمل وفًقا ألصول املهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات  -1

 ما يخالف العقد أو النظام أو اآلداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

الت واألدوات واملهمات والخامات اململوكة لصاحب العمل املوضوعة أن يعتني عناية كافية باآل -2

 تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل املواد غير املستهلكة.

 أن يلتزم حسن السلوك واألخالق أثناء العمل. -3

ا في حاالت ال -4 كوارث واألخطار التي أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجًرا إضافيًّ

 تهدد سالمة مكان العمل أو األشخاص العاملين فيه.

للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل االلتحاق  -وفًقا لطلب صاحب العمل -أن يخضع -5

 بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من األمراض املهنية أو السارية.

والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة أن يحفظ األسرار الفنية  -6

مباشرة أو غير مباشرة، وجميع األسرار املهنية املتعلقة بالعمل أو املنشأة التي من شأن إفشائها 

 اإلضرار بمصلحة صاحب العمل.
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ا: قواعد التأديب
ا
 ثالث

 

 :(66)والستون املادة السادسة 

 ديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل:الجزاءات التأ

 اإلنذار. -1

 الغرامة. -2

 الحرمان من العالوة أو تأجيلها ملدة ال تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. -3

 تأجيل الترقية مدة ال تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. -4

 األجر. اإليقاف عن العمل مع الحرمان من -5

 الفصل من العمل في الحاالت املقررة في النظام. -6

 

 :(67)والستون املادة السابعة 

 أو في الئحة تنظيم العمل. ،ال يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاًء غير وارد في هذا النظام

 

 :(68)والستون املادة الثامنة 

املخالفة إذا كان قد انقض ى على املخالفة السابقة مائة وثمانون ال يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار 

 يوًما من تاريخ إبالغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك املخالفة.
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 :(69)والستون املادة التاسعة 

ال يجوز اتهام العامل بمخالفة مض ى على كشفها أكثر من ثالثين يوًما، وال يجوز توقيع جزاء تأديبي 

 تاريخ انتهاء التحقيق في املخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثالثين يوًما.بعد 

 

 :(70)السبعون املادة 

 بالعمل أو 
ً

ال يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل ألمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصال

فة الواحدة غرامة تزيد بصاحبه أو مديره املسؤول، كما ال يجوز أن يوقع على العامل عن املخال

قتطع من 
ُ
قيمتها على أجرة خمسة أيام، وال توقيع أكثر من جزاء واحد على املخالفة الواحدة، وال أن ت

أجره وفاًء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، وال أن تزيد مدة 

 إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.

 

 :(71)والسبعون املادة الحادية 

ال يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إال بعد إبالغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه 

وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، ويجوز أن يكون االستجواب شفاهة في املخالفات 

نذار أو الغرامة باقتطاع ما ال يزيد على أجر البسيطة التي ال يتعدى الجزاء املفروض على مرتكبها اإل 

 يوم واحد، على أن يثبت ذلك في املحضر.

 

 :(72)املادة الثانية والسبعون 

يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن االستالم أو كان غائًبا فيرسل 

ل حق االعتراض على القرار الخاص بتوقيع البالغ بكتاب مسجل على عنوانه املبين في ملفه، وللعام

من تاريخ إبالغه بالقرار النهائي  -عدا أيام العطل الرسمية- لجزاء عليه خالل خمسة عشر يوًماا
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عليها أن تصدر قرارها خالل ثالثين العمالية، ويجب  املحاكمبإيقاع الجزاء عليه، ويقدم االعتراض إلى 

 االعتراض لديها.يوًما من تاريخ تسجيل 

 

 (1) :(73)والسبعون املادة الثالثة 

يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم 

العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. وال يجوز التصرف في الغرامات إال 

أة، على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية فيما يعود بالنفع على عمال املنش

 .رف في الغرامات بموافقة الوزارةفي املنشأة، وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التص

  

                                                             
 وقد كانت املادة سابقاً ابلنص اآليت:هـ ٥/٦/1٤٣٦واتريخ ( ٤٦)م/ُعّدلت هذه املادة بناًء على املرسوم امللكي رقم  (1)
جيب كتابة الغرامات اليت توقع على العمال يف سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها واتريخ )

 .(يف الغرامات إال فيما يعود ابلنفع على عمال املنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك ذلك، وال جيوز التصرف
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 الفصل الثالث: انتهاء عقد العمل

 

 (1) :(74)والسبعون املادة الرابعة 

 اآلتية:ينتهي عقد العمل في أي من األحوال 

 إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.  – 1

إذا انتهت املدة املحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛  – 2

 فيستمر إلى أجله. 

 ملا ورد في املادة  – 3
ً
 الخامسة)بناًء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير املحددة املدة، وفقا

 هذا النظام. ( من والسبعين

ما لم  –وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعامالت  –بلوغ العامل سن التقاعد  – 4

يتفق الطرفان على االستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حاالت 

ة، وكانت التقاعد املبكر الذي ينص عليه في الئحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد املد

 مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته. 

 القوة القاهرة.  – 5

 

                                                             
 وقد كانت املادة سابقاً ابلنص اآليت:هـ ٥/٦/1٤٣٦واتريخ ( ٤٦)م/ُعّدلت هذه املادة بناًء على املرسوم امللكي رقم  (1)
إذا انتهت  -٢ الطرفان على إهنائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.إذا اتفق  -1 ينتهي عقد العمل يف أي من األحوال اآلتية:)

 =بناًء على إرادة أحد الطرفني -٣ فيستمر إىل أجله. -ما مل يكن العقد قد جتدد صراحة وفق أحكام هذا النظام -املدة احملددة يف العقد
ن سنة للعمال، ومخس ومخسون سنة للعامالت ما مل يتفق الطرفان بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستو  -٤ يف العقود غري احملددة املدة.=

على االستمرار يف العمل بعد هذه السن، وجيوز ختفيض سن التقاعد يف حاالت التقاعد املبكر الذي ينص عليه يف الئحة تنظيم العمل، 
القوة  -٥ هذه احلالة ينتهي العقد ابنتهاء مدته.وإذا كان عقد العمل حمدد املدة، وكانت مدته متتد إىل ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي 

 .(ويتم العمل حبكم الفقرة الرابعة من هذه املادة بعد سنتني من اتريخ العمل هبذا النظام القاهرة.
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6 –  .
ً
 إغالق املنشأة نهائيا

 إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم ُيتفق على غير ذلك.  – 7

 .أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر – 8

 

 (1) :(75)والسبعون ة املادة الخامس

إذا كان العقد غير محدد املدة، جاز ألي من طرفيه إنهاؤه بناًء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب 

 إذا 
ً
 قبل اإلنهاء بمدة تحدد في العقد، على أال تقل عن ستين يوما

ً
إشعار يوجه إلى الطرف اآلخر كتابة

 
ً
ا، وال تقل عن ثالثين يوما  .بالنسبة إلى غيرهكان أجر العامل يدفع شهريًّ

 

 (2) :(76)والسبعون املادة السادسة 

 للمادة )
ً
الخامسة إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير املحدد املدة املهلة املحدد لإلشعار وفقا

 مساو والسبعين
ً
 ألجر ( من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف اآلخر عن مهلة اإلشعار مبلغا

ً
يا

 .لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلكالعامل عن املهلة نفسها، ما 

  

                                                             
 وقد كانت املادة سابقاً ابلنص اآليت:هـ ٥/٦/1٤٣٦واتريخ ( ٤٦)م/ُعّدلت هذه املادة بناًء على املرسوم امللكي رقم   (1)
كان العقد غري حمدد املدة جاز ألي من طرفيه إهناؤه بناًء على سبب مشروع جيب بيانه مبوجب إشعار يوجه إىل الطرف اآلخر كتابة   إذا)

، وال يقل عن مخسة عشر يوًما ابلنسبة إىل غريه(.  قبل اإلهناء مبدة ال تقل عن ثالثني يوًما إذا كان أجر العامل يدفع شهرايا
 وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت:هـ ٥/٦/1٤٣٦واتريخ ( ٤٦)م/ّدلت هذه املادة بناًء على املرسوم امللكي رقم عُ  (٢)

إذا مل يراع الطرف الذي أهنى العقد املدة املذكورة يف املادة اخلامسة والسبعني من هذا النظام فإنه يلزم أبن يدفع للطرف اآلخر )
عن مدة اإلشعار، أو املتبقي منها، ويتخذ األجر األخري للعامل أساًسا لتقدير التعويض، وذلك ابلنسبة تعويًضا معاداًل ألجر العامل 

أما ابلنسبة إىل العمال الذين يتقاضون أجورهم مبعيار آخر فرياعى يف التقدير ما  إىل العمال الذين يتقاضون أجورهم ابملعيار الزمين.
 ا النظام(.ورد يف املادة السادسة والتسعني من هذ
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 (1) :(77)والسبعون املادة السابعة 

 مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق 
ً
 محددا

ً
ما لم يتضمن العقد تعويضا

 على النحو 
ً
 اآلتي:الطرف املتضرر من إنهاء العقد تعويضا

 عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد املدة.  – 1
ً
 أجر خمسة عشر يوما

 ا كان العقد محدد املدة. أجر املدة الباقية من العقد إذ – 2

املادة عن أجر العامل ملدة ( من هذه 2( و)1يجب أال يقل التعويض املشار إليه في الفقرتين ) – 3

 .شهرين

 

 (2) والسبعون:املادة الثامنة 

 في إذا كان 
ً
 كامال

ً
اإلشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خالل مهلة اإلشعار يوما

األسبوع أو ثماني ساعات أثناء األسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه ألجر هذا اليوم 

أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن ُيشعر صاحب العمل بذلك 

ي اليوم السابق للغياب على األقل. ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة اإلشعار ف

مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك املهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك 

 .قاق العامل أجره عن مهلة اإلشعارمن آثار وبخاصة استح

 

                                                             

 وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت:هـ ٥/٦/1٤٣٦واتريخ ( ٤٦)م/ّدلت هذه املادة بناًء على املرسوم امللكي رقم عُ  (1)  
إذا أهني العقد لسبب غري مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا اإلهناء احلق يف تعويض تقدره هيئة تسوية اخلالفات )

 ما حلقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف اإلهناء(.العمالية، يراعى فيه 
 وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت:هـ ٥/٦/1٤٣٦واتريخ ( ٤٦)م/ّدلت هذه املادة بناًء على املرسوم امللكي رقم عُ   (٢)

هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام جيوز للعامل الذي يفصل من عمله بغري سبب مشروع أن يطلب إعادته إىل العمل، وينظر يف )
 والئحة املرافعات أمام هيئات تسوية اخلالفات العمالية(.
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 :(79)ن والسبعو املادة التاسعة 

ال ينقض ي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكنه 

ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات 

 الصحية املخولة، أو من الطبيب املخول الذي يعينه صاحب العمل.

 

 (1) :(80)الثمانون املادة 

ال يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إال في الحاالت 

 للفسخ:اآلتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته 

إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو املدير املسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه  – 1

 اء العمل أو بسببه. أثن

                                                             
 وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت:هـ ٥/٦/1٤٣٦واتريخ ( ٤٦)م/ّدلت هذه املادة بناًء على املرسوم امللكي رقم عُ  (1)

أو تعويضه إال يف احلاالت اآلتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة  ال جيوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل)
 لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:

 إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو املدير املسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه. -1
املعلن عنها يف مكان  -ع األوامر املشروعة أو مل يراع عمًدا التعليماتإذا مل يؤد العامل التزاماته اجلوهرية املرتتبة على عقد العمل أو مل يط -٢

 اخلاصة بسالمة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة. -ظاهر من قبل صاحب العمل
 إذا ثبت اتباعه سلوًكا سيًئا أو ارتكابه عماًل خمالا ابلشرف أو األمانة. -٣
صد به إحلاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل اجلهات إذا وقع من العامل عمًدا أي فعل أو تقصري يق -٤

 املختصة ابحلادث خالل أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
 إذا ثبت أن العامل جلأ إىل التزوير ليحصل على العمل. -٥
 إذا كان العامل معيًنا حتت االختبار. -٦
ثر من عشرين يوًما خالل السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أايم متتالية، على أن يسبق الفصل إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أك -٧

 إنذار كتايب من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أايم يف احلالة األوىل، وانقطاعه مخسة أايم يف احلالة الثانية.
 لى نتائج ومكاسب شخصية.إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غري مشروعة للحصول ع -٨
 إذا ثبت أن العامل أفشى األسرار الصناعية أو التجارية اخلاصة ابلعمل الذي يعمل فيه(. -٩
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ِّ العامل التزاماته الجوهرية املترتبة على عقد العمل أو لم يطع  – 2
األوامر املشروعة أو لم إذا لم يؤد 

 التعليمات 
ً
الخاصة بسالمة العمل  –التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر  –يراعِّ عمدا

 والعمال رغم إنذاره كتابة. 

 بالشرف أو األمانة.  إذا ثبت اتباع العامل – 3
ً
 مخال

ً
، أو ارتكابه عمال

ً
 سيئا

ً
 سلوكا

  –إذا وقع من العامل  – 4
ً
أيُّ فعل  أو تقصير  يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل،  –عمدا

بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات املختصة بالحادث خالل أربع وعشرين ساعة من وقت علمه 

 بوقوعه. 

 عامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل. إذا ثبت أن ال – 5

 تحت االختبار.  – 6
ً
نا  إذا كان العامل ُمعي 

 خالل السنة العقدية  – 7
ً
الواحدة أو أكثر إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثالثين يوما

 متتالية، على أن يسبق الفصل
ً
إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد  من خمسة عشر يوما

 في الحالة األولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية. غ
ً
 يابه عشرين يوما

ومكاسب إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج  – 8

 شخصية. 

 .إذا ثبت أن العامل أفش ى األسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه – 9

 

 :(81)والثمانون ادة الحادية امل

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحاالت 

 اآلتية:

 إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. -1
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أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد  -2

 العمل وظروفه.

ا ملا تقرره  -3
ً
ا عن العمل املتفق عليه، وخالف إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّ

 من هذا النظام. الستون املادة 

راد أسرته أو من املدير املسؤول اعتداء يتسم بالعنف، إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أف -4

 أو سلوك مخل باآلداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

 إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو املدير املسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو اإلهانة. -5

كون صاحب العمل إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سالمة العامل أو صحته، بشرط أن ي -6

 قد علم بوجوده، ولم يتخذ من اإلجراءات ما يدل على إزالته.

إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى األخص بمعاملته الجائرة أو  -7

 بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

 

 :(28)والثمانون املادة الثانية 

ال يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب املرض، قبل استنفاذه املدد املحددة لإلجازة 

 املنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية باملرضية.
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 (1) :(83)والثمانون املادة الثالثة 

 –إذا كان العمل املنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عمالء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل  – 1

 ملصالحه املشروعة 
ً
أن يشترط على العامل أال يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب  –حماية

، من حيث الزمان واملكان ونوع العمل، ويجب أال ت
ً
 وُمحددا

ً
زيد لصحة هذا الشرط أن يكون ُمحررا

 مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العالقة بين الطرفين. 

  –إذا كان العمل املنوط بالعامل يسمح له باالطالع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل  – 2
ً
حماية

أن يشترط على العامل أال يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة  –ملصالحه املشروعة 

، من حيث الزمان واملكان ونوع العمل. هذا الشرط أن يكون 
ً
 ومحددا

ً
 محررا

تاريخ اكتشاف استثناء من أحكام هذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خالل سنة من  – 3

  من 
 .التزاماته الواردة في هذه املادةمخالفة العامل ألي 

  

                                                             
 وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت:هـ ٥/٦/1٤٣٦واتريخ ( ٤٦)م/ّدلت هذه املادة بناًء على املرسوم امللكي رقم عُ  (1)

يسمح له مبعرفة عمالء صاحب العمل، أو ابالطالع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن إذا كان العمل املنوط ابلعامل )
يشرتط على العامل أال يقوم بعد انتهاء العقد مبنافسته أو إفشاء أسراره، وجيب لصحة هذا الشرط أن يكون حمرًرا وحمدًدا، من حيث 

صاحب العمل املشروعة، ويف كل األحوال جيب أال تزيد مدة هذا الزمان واملكان ونوع العمل، وابلقدر الضروري حلماية مصاحل 
 .(االتفاق على سنتني من اتريخ انتهاء العالقة بني الطرفني
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 الفصل الرابع: مكافأة نهاية الخدمة

 

 :(84)والثمانون املادة الرابعة 

إذا انتهت عالقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب 

على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس األولى، وأجر شهر عن كل سنة من 

ة عن أجزاء السنوات التالية، ويتخذ األجر األخير أساًسا لحساب املكافأة، ويستحق العامل مكافأ

 السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

 

 :(85)والثمانون املادة الخامسة 

إذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث املكافأة بعد خدمة ال 

خدمته تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، وال تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة 

على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق املكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته 

 عشر سنوات فأكثر.

 

 :(86)والثمانون املادة السادسة 

جر الذي تسوى ( من هذا النظام، يجوز االتفاق على أال تحسب في األ الثامنةاستثناء من حكم املادة )

على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العموالت أو بعضها والنسب املئوية عن ثمن املبيعات 

 وما أشبه ذلك من عناصر األجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.
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 :(87)والثمانون املادة السابعة 

من هذا النظام تستحق املكافأة كاملة في حالة ترك  الخامسة والثمانيناستثناًء مما ورد في املادة 

العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خالل ستة 

 أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثالثة أشهر من تاريخ وضعها.

 

 :(88)والثمانون لثامنة املادة ا

على  -إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خالل أسبوع

من تاريخ انتهاء العالقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب  -األكثر

عمل أن يحسم أي دين العمل تصفية حقوقه كاملة خالل مدة ال تزيد على أسبوعين. ولصاحب ال

 مستحق له بسبب العمل من املبالغ املستحقة للعامل.
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 الباب السادس: شروط العمل وظروفه

 الفصل األول: األجور 

 

 :(89)والثمانون املادة التاسعة 

 وضع حد أدنى لألجور. -وبناء على اقتراح الوزير -ملجلس الوزراء عند االقتضاء

 

 (1) :(90)التسعون املادة 

 لألحكام  – 1
ً
 اآلتية:يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبالد طبقا

 تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على األقل.  باليومية:العمال  –أ 

 تصرف أجورهم مرة في الشهر.  الشهرية:العمال ذوو األجور  –ب 

سبوعين، فيجب أن يحصل العامل على إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج ملدة تزيد على أ –ج 

 خالل األسبوع التالي لتسليم 
ً
دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي األجر كامال

 العمل. 

                                                             
 وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت:هـ ٥/٦/1٤٣٦واتريخ ( ٤٦)م/ّدلت هذه املادة بناًء على املرسوم امللكي رقم عُ  (1)

غ مستحق له ابلعملة الرمسية للبالد كما جيب دفع األجر يف ساعات العمل ومكانه طبًقا جيب دفع أجر العامل وكل مبل -1 )
 لألحكام اآلتية:

 العمال ابليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على األقل. -1/  1
 =العمال ذوو األجور الشهرية تصرف أجورهم مرة يف الشهر. -٢/  1
اج ملدة تزيد على أسبوعني فيجب أن حيصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما إذا كان العمل يؤدى ابلقطعة، وحيت -٣/  1= 

 أمته من العمل، ويصرف ابقي األجر كاماًل خالل األسبوع التايل لتسليم العمل.
 يف غري ما ذكر تؤدى إىل العمال أجورهم مرة كل أسبوع على األقل. -٤/  1
مدة يف اململكة إذا وافق العامل على ذلك بشرط أال يتجاوز موعد استحقاقها املواعيد احملددة جيوز دفع األجور عن طريق البنوك املعت -٢

 أعاله(.
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 في غير ما ذكر، تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على األقل. –د 

بنوك املعتمدة في اململكة، بشرط أال تلزم املنشآت بدفع األجور في حسابات العمال عن طريق ال – 2

 يتجاوز موعد استحقاقها املواعيد املحددة أعاله، ويجوز للوزير استثناء بعض املنشآت من ذلك.

 

 :(91)والتسعون املادة الحادية 

إذا تسبب عامل في فقد أو إتالف أو تدمير آالت أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته  -1

صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو  ا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليماتوكان ذلك ناشئً 

ناشًئا عن قوة قاهرة، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل املبلغ الالزم لإلصالح أو إلعادة 

الوضع إلى ما كان عليه على أال يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر، 

لعمل الحق في التظلم عند االقتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل ولصاحب ا

مال آخر يمكن االستيفاء منه، وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل 

، فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما املحاكم العماليةللتعويض أمام 

أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه  اقتطعه منه

 حق خالل سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.

يكون تظلم أي من الطرفين خالل خمسة عشر يوم عمل، وإال سقط الحق فيه، ويبدأ موعد  -2

الواقعة، وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبالغ التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف 

 صاحب العمل له بذلك.

 

 :(92)والتسعون املادة الثانية 

ال يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إال في الحاالت 

 اآلتية:

% من 10الحالة على استرداد قروض صاحب العمل، بشرط أال يزيد ما يحسم من العامل في هذه  -1

 أجره.
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 وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاًما. االجتماعية،اشتراكات التأمينات  -2

 اشتراكات العامل في صندوق االدخار والقروض املستحقة للصندوق. -3

 مزية أخرى.أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء املساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي  -4

الغرامات التي توقع على العامل بسبب املخالفات التي يرتكبها، وكذلك املبلغ الذي يقتطع منه  -5

 مقابل ما أتلفه.

ا لقاء ذلك على ربع األجر  -6  يزيد ما يحسم شهريًّ
 

ا ألي حكم قضائي، على أال
ً
استيفاء دين إنفاذ

 املستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خالف ذلك.

، ثم دين املأكل وامللبس واملسكن قبل الديون األخرى.ويست
ً

 وفى دين النفقة أوال

 

 :(93)والتسعون املادة الثالثة 

أن تزيد نسبة املبالغ املحسومة على نصف أجر العامل املستحق، ما لم  -في جميع األحوال -ال يجوز 

، أو يثبت لديها حاجة العامل العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة املحكمةيثبت لدى 

إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة األخيرة ال يعطى العامل أكثر من ثالثة أرباع أجره، مهما كان 

 األمر.

 

 :(94)والتسعون املادة الرابعة 

إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته  -1

الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه املحدد نظاًما دون مسوغ 

 املحكمةمشروع كان للعامل أو ملن يمثله أو مدير مكتب العمل املختص أن يتقدم بطلب إلى 

العمالية، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره 

 املتأخرة.
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إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم املبالغ املذكورة أو تأخر في سداد  املذكورة محكمةلليجوز  -2

ضعف قيمة  األجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة ال تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو

 األجر املتأخر.

 

 :(95)والتسعون املادة الخامسة 

إذا لم ينص عقد العمل أو الئحة تنظيم العمل على األجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ  -1

باألجر املقدر لعمل من النوع ذاته في املنشأة إن وجد، وإال قدر األجر طبًقا لعرف املهنة في الجهة التي 

 العمالية تقدير األجر وفًقا ملقتضيات العدالة. املحكمةفإن لم يوجد تولت  يؤدى فيها العمل،

 ويتبع ذلك أيًضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها، وفي تحديد مداها. -2

 

 :(96)والتسعون املادة السادسة 

جر الذي تقاضاه عن إذا كان أجر العامل محدًدا على أساس القطعة أو اإلنتاج يعتمد متوسط األ  -1

أيام عمله الفعلية في السنة األخيرة من خدمته، لغرض حساب أي من الحقوق املقررة له بموجب 

 هذا النظام.

إذا كان األجر كله مبالغ العموالت أو النسب املئوية من املبيعات أو ما أشبه ذلك، مما تكون قابلة  -2

ليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام بطبيعتها للزيادة أو النقص، يحسب متوسط األجر ا

 العمل الفعلية مقسوًما عليها.
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  :(97)والتسعون املادة السابعة 

إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات املختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى 

قضيته، على أال تزيد مدة % من األجر إلى العامل حتى يفصل في 50صاحب العمل أن يستمر في دفع 

التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يوًما، فإذا زادت على ذلك فال يلتزم صاحب العمل بدفع أي 

ثبوت ما نسب  جزء من األجر عن املدة الزائدة، فإذا قض ي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم

سبق حسمه من أجره، أما إذا  إليه أو لعدم صحته، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما

 (1)قض ي بإدانته فال يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خالف ذلك.

  

                                                             
 (.٢٤0ه، صفحة: )٨/٨/1٤٣٨ واتريخ( 110٢٨0) رقمالصادر بقرار وزير العمل " املساجني توظيف قرار انظر " (1)
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 الفصل الثاني: ساعات العمل

 

 :(98)والتسعون املادة الثامنة 

ا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب   فعليًّ
ً

ال يجوز تشغيل العامل تشغيال

يار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في األسبوع، إذا اعتمد املعيار األسبوعي. العمل املع

وتخفض ساعات العمل الفعلية خالل شهر رمضان للمسلمين، بحيث ال تزيد على ست ساعات في 

 اليوم، أو ست وثالثين ساعة في األسبوع.

 

 :(99)والتسعون املادة التاسعة 

نصوص عليها في املادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات يجوز زيادة ساعات العمل امل

في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات واألعمال التي ال يشتغل فيها العامل 

بصفة مستمرة، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في 

ال الخطرة أو الضارة، وتحدد فئات العمال والصناعات واألعمال املشار إليها بعض الصناعات واألعم

 الوزير. بقرار من

 

 :(100)املائةاملادة 

في املنشآت التي تقتض ي طبيعة العمل فيها أداء العمل  -بموافقة الوزارة -يجوز لصاحب العمل

ثمان وأربعين ساعة في األسبوع، بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو 

بشرط أال يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه ملدة ثالثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات 

ا ا يوميًّ  (1).أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًّ

                                                             
 (٢٢٥، صفحة:)ه٩/٩/1٤٢٧( واتريخ ٢٨٣٦وزاري رقم )القرار "الصادر ابلخفض وزايدة ساعات العمل يف بعض األعمالانظر قرار" (1)
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 الفصل الثالث: فترات الراحة والراحة األسبوعية

: فترات الراحة
ا

 أوال

 

 (1) :(101)املائةاملادة األولى بعد 

تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خالل اليوم، بحيث ال يعمل العامل أكثر من خمس ساعات 

نصف ساعة في املرة الواحدة خالل مجموع متتالية دون فترة للراحة والصالة والطعام ال تقل عن 

 .واحدفي اليوم ال ساعات العمل، وبحيث ال يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة

 

 :(102)املائةاملادة الثانية بعد 

ال تدخل الفترات املخصصة للراحة والصالة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، وال يكون العامل 

خالل هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، وال يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء 

 خاللها في مكان العمل.

 

 :(103)املائةاملادة الثالثة بعد 

للوزير أن يحدد بقرار منه الحاالت واألعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة ألسباب 

فنية أو لظروف التشغيل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحاالت واألعمال بإعطاء فترة للصالة 

 اء العمل.والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة املنشأة أثن

                                                             
 سابقاً ابلنص اآليت: هـ وقد كانت املادة٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦ُعّدلت هذه املادة بناًء على املرسوم امللكي رقم )م/ (1)
تنظم ساعات العمل وفرتات الراحة خالل اليوم، حبيث ال يعمل أي عامل أكثر من مخس ساعات متتالية دون فرتة للراحة والصالة والطعام )

ال تقل عن نصف ساعة يف املرة الواحدة خالل جمموع ساعات العمل، وحبيث ال يبقى العامل يف مكان العمل أكثر من إحدى 
 .(ساعة يف اليوم الواحد عشرة
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ا: الراحة األسبوعية  ثانيا

 

 :(104)املائةاملادة الرابعة بعد 

 يوم الجمعة يوم الراحة األسبوعية لجميع العمال. -1

أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي  -بعد إبالغ مكتب العمل املختص -ويجوز لصاحب العمل

م الدينية، وال يجوز تعويض يوم الراحة يوم من أيام األسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباته

 األسبوعية بمقابل نقدي.

 يكون يوم الراحة األسبوعية بأجر كامل، وال يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية. -2

 

 :(105)املائةاملادة الخامسة بعد 

هذا النظام، يجوز في األماكن البعيدة عن العمران وفي من  املادة الرابعة بعد املائةاستثناء من حكم 

األعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات األسبوعية 

املستحقة للعامل عن مدة ال تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على 

َجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى  ذلك الوزارة، ويراعى في حساب مدة
ُ
الراحة األسبوعية امل

 أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها.

 

 :(106)املائةاملادة السادسة بعد 

( من 1يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام املواد الثامنة والتسعين واألولى بعد املائة والفقرة )

 اآلتية:من هذا النظام في الحاالت  الرابعة بعد املائةاملادة 
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أعمال الجرد السنوي، وإعداد امليزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، واالستعداد للبيع بأثمان  -1

للمواسم، بشرط أال يزيد عدد األيام التي يشتغل فيها العمال على ثالثين يوًما مخفضة، واالستعداد 

 في السنة.

إذا كان العمل ملنع وقوع حادث خطر، أو إصالح ما نشأ عنه، أو تالفي خسارة محققة ملواد قابلة  -2

 للتلف.

 إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي. -3

 اسبات األخرى واألعمال املوسمية التي تحدد بقرار من الوزير.األعياد واملواسم واملن -4

وال يجوز في جميع الحاالت املتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو 

ستين ساعة في األسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد األقص ى لساعات العمل اإلضافية التي يسمح 

 بها في السنة.

 :التنفيذية الالئحة

 (22املادة )

يجوز أن تزيد ساعات العمل اإلضافية خالل السنة على سبعمائة وعشرين ساعة، ويجوز بموافقة العامل ال 

 زيادة عدد الساعات اإلضافية عن ذلك.

 

 :(107)املائةاملادة السابعة بعد 

ا عن ساعات ا -1  إضافيًّ
ً
لعمل اإلضافية يوازي أجر يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرا

ا إليه 
ً
 % من أجره األساس ي.50الساعة مضاف

إذا كان التشغيل في املنشأة على أساس املعيار األسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد  -2

 إضافية.على الساعات املتخذة لهذا املعيار ساعات عمل 

ى في أيام العطل  -3  واألعياد ساعات إضافية.تعد جميع ساعات العمل التي تؤد 
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 :(108)املائةاملادة الثامنة بعد 

 اآلتية:من هذا النظام على الحاالت  واألولى بعد املائة، الثامنة والتسعينال تسري أحكام املادتين 

يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في اإلدارة والتوجيه، إذا كان من شأن األشخاص الذين  -1

 هذه املناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.

 األعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده. -2

 العمل الذي يكون متقطًعا بالضرورة. -3

 ون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة األمنية املدنية.العمال املخصص -4

األقص ى لساعات العمل والحد من هذه املادة  4، 3، 2وتحدد الالئحة األعمال املبينة في الفقرات 

 فيها.

 :التنفيذية ئحةالال 

 (23املادة )

أو بعد انتهائه، واألعمال  ،التي يجب إنجازها قبل بدء العمل : األعماليقصد باألعمال التجهيزية -1

 للبدء بالعمل
ً
حضارها إأو  ،س بها عملهواألدوات التي يمارِّ  ،كتجهيز املواد ،التي يقوم بها العامل تمهيدا

 أو استالمها ممن يعهد إليه صاحب العمل بحفظها وتخزينها. ،من خزائنها

إلعادة املواد واألدوات  ؛بنهاية فترة العمليقصد باألعمال التكميلية: األعمال التي يقوم بها العامل  -2

وتنظيف وتشحيم وتزييت اآلالت،  ،وتخزينهاأو إلى من يعهد إليه بحفظها،  ،التي عمل بها إلى خزائنها

إذا كان العمل يجري  ؛وكذلك األعمال التي يسلم بها العامل عمله إلى من يحل محله من العمال

 ثلة.وغير ذلك من األعمال املما ،بالتناوب

 بالضرورة: العمل غير املستمر بطبيعته -3
ً
والذي يتضمن فترات  ،يقصد بالعمل الذي يكون متقطعا

أو ال يمكثون في أماكنهم إال لتلبية طلبات  ،نتباه متواصل في العملأو ا ،ال يبذل فيها العمال أي نشاط

ألداء ؛ فترات متقطعة ن العمل علىاكمألى الذي يتطلب من العمال أن يأتوا إ أو العمل ،محتملة

ستخدمون لغرض إصالح أو تشغيل اآلالت، والعمال كالعمال الفنيين وامليكانيكيين، الذين يُ  ،عملهم
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املماثلة،  وعمال بيع املحروقات تفريغها. وأ ،أو شحنها ،أو تسليمها ،املستخدمين في نقل البضائع

الخطوط الحديدية، وعمال الترحيل في  واملناقالت في ،ات(، وعمال الحركةاملرائب )الجرايوعمال 

 وغيرهم من ممارس ي املهن املماثلة. ،ومحطات النقل ،واملطارات ،املوانئ

، أو أو أشياء ،يقصد بالعمال املخصصين للحراسة: العمال الذين يوكل إليهم حراسة أمكنة -4

  ؛أو ممتلكات صاحب العملمعدات، أو أدوات، 
ً
 أو نهارا

ً
لفوا بأي عمل دون أن يك ،سواء أكان ذلك ليال

وال يشمل هذا التعريف الذين يعملون  أعمال الحراسة خالل ساعات العمل. آخر ال تقتضيه طبيعة

 والصناعية. ،في الحراسات األمنية املدنية

العمل، أو يقصد بالعمال املخصصين للنظافة: العمال الذين يوكل إليهم تأمين نظافة أماكن  -5

على أال يقتض ي عملهم االستمرار أكثر من ست ساعات عمل  ،أو خالل توقفه ،منشآته أثناء العمل

 فعلية متوالية.

 :يجب أال يتجاوز مجموع الوقت الذي يكلف به العامل للقيام باألعمال التجهيزية والتكميلية -6

دقيقة  ةتجاوز خمس عشر بحيث يخصص منها ما ال ي ؛ثالثين دقيقة تضاف إلى ساعات العمل

 لألعمال التجهيزية، وبما ال يتجاوز خمس عشرة دقيقة لألعمال التكميلية.

بعشر ساعات في اليوم،  :تحدد ساعات العمل الفعلية في األعمال التي تكون متقطعة بالضرورة -7

ن بحيث ال تزيد ساعات العمل األسبوعية ع ؛تخفض إلى ثمان ساعات خالل شهر رمضان املبارك

زاد على ذلك  ثمان وأربعين ساعة، وعلى ست وثالثين ساعة خالل شهر رمضان للمسلمين، وما

؛
ً
 إضافيا

ً
ساعات متواصلة خالل كل  العامل فترة راحة ال تقل عن عشر بحيث يعطى يحسب عمال

نَم أربع وعشرين ساعة، وعلى صاحب العمل أن يُ  ِّ
 
 العمال من أداء الصلوات في أوقاتها. ك

باثنتي عشرة ساعة في  :اعات العمل الفعلية للعمال املخصصين للحراسة والنظافةتحدد س -8

بحيث ال تزيد ساعات العمل األسبوعية  شر ساعات خالل شهر رمضان املبارك؛ض إلى ع، تخفاليوم

ن، وما زاد على ذلك ين ساعة خالل شهر رمضان للمسلميعلى ثمان وأربعين ساعة، وعلى ست وثالث

، وعلى صاحب العمل أن يُ يحسب 
ً
 إضافيا

ً
ن العمال من أَم عمال ِّ

 
 .داء الصالة في أوقاتهاك
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 الفصل الرابع: اإلجازات

 

 :(109)املائةاملادة التاسعة بعد 

زاد إلى مدة ال  -1
ُ
يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية ال تقل مدتها عن واحد وعشرين يوًما، ت

العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون اإلجازة تقل عن ثالثين يوًما إذا أمض ى 

 بأجر يدفع مقدًما.

2-  
ً

يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، وال يجوز النزول عنها، أو أن يتقاض ى بدال

ا عوًضا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه اإلجازات وفًقا  نقديًّ

قتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بامليعاد املحدد مل

 لتمتعه باإلجازة بوقت كاف  ال يقل عن ثالثين يوًما.

 

 :(110)املائةاملادة العاشرة بعد 

 التالية.للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياًما منها إلى السنة  -1

لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل  -2

ذلك ملدة ال تزيد على تسعين يوًما، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على 

 جازة.موافقة العامل كتابة، على أال يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق اإل 

 

 :(111)املائةاملادة الحادية عشرة بعد 

ها، ـــللعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام اإلجازة املستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله ل

 أجزاء عنازة ــرة اإلجــق أجـحـتـسـا يـمــا، كـنهـــه عـازتـــــلى إجـــل عـصــــحـم يـتي لــدة الـــة إلى املـبـسـنـالـوذلك ب

 السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
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  :(112)املائةاملادة الثانية عشرة بعد 

 لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في األعياد واملناسبات التي تحددها الالئحة.

 :التنفيذية الالئحة

 (24املادة )

 
ً
 ملا يلي:أوال

ً
 : تحدد إجازات األعياد واملناسبات وفقا

إجازة عيد الفطر ملدة أربعة أيام، تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم  -1

 أم القرى.

 إجازة عيد األضحى ملدة أربعة أيام، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة. -2

 القرى.إجازة اليوم الوطني للمملكة ملدة يوم واحد، في أول يوم من برج امليزان حسب تقويم أم  -3

: في حال تداخل أيام إجازات األعياد واملناسبات مع اآلتي:
ً
 ثانيا

 الراحة األسبوعية: يعوض العامل عنها بما يعادلها قبل أيام تلك اإلجازات أو بعدها. -1

 جازة السنوية بقدر أيام هذه االجازات.االجازة السنوية: تمدد اإل  -2

لكامل عن أيام هذه اإلجازات دون النظر لألجر املستحق عن أيام جر اإلجازة املرضية: يستحق العامل األ ا -3

 اإلجازة املرضية.

 اليوم.د العيدين ال يعوض العامل عن هذا اليوم الوطني مع أيام إجازة أح -4
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 (1) :(113)املائةاملادة الثالثة عشرة بعد 

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل ملدة مع مراعاة إجازات املرأة العاملة املحددة بموجب هذا النظام، 

خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، وثالثة أيام في حالة والدة 

 .ئق املؤيدة للحاالت املشار إليهامولود له. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثا

 

 :(114)املائةاملادة الرابعة عشرة بعد 

لحصول على إجازة بأجر ال تقل مدتها عن عشرة أيام وال تزيد على خمسة عشر للعامل الحق في ا

يوًما بما فيها إجازة عيد األضحى؛ وذلك ألداء فريضة الحج ملرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن 

قد أداها من قبل، ويشترط الستحقاق هذه اإلجازة أن يكون العامل قد أمض ى في العمل لدى 

الذين يمنحون  ين متصلتين على األقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمالصاحب العمل سنت

ا وفًقا ملقتضيات العمل.  هذه اإلجازة سنويًّ

 

 (2) :(115)املائةاملادة الخامسة عشرة بعد 

ل استمراره فيها  –للعامل  – 1 بِّ
َ
 –إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو ق

الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية االمتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعد أيام االمتحان 

                                                             
 وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت:هـ ٥/٦/1٤٣٦واتريخ ( ٤٦)م/ُعّدلت هذه املادة بناًء على املرسوم امللكي رقم  (1)
أحد أصوله أو للعامل احلق يف إجازة أبجر ملدة يوم واحد يف حالة والدة مولود له، وثالثة أايم ملناسبة زواجه، أو يف حالة وفاة زوجه أو )

 .(فروعه، وحيق لصاحب العمل أن يطلب الواثئق املؤيدة للحاالت املشار إليها
 هـ وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت:٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦ُعّدلت هذه املادة بناًء على املرسوم امللكي رقم )م/ (٢)

أدية االمتحان عن سنة غري معادة حتدد مدهتا بعدد أايم االمتحان )للعامل املنتسب إىل مؤسسة تعليمية احلق يف إجازة أبجر كامل لت
الفعلية، أما إذا كان االمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل احلق يف إجازة دون أجر ألداء االمتحان، ولصاحب العمل أن يطلب 

على العامل أن يتقدم بطلب اإلجازة قبل من العامل تقدمي الواثئق املؤيدة لطلب اإلجازة، وكذلك ما يدل على أدائه االمتحان، و 
موعدها خبمسة عشر يوًما على األقل، وحيرم العامل من أجر هذه اإلجازة إذا ثبت أنه مل يؤد االمتحان، مع عدم اإلخالل ابملساءلة 

 (.التأديبية
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د أيام أما إذا كان االمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعد ،الفعلية

ِّ االمتحان، مع عدم اإلخالل 
االمتحان الفعلية. ويحرم العامل من أجر اإلجازة إذا ثبت أنه لم يؤد 

ا.   بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبيًّ

إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن  – 2

أيام االمتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال  يحصل على إجازة لتأدية االمتحان بعدد

 توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام االمتحان الفعلية. 

 على  – 3
ً
 األقل. على العامل أن يتقدم بطلب اإلجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوما

وكذلك ما يدل على الوثائق املؤيدة لطلب اإلجازة، لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم  – 4

 .أدائه االمتحان

 

 :(116)املائةاملادة السادسة عشرة بعد 

يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد 

ا خالل مدة اإلجازة فيما زاد على عشرين يوًما، م
ً
ا لم يتفق الطرفان مدتها، ويعد عقد العمل موقوف

 على خالف ذلك.

 :التنفيذية الالئحة

 (25املادة )

  -املتفق عليها-إذا تجاوزت مدة اإلجازة بدون أجر  -1
ً
، فإن جميع اآلثار ؛ عشرين يوما

ً
وأصبح عقد العمل موقوفا

 لذلك
ً
 ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك. ؛املترتبة على عقد العمل تتوقف تبعا

 ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك. ؛إذا كان عقد العمل محدد املدة فيمدد بمقدار مدة توقف العقد -2
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  :(117)املائةاملادة السابعة عشرة بعد 

وبثالثة أرباع األجر للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثالثين يوًما األولى، 

عن الستين يوًما التالية، ودون أجر للثالثين يوًما التي تلي ذلك خالل السنة الواحدة، سواء أكانت 

هذه اإلجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة 

 مرضية.

 :التنفيذية الالئحة

 (26املادة )

فتوقف أيام اإلجازة السنوية إلى حين انتهاء اإلجازة  ،ازة املرضية أثناء أيام اإلجازة السنويةوقعت أيام اإلجإذا 

فال  ،أما إذا وقعت أيام الراحة األسبوعية أثناء أيام اإلجازة املرضية ؛املرضية ثم تستأنف املدة املتبقية بعد ذلك

 يعوض العامل عن تلك األيام.

 

 :(118)ئةاملااملادة الثامنة عشرة بعد 

ال يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته املنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب 

ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة  عمل آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف

 اإلجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك األجر.
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 (1) الوقتالباب السابع: العمل لبعض 

 

 :(119)املائةاملادة التاسعة عشرة بعد 

ال يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية 

 ألسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية عاملين لبعض الوقت.

 

 :(120)املائةاملادة العشرون بعد 

الالزمة لتنظيم العمل لبعض الوقت، يحدد فيه االلتزامات يصدر الوزير القواعد والضوابط 

املترتبة على كل من العامل لبعض الوقت وصاحب العمل، وال تسري أحكام هذا النظام إال في 

الحدود التي يقررها الوزير، باستثناء الحماية املمنوحة للعاملين طوال الوقت املماثلين، من حيث 

 ت العمل.السالمة والصحة املهنية وإصابا

 :التنفيذية الالئحة

 (27املادة )

 ملا يلي: -1
ً
 تحدد قواعد وضوابط تنظيم العمل لبعض الوقت وفقا

  -أ
ً
وينص فيه على ساعات العمل، بحيث تقل  ،ومحدد املدة ،يجب أن يكون عقد العمل لبعض الوقت مكتوبا

 أو بعض أيام األسبوع.
ً
 عن نصف ساعات العمل اليومية املعتادة لدى املنشأة سواء أكان العمل يؤدى يوميا

 أو ملدة يتفق عليها الطرفان. ،يجوز تجديد عقد العمل لبعض الوقت ملدة مماثلة -ب

ن سبب مشروع كان للطرف املتضرر من الفسخ أن طرفيه دو  أحدإذا فسخ عقد العمل لبعض الوقت من  -ج

 يطالب بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك.

                                                             
وزاري القرار " الصادر ابل العمل احلر، و" ه٢٨/1٢/1٤٣٨( واتريخ 1٢0٤٥٣)وزاري رقم القرار " الصادر ابل العمل عن بعدانظر "  (1)

 .ه1٥/٥/1٤٣٩( واتريخ ٩٩٤٣٩)رقم 
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والعطل  يخضع العاملون لبعض الوقت ألحكام نظام العمل فيما يتعلق باإلجازات والراحة األسبوعية -د

 الرسمية والعمل اإلضافي.

ل السعودي الذي يعمل لدى صاحب العمل في أحد الكيانات التابعة له بعقد عمل يتم احتساب العام -ه

برنامج تحفيز املنشآت لتوطين الوظائف لبعض الوقت في نسب التوطين، وفق النسب املعتمدة في قواعد 

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية كعامل لبعض الوقت. ىعلى أن يتم تسجيله لد )نطاقات(

 بالنظر في الخالفات التي قد تنشأ عن عقد العمل لبعض الوقت.العمالية  ملحاكماتختص  -2
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الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث 

 حية واالجتماعيةالصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الص

 الفصل األول: الوقاية من مخاطر العمل

 

 :(121)املائةاملادة الحادية والعشرون بعد 

على صاحب العمل حفظ املنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين املياه الصالحة للشرب 

واالغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسالمة والصحة املهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفًقا ملا 

 يحدده الوزير بقرار منه.

 

 :(122)املائةاملادة الثانية والعشرون بعد 

على كل صاحب عمل أن يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية العمال من األخطار واألمراض الناجمة 

عن العمل، واآلالت املستعملة، ووقاية العمل وسالمته، وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في املنشأة 

لك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال التعليمات الخاصة بسالمة العمل والعمال، وذ

ل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء  عند االقتضاء، وال يجوز لصاحب العمل أن يحم 

 توفير هذه الحماية.

 

 :(123)املائةاملادة الثالثة والعشرون بعد 

ه باستعمال وسائل على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزام

الوقاية املقررة لها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية املناسبة للعمال، وتدريبهم على 

 استخدامها.
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 :(124)املائةاملادة الرابعة والعشرون بعد 

على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية املخصصة لكل عملية، وأن يحافظ عليها، وأن ينفذ 

وعة للمحافظة على صحته ووقايته من اإلصابات واألمراض. وعليه أن يمتنع عن التعليمات املوض

ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات، أو إساءة استعمال الوسائل املعدة 

 لحماية مقر العمل وصحة العمال املشتغلين معه وسالمتهم أو تعطيلها.

 

 :(125)املائةاملادة الخامسة والعشرون بعد 

على صاحب العمل أن يتخذ االحتياطات الالزمة للوقاية من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنية 

لالستعمال في أي وقت، وأن يعلق في  ملكافحته، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة، وجعلها صالحة

 مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق.

 

 :(126)املائةاملادة السادسة والعشرون بعد 

صاحب العمل مسؤول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله، ممن 

يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة، أو بموافقة صاحب العمل أو وكالئه، إذا كانت بسبب 

ه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل ها نوع عمله، وعليبإهمال اتخاذ االحتياطات الفنية التي يتطل

 وضرر حسب األنظمة العامة.
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 الفصل الثاني: الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى 

 

 :(127)املائةاملادة السابعة والعشرون بعد 

 الكبرى.تطبق أحكام هذا الفصل على املنشآت ذات املخاطر 

 

 :(128)املائةاملادة الثامنة والعشرون بعد 

ذات املخاطر الكبرى(: املنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة أو  )املنشأةتعني عبارة  -1

أكثر من املواد الخطرة أو فئات من هذه املواد أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو استخدامها 

يؤدي تجاوزها إلى إدراج املنشأة في عداد  بها والتيعايير املسموح أو تخزينها بكميات تتجاوز امل

 منشآت املخاطر الكبرى.

خطرة(: أي مادة أو مزيج من املواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو  )مادةتعني عبارة  -2

 الفيزيائية أو السمية إما وحده أو في تركيب مع غيره.

ادث فجائي مثل: التسرب الكبير، أو الحريق، أو االنفجار في كبير(: أي ح )حادثتعني عبارة  -3

مجرى نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى، ويتضمن مادة خطرة أو أكثر، ويؤدي إلى خطر أكبر 

.
ً

 أو آجال
ً

 على العمال أو الجمهور أو البيئة عاجال

 

 :(129)املائةاملادة التاسعة والعشرون بعد 

ذات املخاطر الكبرى( استناًدا إلى قائمة املواد الخطرة، أو  )املنشآتتضع الوزارة ضوابط لتحديد 

 فئات هذه املواد، أو كلتيهما.
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 :(130)املائةاملادة الثالثون بعد 

على أصحاب العمل بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهم على أساس الضوابط املشار إليها 

 هذا النظام. في املادة التاسعة والعشرين بعد املائة من

 

 :(131)املائةاملادة الحادية والثالثون بعد 

يصدر الوزير اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات الالزمة على مستوى املنشأة للوقاية من 

املخاطر الكبرى، وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص، وكذلك الترتيبات املتخذة لحماية 

منشأة ذات مخاطر كبرى، وحقوق العمال وواجباتهم، وغير ذلك الجمهور والبيئة خارج موقع كل 

 والحد من آثارها. من التدابير الالزمة ملنع الحوادث الكبرى، والتقليل من مخاطر وقوعها،
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 إصابات العمل الثالث:الفصل 

 

 :(132)املائةاملادة الثانية والثالثون بعد 

ضع لفرع األخطار املهنية من نظام التأمينات ال تسري أحكام هذا الفصل على املنشآت التي تخ

 االجتماعية.

 

 :(133)املائةاملادة الثالثة والثالثون بعد 

إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض منهي، فإن صاحب العمل يلتزم بعالجه، ويتحمل جميع 

املستشفى، والفحوص النفقات الالزمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها اإلقامة في 

 والتحاليل الطبية، واألشعة، واألجهزة التعويضية، ونفقات االنتقال إلى أماكن العالج.

 

 :(134)املائةاملادة الرابعة والثالثون بعد 

تعد اإلصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات االجتماعية، وتعد األمراض 

 العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ اإلصابة.املهنية في حكم إصابات 

 

 :(135)املائةاملادة الخامسة والثالثون بعد 

تعد في حكم اإلصابة حالة االنتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها، ويسري عليها بالنسبة للمعونة 

  والعالج ما يسري على اإلصابة األصلية.
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 :(136)املائةن بعد املادة السادسة والثالثو 

تحدد األمراض املهنية وفق جدول األمراض املهنية املنصوص عليه في نظام التأمينات االجتماعية 

وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز املنصوص عليه في 

 النظام املذكور.

 

 (1) :(137)املائةاملادة السابعة والثالثون بعد 

الحق في معونة مالية تعادل  –في حالة عجزه املؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل  –صاب للم

ا يعادل )  ماليًّ
ً
 ثم يستحق مقابال

ً
 ملدة ستين يوما

ً
%( من أجره طوال املدة التي 75أجره كامال

ا عدم احتمال شفائه وحالته الصح ية ال يستغرقها عالجه. فإذا بلغت مدة العالج سنة أو تقرر طبيًّ

ا، وينهي العقد ويعوض عن اإلصابة. وال يكون لصاحب تمكنه من العمل، ُعدت   كليًّ
ً
اإلصابة عجزا

 .دفعه إلى املصاب خالل تلك السنة العمل حق في استرداد ما

 

 :(138)املائةاملادة الثامنة والثالثون بعد 

املصاب، فللمصاب أو املستحقين إذا نتج عن اإلصابة عجز دائم كلي، أو أدت اإلصابة إلى وفاة 

عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثالث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون 

 ألف ريال.

 لنسبة ذلك العجز 
ً

أما إذا نتج عن اإلصابة عجز دائم جزئي، فإن املصاب يستحق تعويًضا معادال

 بة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.املقدر، وفًقا لجدول دليل نسب العجز املعتمد مضرو 

                                                             
 ابلنص اآليت:هـ وقد كانت املادة سابقًا ٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦ُعّدلت هذه املادة بناًء على املرسوم امللكي رقم )م/ (1)

)للمصاب يف حالة عجزه املؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل احلق يف معونة مالية تعادل أجره كاماًل ملدة ثالثني يوًما مث 
% من أجره طوال الفرتة اليت يستغرقها عالجه. فإذا بلغت السنة أو تقرر طبياا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية ال ٧٥يستحق 

عمل عدت اإلصابة عجًزا كلياا، ينهى العقد ويعوض عن اإلصابة. وال يكون لصاحب العمل حق يف اسرتداد ما دفعه متكنه من ال
 .(إىل املصاب خالل تلك السنة
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  :(139)املائةاملادة التاسعة والثالثون بعد 

 ائةوالسابعة والثالثين بعد امل الثالثة والثالثين بعد املائةال يلزم صاحب العمل بما ورد في املواد 

 من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي: والثامنة والثالثين بعد املائة

 أن العامل تعمد إصابة نفسه. -1

 أن اإلصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل. -2

لجة الطبيب املكلف أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معا -3

 بعالجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.

 

 :(140)املائةاملادة األربعون بعد 

تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل املصاب باملرض املنهي على 

املادة الثامنة ضوء التقرير الطبي للطبيب املعالج، ويلزم هؤالء بالتعويض املنصوص عليه في 

من هذا النظام، كل بنسبة املدة التي قضاها املصاب في خدمته، بشرط أن  والثالثين بعد املائة

 تكون الصناعات أو املهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها املرض الذي أصيب به العامل.
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 :(141)املائةاملادة الحادية واألربعون بعد 

 تحدد بقرار من الوزير إجراءات اإلبالغ عن إصابات العمل.

 :التنفيذية الالئحة

 (28املادة )

في حالة عدم خضوع املنشأة لفرع األخطار املهنية في نظام التأمينات االجتماعية تتبع لإلبالغ عن إصابات العمل 

 اإلجراءات التالية:

 وم صاحب العمل بإبالغ مكتب العمل املختص عن إصابة عامل لديه خالل أسبوع من تاريخ علمه بها.يق -1

 للتقارير الرسمية. -2
ً
 يقوم مكتب العمل بالنظر فيما إذا كانت اإلصابة إصابة عمل وفقا

قرير الطبي، إذا لم يكن هناك تقرير طبي يحدد نسبة العجز الناتج عن اإلصابة أو طعن أحد الطرفين بالت -3

 يقوم مكتب العمل بإحالة املصاب الى احدى املستشفيات الحكومية للحصول على تقرير بذلك.

 لنسبة العجز الواردة بال -4
ً
 تقرير الطبي.يقوم مكتب العمل بتحديد التعويض املستحق للمصاب وفقا

 الية املختصة للفصل فيه.العم املحاكمإذا رفض أحد الطرفين ما حدده مكتب العمل يحال املوضوع إلى  -5
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 الفصل الرابع: الخدمات الصحية واالجتماعية

 

 :(142)املائةاملادة الثانية واألربعون بعد 

على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر لإلسعافات الطبية، مزودة باألدوية وغيرها، مما يلزم 

 لإلسعافات الطبية األولية.

تحتويه هذه الخزانة من وسائل اإلسعافات األولية وعددها، وكميات وتحدد الالئحة ما يجب أن 

 األدوية، وكذلك تنظيم وسائل حفظها، وشروط من يقوم بمهمة اإلسعافات ومستواه.

 :التنفيذية الالئحة

 (29املادة )

 صاحب العمل أن يعد في مكان العمل خزانة لإلسعافات الطبية وفق اآلتي:على 

 اإلسعافات على املستلزمات التالية: يجب أن تحتوي خزانة -1

 الكمية النوع

 ( قطعة50) شاش حروق

 ( قطع10) اسفنجية ضمادات

 ( قطعة50) قطع شاش للتنظيف

 ( قطعة50) 10x10قطع شاش معقم 

 ( قطعة50) 5x5قطع شاش 

 ( أربطة10) 5x5أربطة شاش 

 (1) تور نيكيت

 ( أربطة10) أربطة ضاغطة مقاسات مختلفة

 ( قطعة100) مسحات طبية

 ( لفات5) لفات بالستر

 ( قطعة20) قطع بالستر معقمة
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 ( قفاز20) قفازات معقمة

 ( كمامات10) كمامات للفم

 ( عبوة1) محلول لغسيل العين

 (1) نقالة مريض قابلة للطي

 ( عبوة1) محلول مطهر للجروح

 (1) طقم ممرات هوائية

طقم جبائر للفخذ والساق 

 والساعد
(1) 

لوح صلب إلصابات العمود 

 الفقري 
(1) 

طقم جبائر عنقية إلصابات 

 الرقبة
(1) 

 (2) مقص بالحجم املناسب

 (1) بطانية حجم كبير

 (2) ملقط بالحجم املناسب

 

 صالحة لالستعمال بصفة مستمرة. والكميات تكون تلك األنواع -2

 نقصت كمية أي مستلزم عن الحد األدنى املشار إليه بالجدول.إكمال النقص في خزانة اإلسعافات إذا  -3

 ملا تحتويه من مستلزمات، وحفظها في مكان تتوافر فيه الشروط  -4
ً
يكون حجم خزانة اإلسعافات مناسبا

الصحية، ودرجة حرارة مناسبة للمحافظة على ما تحتويه من أدوية وأن يتم تمييزها بهالل أحمر على خلفية 

 ق إعالنات بشكل ظاهر في أماكن العمل تدل على مكان الخزانة، واسم املسئول عنها.بيضاء، وتعل

صاحب العمل إكمال املستلزمات الواردة بالجدول السابق بما يلزم من مستلزمات أخرى، بما تقتضيه على  -5

 طبيعة وحجم العمل.
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 :(143)املائةاملادة الثالثة واألربعون بعد 

يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله املعرضين الحتمال اإلصابة بأحد على كل صاحب عمل أن 

املنصوص عليها في نظام التأمينات  -األمراض املهنية املحددة في جداول األمراض املهنية

 مرة كل سنة على األقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجالته،  -االجتماعية
ً

فحًصا شامال

 وكذلك في ملفات أولئك العمال.

 

 :(144)املائةاملادة الرابعة واألربعون بعد 

 للمستويات التي 
ً
على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعالجية طبقا

 يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.

 

 :(145)املائةاملادة الخامسة واألربعون بعد 

العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير واالدخار، على أن تكون مساهمة يجوز لصاحب 

 العمال فيه اختيارية. ويجب إعالن األحكام املنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق.

 

 :(146)املائةاملادة السادسة واألربعون بعد 

 في األ 
ً

ماكن البعيدة عن العمران بكل ما يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة ملن يؤدي عمال

 يأتي أو بعضه وفًقا ملا يحدده الوزير:

توفير حوانيت لبيع الطعام واملالبس وغير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة، وذلك  -1

 في مناطق العمل التي ال تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت.

 ة ملحقة بأماكن العمل.توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة ومالعب رياضي -2
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إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية املناسبة للمحافظة على صحة العمال وعالج أسرهم عالًجا  -3

. )ويقصد باألسرة: الزوج واألوالد واألم واألب املقيمون معه(.
ً

 شامال

 توفير مدارس لتعليم أوالد العمال إذا لم يتوافر في املنطقة مدارس كافية. -4

 داد مساجد أو مصليات في أماكن العمل.إع -5

 إعداد برامج ملحو األمية بين العمال. -6

 وتحدد الالئحة األماكن البعيدة عن العمران.

 :التنفيذية الالئحة

 (30املادة )

 األماكن البعيدة عن العمران وفق اآلتي:تحدد 

األمانات والبلديات املختلفة بمسافة تزيد على مواقع العمل التي تبتعد عن النطاق العمراني الذي تحدده  -1

 
ً
  ،الخمسين كيلو مترا

ً
 إذا كانت الطريق غير معبدة. ،إذا كانت الطريق معبدة، ومسافة خمسة وعشرين كيلو مترا

 التجمعات السكانية التي ال تتوفر بها املرافق والخدمات. -2

 

 :(147)املادة السابعة واألربعون بعد املائة

 في األماكن البعيدة عن العمران، وفي املناجم واملحاجر يلزم صاحب 
ً

العمل الذي يؤدي عمال

 ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير املساكن واملخيمات والوجبات الغذائية للعمال.

ويحدد الوزير بقرار منه شروط املساكن واملخيمات ومواصفاتها ومقابل االنتفاع باملساكن، 

الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط الالزمة لها، وما يتحمله العامل وكذلك عدد 

 مقابل الوجبة، وغير ذلك مما يلزم للمحافظة على صحة العمال.
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  :(148)املائةاملادة الثامنة واألربعون بعد 

جمع معين على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل االنتقال من محل إقامتهم، أو من مركز ت

ا إذا كانت هذه األماكن ال تصل إليها وسائل املواصالت املنتظمة في  إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّ

 مواعيد تتفق مع مواعيد العمل.
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 (1) الباب التاسع: تشغيل النساء

 

 (2) :(149)املائةاملادة التاسعة واألربعون بعد 

املهن  –بقرار منه  –ُيحظر تشغيل املرأة في املهن واألعمال الخطرة أو الضارة، ويحدد الوزير 

واألعمال التي تعد خطرة أو ضارة من شأنها أن تعرض النساء ألخطار أو أضرار محددة مما يجب 

 .عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصةمعه حظر 

 

 :(150)املائةاملادة الخمسون بعد 

تشغيل النساء أثناء فترة من الليل ال تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إال في الحاالت ال يجوز 

 (٣)التي يصدر بها قرار من الوزير.

  

                                                             
 .ه٢٧/٢/1٤٤0( واتريخ ٣٩٨٦0رقم )العمل " الصادر بقرار وزير  التنظيم املوحد لبيئة عمل املرأة "انظر  (1)
 هـ وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت:٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦ُعّدلت هذه املادة بناًء على املرسوم امللكي رقم )م/ (٢)

شغيلها يف األعمال )مع مراعاة ما ورد يف املادة الرابعة من هذا النظام، تعمل املرأة يف كل اجملاالت اليت تتفق مع طبيعتها، وحيظر ت
اخلطرة أو الصناعات الضارة، وحيدد الوزير بقرار منه املهن واألعمال اليت تعد ضارة ابلصحة، أو من شأهنا أن تعرض النساء ألخطار 

 (.حمددة مما جيب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة

( ٣٩٨٦0رقم )قرار وزير العمل من حمددة نص عليها يف الفقرة )اثلثا(  تيف حاال جيوز تشغيل النساء ليالً استثناء من هذه املادة فإنه  (٣)
 .ه٢٧/٢/1٤٤0واتريخ 
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 (1) :(151)املائةاملادة الحادية والخمسون بعد 

  للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل ملدة عشرة أسابيع توزعها  – 1
كيف تشاء؛ تبدأ بحد 

أقص ى بأربعة أسابيع قبل التاريخ املرجح للوضع، ويحدد التاريخ املرجح للوضع بموجب شهادة 

 طبية مصدقة من جهة صحية. 

يحظر تشغيل املرأة بعد الوضع بأي حال من األحوال خالل الستة أسابيع التالية له، ولها  – 2

 الحق في تمديد اإلجازة مدة شهر دون أجر. 

في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي االحتياجات الخاصة وتتطلب حالته  –للمرأة العاملة  – 3

 له 
ً
 مستمرا

ً
ها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الحق في إجازة مدت –الصحية مرافقا

 .جازة ملدة شهر دون أجرالوضع، ولها الحق في تمديد اإل 

 

 :(152)املائةاملادة الثانية والخمسون بعد 

 (٢)ملغاة

 

 

                                                             
عديل أحكامهما لتكون يف صياغتهما بعد ت وأُعيدأحكام املادتني )احلادية واخلمسني بعد املائة( و)الثانية واخلمسني بعد املائة(؛  عدلت (1)

للمرأة العاملة احلق ): اآليت ابلنص سابقاً  كانت  وقدهـ؛  1٤٣٦/  ٦/  ٥( واتريخ ٤٦املرسوم امللكي رقم )م/ بناء علىمادة واحدة 
التاريخ املرجح للوضع يف إجازة وضع ملدة األسابيع األربعة السابقة على التاريخ احملتمل للوضع، واألسابيع الستة الالحقة له، وحيدد 

بوساطة طبيب املنشأة، أو مبوجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وحيظر تشغيل املرأة خالل األسابيع الستة التالية مباشرة 
 (.للوضع

هـ؛ 1٤٣٦/ ٥/٦ ( واتريخ٤٦املرسوم امللكي رقم )م/ بناء على )احلادية واخلمسني بعد املائة(ُعدلت وأُلغيت بعد دمج حكمها مع املادة  (٢)
 يعادل ما الوضع إجازة يف عملها عن انقطاعها أثناء العاملة املرأة إىل يدفع أن العمل صاحب على): اآليت ابلنص سابقاً  كانت  وقد

 يوم فأكثر سنوات ثالث خدمتها مدة بلغت إذا كاملة  واألجرة العمل، صاحب لدى فأكثر سنة خدمة هلا كان  إذا أجرها، نصف
 كامل،  أبجر وضع إجازة من نفسها السنة يف استفادت قد كانت  إذا العادية السنوية إجازهتا أثناء األجرة إليها تدفع وال اإلجازة، بدء

 (.أجر بنصف وضع إجازة من نفسها السنة يف استفادت قد كانت  إذا السنوية اإلجازة أثناء أجرها نصف إليها ويدفع
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  :(153)املائةاملادة الثالثة والخمسون بعد 

 والوالدة.على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل 

 

 :(154)املائةاملادة الرابعة والخمسون بعد 

يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها 

فترة أو فترات لالستراحة ال تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك عالوة على فترات 

املمنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، وال الراحة 

 يترتب عليها تخفيض األجر.

 :التنفيذية الالئحة

 (31املادة )

تزيد في  مدفوعة األجر ال ،يحق للمرأة العاملة الحصول على فترة أو فترات استراحة بقصد إرضاع مولودها -1

 مجموعها عن الساعة في ا
ً
ليوم الواحد، وتحسب من ساعات العمل الفعلية، وذلك ملدة أربعة وعشرين شهرا

 أو غير ذلك. ،من تاريخ الوضع سواء أكانت الرضاعة طبيعية

مولودها، من ضمن فترات الراحة )الرسمية( املخصصة لجميع  رضاعإال تعتبر فترة االستراحة بقصد  -2

 العاملين.

 حة بقصد اإلرضاع بحسب توفر الحضانة داخل املنشأة من عدمها، وفق التالي:تحدد فترة أو فترار االسترا -3

، إما أن تكون بداية إذا لم تتوفر حضانة داخل املنشأة: يحق للمرأة العاملة اختيار فترة ساعة الرضاعة -أ

 الدوام أو نهايته، بما يتناسب مع مصلحة العمل.

جمالي مدتها إإذا توفرت حضانة داخل املنشأة: يحق للمرأة العاملة اختيار فترة أو فترات استراحة يكون  -ب

 ة العمل.حساعة واحدة للرضاعة، بما يتناسب مع مصل

 يجب على املرأة العاملة بعد  -4
ً
بالوقت الذي تحدده لفترة  عودتها من إجازة الوضع إشعار صاحب العمل كتابة

 االستراحة، وما يطرأ على ذلك الوقت من تعديل.لك تأو فترات 
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 :(155)املائةاملادة الخامسة والخمسون بعد 

 ال يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.

 

 :(156)املائةاملادة السادسة والخمسون بعد 

مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت املرض ال يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة 

 وثمانين يوم بشهادة طبية معتمدة، على أال تتجاوز مدة غيابها مائة
ً
، وال يجوز فصلها بغير سبب ا

مشروع من األسباب املنصوص عليها في هذا النظام خالل املائة والثمانين يوًما السابقة على التاريخ 

 املحتمل للوالدة.

 

 :(157)املائةابعة والخمسون بعد املادة الس

يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفًقا ألحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء 

أن يحرمها من أجرها عن مدة  -في هذه الحالة -مدة إجازتها املصرح بها، ولصاحب العمل األصلي

 اإلجازة، أو أن يسترد ما أداه لها.

 

 :(158)املائةمسون بعد املادة الثامنة والخ

على صاحب العمل في جميع األماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع املهن أن يوفر لهن مقاعد 

 تأميًنا الستراحتهن.
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 :(159)املائةاملادة التاسعة والخمسون بعد 

العدد الكافي على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن ييهئ مكاًنا مناسًبا يتوافر فيه  -1

من املربيات، لرعاية أطفال العامالت الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد 

 األطفال عشرة فأكثر.

يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينش ئ  -2

املدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار  داًرا للحضانة بنفسه أو باملشاركة مع أصحاب عمل آخرين في

للحضانة قائمة لرعاية أطفال العامالت الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات 

العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط واألوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة 

 ة.الخدمالتكاليف التي تفرض على العامالت املستفيدات من هذه 

 

 (1) :(160)املائةاملادة الستون بعد 

للمرأة العاملة املسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل ملدة ال تقل عن أربعة  – 1

 
ً
 –أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه اإلجازة دون أجر إن كانت حامال

 –وال يجوز لها االستفادة من باقي إجازة العدة املمنوحة لها حتى تضع حملها،  –خالل هذه الفترة 

 بعد وضع حملها.  –بموجب هذا النظام 

2 –  .
ً
 للمرأة العاملة غير املسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل ملدة خمسة عشر يوما

 وفي جميع األحوال ال يجوز للعاملة املتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خالل هذه املدة. 

   .ئق املؤيدة للحاالت املشار إليهاويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثا

                                                             
 هـ وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت:٥/٦/1٤٣٦ ( واتريخ٤٦)م/ على املرسوم امللكي رقمُعّدلت هذه املادة بناًء  (1)

 (.)للمرأة العاملة اليت يتوىف زوجها احلق يف إجازة أبجر كامل مدة ال تقل عن مخسة عشر يوًما من اتريخ الوفاة
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 ب العاشر: تشغيل األحداثالبا

 

 :(161)املائةاملادة الحادية والستون بعد 

ال يجوز تشغيل األحداث في األعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في املهن واألعمال التي 

يحتمل أن تعرض صحتهم أو سالمتهم أو أخالقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى 

 رار منه األعمال والصناعات واملهن املشار إليها.فيها. ويحدد الوزير بق

 :التنفيذية الالئحة

 (32املادة )

عمل الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره، ولم يبلغ الثامنة عشرة في املهن واألعمال التي يحتمل يحظر 

 ومنها ما يلي:؛ الظروف التي تؤدى فيها، أو وأخالقه للخطر؛ بسبب طبيعتها ،وسالمته ،أن تعر ض صحته

 ض.العمل في املناجم أو املحاجر أو استخراج املواد املعدنية من تحت األر  -1

 الصناعات ذات املخاطر الصحية. -2

 األعمال الشاقة. -3

األعمال التي قد تعر ض الحدث ملخاطر جسدية بسبب العمل على اآلالت ذات املخاطر العالية مثل آالت  -4

 القطع الحادة.

 والجسدية. ،والنفسية ،قد يؤدي مكان وظروف أدائه إلى تعريض الحدث للمشكالت األخالقيةأي عمل  -5

 

 :(162)املائةاملادة الثانية والستون بعد 

ال يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره وال يسمح له بدخول أماكن  -1

ق أو بالنسبة لبعض فئات العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو املناط

 منه.األحداث بقرار 
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الذين ( من هذه املادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل األشخاص 1استثناء من الفقرة ) -2

 سنة في أعمال خفيفة، يراعى فيها اآلتي: 15 -13تتراوح أعمارهم ما بين 

 أال يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم. -1/  2

املنهي، وال تضعف في املدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب  مواظبتهمأال تعطل  -2/  2

 قدرتهم على االستفادة من التعليم الذي يتلقونه.

 :التنفيذية الالئحة

 (33املادة )

تم الخامسة عشرة من عمره، عدا الحاالت تشغيل من لم يُ  ،ي حال من األحواليجوز بأال 

 من نظام العمل. (املادة السابعة والستون بعد املائة)املنصوص عليها في 

 

 :(163)املائةاملادة الثالثة والستون بعد 

اثنتي عشرة ساعة متتالية إال في الحاالت يحظر تشغيل األحداث أثناء فترة من الليل ال تقل عن 

 التي يحددها الوزير بقرار منه.

 :التنفيذية الالئحة

 (34املادة )

 من حكم هذه املادة، يجوز تشغيل األحداث أثناء فترات من الليل في الحاالت التالية:استثناًء 

 املنشأة التي يقتصر العمل فيها على أفراد األسرة. -1

 رس املهنية، ومراكز التدريب.العمل في املدا -2

3- .
ً
 العمل في املخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساًء وحتى الرابعة صباحا

 والطوارئ. ،حاالت القوة القاهرة -4
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 :(164)املائةاملادة الرابعة والستون بعد 

ا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد   فعليًّ
ً

لسائر شهور السنة، ال يجوز تشغيل األحداث تشغيال

 عدا شهر رمضان، فيجب أال تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات.

وتنظم ساعات العمل بحيث ال يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة دون فترة أو أكثر للراحة 

كثر والطعام والصالة، ال تقل في املرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث ال يبقى في مكان العمل أ

 من سبع ساعات.

وال يجوز تشغيل األحداث في أيام الراحة األسبوعية أو في أيام األعياد والعطالت الرسمية واإلجازة 

 من هذا النظام. السادسة بعد املائةالسنوية. وال تسري عليهم االستثناءات التي نصت عليها املادة 

 

 :(165)املائةامسة والستون بعد املادة الخ

 على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه املستندات اآلتية:

 بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميالده. -1

شهادة باللياقة الصحية للعمل املطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها من جهة  -2

 صحية.

 موافقة ولي أمر الحدث. -3

 ويجب حفظ هذه املستندات في امللف الخاص بالحدث.

 

 :(166)املائةاملادة السادسة والستون بعد 

على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل املختص عن كل حدث يشغله خالل األسبوع األول من 

تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال األحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره 

 الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله.واالسم 
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  :(167)املائةاملادة السابعة والستون بعد 

ال تسري األحكام املنصوص عليها في هذا الباب على العمل الذي يؤديه األطفال واألحداث في 

على  املدارس ألغراض التعليم العام أو املنهي أو التقني، وفي مؤسسات التدريب األخرى، وال تسري 

العمل الذي يؤديه في املنشآت األشخاص الذين بلغوا سن أربع عشرة سنة على األقل إذا كان هذا 

ا من اآلتي:  العمل ينفذ وفًقا لشروط يقررها الوزير، وكان العمل يشكل جزًءا أساسيًّ

 تدريب.دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة  -1

 تدريبي ينفذ قسمه األكبر أو كله في منشأة إذا كانت الجهة املختصة قد أقرته. برنامج -2

 برنامج إرشادي أو توجيهي يرمي إلى تسهيل اختيار املهنة أو نوع التدريب. -3

 :التنفيذية الالئحة

 (35املادة )

 توافر الشروط التالية:يجب 

 املسئولة عن النشاط.أن يكون هناك إشراف مباشر من قبل الجهة  -1

 أو املتدرب. ،أن يكون التعليم أو التدريب بأسلوب متدرج، بحيث ال يشكل صعوبة على املتعلم -2

ق التعليم -3  والتدريب التحصيل الدراس ي للمتعلم أو املتدرب. ،أال يعو 

 تكون األعمال الخطرة املنصوص عليها في  -4
 

 من نظام العمل. املادة الحادية والستون بعد املائةأال

ن تحصل الجهة التي تريد تنظيم برامج تعليمية أو تدريبية على موافقة الوزارة على ذلك، وكذلك موافقة أ -5

 الجهة املرخصة للنشاط.
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 الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري 

 

 :(168)املائةاملادة الثامنة والستون بعد 

املعاني املبينة أمامها ما لم يقتض  -أينما وردت في هذا الباب -يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية

 السياق خالف ذلك:

السفينة: كل منشأة عائمة مسجلة في اململكة العربية السعودية وال تقل حمولتها عن خمسمائة 

 طن.

 خاصة، يجري لحسابه تجهيز السفينة.مجهز السفينة: كل شخص طبيعي، أو منشأة عامة أو 

 الربان: كل بحار مؤهل لقيادة السفينة ويتحمل مسؤوليتها.

 البحار: كل شخص يعمل على ظهر السفينة بعقد عمل بحري.

عقد العمل البحري: كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل عن 

تسري على هذا العقد أحكام هذا النظام فيما ال يتعارض أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها، و 

 تصدر بمقتضاه.مع أحكام هذا الباب والقرارات التي 

 

 :(169)املائةاملادة التاسعة والستون بعد 

 يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.

 

 :(170)املائةاملادة السبعون بعد 

ينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن يجب أن تسجل في سجالت السف

تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معقوًدا ملدة 
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لسفرة محددة أو لسفرة، فإذا كان معقوًدا ملدة محددة حددت املدة بصورة واضحة، وإذا كان 

حري الذي تنتهي عنده السفرة، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ حددت املدينة أو املرفأ الب

 السفينة أو تحميلها في هذا املرفأ ينتهي العقد.

 

 :(171)املائةاملادة الحادية والسبعون بعد 

يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم املجهز، واسم البحار ولقبه 

ع العمل املكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تتيح له العمل في وسنه وجنسيته وموطنه، ونو 

املالحة البحرية، والتذكرة الشخصية البحرية، ومقدار األجر، ومدة العقد، أما إذا كان العقد 

تحديد املدينة أو املرفأ البحري الذي تنتهي عنده الرحلة، وفي أي مرحلة من  لسفرة واحدة فيجب

 مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا املرفأ ينتهي العمل، وغير ذلك من تفاصيل العقد.

ويكون العقد من ثالث نسخ: نسخة ملجهز السفينة، ونسخة للربان لالحتفاظ بها على ظهر 

 .السفينة، ونسخة للبحار

 

 :(172)املائةاملادة الثانية والسبعون بعد 

يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم املخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، 

 يأتي:ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما 

التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية  -1

 ، وساعات العمل اليومية.للخدمة

واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة، من حيث األجور الثابتة واملكافآت، وغير ذلك من أنواع  -2

 األجر.

 كيفية تعليق دفع األجور أو الحسم منها، وكيفية دفع السلف على األجور. -3

 مكان تصفية األجور وزمانها، وحسابها النهائي. -4
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  اء واملبيت وأصولها على ظهر السفينة.قواعد تقديم الغذ -5

 عالج أمراض البحارة وإصاباتهم. -6

 بلدهم. إلىسلوك البحارة وشروط ترحيلهم  -7

 األجر.إجازات البحارة السنوية املدفوعة  -8

مكافأة نهاية الخدمة وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل أو  -9

 انتهائه.

 

 :(173)املائةاملادة الثالثة والسبعون بعد 

 يشترط فيمن يعمل بحاًرا:

 أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة. -1

 على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية. -2
ً

 أن يكون حاصال

ا. -3  أن يكون الئًقا طبيًّ

 

 :(174)املائةاملادة الرابعة والسبعون بعد 

ويجوز أداؤها بالعملة األجنبية إذا استحقت  الرسمية،ت البحار بالعملة تدفع جميع استحقاقا

 والسفينة خارج املياه اإلقليمية وقبل البحار ذلك.

 وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي ملن يعينه.
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 :(175)املائةاملادة الخامسة والسبعون بعد 

ا، فال يترتب على ذلك إذا اختصر السفر ألي سبب  ا أم قهريًّ من األسباب، سواء كان ذلك اختياريًّ

 نقص أجر البحار املشغل بعقد عمل بحري، ملدة رحلة بحرية واحدة.

 

 :(176)املائةاملادة السادسة والسبعون بعد 

إذا حدد األجر بحصة من األرباح أو أجر السفينة فإن البحار ال يستحق تعويًضا في حالة إلغاء 

الرحلة، وال زيادة في األجر عند تأجير الرحلة أو إطالتها، أما إذا كان التأخير أو اإلطالة ناشًئا عن 

 فعل الشاحنين استحق البحار تعويًضا من املجهز.

 

 :(177)املائةاملادة السابعة والسبعون بعد 

، وذلك حتى يستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة، أو غرقت، أو أصبحت غير صالحة للمالحة

 يوم وقوع الحادث.

 

 :(178)املائةاملادة الثامنة والسبعون بعد 

 غذاء البحارة ونومهم على نفقة مجهز السفينة، وينظم ذلك قرار يصدره الوزير.

 

 :(179)املائةاملادة التاسعة والسبعون بعد 

أربع عشرة ساعة في ال تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على 

 مدة أربع وعشرين ساعة، وال على اثنتين وسبعين ساعة في مدة سبعة أيام.
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 :(180)املائةاملادة الثمانون بعد 

لكل بحار أسهم في مساعدة سفينة أخرى أو إنقاذها نصيب في املكافأة التي تستحقها السفينة التي 

ا كان نوع أجرة العمل الذي   يؤديه.يعمل فيها، أيًّ

 

 :(181)املائةاملادة الحادية والثمانون بعد 

إذا توفي أحد البحارة أثناء الرحلة فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته إذا كان 

األجر بحسب الشهر، أما إذا كان أجره يحسب بالرحلة فيحق للورثة تسلم أجره عن الرحلة كاملة. 

فإنها تستحق بأكملها. وتودع املبالغ املستحقة للبحار املتوفى، أو  رباح،وإذا كان األجر حصة في األ 

 املفقود، أو الذي يتعذر عليه التسلم، لدى مكتب العمل في ميناء الوصول في اململكة.

 

 :(182)املائةاملادة الثانية والثمانون بعد 

 ت اآلتية:يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعالن وبغير تعويض في الحاال 

 إذا غرقت السفينة، أو صودرت، أو فقدت، أو أصبحت غير صالحة لالستعمال. -1

على أساس الرحلة إذا ألغيت الرحلة في بدئها بسبب ليس ملجهز السفينة إرادة فيه، وكان األجر  -2

 الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

 

 :(183)املائةاملادة الثالثة والثمانون بعد 

 لتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يأتي:ي

 أن يعيد البحار إلى امليناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد. -1

 أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك امليناء. -2



 نـــــظام الــعمـــــــــــل

 
 112 

 :(184)املائةاملادة الرابعة والثمانون بعد 

 ت اآلتية:يلتزم املجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحاال 

 إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة. -1

 إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها. -2

 إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض، أو جرح، أو عاهة. -3

 إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي. -4

 عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي.إذا  -5

 إذا انتهى العقد املبرم مع البحار في ميناء غير امليناء الذي نص عليه العقد. -6
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 الباب الثاني عشر: العمل في املناجم واملحاجر

 

 :(185)املائةاملادة الخامسة والثمانون بعد 

 واملحاجر اآلتي:يقصد بالعمل في املناجم 

العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن املواد املعدنية، بما في ذلك األحجار الكريمة، أو  -1

 استخراجها، أو تصنيعها باملنطقة الصادر عنها الترخيص، سواء أكانت املعادن صلبة أم سائلة.

ألرض أو في باطنها، أو العمليات الخاصة باستخراج رواسب املواد املعدنية املوجودة على سطح ا -2

 تركيزها أو تصنيعها في منطقة الترخيص.

من هذه املادة من أعمال البناء وإقامة  2،  1ما يلحق بالعمليات املشار إليها في الفقرتين  -3

 زة.التركيبات واألجه

 

 :(186)املائةاملادة السادسة والثمانون بعد 

ال يجوز تشغيل أي شخص في املنجم أو املحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر، وال يجوز تشغيل 

ا كان سنها في أي منجم أو محجر.  املرأة أيًّ

 

 :(187)املائةاملادة السابعة والثمانون بعد 

مليات التي يسري عليها هذا الباب إال بعد إجراء فحص ال يجوز السماح ألي شخص بالعمل في الع

ا، وال  طبي كامل عليه، وثبوت لياقته الصحية للعمل املطلوب، ويجب إعادة هذا الفحص دوريًّ

 يجوز تحميل العامل أي نفقة مقابل الفحوص الطبية الالزمة.

 .ويحدد الوزير بقرار منه األوضاع والشروط واملدد التي يجب االلتزام بها
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 :(188)املائةاملادة الثامنة والثمانون بعد 

ال تزيد ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح األرض على سبع ساعات في اليوم، 

وال يجوز إبقاء العامل في مكان العمل سواء فوق سطح األرض أو في باطنها مدة تزيد على عشر 

ألرض فتشمل هذه املدة الوقت الذي يستغرقه العامل ساعات في اليوم، وإذا كان العمل في باطن ا

 للوصول من سطح األرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من باطن األرض إلى سطحها.

 

 :(189)املائةاملادة التاسعة والثمانون بعد 

يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير املكلفين بالتفتيش على 

ا من  الجهة املختصة. املنجم أو املحجر واألشخاص الذين يحملون إذًنا خاصًّ

 

 :(190)املائةاملادة التسعون بعد 

ا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل   خاصًّ
ًّ

على صاحب العمل أن يعد سجال

 وعند خروجهم منها.

 

 :(191)املائةاملادة الحادية والتسعون بعد 

العمل أو املدير املسؤول أن يضع الئحة باألوامر والتعليمات الخاصة بالسالمة على صاحب 

 العامة.
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 :(192)املائةاملادة الثانية والتسعون بعد 

على صاحب العمل إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات اإلنقاذ واإلسعافات 

اسبة، بحيث تصلح لالستعانة بها في الحال، الضرورية، وأن يكون بهذه النقطة وسيلة اتصال من

 وعليه تعيين عامل فني مدرب لإلشراف على عمليات اإلنقاذ واإلسعافات األولية.

 

 :(193)املائةاملادة الثالثة والتسعون بعد 

من هذا النظام على صاحب العمل أن يعد  الثانية واألربعين بعد املائةمع عدم اإلخالل بحكم املادة 

 على األقل مكاًنا مناسًبا يحتوي على غرفة مجهزة 
ً

في كل منجم أو محجر يشتغل فيه خمسون عامال

 عن غرفة أو أكثر لتغيير املالبس. أما 
ً

بوسائل اإلنقاذ واإلسعافات األولية، وأخرى للتمريض، فضال

 وتقع في دائرة في املناجم واملحاجر التي يقل عدد العمال
ً

قطرها  في كل منها عن خمسين عامال

عشرون كيلو متًرا فيجوز لصاحب العمل أن يشترك في إنشاء مكان لإلنقاذ واإلسعاف في مكان 

.
ًّ

 وسط، أو ينش ئ مكاًنا لإلنقاذ واإلسعاف مستقال

اجر، وكذلك وللوزير تحديد وسائل اإلنقاذ واإلسعاف وتدابير الوقاية والحماية في املناجم واملح

 مسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتهم.
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 الباب الثالث عشر: تفتيش العمل

 

 (1) :(194)املائةاملادة الرابعة والتسعون بعد 

يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير 

 .صات املنصوص عليها في هذا النظامختصاأو من يفوضه، وتكون لهم الصالحيات واال 

 

 :(195)املائةاملادة الخامسة والتسعون بعد 

ما  -باإلضافة إلى الشروط العامة في تعيين املوظفين- يشترط في مفتش العمل عند ممارسته لعمله

 يأتي:

 أن يكون متصًفا بالحياد التام. -1

 باملنشآت التي يقوم بتفتيشها.أال تكون له أي صلة مباشرة أو غير مباشرة  -2

ا بعد قضائه فترة تدريب ال تقل عن تسعين يوًما. -3  أن يكون قد اجتاز فحًصا مسلكيًّ

 

 

 

 

                                                             
 هـ وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت:٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦ُعّدلت هذه املادة بناًء على املرسوم امللكي رقم )م/ (1)

يتوىل تفتيش العمل مفتشون خمتصون يصدر الوزير قراًرا بتسميتهم، وتكون هلم الصالحيات واالختصاصات املنصوص عليها يف هذا )
 .(النظام
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 (1) :(196)املائةاملادة السادسة والتسعون بعد 

 يأتي:يختص مفتشو العمل بما 

 له.  – 1
ً
 مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام والالئحة والقرارات الصادرة تنفيذا

 تزويد أصحاب العمل والعمال باملعلومات واإلرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن – 2

 الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام. 

من معالجتها، واقتراح ما  إبالغ الجهات املختصة بأوجه النقص التي تقصر األحكام القائمة – 3

 يلزم لذلك. 

 له.  – 4
ً
 ضبط مخالفات أحكام هذا النظام والالئحة والقرارات الصادرة تنفيذا

 التحقق من املخالفات التي تضبطها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة.  – 5

 اقتراح الغرامة املناسبة  – 6
ً
 .لجدول املخالفات والعقوباتوفقا

 :التنفيذية الالئحة

 (36املادة )

 له ،تحقق مفتش العمل من وجود مخالفات لنظام العملإذا 
ً
 ،أو هذه الالئحة أو القرارات الصادرة تنفيذا

 
ً
ضمن ضبطيات الجهات الحكومية املختصة؛ فعليه تحرير محضر ضبط باملخالفات التي تحقق منها وفقا

واستكمال اإلجراءات النظامية  ،وتنظيمها ،لألحكام الواردة في الالئحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش

 حيالها.

 

                                                             
 ادة سابقًا ابلنص اآليت:هـ وقد كانت امل٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦ُعّدلت هذه املادة بناًء على املرسوم امللكي رقم )م/ (1)

 خيتص مفتشو العمل مبا أييت:)
 مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات املنفذة له على وجه سليم. -1
 تزويد أصحاب األعمال والعمال ابملعلومات واإلرشادات الفنية اليت متكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام النظام. -٢
 هات املختصة أبوجه النقص اليت تقصر األحكام القائمة عن معاجلتها واقرتاح ما يلزم لذلك.إبالغ اجل -٣
 (.ضبط خمالفات أحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبيًقا له -٤
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 (1) :(197)املائةاملادة السابعة والتسعون بعد 

بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي تعده الوزارة،  –قبل مباشرتهم ملهماتهم  –يلتزم مفتشو العمل 

 ، أو غير ذلك 
ِّ اختراع  صناعي 

يتضمن التزامهم بأداء عملهم بكل أمانة وإخالص، وأال يفشوا سر  أي 

 .تثبت صفتهلعمل بطاقة من الوزارة عملهم. ويحمل مفتش امن األسرار التي يطلعون عليها بحكم 

 :التنفيذية الالئحة

 (37املادة )

 تعهد مفتش ي العمل قبل مباشرة عملهم كما يلي: صيغةتكون 

 .....................( سجل مدني رقم ).........رقم وظيفي) ،              /أتعهد أنا املفتش
ً
 (، بأنني مسئوال

أمام هللا عز وجل، ثم أمام رؤسائي؛ بأن أؤدي عملي بكل أمانة وإخالص وأال أفش ي أي سر أو 

، ولو بعد انقطاع عملي أي اختراع صناعي أو غير ذلك من األسرار التي أطلع عليها بحكم عملي

 لألمانة، وأتحمل املسئولية الشرعية 
ً
بهذه الوظيفة، وفي حالة مخالفتي لذلك أكون خائنا

 ظامية املقررة لذلك.والن

 وهللا على ذلك شهيد،،،،،

 

 
ً
 ......................ه                          التوقيع: . /     /           في:تحريرا

 

 

 

 

 

                                                             
 :هـ وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦ُعّدلت هذه املادة بناًء على املرسوم امللكي رقم )م/ (1)

أمام الوزير أبن يؤدوا أعماهلم أبمانة وإخالص، وأاّل يفشوا سر أي اخرتاع  -قبل مباشرة أعمال وظائفهم -يُقسم مفتشو العمل)
صناعي، أو غري ذلك من األسرار اليت يطلعون عليها حبكم وظائفهم ولو بعد انقطاع عملهم هبذه الوظائف، وحيمل مفتش العمل 

 ه(.بطاقة من الوزارة تثبت صفت
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 :(198)املائةاملادة الثامنة والتسعون بعد 

 العمل:يحق ملفتش ي 

أوقات النهار أو الليل، دون إشعار دخول أي منشأة خاضعة ألحكام نظام العمل في أي وقت من  -1

 سابق.

 يأتي:القيام بأي فحص أو تحقيق الزم للتحقق من سالمة تنفيذ النظام، ولهم على األخص ما  -2

سؤال صاحب العمل أو من يمثله، أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من  -أ

 األمور املتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.

على جميع الدفاتر والسجالت والوثائق األخرى الالزم االحتفاظ بها طبًقا ألحكام هذا  االطالع -ب

 النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها.

أخذ عينة أو عينات من املواد املستعملة أو املتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة  -ج

ا على صحة العمال أو سالمتهم، وذلك لغرض تحليلها في  للتفتيش، مما يظن أن لها أثًرا ضارًّ

 مدى هذا األثر، مع إبالغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.املختبرات الحكومية، وملعرفة 

 

 :(199)املائةاملادة التاسعة والتسعون بعد 

العمل، التسهيالت  على أصحاب العمل ووكالئهم أن يقدموا للمفتشين واملوظفين املكلفين بتفتيش

الالزمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وأن 

 يستجيبوا لطلبات املثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوًبا عنهم، إذا ما طلب منهم ذلك.

 

 :(200)املئتاناملادة 

ممثله، وذلك ما لم ير أن املهمة التي  على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو

 يقوم من أجلها بالتفتيش تقتض ي غير ذلك.
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 :(201)املائتيناملادة األولى بعد 

ملفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديالت على قواعد العمل 

اعاة األحكام الخاصة بصحة في األجهزة واملعدات لديهم في اآلجال التي يحددها، وذلك لضمان مر 

وجود خطر يهدد صحة العمال وسالمتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه  العمال وسالمتهم، كما له في حالة

 الزًما من إجراءات لدرء هذا الخطر فوًرا.

 

 :(202)املائتيناملادة الثانية بعد 

أي نقص في األجهزة أو  بشأنطلقة الشكاوى التي تصل إليه على مفتش العمل أن يحيط بالسرية امل

 أي مخالفة ألحكام النظام، وأال يبوح لصاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى.

 

 (1) :(203)املائتيناملادة الثالثة بعد 

إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة ألحكام هذا النظام أو الالئحة أو القرارات الصادرة 

 له، فعلي
ً
 لألحكام الواردة في الالئحة التنفيذية لضبط تنفيذا

ً
ه تحرير محضر ضبط باملخالفة وفقا

 .عه إلى الوزير؛ إلصدار قرار بذلكأعمال التفتيش وتنظيمها، ورف

 

 

 

 

                                                             
 هـ وقد كانت املادة سابقًا ابلنص اآليت:٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦ُعّدلت هذه املادة بناًء على املرسوم امللكي رقم )م/ (1)

إذا حتقق للمفتش أثناء التفتيش وجود خمالفة ألحكام هذا النظام، أو القرارات الصادرة مبقتضاه، فله إسداء النصح واإلرشاد لصاحب )
اليف املخالفة أو توجيه تنبيه شفهي أو توجيه إنذار كتايب لتدارك املخالفة خالل مدة معينة، أو حترير حمضر ضبط العمل بشأن كيفية ت

 (.املخالفة، وذلك حبسب أمهية املخالفة والظروف األخرى اليت يعود تقديرها للمفتش
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 :(204)املائتيناملادة الرابعة بعد 

السالمة يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في 

والصحة املهنية. وملدير مكتب العمل وللمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية 

 املختصة تقديم ما يلزم من مساعدة.

 

 :(205)املائتيناملادة الخامسة بعد 

ا عن نشاط تفتيش العمل، ونواحي  التفتيش، يعد رئيس تفتيش العمل في مكتب العمل تقريًرا شهريًّ

واملنشآت التي تم التفتيش عليها، وعدد املخالفات املرتكبة، ونوعها، والتدابير املتخذة بشأنها، كما 

ا عن التفتيش في دائرة اختصاص مكتب العمل ونتائجه وآثاره، ويضمنه مالحظاته  يعد تقريًرا سنويًّ

 ومقترحاته. وترسل نسخة من التقريرين إلى الوزارة.

 

 :(206)املائتينسة بعد املادة الساد

 عن تفتيش العمل في اململكة، وذلك 
ً

ا شامال يقدم وكيل الوزارة للشؤون العمالية تقريًرا سنويًّ

خالل مدة ال تتجاوز مائة وثمانين يوًما من نهاية العام، يتناول كل ما يتعلق برقابة الوزارة على 

 تنفيذ أحكام نظام العمل.

 تي:يأويشمل التقرير على األخص ما 

 بياًنا باألحكام املنظمة للتفتيش. -1

 بياًنا باملوظفين املختصين بالتفتيش. -2

 إحصائيات باملنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها. -3

 إحصائيات عن زيارات املفتشين وجوالتهم. -4

 إحصائيات عن املخالفات التي وقعت، والجزاءات التي حكم بها. -5
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 ت العمل.إحصائيات عن إصابا -6

 إحصائيات عن أمراض املهن. -7

 

 :(207)املائتيناملادة السابعة بعد 

تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط املخالفات، وسجالت التفتيش والتنبيهات واإلنذارات، كما تضع 

 األحكام الالزمة لكيفية حفظها واستعمالها، وتعميمها على مكاتب العمل.

 

 :(208)املائتيناملادة الثامنة بعد 

 نظم تدريب مفتش ي العمل في دورات تدريبية تشتمل بصورة خاصة على األمور اآلتية:يُ 

 أصول تنظيم الزيارات التفتيشية واالتصال بأصحاب العمل والعمال. -1

أصول تدقيق السجالت والدفاتر والحاسب اآللي وأصول تنظيم محاضر التفتيش واستجواب  -2

 ألشخاص.ا

أصول إرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات النصوص النظامية وفوائد تطبيقها، ومساعدتهم  -3

 في هذا التطبيق.

 مبادئ أساسية في التقنية الصناعية، ووسائل الوقاية من إصابات العمل واألمراض املهنية. -4

صالحة لجو ممارسة مبادئ أساسية في الكفاية اإلنتاجية، وصلتها بمدى تأمين الشروط ال -5

 العمل.

 

 

 



 نـــــظام الــعمـــــــــــل

 
 123 

  :(209)املائتيناملادة التاسعة بعد 

صدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها املنصوص عليها في هذا يُ 

 (1)الباب.

  

                                                             
وتنظيمها( حتوي أربعة  العمل تفتيش أعمال لضبط التنفيذية )الالئحة هـ٨/1٤٢٨ /1٤ بتاريخ( ٢٦٤) رقمأصدر جملس الوزارة ابلقرار  (1)

 وعشرين مادة.
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 (1)الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخالفات العمالية

 

 :(210)املائتيناملادة العاشرة بعد 

 (2) ملغاة

 

 :(211)املائتيناملادة الحادية عشرة بعد 

 (3)ملغاة 

 

 :(212)املادة الثانية عشرة بعد املائتين

 (4)ملغاة 

                                                             
]أي نظام املرافعات  النظام هذا لغييُ ونصه كاآليت: ) هــ٢٢/1/٣٥1٤واتريخ  (1/)ماملرسوم امللكي  بناء علىمت إلغاء الباب الرابع عشر  (1)

 تسوية هبيئات اخلاص هـ،٢٣/٨/1٤٢٦ بتاريخ( ٥1/م) رقم امللكي ابملرسوم الصادر العمل، نظام من( عشر الرابع) الباب الشرعية[
 تسوية هيئات أو العمالية اخلالفات تسوية هيئة" عبارة حمل" العمالية احملاكم أو العمالية احملكمة" عبارة وحتل العمالية، اخلالفات
 العمالية احملاكم إنشاء من اعتبارا وذلك العمل، نظام من األخرى األبواب يف وردت أينما األحوال، حبسب" العمالية اخلالفات
 .(اختصاصاهتا ومباشرهتا

 ابلنص سابقاً  كانت  وقد هــ٢٢/1/٣٥1٤واتريخ  (1/)ماملرسوم امللكي  بناء علىإلغاء الباب الرابع عشر أُلغيت هذه املادة ضمن   (٢)
 اخلالفات(. لتسوية العليا اهليئة -٢ .اخلالفات لتسوية االبتدائية اهليئات -1:هي العمالية اخلالفات تسوية )هيئات: اآليت

هــ وقد كانت سابقًا ابلنص ٢٢/1/1٤٣٥( واتريخ 1أُلغيت هذه املادة ضمن إلغاء الباب الرابع عشر بناء على املرسوم امللكي )م/  (٣)
 (.احلقوق أو الشريعة يف اإلجازة محلة من االبتدائية اهليئات أعضاء الوزراء جملس رئيس موافقة بعد الوزير من بقرار يسمىاآليت: )

هــ وقد كانت سابقًا ابلنص ٢٢/1/1٤٣٥( واتريخ 1أُلغيت هذه املادة ضمن إلغاء الباب الرابع عشر بناء على املرسوم امللكي )م/  (٤)
 كل  وتفصل واحد عضو من أكثر أو دائرة على تشتمل ابتدائية هيئة الوزير حيدده عمل مكتب كل  يف الوزير من بقرار تؤلفاآليت: )

 األعضاء بني من رئيًسا الوزير يسمي دائرة من أكثر على اهليئة اشتملت فإذا قضااي، من عليها يطرح فيما الدوائر هذه من دائرة
 (..والكتابية اإلدارية األعمال وتنظيم اهليئة أعضاء على القضااي توزيع -عمله إىل ابإلضافة -يتوىل
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 :(213)املائتيناملادة الثالثة عشرة بعد 

 (1)ملغاة 

 

 :(214)املائتيناملادة الرابعة عشرة بعد 

 (2)ملغاة 

 

 :(215)املائتيناملادة الخامسة عشرة بعد 

 (3)ملغاة 

                                                             
هــ وقد كانت سابقًا ابلنص ٢٢/1/1٤٣٥( واتريخ 1أُلغيت هذه املادة ضمن إلغاء الباب الرابع عشر بناء على املرسوم امللكي )م/  (1)

 مبهمات عمل مكتب أقرب يف املؤلفة اهليئة -االقتضاء عند -الوزير يكلف العمل، مكاتب أحد يف ابتدائية هيئة تؤلف مل إذااآليت: )
 (.واختصاصاهتا تؤلف مل اليت اهليئة

هــ وقد كانت سابقًا ابلنص ٢٢/1/1٤٣٥( واتريخ 1أُلغيت هذه املادة ضمن إلغاء الباب الرابع عشر بناء على املرسوم امللكي )م/  (٢)
 :أييت مبا االبتدائية اهليئة اآليت: )ختتص

 :اآليت يف هنائياا ابلفصل -1
 .رايل آالف عشرة قيمتها تتجاوز ال اليت نوعها كان  أايا  مالية،الع اخلالفات -1/  1
 .العامل على العمل صاحب يوقعه الذي اجلزاء على االعرتاض -٢/  1
 املخالفات وعلى رايل، آالف مخسة املقررة عقوبتها تتجاوز ال اليت املخالفة على النظام هذا يف عليها املنصوص العقوابت فرض -٣/  1

 .رايل آالف مخسة جمموعها يف املقررة عقوابهتا تتجاوز ال اليت
 :اآليت يف ابتدائياا ابلفصل -٢
 .رايل آالف عشرة قيمتها تتجاوز اليت العمالية اخلالفات -1/  ٢
 .التعويض قيمة بلغت مهما العمل إصاابت عن التعويض خالفات -٢/  ٢
 .العمل عن الفصل خالفات -٣/  ٢
 اليت املخالفات وعلى رايل، آالف مخسة املقررة عقوبتها تتجاوز اليت املخالفة على النظام هذا يف عليها املنصوص العقوابت فرض -٤/  ٢

 .رايل آالف مخسة جمموعها يف املقررة عقوابهتا تتجاوز
 تبعية(. عقوبة مع ابلغرامة عليها املعاقب املخالفات على العقوابت فرض -٥/  ٢
هــ وقد كانت سابقًا ابلنص ٢٢/1/1٤٣٥( واتريخ 1هذه املادة ضمن إلغاء الباب الرابع عشر بناء على املرسوم امللكي )م/أُلغيت   (٣)

 =اهليئة تكون اهليئة العليا لتسوية اخلالفات -٢اهليئات االبتدائية لتسوية اخلالفات.  -1اآليت: )هيئات تسوية اخلالفات العمالية هي:
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 :(216)املائتيناملادة السادسة عشرة بعد 

 (1)ملغاة 

 

 :(217)املائتيناملادة السابعة عشرة بعد 

 (2)ملغاة 

 

 :(218)املائتيناملادة الثامنة عشرة بعد 

 (3)ملغاة 

 

 :(219)املائتيناملادة التاسعة عشرة بعد 

 (4)ملغاة 

                                                             

 ترشيح على بناءً  -الوزراء جملس من قرار ويصدر أعضاء، ثالثة عن الواحدة الدائرة تقل ال دوائر عدة من فاتاخلال لتسوية العليا=
 عدد وحيدد العمالية، اخلالفات جمال يف اخلربة لديهم ممن واحلقوق الشريعة يف اإلجازة محلة من وأعضائها اهليئة رئيس بتسمية -الوزير
 العمل وتوزيع الدوائر رؤساء اختيار اهليئة رئيس ويتوىل اهليئة، رئيس اقرتاح على بناءً  الوزير من بقرار عملها ومناطق العليا اهليئة دوائر
 (.اإلدارية أبعماهلا يتعلق ما مجيع على واإلشراف بينها

هــ وقد كانت سابقًا ابلنص ٢٢/1/1٤٣٥واتريخ ( 1أُلغيت هذه املادة ضمن إلغاء الباب الرابع عشر بناء على املرسوم امللكي )م/  (1)
 ترفع اليت االبتدائية اهليئات دوائر قرارات مجيع يف القطعية وابلدرجة هنائياا ابلفصل العليا اهليئة دوائر من دائرة كل  ختتصاآليت: )

 (.أمامها لالستئناف
هــ وقد كانت سابقًا ابلنص ٢٢/1/1٤٣٥( واتريخ 1امللكي )م/أُلغيت هذه املادة ضمن إلغاء الباب الرابع عشر بناء على املرسوم   (٢)

 يف ابلقرار التبليغ اتريخ ومن احلضورية، القرارات يف االبتدائية الدائرة بقرار النطق اتريخ من يوًما ثالثون االستئناف مدةاآليت: )
 (.غريها

هــ وقد كانت سابقًا ابلنص ٢٢/1/1٤٣٥( واتريخ 1أُلغيت هذه املادة ضمن إلغاء الباب الرابع عشر بناء على املرسوم امللكي )م/  (٣)
 دوائر قرارات وتعد التنفيذ، واجب هنائياا القرار يعد السابقة املادة يف احملددة املدة خالل االبتدائية الدائرة قرار يستأنف مل إذااآليت: )

 (.صدورها اتريخ من التنفيذ واجبة العليا يئةاهل
 =هــ وقد كانت سابقاً ابلنص٢٢/1/1٤٣٥( واتريخ 1أُلغيت هذه املادة ضمن إلغاء الباب الرابع عشر بناء على املرسوم امللكي )م/  (٤)
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 :(220)املائتيناملادة العشرون بعد 

 (1)ملغاة 

 

 :(221)املائتيناملادة الحادية والعشرون بعد 

 (2)ملغاة 

 

 :(222)املائتيناملادة الثانية والعشرون بعد 

 (3)ملغاة 

 

                                                             

 الناشئة وابخلالفات النظام، هبذا املتعلقة اخلالفات مجيع يف النظر حق -غريها دون -وحدها هلا اهليئات هذه من هيئة كلاآليت: )=
 بتقدمي اإللزام هلا جيوز كما  االستجواب، هبذا للقيام أعضائها أحد انتداب أو الستجوابه، شخص أي إحضار وهلا العمل، عقود عن

 إجراء أجل من املنشأة تشغله مكان أي يف الدخول حق وللهيئة. تقرها اليت اإلجراءات من ذلك غري واختاذ واألدلة، املستندات
 (.عليها لالطالع موجًبا ترى اليت واملستندات والسجالت الدفاتر مجيع على واالطالع التحقيق،

هــ وقد كانت سابقًا ابلنص ٢٢/1/1٤٣٥( واتريخ 1أُلغيت هذه املادة ضمن إلغاء الباب الرابع عشر بناء على املرسوم امللكي )م/  (1)
 اختصاصاها، دائرة يف أو مقرها يف العمل مكان يقع اليت االبتدائية اهليئات أمام املختص العمل مكتب طريق عن الدعاوى ترفعاآليت: )

 والقواعد ابإلجراءات قراًرا الوزير ويصدر. ودايا  النزاع لتسوية الالزمة اإلجراءات اختاذ -اهليئة إىل النزاع إحالة قبل -العمل مكتب وعلى
 (.بذلك اخلاصة

هــ وقد كانت سابقًا ابلنص ٢٢/1/1٤٣٥( واتريخ 1أُلغيت هذه املادة ضمن إلغاء الباب الرابع عشر بناء على املرسوم امللكي )م/  (٢)
 (.االستعجال وجه على النظام هذا أحكام على املرتتبة الدعاوى تنظراآليت: )

هــ وقد كانت سابقًا ابلنص ٢٢/1/1٤٣٥( واتريخ 1امللكي )م/ أُلغيت هذه املادة ضمن إلغاء الباب الرابع عشر بناء على املرسوم  (٣)
 هذا يف عليها املنصوص احلقوق من حبق ابملطالبة تتعلق دعوى أي النظام هذا يف عليها املنصوص اهليئات أمام تقبل ال -1اآليت: )
 .العمل عالقة انتهاء اتريخ من شهًرا عشر اثين مضي بعد العمل عقد عن الناشئة أو النظام

 العمل اتريخ من شهًرا عشر اثين مضي بعد السابق العمل نظام يف عليها املنصوص احلقوق من حبق مبطالبة تتعلق دعوى أي تقبل ال -٢
 .النظام هبذا

 شهرًا عشر اثين مضي بعد مبقتضاه الصادرة والقرارات اللوائح أو النظام هذا أحكام ضد تقع اليت املخالفات عن شكوى أي تقبل ال -٣
 (.املخالفة وقوع اتريخ من
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 :(223)املائتيناملادة الثالثة والعشرون بعد 

 (1)ملغاة 

  

 :(224)املائتيناملادة الرابعة والعشرون بعد 

 (2)ملغاة 

  

 :(225)املائتيناملادة الخامسة والعشرون بعد 

 (3)ملغاة 

 

 :(226)املائتيناملادة السادسة والعشرون بعد 

 (4)ملغاة 

                                                             
هــ وقد كانت سابقًا ابلنص ٢٢/1/1٤٣٥( واتريخ 1أُلغيت هذه املادة ضمن إلغاء الباب الرابع عشر بناء على املرسوم امللكي )م/  (1)

 النظام هذا يف نص ودوج عدم حبجة قرارها إصدار عن متتنع أن الباب هذا يف عليها املنصوص اهليئات من هيئة ألي جيوز الاآليت: )
 وقواعد والعرف القضائية السوابق عليه استقرت وما اإلسالمية الشريعة مببادئ تستعني أن احلالة هذه يف وعليها تطبيقه، ميكن

 (.العدالة

هــ وقد كانت سابقًا ابلنص ٢٢/1/1٤٣٥( واتريخ 1أُلغيت هذه املادة ضمن إلغاء الباب الرابع عشر بناء على املرسوم امللكي )م/  (٢)
 نشوء بعد ذلك على االتفاق هلما ميكن االتحكيم. كم بطريقة اخلالفات بتسوية يقضي نصاا تضمينه العمل عقد لطريف جيوزاآليت: )
 (.التنفيذية والئحته اململكة يف النافذ التحكيم نظام أحكام تطبق األحوال مجيع ويف النزاع،

هــ وقد كانت سابقًا ابلنص ٢٢/1/1٤٣٥( واتريخ 1أُلغيت هذه املادة ضمن إلغاء الباب الرابع عشر بناء على املرسوم امللكي )م/  (٣)
 الباب هذا يف عليها املنصوص اهليئات إحدى من بشأنه هنائي قرار صدر الذي النزاع إاثرة املتنازعني الطرفني من ألي جيوز الاآليت: )

 (.األخرى القضائية اجلهات من غريها أو اهليئة هذه أمام
هــ وقد كانت سابقًا ابلنص ٢٢/1/1٤٣٥( واتريخ 1أُلغيت هذه املادة ضمن إلغاء الباب الرابع عشر بناء على املرسوم امللكي )م/  (٤)

 املنصوص اهليئات إحدى أمام الدعوى نظر أثناء أو التحكيم أو املصاحلة إجراءات يف السري أثناء العمل لصاحب جيوز الاآليت: )
 (.ابلعامل ضرر إحلاق عليه يرتتب تغيريًا اإلجراءات بدء قبل سارية كانت  اليت التشغيل شروط من يغري نأ الباب هذا يف عليها
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 :(227)املائتيناملادة السابعة والعشرون بعد 

 (1)ملغاة 

 

 :(228)املائتيناملادة الثامنة والعشرون بعد 

 (2)ملغاة 

 

  

                                                             
هــ وقد كانت سابقًا ابلنص ٢٢/1/1٤٣٥( واتريخ 1أُلغيت هذه املادة ضمن إلغاء الباب الرابع عشر بناء على املرسوم امللكي )م/  (1)

 (.بعضه أو نفقات من تكبده ما كل  اآلخر الطرف إىل يدفع أبن الدعوى خسر من على حتكم أن للهيئة جيوزاآليت: )

هــ وقد كانت سابقًا ابلنص ٢٢/1/1٤٣٥( واتريخ 1باب الرابع عشر بناء على املرسوم امللكي )م/أُلغيت هذه املادة ضمن إلغاء ال  (٢)
 (.العمالية اخلالفات تسوية هيئات أمام املرافعات الئحة الوزراء جملس يصدراآليت: )
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 الباب الخامس عشر: العقوبات

 

 (1) :(229)املائتيناملادة التاسعة والعشرون بعد 

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من  – 1

 اآلتية:أحكام هذا النظام أو الئحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات 

 غرامة مالية ال تتجاوز مائة ألف ريـال.  –أ 

. إغالق املنشأة ملدة ال تزيد على ثالثي –ب 
ً
 ن يوما

ا. –ج   إغالق املنشأة نهائيًّ

 يجوز مضاعفة العقوبة املوقعة على املخالف في حال تكرار ارتكاب ملخالفة.  – 2

 .اص الذين وقعت املخالفة في شأنهمتتعدد الغرامات بتعدد األشخ – 3

 

 (2) :(230)املائتيناملادة الثالثون بعد 

إيقاع العقوبتين أو إحداهما املنصوص عليهما في  –به بقرار من الوزير أو من يني –للوزارة  – 1

( من هذا التاسعة والعشرين بعد املائتين( من املادة )1( من الفقرة )ب( و)أالفقرتين الفرعيتين )

النظام، بما ال يتجاوز نصف الحد األعلى املقرر ألي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر 

 بالعقوبة أمام املحكمة اإلدارية املختصة. 

                                                             
 بعد أحكام املواد )التاسعة والعشرين بعد املائتني(، و)الثالثني بعد املائتني(، و)احلادية والثالثني بعد املائتني(، و)الثانية والثالثني ُعّدلت (1)

ة والثالثني املائتني(، و)الثالثة والثالثني بعد املائتني(، و)الرابعة والثالثني بعد املائتني(، و)اخلامسة والثالثني بعد املائتني(، و)السادس
ربعني بعد بعد املائتني(، و)السابعة والثالثني بعد املائتني(، و)الثامنة والثالثني بعد املائتني(، و)التاسعة والثالثني بعد املائتني(، و)األ

)التاسعة : لتكون يف مادتنيودجمت صياغة هذه املواد بعد تعديل أحكامها  وأُعيداملائتني(، و)احلادية واألربعني بعد املائتني(؛ 
 .هـ٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦املرسوم امللكي رقم ) م/  وذلك بناء علىوالعشرين بعد املائتني(، و)الثالثني بعد املائتني( 

 نفس احلاشية السابقة. (٢) 
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حدد فيه املخالفات والعقوبات املقابلة لها التي ال  –بقرار من الوزير  –يصدر  – 2
ُ
تتجاوز جدول ت

( من املادة 1الفقرة ) ( منب( و)أنصف الحد األعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين )

( من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها التاسعة والعشرين بعد املائتين)

 (1)وتناسبها مع جسامة املخالفة. 

دول تحدد فيه املخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد ج –بقرار من الوزير  –يصدر  – 3

التاسعة ( من املادة )1( من الفقرة )ب( و)أاألعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين )

( من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك املخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة والعشرين بعد املائتين

 ( من املادة املذكورة. 1( من الفقرة )جالواردة في الفقرة الفرعية )

إذا كانت املخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد األعلى املقرر لها، أو كانت من  – 4

 للجدول املنصوص عليه في الفقرة  للمنشأة:املخالفات التي تستوجب عقوبة اإلغالق النهائي 
ً
وفقا

( من هذه املادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام املحكمة املختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة املناسبة 3)

 ( من هذا النظام. التاسعة والعشرين بعد املائتيناملنصوص عليها في املادة )

يجوز االتفاق بين الوزارة واملخالف على تسوية املخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره  – 5

 .الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير

 :التنفيذية الالئحة

 (38املادة )

 من النظام: (الثالثون بعد املائتين)( من املادة 5، 4، 1في تنفيذ أحكام الفقرات )

: يتم
ً
 )إيقاع العقوبات الواردة في الجدول املبين بالبند  أوال

ً
الخاص ( من قرار وزير العمل 1( بالفقرة )أوال

باملخالفات والعقوبات املقابلة لها على املخالفين، من قبل الوحدة اإلدارية املختصة بإيقاع العقوبات املعتمدة 

 .من معالي الوزير

                                                             
 .عملب الحاصاملتعلق أب "جدول املخالفات والعقوابت"انظر  (1)
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ً
ينش ئ وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل بعد موافقة معالي وزير وحدة أو مركز يختص بتلقي : ثانيا

محضر ضبط مخالفة العمل من مفتش ي العمل، ودراسة مدى نظامية ضبطها، وتصنيفها، والتحقق من 

 من اإلجراءات التالية: اتخاذ أيو  ثبوتها، وإصدار القرارات بالعقوبات املقترح إيقاعها أو حفظ املحضر

املخالف إذا كانت العقوبات الواجب إيقاعها واردة بجدول  ،إصدار قرار إداري بإيقاع العقوبات على -1

 العقوبات الواردة البند )
ً
 ( من القرار آنف الذكر.1( بالفقرة )أوال

إذا كانت العقوبات املحاكم العمالية(، )توجيه املختصين برفع دعاوى على املخالفين أمام املحكمة املختصة  -2

 الواجب إيقاعها واردة بجدول العقوبات الواردة البند )
ً
 ( من القرار آنف الذكر.1( بالفقرة )أوال

 املحضر في حالة عدم ثبوت املخالفة. التوجيه بحفظ -3

: على مفتش العمل عند تحرير محضر ضبط أي مخالفة لنظام العمل أو لهذه
ً
الالئحة أو القرارات  ،ثالثا

 له، تستوجب إيقاع أي من العقوبات املنصوص عليها في جدولي املخالفات والعقوبات املقابلة 
ً
الصادرة تنفيذا

 اإلدارة املختصة أو املوظفين املختصين بإيقاع العقوبات كما ورد في البند لها، أن يقوم برفعه إلى 
ً
من هذه  ثانيا

 املادة.

 :
ً
 ينش ئ وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل بعد موافقة معالي وزير وحدة أو مركز يختص باآلتي:رابعا

 املقدمة من املخالفين. بإيقاع عقوبات مخالفات العملرية النظر في االعتراضات على القرارات اإلدا -1

 قدمة من املخالفين.النظر في طلبات تسوية املخالفات امل -2

 وذلك على النحو التالي:

 إلجراءات  فيما يخص االعتراض على القرارات اإلدارية •
ً
بإيقاع عقوبات مخالفات العمل، تصدر قراراتها وفقا

 البند )
ً
 ، خامسا

ً
 ( من هذه الالئحة.38صوص عليهما في املادة )( املنوسادسا

 ادها.يخص التسويات، ترفع توصياتها للوزير العتمفيما  •

: يتم االعتراض على
ً
 يوم ع عقوبات مخالفات العمل خالل ثالثون القرار اإلداري بإيقا خامسا

ً
من تاريخ تبليغ  ا

 املخالف بالقرار اإلداري، وال يوقف هذا االعتراض تنفيذ عقوبة الغرامة.

:
ً
 ؛وإصدار جديد بإلغائه بعد التنفيذفي حالة قبول االعتراض على القرار اإلداري بإيقاع عقوبة الغرامة،  سادسا

 ية املوارد البشرية.تعاد املبالغ املحصلة إلى املعترض وفق اإلجراءات املتبعة لدى صندوق تنم

: يشترط لتقديم طلبات تسوية مخالفات العمل
ً
 ما يلي: ،سابعا
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أن يكون قد صدر قرار إداري بإيقاع أي من العقوبات املنصوص عليها في جدول املخالفات والعقوبات  -1

 املقابلة لها بالبند )
ً
آنف الذكر، أو حكم نهائي من املحكمة املختصة بإيقاع أي من  ( من القرار1) ( بالفقرةأوال

 العقوبات املنصوص عليها في جدول املخالفات والعقوبات املقابلة لها بالبند )
ً
( من القرار آنف 1فقرة )( بالأوال

 الذكر.

أال تكون التسوية ملخالفة تم تكرارها للمرة الثالثة خالل سنتين من تاريخ إيقاع العقوبة أو تمت التسوية في  -2

 املرة التي تسبقها.

أو التظلم من القرار اإلداري  ،م اللجنة املختصة بالوزارةقد سبق االعتراض على القرار اإلداري أماأال يكون  -3

 أمام املحكمة املختصة.

تبع في تسوية مخالفات العمل اإلجراءات التالية:
ُ
: ت

ً
 ثامنا

 أن يقدم املخالف طلب التسوية خالل  -1
ً
من تاريخ تبليغه بالقرار اإلداري بإيقاع العقوبة عليه، أو  ثالثون يوما

 خالل املختصة ة دار الصادر ضده، على أن تبت فيه اإل الحكم النهائي 
ً
من تاريخ تقديم الطلب، تسعين يوما

 لحين البت في الطلب.بتعليق تنفيذ العقوبة في هذه الحالة أن توص ي لها يجوز و 

 زالة املخالفات موضوع التسوية، وتقديم ما يفيد ذلك.يجب على املخالف العمل على إ -2

، ويراعى عند نظر خالف، ومناقشته حول موضوع التسوية، وبنودهااستدعاء امليجوز لإلدارة املختصة  -3

 طلب التسوية الظروف املحيطة بارتكاب املخالفة.

 به التوصية؛ ليصدر قرار  املختصة اتفاق ةترفع اإلدار  -4
ً
 من الوزير بالتسوية في حال موافقته.التسوية مرفقا

 يومثالثون على املخالف تنفيذ قرار تسوية املخالفة خالل  -5
ً
 به، وإال اعتبرت التسوية ملغاة. من تاريخ تبليغها

يفوض الوزير نائب وزير العمل والتنمية االجتماعية لقطاع العمل بوضع الشروط التفصيلية لتسوية  -6

 املخالفات.
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 (1) :(231)املائتيناملادة الحادية والثالثون بعد 

 يلزم مرتكب املخالفة خالل مهلة تحددها الالئحة، وفي حال عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.

 :التنفيذية الالئحة

 (39املادة )

زالتها يجب على املخالف إزالة املخالفة خالل عشرة أيام عمل من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حال عدم إ

 خالل املدة املذكورة؛ تعتبر تكرارا للمخالفة، وتضاعف العقوبة عليه.

 

 (2) :(232)املادة الثانية والثالثون بعد املائتين

يتم تحصيل الغرامات املقررة بموجب هذا النظام، وفقا لإلجراءات املتبعة في تحصيل األموال 

 شرية.العامة، وتؤول املبالغ إلى صندوق تنمية املوارد الب

 التنفيذية: الالئحة

 (40املادة )

مع عدم اإلخالل باإلجراءات املتبعة في تحصيل األموال العامة، يسدد املخالف الغرامة املوقعة عليه خالل 

ستون يوم من تاريخ تبليغه بالقرار اإلداري، أو الحكم النهائي، وفي حال عدم التنفيذ خالل هذه املدة؛ توقف 

وال يوقف التظلم أمام املحكمة اإلدارية املختصة من أي قرار إداري بإيقاع  ؛لحين السدادخدمات الوزارة عنه 

قرار وزير العمل الخاص ( من 1( بالفقرة )أوالعقوبة غرامة منصوص عليها في الجدول املبين بالبند )

 تنفيذ ذلك القرار، إال بقرار من تلك املحكمة بوقف التنفيذ.؛ باملخالفات والعقوبات املقابلة لها

 

 

                                                             
املادة احلادية والثالثون بعد كانت هذه املادة يف حمل املادة )األربعني بعد املائتني( ولكنها نُقلت بعد تعديل صياغتها لتكون يف حمل )   (1)

 هـ.٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦م/ك بناء على املرسوم امللكي رقم )وذل( املائتني
والثالثون  الثانيةاملادة عني بعد املائتني( ولكنها نُقلت بعد تعديل صياغتها لتكون يف حمل )كانت هذه املادة يف حمل املادة )الثانية واألرب  (٢)

 هـ.٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦م/ك بناء على املرسوم امللكي رقم )وذل( بعد املائتني
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 (1) :(233)املائتيناملادة الثالثة والثالثون بعد 

من موظفي -من مبلغ الغرامة املحصلة ملن يساعد  %25للوزير منح مكافأة مالية ال تزيد على 

في الكشف عن أي  مخالفات أحكام هذا النظام والئحته والقرارات الصادرة  -أو من غيرهم التفتيش

 له.
ً
 تنفيذا

 

 (2) :(234)املائتيناملادة الرابعة والثالثون بعد 

ال تقبل أمام املحاكم العمالية أي دعوى تتعلق باملطالبة بحق من الحقوق املنصوص عليها في  -أ

 من تاريخ انتهاء عالقة العمل، ما  الناشئة عن عقد العمل بعد مض يهذا النظام أو 
ً
اثني عشر شهرا

 تقبله املحكمة، أو يصدر املدعي عليه إقرار بالحق.
ً
 لم يقدم املدعي عذرا

 تنظر الدعاوى العمالية على وجه االستعجال. -ب

 

 (3) :(235)املائتيناملادة الخامسة والثالثون بعد 

مل أثناء نظر الدعوى أمام املحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي ال يجوز لصاحب الع

 يترتب عليه اإلضرار بموقف العامل في الدعوى.
ً
 كانت سارية قبل بدء اإلجراءات، تغييرا

 

 :(236)املائتيناملادة السادسة والثالثون بعد 

 (4)ملغاة 

                                                             
 هـ.٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦م/املرسوم امللكي رقم ) الفقرة )اثمناً وثالثني( من علىُأضيفت هذه املادة بناء  (1)
 ه.٢٢/٢/1٤٤0( واتريخ 1٤ُأضيفت هذه املادة بناًء على الفقرة )اثلثاً( من املرسوم امللكي رقم )م/ (٢)
 ه.٢٢/٢/1٤٤0( واتريخ 1٤املرسوم امللكي رقم )م/ الفقرة )اثلثاً( من هذه املادة بناًء على ُأضيفت (٣)

ادتني: )التاسعة والعشرين بعد املائتني(، و)الثالثني بعد املائتني( من ضمن امللتكون بعد إعادة صياغتها ذه املادة هُدجمت أحكام   (٤)
 هـ.٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦وذلك بناء على املرسوم امللكي رقم )م/ 
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  :(237)املائتيناملادة السابعة والثالثون بعد 

 (1)ملغاة 

  

   :(238)املائتيناملادة الثامنة والثالثون بعد 

 (2)ملغاة 

 

 :(239)املائتيناملادة التاسعة والثالثون بعد 

 (3)ملغاة 

  

 :(240)املائتيناملادة األربعون بعد 

 (4)ملغاة 

  

   :(241)املائتيناملادة الحادية واألربعون بعد 

 (5)ملغاة 

                                                             
بعد املائتني(، و)الثالثني بعد املائتني( ُدجمت أحكام هذه املادة بعد إعادة صياغتها لتكون من ضمن املادتني: )التاسعة والعشرين   (1)

 هـ.٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦وذلك بناء على املرسوم امللكي رقم )م/ 
ُدجمت أحكام هذه املادة بعد إعادة صياغتها لتكون من ضمن املادتني: )التاسعة والعشرين بعد املائتني(، و)الثالثني بعد املائتني(    (٢)

 هـ.٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦رقم )م/  وذلك بناء على املرسوم امللكي

ُدجمت أحكام هذه املادة بعد إعادة صياغتها لتكون من ضمن املادتني: )التاسعة والعشرين بعد املائتني(، و)الثالثني بعد املائتني(    (٣)
 هـ.٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦وذلك بناء على املرسوم امللكي رقم )م/ 

 .هـ٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦بناًء على املرسوم امللكي رقم )م/( الثالثني بعد املائتني)املادة احلادية و  ونُقلت لتكونُعّدلت هذه املادة    (٤)
ُدجمت أحكام هذه املادة بعد إعادة صياغتها لتكون من ضمن املادتني: )التاسعة والعشرين بعد املائتني(، و)الثالثني بعد املائتني(    (٥)
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 :(242)املائتيناملادة الثانية واألربعون بعد 

 (1)ملغاة 

  

  

                                                             

 هـ.٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦)م/  وذلك بناء على املرسوم امللكي رقم
 هـ.٥/٦/1٤٣٦( واتريخ ٤٦والثالثني بعد املائتني( بناًء على املرسوم امللكي رقم )م/ الثانيةُعّدلت هذه املادة ونُقلت لتكون )املادة   (1)
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 الباب السادس عشر: أحكام ختامية

 

 :(243)املائتيناملادة الثالثة واألربعون بعد 

النظام خالل مائة وثمانين يوًما من تاريخ يصدر الوزير القرارات واللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا 

 العمل بهذا النظام، وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية.

 

 :(244)املائتيناملادة الرابعة واألربعون بعد 

 ( والتاريخ21يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال، الصادر باملرسوم امللكي ذي الرقم )م/

كل ما يتعارض معه من أحكام، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة هـ، ويلغي 1389 /9 /6

 قبل نفاذ هذا النظام إلى حين تعديلها.

 

 :(245)املائتيناملادة الخامسة واألربعون بعد 

 (1)ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوًما من تاريخ نشره.

  

                                                             
 هـ.1٤٢٦ /٩ /٢٥( واتريخ ٤0٦٨شر جبريدة أم القرى يف عددها )نُ  (1)
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 الوزارية املراسيم والقرارات

 هـ1426 /8 /22( وتاريخ 219) الوزراء رقممجلس  قرار

 إن مجلس الوزراء

 وتاريخ ب /56032بعد االطالع على املعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 

 س ص وتاريخ /58هـ، املشتملة على خطاب معالي وزير العمل رقم 11/1425 /24

 مشروع نظام العمل.هـ، املرافق له 1420 /11 /1

 هـ.1389 /9 /6( وتاريخ 21وبعد االطالع على نظام العمل والعمال، الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

 ( وتاريخ202هـ، ورقم )1422 /5 /24( وتاريخ 244وبعد االطالع على املحاضر رقم )

 هـ، املعدة في هيئة الخبراء.1426 /6 /26( وتاريخ 259هـ، ورقم )1426 /5 /27

 هـ.1425 /10 /29( وتاريخ 48/  48وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )

 هـ.1426 /7 /24( وتاريخ 390وبعد االطالع على توصية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم )

 يقرر املوافقة على نظام العمل، بالصيغة املرافقة.

 وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

 رئيس مجلس الوزراء
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 هـ1426 /8 /23( وتاريخ: 51مرسوم ملكي رقم: )م/

 بعون هللا تعالى

 نحن عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود

 ملك اململكة العربية السعودية

 ( وتاريخ90بناء على املادة )السبعين( من النظام األساس ي للحكم، الصادر باألمر امللكي رقم )أ/

 هـ.1412 /8 /27

 ( وتاريخ13على املادة )العشرين( من نظام مجلس الوزراء، الصادر باألمر امللكي رقم )أ/ وبناء

 هـ.1414 /3 /3

( وتاريخ 91وبناء على املادة )الثامنة عشرة( من نظام مجلس الشورى، الصادر باألمر امللكي رقم )أ/

 هـ.1412 /8 /27

 هـ.1425 /10 /29يخ ( وتار 48/  48وبعد االطالع على قرار مجلس الشورى رقم )

 هـ.1426 /8 /22( وتاريخ 219وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم )

:  رسمنا بما هو آت 

: املوافقة على نظام العمل، بالصيغة املرافقة.
ً

 أوال

 ثانًيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

 عبد هللا بن عبد العزيز
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 ه6/5/1434( وتاريخ 140قرار مجلس الوزراء رقم: )

 الوزراء إن مجلس

، ه28/11/1433( وتاريخ 51148بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم )

، في شأن ظاهرتي ه27/9/1430-26وتاريخ ( 59982) املشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم

األجنبية السائبة وهروب بعض خدم املنازل من كفالئهم، املتخذ في شأنهما قرار تراكم العمالة 

ملرافق له مشروع قواعد التعامل مع ا ه،22/10/1433( وتاريخ 114/50مجلس الشورى رقم )

 الوافدين من مخالفي األنظمة.

 وبعد االطالع على مشروع القواعد املشار إليه.

 ه.1426( وتاريخ 51ادر باملرسوم امللكي رقم )م/ وبعد االطالع على نظام العمل، الص

وبعد االطالع على تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول الحج أو العمرة وغيرها، 

 ه.18/10/1404( وتاريخ 42الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

الخبراء بمجلس الوزراء. املعد في هيئة ه، 23/3/1434( وتاريخ 165وبعد االطالع على املحضر رقم )

 ه.22/10/1433( وتاريخ 114/50وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )

 ه.15/4/1434وتاريخ ( 262وبعد االطالع على توصية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم )

 

 يلي:يقرر ما 

( 51التاسعة والثالثين( من نظام العمل الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ )أوال: تعديل نص املادة 

 االتي:ه، لتصبح بالنص 23/8/1426وتاريخ 

 «:املادة التاسعة والثالثون »

أن يترك صاحب العمل عامله يعمل  -بغير اتباع القواعد واإلجراءات النظامية املقررة  -ال يجوز  -1

 لدى الغير،
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يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما ال يجوز لصاحب العمل توظيف عامل وال يجوز للعامل أن 

غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على املنشآت، والتحقيق في املخالفات التي يتم ضبطها من قبل 

 مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات املقررة بشأنها.

 

عامله يعمل لحسابه الخاص، كما ال يجوز للعامل أن يعمل ال يجوز لصاحب العمل أن يترك  -2

وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على املخالفين من  لحسابه الخاص،

في الشوارع وامليادين واملتغيبين عن العمل )الهاربين(  (العمالة السائبة)العاملين لحسابهم الخاص 

لين لهؤالء واملتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في املخالفة وكذلك أصحاب العمل واملشغ

 وتطبيق العقوبات املقررة بحقهم.

الثالثة والثالثين بعد املائتين( من نظام العمل، الصادر باملرسوم امللكي رقم )إلغاء املادة  ثانيا:

 ھ.23/8/1426( وتاريخ 51)م/

 الوافدين من مخالفي األنظمة، بالصيغة املرافقة. املوافقة على قواعد التعامل مع ثالثا:

 وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

 مجلس الوزراء نائب رئيس
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 هـ12/05/1434( وتاريخ 24مرسوم ملكي رقم )م / 

 

 بعون هللا تعالى

 آل سعود زعبد العزيبن  عبد هللانحن 

 ملك اململكة العربية السعودية

 

( بتاريخ 90بناًء على املادة )السبعين( من النظام األساس ي للحكم، الصادر باألمر امللكي رقم )أ/

 هـ.27/08/1412

( بتاريخ 13وبناء على املادة )العشرين( من نظام مجلس الوزراء، الصادر باألمر امللكي رقم )أ/

 هـ.03/03/1414

( بتاريخ 91الشورى، الصادر باألمر امللكي رقم )أ/وبناء على املادة )الثامنة عشرة( من نظام مجلس 

 هـ.27/08/1412

 هـ.23/08/1426( بتاريخ 51وبعد االطالع على نظام العمل، الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

وبعد االطالع على تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول الحج أو العمرة وغيرها، 

 هـ.18/10/1404( بتاريخ 42)م/الصادر باملرسوم امللكي رقم 

 هـ.22/10/1433( بتاريخ 50 /114وبعد االطالع على قرار مجلس الشورى رقم )

 هـ.06/05/1434( بتاريخ 140وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم )

 

 رسمنا بما هو آت:

: تعديل نص املادة )التاسعة والثالثين( من نظام العمل، الصادر باملرسوم ا
ً
( 51مللكي رقم )م/أوال

 هـ، لتصبح بالنص اآلتي:23/08/1426بتاريخ 
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 "املادة التاسعة والثالثون"

أن يترك صاحب العمل عامله يعمل  -بغير اتباع القواعد واإلجراءات النظامية املقررة  -ال يجوز  -1

لدى الغير، وال يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما ال يجوز لصاحب العمل 

ظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على املنشآت، والتحقيق في املخالفات التي يتم تو 

 ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات املقررة بشأنها.

 ال يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما ال يجوز للعامل أن يعمل -2

لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على املخالفين من 

العاملين لحسابهم الخاص )العمالة السائبة( في الشوارع وامليادين واملتغيبين عن العمل )الهاربين( 

دور في املخالفة  وكذلك أصحاب العمل واملشغلين لهؤالء واملتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له

 وتطبيق العقوبات املقررة بحقهم.

: إلغاء املادة )الثالثة والثالثين بعد املائتين( من نظام العمل، الصادر باملرسوم امللكي رقم 
ً
ثانيا

 هـ.23/08/1426( بتاريخ 51)م/

: املوافقة على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي األنظمة، بالصيغة املرافقة.
ً
 ثالثا

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء األجهزة املعنية املستقلة 
ً
كل فيما  -رابعا

 تنفيذ مرسومنا هذا. -يخصه 
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 ه3/6/1436( وتاريخ 258قرار مجلس الوزراء رقم )

 

( وتاريخ 14767بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم ) الوزراء إن مجلس

في شان تعديل بعض مواد نظام العمل املشتملة على قرار مجلس الشورى رقم ه، 20/4/1435

 ه املتخذ في هذا الشأن.3/4/1435وتاريخ ( 14/9)

 ه.23/8/1426 ( وتاريخ51وبعد االطالع على نظام العمل، الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ 

 ه،28/7/1435وتاريخ  (490)، ورقم ه17/2/1436يخ وتار ( 104) وبعد االطالع على املحاضر: رقم

 املعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. ه،25/5/1433وتاريخ ( 30۹ورقم )

 ه.3/4/1435وتاريخ  (14/9)وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 

 ه.14/5/1436( وتاريخ 643على توصية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم ) االطالعوبعد 

 يلي:ر ما يقر 

، 23/8/1426( وتاريخ 51أوال: املوافقة على تعديالت نظام العمل، الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

 بالصيغة املرافقة.

 وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

إلى  -العمالية ثانيا: دون إخالل باالختصاصات املقررة لوزارة العمل، تنظر هيئات تسوية الخالفات 

من البند )أوال( من ( 3حين إنشاء املحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها وفقا ملا ورد في الفقرة )

في الدعاوى التي ترفعها وزارة العمل وفقا للفقرة  ،ه22/1/1435( وتاريخ 1املرسوم امللكي رقم )م/

قع تلك الهيئات العقوبة املناسبة ( من املادة )الثالثين بعد املائتين( من نظام العمل، وتو 4)

 العمل.التاسعة والعشرين بعد املائتين( من نظام )املنصوص عليها في املادة 

 رئيس مجلس الوزراء
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 ه5/6/1436( وتاريخ 46م/لكي رقم: )مرسوم م

 

 بعون هللا تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 ملك اململكة العربية السعودية

بتاريخ ( ۹0الصادر باألمر امللكي رقم )أ/  للحكم،بناء على املادة )السبعين( من النظام األساس ي 

 ه.27/8/1412

بتاريخ ( 13( من نظام مجلس الوزراء، الصادر باألمر امللكي رقم )أ/)العشرينوبناء على املادة 

 ه.3/3/1414

( بتاريخ 91لصادر باألمر امللكي رقم )أ/من نظام مجلس الشورى، ا (وبناء على املادة )الثامنة عشرة

 .ه27/8/1412

 ه.3/4/1435( بتاريخ 14/9على قرار مجلس الشورى رقم ) االطالعوبعد 

 ه.3/6/1436بتاريخ ( 258) على قرار مجلس الوزراء رقم االطالعوبعد 

 :رسمنا بما هو آت

( وتاريخ 51قم )م/أوال: املوافقة على تعديالت نظام العمل، الصادر باملرسوم امللكي ر 

 بالصيغة املرافقة. ه،23/8/1426

 أشهر من تاريخ نشر هذا املرسوم في الجريدة الرسمية. (ثانيا: يعمل بهذه التعديالت بعد )ستة

كل فيما  -ثالثا: على لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء األجهزة املعنية املستقلة 

 تنفيذ مرسومنا هذا. -يخصه 

 سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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 هـ21/2/1440( وتاريخ 117قرار رقم )

 

وتاريخ  5197بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  إن مجلس الوزراء

هـ، في 15/1/1438وتاريخ  207499/38هـ، املشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 1/2/1440

 العمالي.شأن تهيئة بيئة القضاء 

هـ، 23/8/1426( وتاريخ 51وبعد االطالع على نظام العمل، الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

 وتعديالته.

وبعد االطالع على نظام القضاء، ونظام ديوان املظالم، وآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء 

 هـ.19/9/1428وتاريخ ( 78ونظام ديوان املظالم، املوافق عليها باملرسوم امللكي رقم )م/

( وتاريخ 1وبعد االطالع على نظام املرافعات الشرعية، الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

 هـ.22/1/1435

هـ، 7/11/1438( وتاريخ 1306هـ، ورقم )6/6/1438( وتاريخ 670وبعد االطالع على املحاضر رقم )

( وتاريخ 1318ات رقم )هـ، واملذكر 21/8/1439( املؤرخين في 1146( ورقم )1145ورقم )

هـ، املعدة 13/2/1440( وتاريخ 251هـ، ورقم )9/12/1439( وتاريخ 1615هـ، ورقم )26/9/1439

 في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

د( /38/ 73-3وبعد االطالع على التوصية املعدة في مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية رقم )

 هـ.29/11/1438وتاريخ 

( وتاريخ 54-215هـ، ورقم )22/4/1439( وتاريخ 10-47اري مجلس الشورى رقم )وبعد النظر في قر 

 هـ.28/1/1440

 هـ.14/2/1440( وتاريخ 985وبعد االطالع على توصية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم )

 

 يقرر ما يلي:
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: أ
ً
لى مكتب العمل يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام املحكمة العمالية، التقدم إ -أوال

، ويصدر  -الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه-
ً
ليتخذ اإلجراءات الالزمة لتسوية النزاع وديا

 القواعد املنظمة لذلك. -بالتنسيق مع وزير العدل-وزير العمل والتنمية االجتماعية 

 

 من -ب
ً
مباشرة املحاكم  يعمل بما ورد في الفقرة )أ( من هذا البند ملدة )ثالث( سنوات اعتبارا

تمديد هذه املدة بقرار من مجلس الوزراء، على أن  -عند االقتضاء-العمالية اختصاصاتها، ويجوز 

 يتضمن تقويمهما لذلك قبل انتهاء املدة 
ً
يرفع وزير العدل ووزير العمل والتنمية االجتماعية تقريرا

 بـ)ستة( أشهر على األقل.

 

: إضافة فقرة إلى 
ً
املادة )الحادية واألربعين( من نظام املرافعات الشرعية، الصادر باملرسوم ثانيا

 ( وذلك بالنص اآلتي:3هـ، تحمل الترتيب )22/1/1435( وتاريخ 1امللكي رقم )م/

تسري على املنازعات العمالية الجماعية القواعد واإلجراءات املقررة في املنازعات العمالية  -أ -3

 جلس األعلى للقضاء خالف ذلك.األخرى، ما لم يقرر امل

تكون املنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ املنازعة بين واحد )أو أكثر( من أصحاب العمل  -ب

 ”.وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل

: إضافة مادتين إلى نظام العمل، الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/
ً
هـ، 23/8/1426( وتاريخ 51ثالثا

 هـ، وذلك على النحو اآلتي:5/6/1436( وتاريخ 46املعدل باملرسوم امللكي رقم )م/

 

 املادة )الرابعة والثالثون بعد املائتين(: -1

ال تقبل أمام املحاكم العمالية أي دعوى تتعلق باملطالبة بحق من الحقوق املنصوص عليها في  -أ

 من تاريخ انتهاء عالقة العمل، ما هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مض ي ا
ً
ثني عشر شهرا

 تقبله املحكمة، أو يصدر من املدعى عليه إقرار بالحق.
ً
 لم يقدم املدعي عذرا
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  تنظر الدعاوى العمالية على وجه االستعجال. -ب

 املادة )الخامسة والثالثون بعد املائتين(: -2

م العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي ال يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام املحاك

 يترتب عليه اإلضرار بموقف العامل في الدعوى.
ً
 كانت سارية قبل بدء اإلجراءات، تغييرا

 وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

 

 رئيس مجلس الوزراء
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 هـ22/2/1440( وتاريخ 14مرسوم ملكي رقم )م/

 بعون هللا تعالى

 آل سعود زعبد العزينحن سلمان بن 

 ملك اململكة العربية السعودية

( بتاريخ 90بناًء على املادة )السبعين( من النظام األساس ي للحكم، الصادر باألمر امللكي رقم )أ/

 هـ.27/8/1412

بتاريخ ( 13وبناًء على املادة )العشرين( من نظام مجلس الوزراء، الصادر باألمر امللكي رقم )أ/

 هـ.3/3/1414

( بتاريخ 91وبناًء على املادة )الثامنة عشرة( من نظام مجلس الشورى، الصادر باألمر امللكي رقم )أ/

 هـ.27/8/1412

( 54-215هـ، ورقم )22/4/1439( بتاريخ 10-47وبعد االطالع على قراري مجلس الشورى رقم )

 هـ.28/1/1440بتاريخ 

 هـ.21/2/1440( بتاريخ 117)زراء رقم وبعد االطالع على قرار مجلس الو 

 رسمنا بما هو آت:

: أ 
ً
يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام املحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل  -أوال

، ويصدر  -الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه-
ً
ليتخذ اإلجراءات الالزمة لتسوية النزاع وديا

 القواعد املنظمة لذلك. -بالتنسيق مع وزير العدل-االجتماعية وزير العمل والتنمية 

 من مباشرة املحاكم  -ب
ً
يعمل بما ورد في الفقرة )أ( من هذا البند ملدة )ثالث( سنوات اعتبارا

تمديد هذه املدة بقرار من مجلس الوزراء، على أن  -عند االقتضاء-العمالية اختصاصاتها، ويجوز 

 يتضمن تقويمهما لذلك قبل انتهاء املدة يرفع وزير العدل ووزير 
ً
العمل والتنمية االجتماعية تقريرا

 بـ)ستة( أشهر على األقل.
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: إضافة فقرة إلى املادة )الحادية واألربعين( من نظام املرافعات الشرعية، الصادر باملرسوم 
ً
ثانيا

 تي:( وذلك بالنص اآل3هـ، تحمل الترتيب )22/1/1435( بتاريخ 1امللكي رقم )م/

تسري على املنازعات العمالية الجماعية القواعد واإلجراءات املقررة في املنازعات العمالية  -أ -3“

 األخرى، ما لم يقرر املجلس األعلى للقضاء خالف ذلك.

تكون املنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ املنازعة بين واحد )أو أكثر( من أصحاب العمل  -ب

 ”.منهم، بسبب العمل أو شروط العملوجميع عماله، أو فريق 

: إضافة مادتين إلى نظام العمل، الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/
ً
هـ، 23/8/1426( بتاريخ 51ثالثا

 هـ، وذلك على النحو اآلتي:5/6/1436( بتاريخ 46املعدل باملرسوم امللكي رقم )م/

 املادة )الرابعة والثالثون بعد املائتين(: -1

ام املحاكم العمالية أي دعوى تتعلق باملطالبة بحق من الحقوق املنصوص عليها في ال تقبل أم -أ

 من تاريخ انتهاء عالقة العمل، ما 
ً
هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مض ي اثني عشر شهرا

 تقبله املحكمة، أو يصدر من املدعى عليه إقرار بالحق.
ً
 لم يقدم املدعي عذرا

 مالية على وجه االستعجال.تنظر الدعاوى الع -ب

 املادة )الخامسة والثالثون بعد املائتين(: -2

ال يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام املحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي 

 يترتب عليه اإلضرار بموقف العامل في الدعوى.
ً
 كانت سارية قبل بدء اإلجراءات، تغييرا

: على سمو نا
ً
كل فيما –ئب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء األجهزة املعنية املستقلة رابعا

ه صُّ
ُ
 تنفيذ مرسومنا هذا. –يخ

 آل سعود زعبد العزيسلمان بن 
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 هـ11/4/1440( وتاريخ 70273قرار وزير العمل والتنمية االجتماعية رقم )

 

 إن وزير العمل والتنمية االجتماعية

ل 23/8/1426( وتاريخ 51نظام العمل الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/وبعد االطالع على  هـ املعد 

ل باملرسوم امللكي رقم )م/12/5/1434( وتاريخ 24باملرسوم امللكي رقم )م/  ( وتاريخ46هـ املعد 

 هـ.5/6/1436

هـ الخاص بإصدار الئحة قواعد ممارسة 26/11/1439( وتاريخ 221668والقرار الوزاري رقم )

شاط االستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وبعد االطالع على الالئحة التنفيذية لنظام العمل ن

هـ وبعد االطالع على القرار 28/6/1437( وتاريخ 1982وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

 هـ.27/4/1439( وتاريخ 84447الوزاري رقم )

،
ً
 وبناًء على الصالحيات املخولة له نظاما

 رر ما يلي:يق

:
ً
تعتمد الالئحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها بالصيغة املرفقة، وتحل محل الالئحة  أوال

هـ وما صدر عليها من تعديالت 28/6/1437( وتاريخ 1982التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

 ويلغى كل ما يتعارض معها.

: تنشر هذه الالئحة وملحقاتها في 
ً
الجريدة الرسمية وموقع الوزارة االلكتروني ويعمل بها من ثانيا

 تاريخ نشرها.

: على نائب الوزير لقطاع العمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
ً
 ثالثا

 وهللا ولي التوفيق،،،

 وزير العمل والتنمية االجتماعية

 أحمد بن سليمان الراجحي
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 الرابع عشر من النظام، يلغي الباب هـ22/1/1435تاريخ: و ( 1لكي رقم )م/مرسوم م

 بعون هللا تعالى

 نحن عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود

 ملك اململكة العربية السعودية

( بتاريخ 90بناء على املادة )السبعين( من النظام األساس ي للحكم، الصادر باألمر امللكي رقم )أ/

 هـ.27/8/1412

( بتاريخ 13صادر باألمر امللكي رقم )أ/وبناء على املادة )العشرين( من نظام مجلس الوزراء، ال

 هـ.3/3/1414

( بتاريخ 91وبناء على املادة )الثامنة عشرة( من نظام مجلس الشورى، الصادر باألمر امللكي رقم )أ/

 هـ.27/8/1412

 هـ.25/1/1431( بتاريخ 96/68وبعد االطالع على قرار مجلس الشورى رقم )

 هـ.8/1/1435( بتاريخ 11قم )وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء ر 

:  رسمنا بما هو آت 

: املوافقة على نظام املرافعات الشرعية بالصيغة املرافقة لهذا، مع مراعاة ما يأتي:
ً
 أوال

( 51يلغي هذا النظام الباب )الرابع عشر( من نظام العمل، الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ -3

الخالفات العمالية، وتحل عبارة "املحكمة العمالية هـ، الخاص بهيئات تسوية 23/8/1426بتاريخ 

أو املحاكم العمالية" محل عبارة "هيئة تسوية الخالفات العمالية أو هيئات تسوية الخالفات 

العمالية" بحسب األحوال، أينما وردت في األبواب األخرى من نظام العمل، وذلك اعتبارا من إنشاء 

 اتها.صاصتاملحاكم العمالية ومباشرتها اخ
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 املالحق

 (1امللحق رقم )

 النموذج املوحد لالئحة تنظيم العمل

 

 الئحة تنظيم العمل

 

 مقدمة:

( 51( من املادة )الثانية عشرة( من نظام العمل الصادر باملرسوم امللكي رقم: )م/1وضعت هذه الالئحة تنفيذا لحكم الفقرة )

( وتاريخ 46هـ وباملرسوم امللكي رقم: )م/12/5/1434( وتاريخ 24رقم: )م/هـ واملعدل باملرسوم امللكي 23/8/1426وتاريخ 

 هـ، وعلى كل صاحب عمل إعداد الئحة لتنظيم العمل في منشأته وفق هذا النموذج.5/6/1436

 بيانات املنشأة

 ..........................................................................اسم املنشأة: 

 املركز الرئيس ي: .....................................................................

 عدد العاملين: ....................................................................عامل

 ................................................................................النشاط: 

 العنوان: ................................................................................

 (.  ( الرمز البريدي: )  صندوق البريد: )

 ........................................رقم بريد واصل: ..............................

 هاتف: ..................................................................................

 .فاكس: ..................................................................................

 ....................................................البريد اإللكتروني: .................

 ..............................رقم السجل التجاري: ..................................

 تاريخ إصدار السجل التجاري: ...... / ...... / ......هـ
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 أحكام عامة

 (1املادة )

 الالئحة: ................................يقصد بلفظ املنشأة أينما ورد في هذه 

إشرافها مقابل أو يقصد بلفظ العامل أينما ورد في هذه الالئحة: كل شخص طبيعي يعمل ملصلحة هذه املنشأة وتحت إدارتها، 

 أجر، ولو كان بعيدا عن نظارتها.

 

 (2املادة )

 .......التقويم املعمول به في املنشأة هو: التقويم ..................

 

 (3املادة )

 . تسري أحكام هذه الالئحة على جميع العاملين باملنشأة، والفروع التابعة لها. 1

لة لعقود العمل فيما ال يتعارض مع هذه . ال تخل أحكام هذه الالئحة بالحقوق املكتسبة للعمال، وتعتبر هذه الالئحة مكم  2

 الحقوق.

 الالئحة عند التعاقد، وتنص على ذلك في عقد العمل.. تطلع املنشأة العامل على هذه 3

 

 (4املادة )

 . يجوز للمنشأة إصدار قرارات، وسياسات خاصة بها يعطى بموجبها العمال حقوقا أفضل مما هو وارد في هذه الالئحة.1

2 
ً
 . للمنشأة الحق في تضمين هذه الالئحة شروطا

ً
ملكتسبة بموجب نظام إضافية بما ال ينتقص من حقوق العمال ا ، وأحكاما

التعديالت نافذة إال بعد اعتمادها من أو العمل، والئحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذا له: وال تكون هذه اإلضافات 

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

ارات الصادرة تنفيذا له يعتبر هذه الالئحة يتعارض مع أحكام نظام العمل، والئحته التنفيذية، والقر  إلى. كل نص يتم إضافته 3

 باطال وال يعتد به.

 

 التوظيف

 (5املادة )
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  يوظف العمال على وظائف ذات مسميات، ومواصفات معينة؛ ويراعى عند التوظيف في املنشأة ما يلي: 

 يكون طالب العمل سعودي الجنسية.أن  .1

 املطلوبة للوظيفة من قبل املنشأة.يكون حائرا على املؤهالت العلمية، والخبرات أن  .2

 مقابالت شخصية تتطلبها الوظيفة.أو يجتاز بنجاح ما قد تقرره املنشأة من اختبارات، أن  .3

 يكون الئقا طبيا بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها املنشأة.أن  .4

، الثانية والثالثون ، السادسة والعشرونواد: ). يجوز استثناء توظيف غير السعودي وفقا للشروط، واألحكام الواردة في امل5

 ( من نظام العمل.الثالثة والثالثون 

 

 عقد العمل

 (6املادة )

، تسلم للنموذج املوحد املعد من الوزارةيتم توظيف العامل بموجب عقد عمل يحرر من نسختين باللغة العربية وفقا  

بحيث يتضمن العقد اسم صاحب العمل، واسم العامل، إحداهما للعامل وتودع األخرى في ملف خدمته لدى املنشأة ، 

وأية امتيازات أخرى يتفق  ،ه، و األجر األساس ي املتفق عليه، ومكانملانه املختار، ونوع الع، وعنو وجنسيته، وعنوانه األصلي

و تاريخ  ،ة التجربة إذا تم االتفاق عليهامد، و ألداء عمل معينأو ، محدد املدة، أو غير محدد املدة ، وما إذا كان العقدعليها

كون النص العربي هو يأن  ؛ علىجانب اللغة العربيةلغة أخرى إلى ، ويجوز تحرير العقد باشرة العمل، و أية بيانات ضروريةمب

 .املعتمد دوما

 

 (7املادة )

يحق للمنشأة إلغاء عقد العامل الذي ال يباشر مهام عمله دون عذر  :مع مراعاة التاريخ املحدد في عقد العمل املباشرة العمل

من تاريخ قدومه أو كان التعاقد تم داخل اململكة، مشروع خالل سبعة أيام عمل من تاريخ التوقيع على العقد بين الطرفين إذا 

 اململكة إذا كان التعاقد تم خارج اململكة. إلى

 (8املادة )

 مكان آخر يقتض ي تغير محل إقامته. إلىمن مكان عمله األصلي  -كتابة  -نقل العامل بغير موافقته تال يجوز للمنشأة أن  -1

يها ظروف عارضة وملدة ال تتجاوز ثالثين يوما في السنة تكليف العامل بعمل في للمنشأة في حاالت الضرورة التي قد تقتض -2

تتحمل املنشأة تكاليف انتقال العامل وإقامته خالل تلك أن  مكان يختلف عن املكان املتفق عليه دون اشتراط موافقته، على

 املدة.
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 اإلركاب

 (9املادة )

 راد أسرته وفق الضوابط التالية:أفأو يتحدد االلتزام بمصروفات إركاب العامل، 

 . عند بداية التعاقد، وفق ما يتفق عليه في عقد العمل.1

 . عند تمتع العامل بإجازته السنوية، وفق ما يتفق عليه في عقد العمل.2

 ( من نظام العمل.1( فقرة )األربعون . عند انتهاء خدمة العامل، طبقا ألحكام املادة )3

إذا رغب في العودة دون أو بلده في حالة عدم صالحيته للعمل خالل فترة التجربة،  إلىال تتحمل املنشأة تكاليف عودة العامل 

 ائي.حكم قضأو ترحيله بموجب قرار إداري،  إلىفي حالة ارتكابه مخالفة أدت أو سبب مشروع، 

 

 (10املادة )

مكان آخر يقتض ي تغيير محل إقامته نفقات نقله، ومن يعولهم شرعا  إلىيستحق العامل الذي يتم نقله من مكان عمله األصلي 

 العامل. ما لم يكن النقل بناء على رغبة ؛ممن يقيمون معه في تاريخ النقل بما فيها نفقات اإلركاب مع نفقات نقل أمتعتهم

 

 هيلالتدريب والتأ

 (11املادة )

التدريب في غير أو وإذا كان مكان التأهيل ، التكاليفتدريب العاملين السعوديين كافة أو تتحمل املنشأة في حال قيامها بتأهيل، 

الدائرة املكانية للمنشأة تؤمن تذاكر السفر في الذهاب، والعودة بالدرجة التي تحددها املنشأة، كما تؤمن وسائل املعيشة من 

 وتستمر في صرف أجر العامل طوال فترة التأهيل، والتدريب. عنها،تصرف للعامل بدال أو مأكل، ومسكن، وتنقالت داخلية، 

 

 (12املادة )

التدريب من غير العاملين، إذا ثبت من التقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى أو تنهي عقد التأهيل، أن  يجوز للمنشأة. 1

 قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة.أو التأهيل عدم قابليته، أو التدريب، 

التأهيل إذا ثبت من التقارير أو وصيه الحق في إنهاء التدريب، أو وليه، أو الخاضع للتأهيل من غير العاملين، أو . للمتدرب، 2

 قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة.أو التأهيل عدم قابليته، أو الصادرة عن الجهة التي تتولى التدريب، 

لذي يرغب في انهاء العقد إبالغ الطرف األخر بذلك قبل أسبوع على األقل من . وفي كلتا الحالتين السابقتين يجب على الطرف ا3

 تاريخ التوقف عن التدريب والتأهيل.
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يعمل لديها أن  -التأهيل أو بعد إكمال مدة التدريب  –الخاضع للتأهيل من غير العاملين لديه أو تلزم املتدرب أن  . للمنشأة4

 .التأهيلأو مدة مماثلة ملدة التدريب 

بنسبة أو التأهيل التي تحملتها أو الخاضع للتأهيل من غير العاملين لديها بدفع تكاليف التدريب أو تلزم املتدرب أن  . للمنشأة5

 بعضها.أو املدة املتبقية في حالة رفضه رفض العمل املدة املماثلة 

 

 (13املادة )

أن  -التأهيل أو التأهيل من العاملين لديها. بعد إكمال مدة التدريب أو تشترط على الخاضع للتدريب، أن  يجوز للمنشأة أوال:

التأهيل الذي خضع له العامل، إذا كان عقد العمل غير محددة أو يعمل لديها مدة ال تتجاوز املدة املماثلة ملدة برنامج التدريب 

دة إذا كانت املدة املتبقية من عقد العمل أقل من املدة املماثلة املدة برنامج باقي مدة العقد في العقود محددة املأو املدة، 

 التدريب.

بنسبة منها وذلك أو تدريب العامل، مع إلزامه بدفع تكاليف التدريب التي تحملتها املنشأة أو تنهي تأهيل أن  يجوز للمنشأة ثانيا:

 في الحاالت التالية:

 أو التأهيل قبل املوعد املحدد لذلك دون عذر مشروع.إذا قرر العامل إنهاء التدريب،  .1

( منها 6( من نظام العمل عدا الفقرة )الثمانون إذا تم فسخ عقد عمل العامل وفق إحدى الحاالت الواردة في املادة )  .2

 أثناء فترة التدريب أو التأهيل.

( من نظام العمل أثناء فترة الحادية والثمانون )إذا استقال العامل من العمل، أو تركه لغير الحاالت الواردة في املادة  .3

 التدريب أو التأهيل.

يجوز للمنشاة إلزام العامل بدفع تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملتها املنشأة أو بنسبة منها إذا استقال العامل  لثا:ثا

مل التي اشترطتها ( من نظام العمل قبل انتهاء مدة العالحادية والثمانون )من العمل، أو تركه لغير الحاالت الواردة في املادة 

 عليه املنشأة بعد انتهاء التدريب أو التأهيل.

 

 األجور 

 (14املادة )

ترتيبات ينص عليها برنامج حماية األجور: تدفع أجور العمال بالعملة الرسمية للبالد في مواعيد أو مع مراعاة أي إجراءات، 

 املعتمدة في اململكة.استحقاقها، وتودع في حسابات العمال عن طريق البنوك 
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  (15املادة )

 تدفع أجور الساعات اإلضافية املستحقة للعامل في نهاية الشهر الذي تم فيه التكليف.

 

 (16املادة )

 عطلة رسمية يتم الدفع في يوم العمل السابق.أو إذا وافق يوم دفع األجور يوم الراحة األسبوعية، 

 

 تقارير األداء

 (17املادة )

د املنشأة تقارير عن األداء بصفة دورية، مرة كل سنة على األقل لجميع العاملين وفقا للنماذج التي تضعها لذلك؛ على عِّ
ُ
أن  ت

 تتضمن العناصر التالية:

 . املقدرة على العمل، ودرجة إتقانه )الكفاءة(.1

 . سلوك العامل، ومدى تعاونه مع رؤسائه، وزمالئه، وعمالء املنشأة.2

 اظبة.. املو 3

 

 (18املادة )

 يتبع في ذلك مقياس من خمسة مستويات.أن  يقيم أداء العامل في التقرير بالتقديرات التي تحددها املنشأة: على

 

 (19املادة )

يعتمد من )صاحب الصالحية(، ويخطر العامل بصورة من التقرير فور أن  ُيَعد التقرير بمعرفة الرئيس املباشر للعامل: على

 يتظلم من التقرير وفقا لقواعد التظلم املنصوص عليها في هذه الالئحة.أن  اعتماده، ويحق للعامل

 العالوات

 (20املادة )

 . يجوز للمنشأة منح العاملين عالوات سنوية، يتم تحديد نسبتها بناء على ضوء املركز املالي للمنشأة.1

تقريره الدوري على مستوى متوسط على األقل في النموذج الذي تضعه . يكون العامل مؤهال الستحقاق العالوة متى حصل في 2

 من تاريخ حصوله على العالوة السابقة.أو املنشأة، وذلك بعد مض ي سنة كاملة من تاريخ التحاقه بالعمل، 
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  . يجوز إلدارة املنشأة منح العامل عالوة استثنائية وفقا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.3

 

 الترقيات

 (21املادة )

تضع املنشأة سلما وظيفيا لوظائفها تحدد فيه عدد، ومسميات الوظائف. وفقا ملا جاء في دليل التصنيف، والتوصيف املنهي 

وظيفة أعلى: متى توفرت  إلىويكون العامل مؤهال للترقية  فيه،ودرجة كل وظيفة، وشروط شغلها، وبداية أجرها  -السعودي 

 الشروط التالية:

 الوظيفة الشاغرة األعلى. . وجود1

 . توافر مؤهالت شغل الوظيفة املرشح للترقية إليها.2

 . حصوله على مستوى فوق املتوسط على األقل في آخر تقرير دوري.3

 . موافقة صاحب الصالحية.4

 . يجوز إلدارة املنشأة منح العامل ترقية استثنائية؛ وفقا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.5

 

 (22املادة )

 إذا توافرت شروط الترقية لوظيفة أعلى في أكثر من عامل: فإن املفاضلة للترقية تكون كاآلتي:

 . ترشيح صاحب الصالحية.1

 . الحاصل على تقدير أعلى.2

 دورات تدريبية أكثر.أو . الحاصل على شهادات علمية أعلى، 3

 . األكثر خبرة عملية بمجال عمل املنشأة.4

 األقدمية في العمل باملنشأة.. 5

 االنتداب

 (23املادة )

 إذا تم انتداب العامل ألداء عمل خارج مقر عمله تلتزم املنشأة بما يلي:

 . تؤمن للعامل وسائل التنقل الالزمة، ما لم يتم صرف مقابل لها بموافقته.1
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  لك: ما لم تؤمنها له املنشأة.ذ إلى. يصرف للعامل مقابل للتكاليف التي يتكبدها للسكن، والطعام، وما 2

 . قيمة البدل اليومي لالنتداب حسب درجة العامل.3

تحدد تلك االلتزامات في قرار االنتداب؛ وفقا للفئات، والضوابط التي تضعها املنشأة في هذا الشأن، ويكون احتساب أن  ويجب

 دة املحددة له من قبل املنشأة.وقت عودته؛ وفق امل إلىتلك النفقات من وقت مغادرة العامل ملقر عمله 

 

 املزايا والبدالت

 (24املادة )

 تؤمن املنشأة لعمالها السكن املناسب، وكذلك وسيلة النقل إذا نص على ذلك في عقد العمل، ويجوز النص في عقد العمل على

 تدفع املنشأة للعامل بدل سكن، وبدل نقل نقدي.أن 

 

 أيام وساعات العمل

 (25املادة )

........... الراحة يكون عدد أيام العمل ........................... أيام في األسبوع، ويكون )يوم / يومي( .......................................... 1

 تستبدل بهذا اليوم لبعض عمالهاأن  -بعد إبالغ مكتب العمل املختص  -األسبوعية بأجر كامل لجميع العمال، ويجوز للمنشأة 

 تمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، وال يجوز تعويض يوم الراحة األسبوعية بمقابل نقدي.أن  أي يوم من أيام األسبوع، وعليها

 )ست( ساعات يوميا في شهر رمضان للعمال املسلمين. إلىا تخفض ي. تكون ساعات العمل )ثمان( ساعات عمل يوم2
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 العمل اإلضافي

 (26املادة )

الكتروني موجه له تصدره الجهة املسئولة في أو . في حال تكليف العامل بالعمل اإلضافي: يتم ذلك بموجب تكليف كتابي، 1

السادسة املنشأة يبين فيه عدد الساعات اإلضافية املكلف بها العامل، وعدد األيام الالزمة لذلك؛ وفق ما نصت عليه املادة )

 ( من نظام العمل.بعد املائة

 %( من أجره األساس ي. 50. تدفع املنشأة للعامل عن ساعات العمل اإلضافية أجرا إضافيا يوازي أجر الساعة مضافا إليه )2

 

 التفتيش اإلداري 

 (27املادة )

التفتيش )م منه من األماكن املخصصة لذلك، وعلى العمال االمتثال للتفتيش مواقع عملهم، وانصرافه إلىيكون دخول العمال 

 اإلداري( متى طلب منهم ذلك.

 

 (28املادة )

 تلزم العامل بأن يثبت حضوره، وانصرافه بإحدى الوسائل املعدة لهذا الغرض.أن  يجوز للمنشأة

 

 اإلجازات

 (29املادة )

مدة ال  إلىإجازة سنوية بأجر كامل ال تقل مدتها عن واحد وعشرين يوما، تزاد يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة 

تقل عن ثالثين يوما، إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصلة، وللعامل بعد موافقة املنشأة الحصول على جزء من إجازته 

تكون مدة اإلجازة السنوية أكثر من أن  ويجوز االتفاق في عقد العمل على ؛العملالسنوية بنسبة املدة التي قضاها من السنة في 

 ذلك.

 

 (30املادة )

 للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في األعياد، واملناسبات؛ وفق ما يلي:

. أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر املبارك، تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان املبارك وحسب تقويم 1

 أم القرى.
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  أيام بمناسبة عيد األضحى املبارك، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة. . أربعة2

 . يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة )أول امليزان(.3

بعدها. أما إذا أو وإذا تداخلت أيام هذه اإلجازات مع الراحة األسبوعية يعوض العامل عنها بما يعادلها قبل أيام تلك اإلجازات 

 تداخلت أيام إجازة أحد العيدين مع إجازة اليوم الوطني فال يعوض العامل عنه.

 

 (31املادة )

 تالية:يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في الحاالت ال

 . خمسة أيام عند زواجه.1

 . ثالثة أيام في حالة والدة مولود له.2

 فروعه.أو أحد أصوله، أو . خمسة أيام في حالة وفاة زوجة العامل، 3

كانت حامال حتى تضع أن  . أربعة أشهر، وعشرة أيام في حالة وفاة زوج العاملة املسلمة: ولها الحق في تمديدها دون أجر4

 يجوز لها االستفادة من باقي إجازة العدة املمنوحة لها بعد وضع هذا الحمل.حملها، وال 

 . خمسة عشر يوما في حالة وفاة زوج العاملة غير املسلمة. وللمنشأة الحق في طلب الوثائق املؤيدة للحاالت املشار إليها.5

 

 (32املادة )

إجازات مرضية خالل  -مرجع طبي معتمد لديها أو نشأة، الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب امل -يستحق العامل 

 السنة الواحدة، والتي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية: سواء أكانت هذه اإلجازات متصلة أم متقطعة، وذلك على النحو التالي:

 . الثالثون يوما األولى، بأجر كامل.1

 . الستون يوما التالية، بثالثة أرباع األجر.2

 ون يوما التي تلي ذلك، بدون أجر. الثالث3

 وللعامل الحق في وصل إجازته السنوية باملرضية.
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 الرعاية الطبية

 (33املادة )

تقوم املنشأة بالتأمين على جميع العاملين لديها صحيا؛ وفقا ملا يقرره نظام التأمين الصحي التعاوني، والئحته التنفيذية، كما 

 وفقا ملا يقرره نظامها. ،العاملين في فرع األخطار املهنية لدى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةتقوم باالشتراك عن جميع 

 

 بيئة العمل

 (34املادة )

 أ. ضوابط عامة

 من أي جهة أخرى.أو . ال يتطلب تشغيل النساء الحصول على تصريح من وزارة العمل والتنمية االجتماعية 1

 بين العاملين والعامالت عن العمل ذي القيمة املتساوية. . يمنع أي تمييز في األجور 2

 .ألداء الصالة واالستراحة ودورات مياه تبعد مسافة مناسبةالعمل توفير مكان مخصص للعامالت . على صاحب 3

 . في حاالت بيئة العمل املكتبية على صاحب العمل توفير غرفة ذات خصوصية ملكاتب العامالت.4

 لين والعامالت من األخطار املهنية، وتهيئة بيئة العمل املناسبة مسؤولية مباشرة على املنشأة.. تعد حماية العام5

 . على صاحب العمل توفير مقاعد للعامالت في األماكن التي يعملن بها.6

 يكون العامالت من النساء فقط.أن  . في املنشآت النسائية املغلقة يجب7

 يكون فيها العاملين من الرجال فقط.أن  املخصصة للرجال يجب. في املنشآت الرجالية 8

 . يجب على املنشأة توفير نظام أمني وفي حال كانت املنشأة تستقبل الجمهور يجب تعيين حراسة أمنية.9

 ب. ضوابط عمل املرأة في املنشآت النسائية فقط:

 بالنساء وممنوع دخول الرجال.املنشأة خاص أن  . يجب وضع لوحة إرشادية في مكان بارز توضح1

 يكون العامالت من النساء فقط.أن  . يجب2

 نظام أمني مالم يوفرها صاحب املركز التجاري في حال وجود املنشأة في مركز تجاري.أو توفر املنشأة حراسة أمنية أن  . يجب3

 اضعة للمراقبة األمنية.املنشأة خأن  في حال تم وضع نظام أمني يجب على صاحب املنشأة وضع لوحة إرشادية

 (1) :ضوابط تشغيل النساء في فترة من الليل في كافة األنشطةج. 

                                                             
ضيفت هذه الزيادة على املادة ) (1)

ُ
، هـ27/2/1440( وتاريخ 39860القرار الوزاري رقم )( من الئحة تنظيم العمل بناء على 34أ
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 ت -1
ً
  .حدد فترة الليل من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا

من نظام ( ۹8املادة ) من نظام العمل ومع االلتزام بالحد األقص ى لساعات العمل حسب( 150من حكم املادة ) اءً ثناست. 2

 العمل فإنه يجوز تشغيل النساء ليال في الحاالت التالية:

 أ. إذا كان العمل صحيا أو خيريا.

 .حالة القوة القاهرة وحالة الطوارئ ب. 

 ت. إذا كان العمل في فترة من الليل ضرورية للمحافظة على املواد من التلف السريع.

 .ث. النساء الالتي يشغلن مناصب عليا ومهام قيادية

رمضان واملواسم وفي شهر  ج. العمل في املنشآت التي تندرج تحت تنظيم أمانات املدن أو املحافظات والبلديات التابعة لها في

 املستلزمات النسائية، تقديم أنشطة ترفيهية، خدمات التغذية(. املناطق املركزية في الحج والعمرة )على سبيل املثال: محالت بيع

واملواسم وفي املناطق املركزية في  العمل في املنشآت األخرى التي تندرج تحت تنظيم جهات حكومية أخرى في شهر رمضان. ح

 خدمات النقل، تقديم أنشطة ترفيهية(. الحج والعمرة، تمنشآلعمرة )على سبيل املثال: الحج وا

فقط بالعمل أثناء تقديم فعاليات  خ. العمل في املنشآت األخرى التي تندرج تحت تنظيم جهات حكومية أخرى وذلك فيما يتعلق

 .يات بمناسبة أحداث معينة في غير املواسم(األسبوع، فعال الجمهور )على سبيل املثال: فعاليات أثناء إجازة نهاية

 " في الجدول التالي:ISIC4النشاط حسب تصنيف :"د. األنشطة املوضحة فقط في 

 )األنشطة املذكورة هنا فقط( ISIC النشاط حسب تصنيف: النشاط الرئيس ي )نطاقات(

 .مراكز ضيافة األطفال مراكز ضيافة األطفال

 .الرعاية مع االقامة للمعاقيندور  مراكز ذوي اإلعاقة

 الطباعة والنشر واإلعالم

 .البث اإلذاعي عن طريق الجو أو األسالك أو القمر الصناعي

 .البث اإلذاعي عن طريق اإلنترنت )محطات إذاعة اإلنترنت(

 .أنشطة اإلذاعة

 .البث التلفزيوني

 .أنشطة التلفزيون 

يشمل أنشطة شركات األنباء وكاالت األنباء  األنباء،أنشطة وكاالت 

 .وسائط اإلعالم التي تقدم األخبار والصور والرسائل اإلخبارية إلى

 أما باقي األنواع فينطبق عليها ما نص عليه في الفقرة "ذ" أدناه.

                                                             

تاريخ  793/1هذا القرار كافة القرارات الصادرة سابقا من الوزارة بشأن تنظيم عمل املرأة أو تشغيل النساء، وهي: وألغى 

ه، 10/8/1432ع تاريخ /1/1/2473ه، 10/8/1432ع تاريخ /1/1/2475ه، 9/9/1427تاريخ  2838ه، 22/5/1426

ع تاريخ /1/1/3731ه، 28/8/1433ع تاريخ /1/1/3729ه، 28/8/1433ع تاريخ /1/1/3732

 ه.22/2/1436تاريخ  790ه، 29/5/1435تاريخ  2702ه، 28/8/1433ع تاريخ /1/1/3730ه،28/8/1433
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 الخدمات الجماعية واالجتماعية
  .قصور وصاالت األفراح واملناسبات

 .يها ما نص عليه في الفقرة "ذ" أدناهأما باقي األنواع فينطبق عل

 الخدمات االستشارية واألعمال

والرد على مكاملات العمالء باستخدام  الوارد،أنشطة مراكز النداء 

أو عن طريق تكامل الهاتف  آليا،مشغلين أو توزيع املكاملات 

وتقديم  الطلبات،والحاسوب، أو غير ذلك من الطرق املماثلة لتلقي 

معلومات عن املنتجات والتعامل مع طلبات املساعدة من العمالء أو 

شكاوى العمالء أما باقي األنواع فينطبق عليها ما نص عليه في الفقرة 

 ."ذ" أدناه

 النقل الجوي 

 .وي املالحة واإلرشاد الج

 .أنشطة الخدمات األرضية في املطارات

 .النقل الجوي للركاب املحدد وغير املحدد بمواعيد

 .أما باقي األنواع فينطبق عليها ما نص عليه في الفقرة " أدناه

 النقل البري للركاب خارج املدن

 والنقل الدولي

 نقل الركاب عبر خطوط السكك الحديدية بين املدن.

 .خطوط السكك الحديدية داخل املدننقل الركاب عبر 

 .أنشطة أخرى لنقل الركاب بالسكك الحديدية فيما بين املدن

 .النقل البري للركاب بواسطة املترو األرض ي

واملعلمين  النقل املوسمي املدرس ي خارج املدن للطلبة والطالبات

 .واملعلمات

 النقل البري للركاب داخل املدن
 .مواعيد )النقل العام(أنواع النقل البري األخرى ب

 .أما باقي األنواع فينطبق عليها ما نص عليه في الفقرة "ذ" أدناه

 

تجارة الذهب واملجوهرات،  ذ. العمل في األنشطة املوضحة في هذه الفقرة على أال يتجاوز الساعة الحادية عشرة ليال: أنشطة

احة، النقل البري للركاب داخل املدن )مع األخذ بعين االعتبار الصيدليات، خدمات التغذية، األنشطة السياحية، الترفيه والسي

" أعاله(، االتصاالت، التأمين دأعاله(، النقل الجوي )مع األخذ بعين االعتبار ما تم ذكره في الفقرة " "دما تم ذكره في الفقرة "

(، ه" أعال دوخدمات األعمال، املؤسسات املالية، الخدمات االستشارية واألعمال )مع األخذ بعين االعتبار ما تم ذكره في الفقرة "

" أعاله(، وكالء االستقدام األهلية، ورش دالجماعية واالجتماعية )مع األخذ بعين االعتبار ما تم ذكره في الفقرة " الخدمات

" أعاله(، املختبرات ، املعاهد، دومحالت الصيانة ، الطباعة والنشر واإلعالم )مع األخذ بعين االعتبار ما تم ذكره في الفقرة "

الكليات الصحية، مدارس أجنبية، مدارس أهلية بنين، مدارس أهلية بنات، مدارس أهلية بنين وبنات، رياض أطفال، الكليات 

والخدمات النسائية، مراكز التزيين ومشاغل  الجامعية، مكاتب التوظيف األهلية، تقنية املعلومات، اإليواء والفنادق، السلع

الخياطة النسائية، معاهد الشراكات االستراتيجية، حراسات أمنية، املخابز وتجارة الخبز، املغاسل ، تجارة الجملة والتجزئة 

دوية، الصاالت الهواتف املحمولة وصيانتها، وكالء األ  بيع (نشاطا على السعوديين والسعوديات 12)شامال قرار قصر العمل في 

 واملراكز الرياضية، خدمات الترجمة.
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  ضوابط عامة لتشغيل النساء في كافة األنشطة:د. 

الفرص، أو املعاملة في  يجوز القيام بأي عمل من شأنه الضغط على حرية املرأة بما يشكل إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ ال. 1

 واألنظمة املحلية األخرى.يتوافق مع نظام العمل  العمل بما ال

 . ال يجوز التمييز في أجور العامالت عن العاملين في العمل ذي القيمة املتساوية.2

 . تعد تهيئة بيئة العمل املناسبة للنساء مسؤولية مباشرة على صاحب العمل.3

 ما وساترا.يجب أن تلتزم العاملة بالحشمة في زيها، وإذا كان للمنشأة زي خاص فيجب أن يكون محتش. 4

توضح أن املكان خاص  يجب وضع لوحة إرشادية في مكان بارز  في املنشآت املخصصة للنساء فقط )العمالء من النساء فقط(. 5

بالنساء وممنوع دخول الرجال. كما يحظر عمل الرجال فيها. وينطبق هذا أيضا على املحالت أو املحالت القائمة بذاتها أو 

 .العمالء من النساء فقط() األكشاك املخصصة للنساء ية أواألقسام أو األقسام الفرع

بالخصوصية  بالنسبة لبيئة العمل غير املخصصة الستقبال العمالء ومقابلة الجمهور، يجب أن يتميز مكان عمل النساء. 6

مشاركة مكان عملهن )أي يشترط أن يكون القسم معزوال وحده( بحيث ال يؤدي إلى  واالستقاللية في قسم خاص والئق )ال

أن يكون هناك أقسام خاصة والئقة متعددة للنساء  -بحسب طبيعة العمل  -يمنع ذلك  القسم نفسه( مع العاملين الرجال وال

ظيم وتصميم يوفر الخصوصية واالستقاللية، وفي كل األحوال يجب أن يكون املكان نفي مواقع مختلفة في نفس مكان العمل بت

 .أبواب مغلقة ماعدا القسم النسائي املعزول بمدخل خاص، وتحظر الخلوة بين الجنسين الظاهرا وواضحا ب

االجتماع خارج  ويجوز أن يكون  العمل،العمل اجتماع عاملين وعامالت يجب أن يكون االجتماع في مكان  اقتضاءفي حال . 7

 بين الجنسين.مكان العمل في االجتماعات الكبيرة الرسمية فقط، كما تحظر الخلوة 

ذلك املنشآت في  يجب توفير حراسة أمنية كافية أو نظام أمني إلكتروني مناسب لكافة املنشآت املشغلة للنساء بما في. 8

كافة السوق. وفي حال وجود مستودع  األسواق املفتوحة واألسواق املغلقة مالم يتم توفيره من صاحب السوق، وتشمل تغطيته

 يجب وضع كاميرات مراقبة )نظام أمني إلكتروني( تغطي املستودع.)مخزن( في نفس املنشأة ف

 يجب توفير مقاعد للعامالت في أماكن العمل تأمينا الستراحتهن خالل ساعات العمل. .9

 خاصة. مياهيجب توفير مكان مخصص ومهيأ والئق للعامالت األداء الصالة واالستراحة وتوفير دورات . 10

شآت بما فيها املنشآت في األسواق املفتوحة واألسواق املغلقة مالم يكن هناك مكان مناسب في السوق وينطبق ذلك على كافة املن

تنظيمات  حال تسمواالستراحة في حال  يتعلق بمكان أداء الصالة يوفر ذلك. وبالنسبة للقائم بذاته فينطبق عليه فقط ما

 .الجهات املعنية بتوفير دورات مياه داخلية

 الواحدة عن اثنتين يل نساء ورجال في نفس مكان العمل فيجب أن ال يقل عدد النساء العامالت في الورديةفي حال تشغ. 11

 ال يجوز تشغيل النساء في املنشآت املخصصة للرجال فقط )العمالء من الرجال فقط(.. 12
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  ضوابط تشغيل النساء في كافة األنشطة التي فيها استقبال عمالء:هـ. 

 :اإلخالل بالضوابط العامة لتشغيل النساء في كافة األنشطة املوضحة في هذا القرار، فإنه يجب االلتزام بالتاليدون 

في حال تشغيل النساء في املنشآت، أو املحالت، أو املحالت القائمة بذاتها، أو األقسام، أو األقسام الفرعية، أو  -

لرجال )أفراد( في قسم آخر، أو التي تستقبل الجميع )رجاال ونساء( األكشاك التي تستقبل العوائل والنساء في قسم، وا

طلبات الطاولة، والتنظيف في قسم الرجال، أو التي  بال تقسيم، فإنه يمنع عمل النساء فيما يتعلق بخدمات مباشرة

سبة ملمارسة تستقبل الجميع )على سبيل املثال: النادل، عامل النظافة(، وفي كل األحوال يجب توفير مساحات منا

 عاملين من الرجال )على سبيل املثال: كاونترات منفصلة أو مستقلة بمساحة مناسبة(. النساء عملهن في حال وجود

صاالت املطارات،  في حال تشغيل النساء في أماكن مفتوحة في مقابلة العمالء، أو الجمهور )على سبيل املثال: في -

، الفنادق، دور اإليواء( فإنه يجب توفير مساحات مناسبة ملمارسة صاالت القطارات، صاالت األنشطة الترفيهية

 النساء عملهن في حال وجود عاملين من الرجال )على سبيل املثال: كاونترات منفصلة أو مستقلة بمساحة مناسبة(.

لشقق املفروشة، املتعلقة بالقطاع اإليوائي السياحي )على سبيل املثال: الفنادق، ا املنشآتفي حال تشغيل النساء في  -

دور اإليواء( فإنه يمنع عمل النساء في خدمة تنظيف املرافق عموما وتنظيف الغرف خصوصا، وحمل الحقائب، 

 ي املنشآت النسائية )أي العمالء من النساء فقط مثل: دور اإليواء النسائية(.ثنويست

 ضوابط تشغيل النساء في األنشطة الصناعية:و. 

 بالضوابط األخرى لتشغيل النساء في كافة األنشطة املوضحة في هذا القرار، فإنه يجب االلتزام بالتالي:دون اإلخالل 

 التالية:يحظر توظيف النساء في األعمال  أ.

 العمل تحت سطح األرض في املناجم واملحاجر وجميع األعمال املتعلقة باستخراج املعادن واألحجار. -1

 الصحي. قة بمهمة تركيب، وتوزيع الغاز واملشتقات البترولية األخرى، ومعالجة الصرفاألعمال املباشرة املتعل -2

واألعمال التي تتطلب تسلق  األعمال املباشرة بالتشييد والبناء )كالبناء والترميم والدهان والحفر والردم ووضع الخرسانات -3

 على السقاالت، وغيرها(.

 عة اإلسفلت.األعمال املباشرة املتعلقة بمهمة صنا -4

 .األعمال املباشرة املتعلقة بمهمة صناعة املدابغ -5

 األفران املعدة لصهر املواد املعدنية( أو تكريرها أو إنضاجها.)األعمال املباشرة املتعلقة بمهمة صهر املواد  -6

 .األعمال املباشرة املتعلقة بمهمة توليد ونقل وتوزيع الطاقة -7

 قة بمهمة اللحام باألكسجين واإلستلين وبالكهرباء.األعمال املباشرة املتعل -8

 العمل في مستودعات السماد املستخرج من املواد أو روث الحيوانات أو الدماء. -9

 األعمال املباشرة املتعلقة بمهمة شحن وتفريغ البضائع في األحواض واألرصفة واملوانئ واملخازن. -10
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  .بمهمة تصنيع أو تعبئة أو رش الدهاناتاألعمال املباشرة املتعلقة  -11

 من الرصاص. األعمال املتعلقة بمعالجة وتهيئة أو اختزال الرماد املحتوي على الرصاص واستخالص الفضة -12

 ٪ من الرصاص.10األعمال املتعلقة بصناعة القصدير واملركبات املعدنية املحتوية على أكثر من  - 13

األصفر وثاني أكسيد  األعمال املباشرة املتعلقة بمهمة صنع أول أكسيد الرصاص )املرتك الذهبي( أو أكسيد الرصاص -14

 وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص. الرصاص )السلفون(، وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي

 األعمال املباشرة املتعلقة بمهمة عمليات املزج والعجن في صناعة أو إصالح البطاريات الكهربائية. - 15

 أعاله.( 13-12-11تنظيف الورش التي تزاول فيها األعمال الواردة في الفقرات ) -16

 السيارات وغيرها(. األعمال املباشرة املتعلقة بمهمة صناعة الكاوتشوك )الصناعات من مادة املطاط، مثل كفرات -17

هذا القرار من  األنشطة الصناعية" منضوابط تشغيل النساء في ". ال يمنع حظر تشغيل النساء في األعمال املوضحة في ب

أو أن تعمل في املنشآت التي تقوم بهذه األعمال في أقسام إدارية أو هندسية أو فنية أو  منها،حقها في أن تمتلك أو تدير أيا 

 خدمات صحية أو خدمات رعاية.

 . يجب توفير مالبس آمنة ومحتشمة للعامالت في خطوط اإلنتاج.ج

فيجب أن يكون  -يشمل ذلك املستودعات التابعة للمصانع -ت يعملن في مرحلة من مراحل خط اإلنتاج . إذا كانت العامال د

 جميع العاملين في هذه املرحلة من النساء.

 

 (35مادة )

للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل ملدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، بحيث تبدأ بحد أقص ى بأربعة أسابيع قبل 

بشهادة طبية مصدقة من جهة أو تاريخ املرجح للوضع؛ ويحدد هذا التاريخ بواسطة الجهة الطبية املعتمدة لدى املنشأة، ال

من ذوي أو صحية، وال يجوز تشغيل املرأة العاملة خالل األسابيع الستة التالية لوضعها. وفي حالة إنجاب طفل مريض، 

بأجر كامل ملدة شهر واحد بعد انقضاء إجازة الوضع: ولها تمديد اإلجازة ملدة  االحتياجات الخاصة: فللعاملة الحق في إجازة

 شهر دون أجر.

 

 (36املادة )

فترات أو تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة ، أن  مزاولة عملها بعد إجازة الوضع إلىيحق للمرأة العاملة في املنشأة عندما تعود 

في اليوم الواحد ، وذلك عالوة على فترات الراحة املمنوحة لجميع العمال ، وتحسب استراحة ، ال تزيد في مجموعها على الساعة 

الفترات من ساعات العمل الفعلية ، وذلك ملدة أربعة ، وعشرين شهرا من تاريخ الوضع، وال يترتب على ذلك أو هذه الفترة ، 

فترات تلك أو ر صاحب العمل كتابة بوقت فترة، تخفيض األجر، ويجب على املرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع إشعا
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فترات الرضاعة على ضوء ذلك بحسب ما ورد في الالئحة أو االستراحة ، وما يطرأ على ذلك الوقت من تعديل، وتحدد فترة، 

 التنفيذية لنظام العمل .

 

 الخدمات االجتماعية

 (37املادة )

 االجتماعية التالية:تلتزم املنشأة بتقديم الخدمات 

 . إعداد مكان ألداء الصالة.1

 . إعداد مكان لتناول الطعام.2

. توفر املنشأة املتطلبات، والخدمات، واملرافق التيسيرية الضرورية للعمال من ذوي االعاقة التي تمكنهم من أداء أعمالهم 3

 بحسب االشتراطات املنصوص عليها في الالئحة التنفيذية لنظام العمل.

 

 ضوابط سلوكيات العمل

 (38املادة )

بعض العاملين بارتداء زي موحد، وفي كل األحوال يراعي في أي زي بالنسبة للرجال مالئمته للذوق أو . يجوز للمنشأة إلزام كل، 1

  يكون محتشما، وفضفاضا، وغير شفاف.أن  العام، وبالنسبة للنساء

االلتزام بمقتضيات أحكام الشريعة اإلسالمية، واألعراف االجتماعية املرعية في التعامل مع . على جميع العاملين باملنشأة 2

 اآلخرين.

تتخذ كل التدابير التي تمنع الخلوة بين الجنسين داخل أن  . يمتنع على جميع العاملين الخلوة مع الجنس اآلخر. وعلى املنشأة3

 املنشأة.

أو اإليحائية.  أو القولية،أو اإلساءة الجسدية، أو قيام بأي شكل من أشكال االيذاء، على جميع العاملين االمتناع عن ال .4 

 إلىإجبار أي شخص أو يقصد منه استدراج، أو الحرية، أو السمعة، أو ينال من الكرامة، أو باتخاذ أي موقف يخدش الحياء، 

 بأي وسيلة تواصل أخرى، وللمنشأةأو عالقة غير مشروعة؛ حتى لو كان ذلك على سبيل املزاح، وذلك عند التواصل املباشر، 

 تتخذ كل الترتيبات، واإلجراءات الضرورية، والالزمة لتبليغ جميع العاملين بذلك.أن 
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  (39املادة )

أو اإلغراء، أو االبتزاز، أو السلبية، وجميع أشكال االستغالل، أو يجابية، يعتبر من قبيل االيذاء، جميع ممارسات اإلساءة اإل  -1

من قبل أو جنسية، والتي تقع في مكان العمل من قبل صاحب العمل على العامل، أو نفسية، أو التهديد؛ سواء أكانت جسدية، 

مكان العمل، وتعتبر املساعدة، والتستر موجود في  على أي شخصأو من قبل عامل على آخر، أو العامل على صاحب العمل، 

 .على ذلك في حكم اإليذاء

أو يعتبر من قبيل االيذاء املقصود في الفقرة السابقة، ما يقع باستخدام أية وسيلة من وسائل االتصال سواء بالقول،  -2

بأي شكل من أشكال أو ية األخرى، بالوسائل اإللكترونأو باستخدام الهاتف، أو الرسم، أو االيحاء، أو االشارة، أو الكتابة، 

 السلوك الذي يدل على ذلك.

 

 (40املادة )

الجهات الحكومية املختصة، يحق له التقدم  إلى. مع عدم اإلخالل بحق من وقع عليه اإليذاء في مكان العمل من االلتجاء 1

اطلع على واقعة إيذاء، أو من شاهد  بشكواه للمنشأة خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل من وقوع اإليذاء عليه، ويجوز لكل

من أعلى سلطة فيها؛ فيكون التقدم أو التقدم ببالغ للمنشأة بذلك؛ أما إذا كان اإليذاء قد وقع من قبل صاحب املنشأة، 

 بالشكوى للجهة الحكومية املختصة.

مهمتها التحقيق في حاالت اإليذاء،  بالغ، تشكيل لجنة بقرار من املسئول املختص، تكون أو . على املنشأة عند تقديم شكوى، 2

واالطالع على األدلة، والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي املناسب على من ثبتت إدانته، وذلك خالل خمسة أيام عمل من تلقيها 

 البالغ.أو الشكوى، 

 

 (41املادة )

جري في محاضر: توقع من األطراف، . مع مراعاة مبدأ السرية تستمع اللجنة لجميع األطراف، والشهود، وتدون كل ما ي1

 والشهود على أقوالهم، ثم توقع من أعضاء اللجنة في نهاية كل صفحة.

أقواله، وعلى من تم استدعاؤه املثول أمام  إلى. للجنة حق استدعاء من ترى ضرورة استجوابه من العاملين، واالستماع 2

 اللجنة؛ حتى ال يقع تحت طائلة املسؤولية.

 ترفع توصية إلدارة املنشأة بالتفريق بين الشاكي، واملشكو في حقه أثناء فترة التحقيق.أن  . يجوز للجنة3

. في حال ثبوت واقعة اإليذاء بأي طريقة من طرق اإلثبات املعتبرة: توص ي اللجنة باألغلبية بإيقاع الجزاء التأديبي املناسب على 4

 املعتدي.

جب على اللجنة رفع الشكوى للمدير العام: لتبليغ الجهات الحكومية املختصة . إذا كان االعتداء يشكل جريمة جنائية، و 5

 بذلك.
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  البالغ كيدي.أو الشكوى، أن  . في حال عدم ثبوت واقعة اإليذاء، توص ي اللجنة بإيقاع عقوبة تأديبية على املبلغ: إذا تبين لها6

 ي، من حق املعتدى عليه اللجوء للجهات الحكومية املختصة.. ال يمنع الجزاء التأديبي املوقع من قبل املنشأة على املعتد7

 نظامية أخرى على املعتدي، من توقيع املنشأة جزاء تأديبيا عليه املخالفات والجزاءات.أو . ال يمنع توقيع عقوبة شرعية، 8

 

 (42املادة )

 الجزاءات التالية:املخالفة هي كل فعل من األفعال التي يرتكبها العامل، وتستوجب أيا من 

 إلىإمكان تعرضه  إلىالعامل موضحا به نوع املخالفة التي ارتكبها، مع لفت نظره  إلى. اإلنذار الكتابي: وهو كتاب توجهه املنشأة 1

 مثلها مستقبال. إلىالعودة أو جزاء أشد، في حالة استمرار املخالفة، 

م من األجر بما يتراوح بين أجر يوم، حسأو ال. غرامة مالية: وهي حسم نسبة من األجر في حدود جزء من األجر اليومي، 2

 وخمسة أيام في الشهر الواحد كحد أقص ى.

، . اإليقاف عن العمل بدون أجر: وهو منع العامل من مزاولة عمله خالل فترة معينة، مع حرمانه من أجره خالل هذه الفترة3

 على أال تتجاوز فترة اإليقاف خمسة أيام في الشهر الواحد.

 العالوة الدورية: وذلك ملدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ استحقاقها.أو . الحرمان من الترقية، 4

افأة . الفصل من الخدمة مع املكافأة: وهو فصل العامل بناء على سبب مشروع: الرتكابه املخالفة مع عدم املساس بحقه في مك5

 نهاية الخدمة.

تعويض: الرتكابه أي من الحاالت أو إشعار، أو . الفصل من الخدمة بدون مكافأة: وهو فسخ عقد عمل العامل دون مكافأة، 6

 ( من نظام العمل.الثمانون املنصوص عليها في املادة )

 جسامة املخالفة املرتكبة من قبله. ىامل مع نوع، ومديتناسب الجزاء املفروض على العأن  ويجب

 

 (43املادة )

يعاقب بالجزاء املوضح قرين  -امللحق بهذه الالئحة -كل عامل يرتكب أيا من املخالفات الواردة في جداول املخالفات، والجزاءات 

 املخالفة التي ارتكبها.

 

 (44املادة )

من يفوضه؛ ويجوز له أو ا في هذه الالئحة، من قبل )صاحب الصالحية( باملنشأة، تكون صالحية توقيع الجزاءات املنصوص عليه

 استبدال الجزاء املقرر ألية مخالفة بجزاء أخف.



 نـــــظام الــعمـــــــــــل

 
 173 

  (45املادة )

في حال ارتكاب العامل ذات املخالفة بعد مض ي مائة وثمانين يوما على سبق ارتكابها؛ فإنه ال يعتبر عائدا، وتعد مخالفة، وكأنها 

 ارتكبت للمرة األولى.

 

 (46املادة )

 عند تعدد املخالفات الناشئة عن فعل واحد، يكتفي بتوقيع الجزاء األشد من بين الجزاءات املقررة في هذه الالئحة.

 

 (47املادة )

خالفة الواحدة يوقع على العامل عن املأن  كما ال يجوز  واحد،يوقع على العامل عن املخالفة الواحدة أكثر من جزاء أن  ال يجوز 

يقتطع من أجره أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد وفاء للغرامات التي أن  وال أيام،غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة 

 توقع عليه.

 

 (48املادة )

خالفات املنسوبة ال توقع املنشأة أليا من الجزاءات التي تتجاوز عقوبتها غرامة أجر يوم واحد، إال بعد إبالغ العامل كتابة بامل

 إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وذلك بموجب محضر يودع بملفه الخاص.

 

 (49املادة )

أو ال يجوز للمنشأة توقيع أي جزاء على العامل ألمر ارتكبه خارج مكان العمل إال إذا كان له عالقة مباشرة بطبيعة عمله 

 ( من نظام العمل.الثمانون بحكم املادة )بمديرها املسئول، وذلك دون اإلخالل أو باملنشأة 

 

 (50املادة )

تقوم أن  ال يجوز مساءلة العامل تأديبيا عن مخالفة مض ي على كشفها أكثر من ثالثين يوما من تاريخ علم املنشأة بمرتكبها، دون 

 باتخاذ أي من إجراءات التحقيق بشأنها.
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  (51املادة )

 ال يجوز للمنشأة توقيع أي جزاء على العامل، إذا مض ى على تاريخ ثبوت املخالفة أكثر من ثالثين يوما.

 

 (52املادة )

تلتزم املنشأة بإبالغ العامل كتابة بما أوقع عليه من جزاءات، ونوعها، ومقدارها، والجزاء الذي سوف يتعرض له في حالة تكرار 

كان غائبا؛ يرسل إليه بالبريد املسجل على عنوانه أو رفض التوقيع بالعلم، أو تنع العامل عن استالم اإلخطار، املخالفة، وإذا ام

املعتمد لدى املنشأة: ويترتب على التبليغ أو بالبريد االلكتروني الشخص ي الثابت بعقد العمل، أو املختار الثابت في ملف خدمته، 

 قانونية.بأي من هذه الوسائل جميع األثار ال

 

 (53املادة )

يخصص لكل عامل صحيفة جزاءات، يدون فيها نوع املخالفة التي ارتكبها، وتاريخ وقوعها، والجزاء املوقع عليه؛ وتحفظ هذه 

 الصحيفة في ملف خدمة العامل.

 

 (54املادة )

( من نظام العمل، ويكون التصرف فيها الثالثة والسبعون )تقيد الغرامات املوقعة على العمال في سجل خاص: وفق أحكام املادة 

بما يعود بالنفع على العمال من قبل اللجنة العمالية في املنشأة؛ وفي حالة عدم وجود لجنة عمالية يكون التصرف في الغرامات 

 بموافقة وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

 

 التظلم

 (55املادة )

 إلىيتظلم أن  الهيئات: يحق للعاملأو القضائية املختصة، أو الجهات اإلدارية،  إلىمع عدم اإلخالل بحق العامل في االلتجاء 

إدارة املنشأة خالل ثالثة أيام عمل من  إلىجزاء يتخذ في حقه من قبلها، ويقدم التظلم أو إجراء، أو إدارة املنشأة من أي تصرف، 

اإلجراء املتظلم منه، وال يضار العامل من تقديم تظلمه، ويخطر العامل بنتيجة البت في تظلمه، في أو  تاريخ العلم بالتصرف،

 ميعاد ال يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه التظلم.
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 أحكام ختامية

 (56املادة )

 من اليوم التالي  أن تنفذ أحكام هذه الالئحة في حق املنشأة اعتبارا من تاريخ إبالغها باعتمادها؛ على
ً
تسري في حق العمال اعتبارا

 إلعالنها.

 

 جداول املخالفات والجزاءات

 مخالفات تتعلق بمواعيد العمل: أوال:

 نوع املخالفة م
 الجزاء )النسبة املحسومة هي نسبة من األجر اليومي(

 رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة

1 

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية 

إذا  مقبول:أو عذر  إذن،( دقيقة دون 15)

 .نیلم يترتب على ذلك تعطيل عمال آخر 

 %20 %10 %5 إنذار كتابي

2 

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية 

إذا  مقبول؛أو عذر  إذن،( دقيقة دون 15)

 .ترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين

 %50 %25 %15 إنذار كتابي

3 

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر 

دقيقة دون ( 30( دقيقة لغاية )15من )

إذا لم يترتب على  مقبول؛أو عذر  إذن،

 آخرين.ذلك تعطيل عمال 

10% 15% 25% 50% 

4 

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر 

دقيقة دون ( 30دقيقة لغاية )( 15من )

إذا ترتب على ذلك  مقبول؛أو عذر  إذن،

 آخرين.تعطيل عمال 

 يوم 75% 50% 25%

5 

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر 

( دقيقة دون 60دقيقة لغاية )( 30من )

إذا لم يترتب على ذلك  مقبول:أو عذر  إذن،

 آخرین.تعطيل عمال 

 يوم 75% 50% 25%

6 
التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر 

( دقيقة دون 60دقيقة لغاية )( 30من )

 يومان يوم 50% 30%

 باإلضافة إلى حسم أجر دقائق التأخر
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إذا ترتب على ذلك  مقبول؛أو عذر  إذن،

  آخرین.تعطيل عمال 

7 

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل ملدة 

 مقبول؛أو عذر  إذن،تزيد على ساعة دون 

أو لم يترتب على ذلك تعطيل  ترتب،سواء 

 آخرين.عمال 

 ثالثة أيام يومان يوم إنذار كتابي

 باإلضافة إلى حسم أجر ساعات التأخر

8 

أو االنصراف قبل امليعاد دون  العمل،ترك 

( 15أو عذر مقبول بما ال يتجاوز ) إذن،

 دقيقة

 يوم %25 %10 إنذار كتابي

 باإلضافة إلى حسم أجر مدة ترك العمل

9 

أو االنصراف قبل امليعاد دون  العمل،ترك 

( 15أو عذر مقبول بما يتجاوز ) إذن،

 دقيقة.

 يوم 50% 25% 10%

 أجر مدة ترك العملباإلضافة إلى حسم 

10 
أو العودة إليها بعد  العمل،البقاء في أماكن 

 انتهاء مواعيد العمل دون إذن مسبق.
 يوم %25 %10 إنذار كتابي

11 
أو عذر مقبول  كتابي،الغياب دون إذن 

 الواحدة.خالل السنة العقدية  يوم،ملدة 
 أربعة أيام ثالثة أيام يومان

الحرمان من 

الترقيات أو 

العالوات ملرة 

 واحدة

12 

الغياب املتصل دون إذن كتابي، أو عذر 

خالل  أيام،مقبول من يومين إلى ستة 

 الواحدة.السنة العقدية 

 أربعة أيام ثالثة أيام يومان

الحرمان من 

الترقيات أو 

العالوات ملرة 

 واحدة

 باإلضافة إلى حسم أجر مدة الغياب

13 

أو عذر  كتابي،الغياب املتصل دون إذن 

خالل  أيام، عشرةإلى  سبعة أياممقبول من 

 الواحدة.السنة العقدية 

 أربعة أيام
خمسة 

 أيام

الحرمان من 

الترقيات أو 

العالوات ملرة 

 واحدة

فصل من 

مع  الخدمة

إذا  املكافأة

لم يتجاوز 

الغياب 

(30 
ً
 ( يوما

 خمسة أيام 14
الحرمان من 

الترقيات أو 

فصل من 

 
ً
الخدمة طبقا

للمادة 

- 
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أو عذر  كتابي،الغياب املتصل دون إذن 

 مقبول من 
ً
أربعة عشر إلى  أحد عشر يوما

 
ً
 الواحدة.خالل السنة العقدية  ،يوما

العالوات 

 ملرة واحدة

)الثمانون( 

من نظام 

 العمل

 باإلضافة إلى حسم أجر مدة الغياب

15 

نقطاع عن العمل دون سبب مشروع اال 

 
ً
، متصلة مدة تزيد على خمسة عشر يوما

 الواحدة.خالل السنة العقدية 

على أن يسبقه إنذار كتابي  تعويض،أو  مكافأة،الفصل دون 

الثمانون( )في نطاق حكم املادة  يوما،بعد الغياب مدة عشرين 

 من نظام العمل

16 

 الغياب عن العمل دون سبب 
ً
مشروع مددا

 
ً
، خالل تزيد في مجموعها على ثالثين يوما

 الواحدة.السنة العقدية 

على أن يسبقه إنذار كتابي  تعويض،أو  مكافأة،الفصل دون 

الثمانون( )في نطاق حكم املادة  يوما،بعد الغياب مدة عشرين 

 من نظام العمل

 

 العمل:مخالفات تتعلق بتنظيم  ثانيا:

 

 املخالفةنوع  م
 الجزاء )النسبة املحسومة هي نسبة من األجر اليومي(

 رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة

1 
التواجد دون مبرر في غير مكان العمل 

 املخصص للعامل أثناء وقت الدوام.
 يوم 50% 25% 10%

2 
استقبال زائرين في غير أمور عمل املنشأة 

 دون إذن من اإلدارة. العمل،في أماكن 
 %25 %15 %10 إنذار كتابي

3 
 املنشأة؛ وأدوات ومعدات، آالت،استعمال 

 إذن.دون  خاصة،ألغراض 
 %50 %25 %10 إنذار كتابي

4 
دون وجه حق في أي عمل  العامل،تدخل 

 إليه.ليس في اختصاصه، أو لم يعهد به 
 ثالثة أيام يومان يوم 50%

5 
أو الدخول من غير املكان  الخروج،

 .املخصص لذلك
 %25 %15 %10 إنذار كتابي

6 

أو  وصيانتها، اآلالت،اإلهمال في تنظيف 

بها من  عماأو عدم التبليغ  بها،عدم العناية 

 .خلل

 ثالثة أيام يومان يوم 50%
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7 

 والصيانة، اإلصالح،عدم وضع أدوات 

 لها،األخرى في األماكن املخصصة  واللوازم

 .بعد االنتهاء من العمل

 يوم %50 %25 إنذار كتابي

8 
أو بالغات إدارة  إعالنات،أو إتالف  تمزيق،

 .املنشأة
 خمسة أيام ثالثة أيام يومان

فصل مع 

 املكافأة

9 

 مثال: بحوزته،اإلهمال في العهد التي 

أدوات، ...  معدات، أجهزة، آالت، سيارات،)

 الخ(.

 خمسة أيام ثالثة أيام يومان
فصل مع 

 املكافأة

10 
أو غير املكان املعد  العمل،األكل في مكان 

 .أو في غير أوقات الراحة له،
 %25 %15 %10 إنذار كتابي

 %50 %25 %10 كتابيإنذار  .النوم أثناء العمل 11

12 
النوم في الحاالت التي تستدعي يقظة 

 .مستمرة
 ثالثة أيام يومان يوم 50%

13 
أو وجود العامل في غير مكان  التسكع،

 .أثناء ساعات العمل عمله،
 يوم 50% 25% 10%

  يومان يوم .واالنصرافالتالعب في إثبات الحضور،  14
فصل مع 

 املكافأة

15 

عدم إطاعة األوامر العادية الخاصة 

أو عدم تنفيذ التعليمات الخاصة  بالعمل،

 .مكان ظاهر في واملعلقة بالعمل،

 يومان يوم 50% 25%

16 
التحريض على مخالفة األوامر، 

 .والتعليمات الخطية الخاصة بالعمل
 خمسة أيام ثالثة أيام يومان

فصل مع 

 املكافأة

17 
عنها  واملعلن املحظورة،التدخين في األماكن 

 .واملنشأة العمال،للمحافظة على سالمة 
 خمسة أيام ثالثة أيام يومان

فصل مع 

 املكافأة

18 

أو التهاون في العمل الذي قد ينشأ  اإلهمال،

أو  سالمتهم،أو  العمال،عنه ضرر في صحة 

 .واألجهزة األدوات،أو  املواد،في 

 خمسة أيام أيامثالثة  يومان
فصل مع 

 املكافأة
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 العامل:: مخالفات تتعلق بسلوك ثالثا

 نوع املخالفة م
  الجزاء )النسبة املحسومة هي نسبة من األجر اليومي(

 رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة

1 
أو  الغير،التشاجر مع الزمالء أو مع 

 إحداث مشاغبات في مكان العمل.
 خمسة أيام ثالثة أيام يومان يوم

2 
أو ادعاء العامل كذبا أنه  التمارض،

 أو بسببه. العمل،أصيب أثناء 
 خمسة أيام ثالثة أيام يومان يوم

3 

االمتناع عن إجراء الكشف الطبي عند 

أو رفض اتباع  املنشأة،طلب طبيب 

 التعليمات الطبية

 خمسة أيام ثالثة أيام يومان يوم

4 
مخالفة التعليمات الصحية املعلقة 

 العمل.بأماكن 
 خمسة أيام يومان يوم 50%

5 
أو لصق  املنشأة،الكتابة على جدران 

 .إعالنات عليها
 %50 %25 %10 إنذار كتابي

 يومان يوم %50 %25 .رفض التفتيش اإلداري عند االنصراف 6

7 

عدم تسليم النقود املحصلة لحساب 

املنشأة في املواعيد املحددة دون تبرير 

 مقبول.

 خمسة أيام ثالثة أيام يومان
فصل مع 

 املكافأة

8 

فصل مع املكافأة االمتناع عن ارتداء 

املقررة للوقاية  واألجهزة املالبس،

 .والسالمة

 خمسة أيام يومان يوم إنذار كتابي

9 
تعمد الخلوة مع الجنس اآلخر في أماكن 

 العمل.
 خمسة أيام ثالثة أيام يومان

فصل مع 

 املكافأة

10 
 قوال،اإليحاء لآلخرين بما يخدش الحياء 

 .أو فعال
 خمسة أيام ثالثة أيام يومان

فصل مع 

 املكافأة

11 

االعتداء على زمالء العمل بالقول، أو 

االتصال اإلشارة، أو باستعمال وسائل 

 .بالشتم، أو التحقير االلكترونية

 خمسة أيام ثالثة أيام يومان
فصل مع 

 املكافأة

12 
االعتداء باإليذاء الجسدي على زمالء 

 .العمل، أو على غيرهم بطريقة إباحية

فصل بدون مكافأة، أو اشعار، أو تعويض؛ بموجب 

 املادة )الثمانون(
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13 

االعتداء الجسدي، أو القولي، أو بأي 

وسيلة من وسائل االتصال االلكترونية 

على صاحب العمل، أو املدير املسئول، أو 

 أحد الرؤساء أثناء العمل، أو بسببه.

فصل بدون مكافأة، أو اشعار، أو تعويض؛ بموجب 

 املادة )الثمانون(

 أيامخمسة  ثالثة أيام .تقديم بالغ، أو شكوى كيدية 14
فصل مع 

 املكافأة
- 

15 

عدم االمتثال لطلب لجنة التحقيق 

بالحضور، أو اإلدالء باألقوال، أو 

 .لشهادةا

 خمسة أيام ثالثة أيام يومان
فصل مع 

 املكافأة

 

 وهللا املوفق

  



 نـــــظام الــعمـــــــــــل

 
 181 

  (5امللحق رقم )

 

 عقد عمل

 م تم االتفاق بين كل من: ۔20.../.../...هـ املوافق  14إنه في يوم ....... ..... /..... / ...

 :وعنوانها -............................................  :سجل تجاري رقم -.........................................  :شركة / مؤسسة أوال:

البريد - .......................... :فاكس -...................  :هاتف -........... ...: الرمز البريدي -...................  :.................................. ص. ب

 :.............................................. بصفته: ....................................... ويمثلها في التوقيع على هذا العقد :إلكتروني

 ...... ويشار إليها فيما بعد بالطرف األول....................................

 :)جواز سفر( رقم -..........................  :بطاقة الهوية -...............................  :الجنسية -.........................................  ثانيا:

-... ............. :......................... ص.ب :هاتف-........................  :نوانهع-...................  :يخ................. بتار  :............................. صادر من

 ..........................................................: البريد اإللكتروني-..............  :الرمز البريدي

أقر الطرفان بأهليتهما املعتبرة شرعا، ونظاما إلبرام مثل هذا العقد، فقد اتفقا على أن  الثاني بعدويشار إليه فيما بعد بالطرف 

 ما يلي:

 نص البند تصنيف البند م

 أوال: موضوع العقد:

 إلزامي 1

يعمل الطرف الثاني لدى الطرف األول أن  اتفق الطرفان على

إشرافه بوظيفة )........................(، ومباشرة أو تحت إدارته، 

األعمال التي يكلف بها بما يتناسب مع قدراته العملية، والعلمية، 

والفنية؛ وفقا الحتياجات العمل، وبما ال يتعارض مع الضوابط 

التاسعة ، الثامنة والخمسون املنصوص عليها في املواد )

 ( من نظام العمل.الستون ، والخمسون 

2 

 إلزامي في العقد محدد املدة
مدة هذا العقد ).............................(، تبدأ من تاريخ مباشرة 

..... / ..... / وتنتهي في ..... / ..... / ........  ي للعمل في طرف الثانال

.  ........ 

ملدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين اآلخر أو وتتجدد ملدة، 

قبل ثالثين يوما من تاريخ انتهاء  التجديدخطيا بعدم رغبته في 

 العقد.

 اختياري في العقد محدد املدة

العقد غير محدد اختياري في 

 املدة )خاص بالعامل السعودي(

أن  يكون هذا العقد غير محدد املدة، علىأن  اتفق الطرفان على

 ..... / ..... / ........   يبدأ في تاريخ
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3 

اختيارية بحيث ال تزيد التجربة 

يوما، ويكون الحق في  90عن 

اإلنهاء ألي من الطرفين، أو 

 كليهما.

...................  (الثاني لفترة تجربة مدتها )............يخضع الطرف 

يوما، تبدأ من تاريخ مباشرته للعمل، وال يدخل في حسابها إجازة 

عيدي الفطر، واألضحى، واإلجازة املرضية، ويكون 

)للطرفين(/)للطرف......................( الحق في إنهاء العقد خالل 

 هذه الفترة.

 وساعات العمل: ثانيا: أيام،

1 

إلزامي بحيث ال يزيد عدد أيام 

( أيام في األسبوع، 6العمل عن )

 (48)وال تزيد ساعات العمل عن 

 ساعة في األسبوع.

.................. أيام في األسبوع، وتحدد  ـتحدد أيام العمل العادية ب

،  ()....... ـساعات العمل ب
ً
 ..............( ).......ـ بأو ..............  يوميا

، ويلتزم الطرف األول بأن يدفع للطرف 
ً
ساعة عمل أسبوعيا

الثاني عن أجرا إضافيا عن ساعات العمل اإلضافية يوازي أجر 

 من أجره األساس ي. (50الساعة، مضافا إليه )%

 ثالثا: التزامات الطرف األول:

1 

إلزامي إذا كان األجر يدفع 

 شهريا، أو أسبوعيا.

يدفع الطرف األول للطرف الثاني أجرا أساسيا قدره )................( 

فقط ....................... ریال، سعودي، يستحق في نهاية كل 

................. 

 كان األجر بالقطعة.إلزامي إذا 

يدفع الطرف األول للطرف الثاني األجر أن  اتفق الطرفان على

مبلغ )..................( فقط  حسب اإلنتاج، بحيث يستحق

سعودي عن كل قطعة يتم إنتاجها، ............................ ريال 

 يستحق األجر عن مجموع القطع املنتجة في نهاية كل أسبوع.و 

ي في حالة االتفاق على اختيار 

 بدالت، أو امتيازات.

 كما يلتزم الطرف األول للطرف الثاني باآلتي:

1-................................. 

2-................................. 

3-................................. 

2 

إلزامي بحيث ال تقل مدة اإلجازة 

كانت ( يوما، إذا 21السنوية عن )

خدمة العامل أقل من خمس 

 30سنوات، وال تقل عن )
ً
( يوما

إذا زادت خدمة العامل عن 

 خمس سنوات.

 

يستحق الطرف الثاني عن كل عام، إجازة سنوية مدتها ).....( يوما 

مدفوعة األجر، ويحدد الطرف األول تاريخها خالل سنة 

زة يتم دفع أجر اإلجاأن  االستحقاق؛ وفقا لظروف العمل، على

مقدما عند استحقاقها، وللطرف األول تأجيل اإلجازة بعد نهاية 

( يوما، كما له بموافقة 90سنة استحقاقها ملدة ال تزيد عن )

نهاية السنة التالية لسنة  إلىالطرف الثاني كتابة، تأجيلها 

 االستحقاق، وذلك حسب مقتضيات ظروف العمل.

 إلزامي 3
الرعاية الطبية للطرف الثاني بالتأمين يلتزم الطرف األول بتوفير 

 الصحي، وفقا ألحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.

 إلزامي 4
يلتزم الطرف األول بتسجيل الطرف الثاني لدى املؤسسة العامة 

 للتأمينات االجتماعية، وسداد االشتراكات حسب أنظمتها.
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5 
إلزامي )خاص بالعامل غير 

 السعودي(

رسوم )استقدام الطرف الثاني( / )نقل  يتحمل الطرف األول 

خدماته إليه(، ورسوم اإلقامة، ورخصة العمل، وتجديدهما، 

وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير املهنة، 

-موطنه  إلىوالخروج والعودة، وتذكرة عودة الطرف الثاني 

 بعد انتهاء العالقة بين الطرفين. -بالوسيلة التي قدم بها 

6 
إلزامي )خاص بالعامل غير 

 السعودي(

يلتزم الطرف األول بنفقات تجهيز جثمان الطرف الثاني، ونقله 

استقدم العامل منها، ما لم أو الجهة التي أبرم فيها العقد،  إلى

تلتزم املؤسسة العامة أو يدفن بموافقة ذويه داخل اململكة، 

 للتأمينات االجتماعية بذلك.

 ة(إلزامي )خاص باملرأ 7

تستحق العاملة إجازة وضع بأجر كامل ملدة عشرة أسابيع توزعها 

كيف تشاء، تبدأ بحد أقص ى بأربعة أسابيع قبل التاريخ املرجح 

أو للوضع، ويحدد التاريخ املرجح للوضع بواسطة طبيب املنشأة، 

 بناء على شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.

 إلزامي )خاص باملرأة( 8

أن  مزاولة عملها بعد إجازة الوضع، إلىيحق للعاملة عندما تعود 

فترات لالستراحة، ال تزيد في أو تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة، 

أو مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وتحسب هذه الفترة، 

 الفترات من ساعات العمل الفعلية.

9 

 إلزامي للعاملة املسلمة

حالة وفاة زوجها، إجازة عدة بأجر كامل ملدة ال يحق للعاملة في 

تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في 

 -خالل هذه الفترة  -كانت حامال أن  تمديد هذه اإلجازة دون أجر

حتى تضع حملها، وال يجوز لها االستفادة من باقي إجازة العدة 

 املمنوحة لها بعد وضع حملها.

 مي للعاملة غير املسلمةإلزا

يحق للعاملة في حالة وفاة زوجها، إجازة بأجر كامل ملدة خمسة 

الستون ( من املادة )2عشر يوما؛ وفق ما نصت عليه الفقرة )

 ( من نظام العمل.بعد املائة

 رابعا: التزامات الطرف الثاني:

 إلزامي 1

أن ينجز العمل املوكل إليه؛ وفقا ألصول املهنة، ووفق تعليمات 

أو الطرف األول، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد، 

 اآلداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطر.أو النظام، 

 إلزامي 2

أن يعتني عناية كافية باألدوات، واملهمات املسندة إليه، والخامات 

التي تكون في أو اململوكة للطرف األول: املوضوعة تحت تصرفه، 

 الطرف األول املواد غير املستهلكة. إلىعهدته، وأن يعيد 

 إلزامي 3

يشترط لذلك أجرا إضافيا أن  أن يقدم كل عون، ومساعدة دون 

األشخاص أو التي تهدد سالمة مكان العمل، في حاالت األخطار 

 العاملين فيه.
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 إلزامي 4

أن يخضع وفقا لطلب الطرف األول للفحوص الطبية التي يرغب 

ثناءه للتحقق من اأو في إجرائها عليه قبل االلتحاق بالعمل، 

  السارية.أو خلوه من األمراض املهنية، 

5 
اختياري بحيث ال تزيد املدة عن 

 سنتين

يلتزم الطرف الثاني بأن ال يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسة الطرف 

األول ملدة ).......( سنة، وذلك في أي مكان من )..................( فيما 

 يتعلق بعمل )..................(.

 اختياري  6

يلتزم الطرف الثاني بعدم إفشاء أسرار الطرف األول بعد انتهاء 

مدة ).....( سنة، وذلك في أي مكان من عقد العمل خالل 

 ).......................( فيما يتعلق بعمل.

 إلزامي 7

يلتزم الطرف الثاني بحسن السلوك، واألخالق أثناء العمل، وفي 

جميع األوقات يلتزم باألنظمة، واألعراف، والعادات، واآلداب 

 املرعية في اململكة العربية السعودية، وكذلك بالقواعد،

واللوائح، والتعليمات املعمول بها لدى الطرف األول، ويتحمل 

 كافة الغرامات املالية الناتجة عن مخالفته لتلك األنظمة.

 اختياري  8

املوافقة على استقطاع الطرف األول للنسبة املقررة عليه من 

األجر الشهري لالشتراك في املؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية.

 انتهاء العقد أو إنهاءه:خامسا: 

 إلزامي في العقد محدد املدة 1
باتفاق أو ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته في العقد محدد املدة، 

 الطرفين على إنهائه بشرط موافقة الطرف الثاني كتابة.

2 

إلزامي في العقد غير محدد املدة 

)للعامل السعودي( بحيث تكون 

( 60مدة اإلشعار ال تقل عن )

يوما إذا كان األجر شهريا، أو 

( يوما إذا كان األجر 30)

 أسبوعيا.

يلتزم أي من الطرفين عند إنهائه للعقد، إشعار الطرف اآلخر 

 كتابة قبل اإلنهاء بمدة ال تقل عن )...............( يوما.

 إلزامي 3

للطرف  إشعار  أو ، ة  لطرف األول فسخ العقد دون مكافأيحق ل

تعويضه، شريطة إتاحة الفرصة للطرف الثاني في إبداء أو الثاني، 

 للحاالت الواردة في املادة 
ً
أسباب معارضته للفسخ، وذلك طبقا

 ( من نظام العمل.الثمانون )

 إلزامي 4

يحق للطرف الثاني ترك العمل، وإنهاء العقد دون إشعار الطرف 

بحقه في الحصول على كافة مستحقاته، طبقا  األول مع احتفاظه

 ( من نظام العمل.الحادية والثمانون )للحاالت الواردة في املادة 
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5 
اختياري بحيث يجوز االتفاق 

 على أي من البندين

في حال إنهاء العقد من قبل أحد الطرفين قبل انقضاء مدته دون 

يحق للطرف اآلخر مقابل هذا اإلنهاء تعويض  سبب مشروع،

  قدره )....( .......................... ريال سعودي.

اتفق الطرفان على أنه في حال فسخ العقد دون سبب مشروع 

 على ما يلي:

أ. إذا كان فسخ العقد من قبل الطرف األول، فيلتزم بأن يدفع 

. .......( ......................قدره )للطرف الثاني تعويضا عن هذا الفسخ 

 ريال سعودي.

تزم بأن يدفع ب. إذا كان فسخ العقد من قبل الطرف الثاني، فيل

عن هذا الفسخ قدره ).....( ................ ريال  للطرف األول تعويضا

 سعودي.

 سادسا: مكافأة نهاية الخدمة:

 إلزامي 1

يستحق الطرف الثاني عند إنهاء العالقة التعاقدية من قبل 

نتيجة أو بانتهاء مدة العقد، أو باتفاق الطرفين، أو الطرف األول، 

لقوة قاهرة، مكافأة قدرها أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة 

من السنوات الخمس األولى، وأجر شهر عن كل سنة من 

ن أجزاء السنة السنوات التالية، ويستحق العامل مكافأة ع

بنسبة ما قضاه منها في العمل، وتحسب املكافأة على أساس األجر 

 األخير.

 إلزامي في العقد غير محدد املدة 2

إذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة الطرف الثاني، 

يستحق في هذه الحالة ثلث املكافأة، بعد خدمة ال تقل مدتها عن 

تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها، سنتين متتاليتين، وال 

إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية، ولم تبلغ عشر 

سنوات، ويستحق املكافأة كاملة، إذا بلغت مدة خدمته عشر 

 سنوات فأكثر.

 إلزامي )خاص باملرأة العاملة( 3
تستحق العاملة املكافأة كاملة، إذا أنهت العقد خالل ستة أشهر 

 ثالثة أشهر من تاريخ وضع مولودها.أو عقد زواجها، من تاريخ 

 سابعا: النظام الواجب التطبيق، واالختصاص القضائي:

 إلزامي 1

يخضع هذا العقد لنظام العمل، والئحته التنفيذية، والقرارات 

الصادرة تنفيذا له؛ في كل ما لم يرد به نص في هذا العقد، ويحل 

هذا العقد محل كافة االتفاقيات، والعقود السابقة الشفهية 

 وجدت.ن إ الكتابيةأو منها، 

 إلزامي 2

العقد، فإن في حالة نشوء خالف بين الطرفين حول هذا 

االختصاص القضائي ينعقد للجهة املختصة بنظر القضايا 

 العمالية في اململكة العربية السعودية.
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 ثامنة: اإلخطارات، واإلشعارات، ونسخ العقد:

 إلزامي 1

تتم اإلخطارات، واإلشعارات بين الطرفين كتابة على العنوان 

البريد  أواملوضح بصدر هذا العقد عن طريق البريد املسجل، 

البريد االلكتروني لكل من الطرفين، ويلتزم كل طرف أو املمتاز، 

 في حال تغييره للعنوان الخاص به، 
ً
أو بإشعار الطرف اآلخر خطئا

البريد االلكتروني أو تغيير البريد االلكتروني، وإال اعتبر العنوان، 

 املدونان أعاله، هما املعمول بهما نظاما.

 إلزامي 2
العقد من نسختين أصليتين، وقد تسلم كل طرف حرر هذا 

 نسخة منه للعمل بموجبها.

 

 وهللا املوفق،،،

 الطرف الثاني        الطرف األول 

 .االسم: ................................      االسم: .............................

 .......................التوقيع: .......      .التوقيع: ..........................

 الختم

 

 تعليمات استخدام هذا النموذج:

 ( يجب وضعه کبند من بنود عقد العمل.إلزامي. البند املصنف )1

 ( يوضع كبند من بنود عقد العمل حسب اتفاق الطرفين.اختياري . البند املصنف )2

 بنود العقد حسب نوعه.( يوضع كبند من غير محدد املدة)أو ( محدد املدة) ـ. البند املصنف ب3

 ( يوضع كبند من بنود العقد؛ إذا كان الطرف الثاني امرأة. خاص للمرأة) ـ. البند املصنف ب4

 يوضع كبند من بنود العقد؛ إذا كان الطرف الثاني سعوديا. (للعامل السعودي) ـ. البند املصنف ب5

 بنود العقد؛ إذا كان الطرف الثاني غير سعودي.يوضع كبند من  (خاص بالعامل غير السعودي)ـ ب. البند املصنف 6

التزامات أخرى يتم إضافتها للعقد؛ بحيث ال تتعارض مع نظام العمل، أو شروط، أو . يجوز للطرفين االتفاق على أي بنود، 7

 والئحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وأي أنظمة أخرى ذات عالقة.

 ذج غير إلزامي، ويجوز ترتيبها، وترقيمها بأي طريقة أخرى.. ترقيم البنود بهذا النمو 8
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 صيغة الحكم بنقل الكفالة

 : هروب(حال عدم وجود بالغ  )في. العمالة املنزلية 1

إلزام صاحب العمل بإنهاء كافة إجراءات نقل الكفالة للعامل ........................ إلى الجهة التي يرغبها مع تحمل ما 

على ذلك من رسوم وغرامات خالل مدة ................................... وفي حال انتهاء املدة دون إنهاء إجراءات يترتب 

 نقل كفالة العامل فيسفر ............................................... إلى بالده بتأشيرة خروج نهائي.

 (:روب أو تعذر نقل الكفالةحال تعذر إلغاء بالغ اله )فيالعمالة املنزلية  -2

إلزام صاحب العمل بإنهاء كافة إجراءات نقل الكفالة للعامل .................. إلى الجهة التي يرغبها مع تحمل ما 

يترتب على ذلك من رسوم وغرامات خالل مدة ..................... وفي حال انتهاء املدة دون إنهاء إجراءات نقل كفالة 

 إلى بالده عن طريق إدارة الوافدين. العامل فيرحل

نقل لالعمالة غير املنزلية: إلزام صاحب العمل باملوافقة الخطية واإللكترونية مع إكمال اإلجراءات الالزمة  -3

كفالة العامل ................ إلى الجهة التي يرغبها وفي حال تعذر إلغاء بالغ الهروب فيرحل العامل إلى بالده عن طريق 

 رة الوافدين.إدا
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 صيغة حكم الخروج النهائي

 الحالة األولى:

... إلى بلده بتأشيرة إلزام ......................................................... بتسفير ...................................................... أوال:

 ت وإنهاء كافة اإلجراءات النظامية املترتبة على ذلك.خروج نهائي ويتحمل صاحب العمل كافة الرسوم والغراما

إلزام .............................. بتذكرة سفر................ )العامل( بنفس الوسيلة التي قدم بها  ثانيا:

.......... ...............................وهي...................................................... على الدرجة .......................................... من...........

 بدون توقف(./إلى ...................................... )بتوقف

 الثانية:الحالة 

 العامل( ...................... إلى بلده عن طريق إدارة الوافدين وفق القواعد املقررة إلجراءات الترحيل.)ترحيل املدعي 
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 العقوباتاملخالفات و  جدول 

 ه1/5/1439( وتاريخ 88478) قرار وزاري 

 نظامإن وزير العمل والتنمية االجتماعية.. وبناء على الصالحيات املخولة له 
ً
وبعد االطالع على أحكام املواد  .ا

الحادية عشرة مكرر، والتاسعة والعشرون بعد املائتين، والثالثون بعد املائتين، والحادية والثالثون بعد )

واملعدل باملرسوم امللكي  ،ه 23/8/1426وتاريخ( 51م/العمل الصادر باملرسوم امللكي رقم )املائتين( من نظام 

 ه.5/6/1436( وتاريخ 46واملعدل باملرسوم امللكي رقم )م/ ،ه 12/5/1434وتاريخ ( 24م/رقم )

 ه.28/12/1436 وتاريخ( 4786وبعد االطالع على القرار الوزاري رقم )

 يقرر ما يلي:

 اإلخالل بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي:أوال: مع عدم 

الفقرتين  جدول املخالفات والعقوبات املقابلة لها التي ال تتجاوز نصف الحد األعلى للعقوبتين الواردتين في -1

عمل بالصيغة  ( من نظام الالتاسعة والعشرين بعد املائتين)( من املادة 1( من الفقرة )ب( و )أالفرعيتين )

 التالية:

 وصف املخالفة م

 العقوبة

مقدار الغرامة 

 بالريال
 مدة اإلغالق

1 

املنشأة باستعمال اللغة العربية في عقود  التزامعدم 

العمل وبيانات وسجالت وملفات العاملين والتعليمات 

 لهم التي يصدرها صاحب العمل

(5،000) - 

2 

عدم احتفاظ صاحب العمل في مقر العمل الرئيس ي 

بالكشوفات والسجالت وامللفات )ورقيا أو إلكترونيا( 

 التالية: 

 كشف بأسماء العمال• 

 كشف بأجور العمال• 

 سجل قيد الغرامات املوقعة على العمال•

 سجل الحضور واالنصراف•

 سجالت الفحص الطبي للعمال•

 ملف عمل لكل عامل•

(5،000) - 
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3 

قيام صاحب املنشأة بتقديم معلومات أو بيانات غير 

صحيحة إلى الوزارة ترتب عليها الحصول على أي 

 خدمة من خدمات الوزارة أو من تأشيرات عمل.

(25،000) 

تتعدد بتعدد 

العمال الذين 

استفادوا من 

الخدمات أو 

بتعدد 

 التأشيرات

- 

 بيعها.القيام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في  4

(50،000) 

تتعدد بتعدد 

العمال الذين 

بيعت لهم 

 التأشيرات

- 

5 
القيام بالتوسط في استقدام عامل أو أكثر بدون 

 ترخيص من الوزارة.

(15،000) 

تتعدد بتعدد 

 العمال

- 

6 

استمرار املرخص له بمزاولة نشاط التوسط في 

الخدمات العمالية بعد إيقاع االستقدام أو تقديم 

 غالق.عقوبة اإل 

(15،000) 

تتعدد بتعدد 

التي العقود 

أبرمت أثناء 

 اإلغالق. فترة

- 

7 

ير غقيام املرخص له بتقديم الخدمات العمالية لل

دون تسجيل املقدمة خدماتهم بنظام أجير شركات 

 .االستقدام

(10،000) 

تتعدد بتعد 

 العمال

- 

8 

بتأمين  االستقدامعدم التزام املرخص له بأنشطة 

إيواء وإسكان | العمال الذين يستقدمهم للغير، أو 

لتقديم الخدمات العمالية امللزم بإيوائهم وفق 

 .الضوابط املحددة من الوزارة

(10،000) 

تتعدد بتعدد 

 العمال

- 

9 
عدم قيام املرخص له بأنشطة االستقدام بممارسة 

 مستقل. بمكاننشاطها 
(20،000) - 

10 
عدم التزام املرخص له بأنشطة االستقدام بنماذج 

 .املعتمدة من الوزارة العقود املوحدة
(10،000)  - 



 نـــــظام الــعمـــــــــــل

 
 191 

وتتعدد بتعدد 

 الحاالت

11 

عدم التزام املرخص له بأنشطة االستقدام بالتجاوب 

مع الوزارة وذلك بالرد على االستفسارات الكتابية 

 ى.الشكاو ومعالجة 

(10،000) - 

 - (10،000) .عدم وجود الئحة تنظيمية للمنشأة وااللتزام بها 12

13 
عدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل أو عدم 

 .تحديث بيانات املنشأة
(10،000) - 

14 

قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي 

بالعمل دون الحصول على رخصة عمل أو دون 

 تجديدها.

(20،000) 

تتعدد بتعدد 

 العمال

- 

15 
قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي 

 بالعمل في مهنة غير املهنة املدونة في رخصة عمله.
(10،000) - 

16 

توظيف املرافقين دون الحصول على تصريح ساري 

املفعول وفق الشروط واإلجراءات التي تضعها 

 الوزارة.

(25،000) 

تتعدد بتعدد 

 العمال

- 

17 
قيام صاحب العمل باالحتفاظ بجواز سفر العامل أو 

 التأمين الطبي دون موافقته. اقامته أو بطاقة
(2،000) - 

18 
قيام صاحب العمل بتحميل العامل الرسوم أو 

 التكاليف امللزم بها.

(10،000) 

تتعدد بتعدد 

 العمال

- 

19 
سعودي ضمن قيام صاحب العمل بتسجيل شخص 

 عمال املنشأة دون علمه أو موافقته.

(25،000) 

تتعدد بتعدد 

حاالت 

 التسجيل

 ( أيام5)

20 
توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على 

 .السعوديين

(20،000) 

تتعدد بتعدد 

 العمال

- 

21 
 تشغيل العاملين من الذكور في الوظائف املقصورة

 على العامالت من السعوديات.
 يوم (10،000)
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تتعدد بتعدد 

 العمال

22 

( عامل فأكثر 50عدم قيام املنشأة التي تستخدم )

من عمالها ( %12بتأهيل أو تدريب ما ال يقل عن )

 السعوديين سنويا على أعمالها.

(5،000) - 

23 

عدم التزام صاحب العمل بشروط التدريب من حيث 

الواردة في عقد التأهيل والتدريب مع غير  واملدةاملهنة 

 .العاملين لدى صاحب العمل

(5،000) 

تتعدد بتعدد 

 العمال

- 

24 
قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بدون عقد عمل 

 مكتوب أو عدم تسليم العامل نسخة منه.

(5،000) 

تتعدد بتعدد 

 العمال

- 

 قيام صاحب العمل بتشغيل العامل سخرة. 25

(15،000) 

تتعدد بتعدد 

 العمال

- 

26 

عدم قيام صاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل 

بإعطاء العامل شهادة خدمة أو تضمين الشهادة ما 

قد يس يء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل 

 أمامه.

(5،000) 

تتعدد بتعدد 

 العمال

- 

27 
عدم إعادة صاحب العمل للعامل بعد انتهاء عقد 

 .ع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائقالعمل جمي

(5،000) 

تتعدد بتعدد 

 العمال

- 

28 

تصرف صاحب العمل في الغرامات التي يوقعها على 

العمال فيما ال يعود بالنفع عليهم أو دون الرجوع إلى 

اللجنة العمالية في املنشأة أو موافقة الوزارة في حالة 

 عدم وجود لجنة عمالية باملنشأة.

(10،000) - 

29 

عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها 

املحددة أو دفعها بغير العملة الرسمية أو قيام 

، صاحب العمل باحتجاز أجر العامل أو جزء منه

 دون سند قضائي.

(5،000) 

تتعدد بتعدد 

 العمال

- 
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30 
عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية األجور 

  بشكل شهري.
(10،000) - 

31 

عدم منح العامل يوم راحة في األسبوع أو زيادة عدد 

دون ( ۹8ساعات العمل أكثر مما نصت عليه املادة )

 .التكليف بالعمل اإلضافي

(10،000) - 

 - (10،000) .املقررة نظاما للعاملين باإلجازاتعدم التزام املنشأة  32

33 

عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسالمة 

املنشأة،  والصحة املهنية وإجراءاتها ومستوياتها داخل

واتخاذ االحتياطات الالزمة الحماية العمال من 

 األخطار واألمراض الناجمة عن العمل واآلالت

 املقررة لها.املستعملة باستعمال وسائل الوقاية 

 يوم (25،000)

34 
عدم قيام صاحب العمل باإلعالن في مكان ظاهر في 

 املنشأة بالتعليمات الخاصة بسالمة العمل والعمال.
(5،000) - 

35 

عدم التزام العامل باستعمال الوسائل الوقائية 

أو عدم تنفيذ  عليها،املخصصة، أو عدم املحافظة 

التعليمات املوضوعة للمحافظة على صحته ووقايته 

 من اإلصابات واألمراض.

(1،000) - 

36 

عدم التزام صاحب العمل باتخاذ االحتياطات الالزمة 

خطط  للوقاية من مخاطر الحريق بما في ذلك وضع

اإلخالء، وتأمين ممرات ومنافذ النجاة، وتجهيز أدوات 

 ومعدات مكافحة الحريق.

(10،000) - 

37 

إساءة العامل استعمال الوسائل املعدة لحماية مقر 

العمل وصحة العمال املشتغلين معه وسالمتهم أو 

 تعطيلها.

(1،000) - 

38 

عدم التزام صاحب العمل بفحص عماله املعرضين 

الحتمال اإلصابة بأحد األمراض املهنية املحددة في 

املنصوص عليها في نظام  -جداول األمراض املهنية 

 فحصا شامال مرة كل سنة -التأمينات االجتماعية 

 على األقل.

(5،000) 

تتعدد بتعدد 

 العمال

- 
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39 

قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة 

املناخية السيئة الشمس املكشوفة. أو في الظروف 

الحاالت أو  دون اتخاذ االحتياطات الالزمة وذلك في

  .األوقات والفترات املحددة بقرار من الوزير

(3،000) 

تتعدد بتعدد 

 العمال

- 

40 

عدم وجود خزانة أو أكثر لإلسعافات الطبية، مزودة 

بأدوية صالحة لالستعمال وغيرها، مما يلزم 

 .الطبية األولية لإلسعافات

(10،000) - 

41 
عدم االلتزام بأي من متطلبات الئحة إدارة السالمة 

 والصحة املهنية.
(15،000) - 

42 
تشغيل املرأة أو األحداث في األعمال الخطرة أو 

 الصناعات الضارة.

(10،000) 

تتعدد بتعدد 

 العمال

- 

43 

عدم توفير أقسام منفصلة خاصة بالنساء في حال 

باملنشاة وفق الضوابط املكانية التي تشغيل نساء 

 .تضعها الوزارة لتشغيل املرأة

(25،000) - 

44 
تشغيل صاحب العمل النساء أثناء فترة من الليل 

 املحظورة.

(5،000) 

تتعدد بتعدد 

 العامالت

- 

45 

عدم التزام صاحب العمل وذلك باألماكن التي يعمل 

مخصصة بهن نساء في جميع املهن بتوفير أماكن 

 ألوقات الراحة.

(5،000) - 

46 

عدم وجود مكان لرعاية األطفال أو دار حضانة 

( أطفال 10( عاملة فأكثر )50للمنشأة التي تشغل )

 فأكثر للعامالت.

(15،000) - 

47 
عدم وضع تعليمات مكتوبة تلزم العامالت بضوابط 

 .الحجاب الشرعي املحتشم
(5،000) - 

48 
العاملة بضوابط الحجاب الشرعي عدم التزام 

 .املحتشم
(1،000) - 
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49 

عدم التزام صاحب العمل بتوفير العناية الصحية 

الوقائية والعالجية مع مراعاة ما يوفره النظام الصحي 

 التعاوني.

(10،000) - 

50 

تشغيل األطفال ممن لم يتم الخامسة عشرة من 

من نظام  (167عمره دون مراعاة أحكام املادة )

 .العمل

(20،000) 

تتعدد بتعدد 

 األطفال

- 

51 
تشغيل األحداث أثناء فترة من الليل املحظورة طبقا 

 .نظام العمل من( 163للمادة )

(10،000) 

تتعدد بتعدد 

 العمال

- 

52 

األحداث أكثر من الساعات اليومية املحددة تشغيل 

أو تشغيلهم خالل أيام الراحة  (164في املادة )

 األسبوعية أو العطالت الرسمية.

(10،000) 

تتعدد بتعدد 

 العمال

- 

53 
عدم استيفاء شروط تشغيل األحداث املنصوص 

 (.165عليها في املادة )
(10،000) - 

54 
عدم ابالغ مكتب العمل عن كل حدث تم تشغيله 

 .األول من التشغيل خالل األسبوع

(5،000) 

تتعدد بتعدد 

 العمال

- 

55 
عدم تسجيل عقود البحارة العاملين على ظهر 

 السفينة في سجالتها.

(5،000) 

تتعدد بتعدد 

 العمال

- 

56 
عدم تحرير عقود البحارة العاملين على ظهر السفينة 

 بصيغة واضحة.

(5،000) 

تتعدد بتعدد 

 العمال

- 

57 
عدم اإلعالن في السفينة وفي القسم املخصص 

 .للعاملين فيها عن قواعد العمل على ظهرها وشروطه
(5،000) - 

58 

وجودها زيادة ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء 

( ساعة 24( ساعة في مدة )14في عرض البحر على )

 .(7ساعة في مدة )( 72أو على )

(5،000) - 

59 
سنة أو املرأة في املناجم ( 18تشغيل من هم دون سن )

 .أو املحاجر
(10،000) - 
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تتعدد بتعدد 

 العمال

60 
تشغيل العمال في املناجم أو املحاجر دون فحص طبي 

 كامل.

(5،000) 

تتعدد بتعدد 

 العمال

- 

61 
تشعيل العمال في املناجم أو املحاجر تحت األرض 

 .ساعات في اليوم (7أكثر من )

(5،000) 

تتعدد بتعدد 

 العمال

- 

62 
عدم وجود سجل خاص لقيد العمال وحصرهم قبل 

 .الدخول إلى املنجم أو املحجر وعند خروجهم

(5،000) 

تتعدد بتعدد 

 العمال

- 

63 
إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من املنجم أو املحجر عدم 

 .اإلنقاذ واإلسعافات الضرورية مجهزة بأدوات
(10،000) - 

64 

عدم قيام صاحب العمل بتسهيل مهام مفتش ي 

الوزارة وموظفي الجهات املختصة أو عدم التعاون 

 .معهم لتطبيق أحكام نظام العمل

(10،000) - 

 

( أ) تتجاوز عقوباتها نصف الحد األعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتينجدول املخالفات التي  -2

( التاسعة والعشرين بعد املائتين)( من املادة 1( من الفقرة )ج( وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية )بو)

 من نظام العمل بالصيغة التالية:

 وصف املخالفة م

 العقوبة

مقدار الغرامة 

 بالريال
 اإلغالقمدة 

1 
ممارسة نشاط توظيف السعوديين بدون ترخيص 

 من الوزارة.
 إغالق نهائي (10،000)

2 

ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة أو 

تقديم الخدمات العمالية بدون ترخيص من الوزارة 

 أو انتهاء مدة الترخيص دون تجديده أو إلغائه.

(10،000) 

تتعدد بتعدد 

األشخاص 

الذين تعامل 

 إغالق نهائي
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معهم أثناء 

 وقوع املخالفة

3 

قيام املرخص له بأنشطة االستقدام بتأجير 

الترخيص للغير أو منحه حق االنتفاع به ملمارسة 

 مباشرة.النشاط، سواء بطريقة مباشرة أو غير 

(10،000) 

تتعدد بتعدد 

العقود التي 

أبرمها خالل 

أو مدة التأجير 

 املنح

 إغالق نهائي

 

 ثانيا: في حالة تكرار املخالفة ذات النوع الواحد، تضاعف العقوبة السابقة املوقعة على املخالفة في كل مرة.

 ثالثا: يجب على املخالف إزالة املخالفة خالل شهر من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حالة عدم إزالتها خالل

 .تكرارا للمخالفة يتيح مضاعفة العقوبة عليهاملدة املذكورة تعتبر 

تاريخ  رابعا: في حالة إزالة املخالفة وارتكاب مخالفة أخرى من ذات النوع بعد مض ي أربعة وعشرون شهرا من

 إيقاع العقوبة املقررة لها عليه، تعتبر املخالفة األولى من نوعها وال يعد ذلك تكرارا. 

،خامسا: ال يعتبر تكرار 
ً
وقعت  األشخاص التي املنشأة أو صاحب العمل مخالفة من نوع واحد لعدد من ارتكاب ا

 املخالفة في شأنهم، وترتب على ذلك تعدد الغرامة املقرة لها.

 جدول الوض الوزير مدراء عموم املناطق اإلدارية، كل في حدود منطقته، بإيقاع العقوبات الواردة في سادسا: يف

 .نيابة عنه( من هذا القرار على املخالفين 1( بالفقرة )أوالاملبين بالبند )

من  (أوالمن البند )( 2سابعا: ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي املخالفات الواردة في الجدول املبين بالفقرة )

 اختصاصاتها. هذا القرار أمام هيئات تسوية الخالفات العمالية إلى حين إنشاء املحاكم العمالية ومباشرة

ة والتي ثامنا: يتم االعتراض على القرار اإلداري الصادر بإيقاع العقوبة املقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام اللجن

 تشكل لهذا الغرض بالوزارة وذلك خالل ستون يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

من  خالل خمسة عشرة يوما( 1،2تاسعا: يتم تنفيذ عقوبة الغرامة املوقعة على املخالف الواردة في الجدولين )

تاريخ تبليغه بالقرار اإلداري أو الحكم النهائي، وفي حالة عدم التنفيذ خالل هذه املدة توقف خدمات الوزارة 

 عنه لحين سداد قيمة الغرامة.
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( االعتراض عليه أمام اللجنة 1وال يوقف تنفيذ القرار اإلداري بإيقاع عقوبة الغرامة الواردة في الجدول رقم )

 املختصة بالوزارة أو التظلم أمام املحكمة اإلدارية املختصة إال بقرار منها بوقف التنفيذ.

 تاريخ( بعد مض ي ستون يوما من 1ويتم تنفيذ القرار اإلداري بإيقاع عقوبة اإلغالق الواردة في الجدول رقم )

املقررة لذلك فيرجأ  تبليغ املخالف بالقرار اإلداري، مالم يتظلم منه أمام املحكمة اإلدارية املختصة في املواعيد

 التنفيذ حتى صدور الحكم النهائي.

 لى املخالفين من العمال بالحسم من مستحقاتهم لدى صاحب العمل: يتم تحصيل الغرامات املوقعة عاعاشر 

 .وفق ما نص عليه نظام العمل

 راجع هذا القرار ويعدل كلما دعت الحاجة حسب مقتضيات سوق العمل.يحادي عشر: 

 ثاني عشر: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويسري اعتبارا من تاريخ نشره.

 .اتخاذ ما يلزم إلبالغ هذا القرار وتنفيذه ثالث عشر: على نائب الوزير

 وهللا املوفق

 وزير العمل والتنمية االجتماعية

 علي بن ناصر الغفيص
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 التعاميم والقرارات الوزارية

 األول:تعميم ال

 قبل رفعها أمام املحاكم العمالية إلى مكتب العملبالدعوى العمالية التقدم وجوب )
ا
 (أوال

 ه12/3/1440( وتاريخ 7591ت//13رقم ) تعميم إداري 

 على كافة الجهات التابعة للوزارة 

 :السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، أما بعد

( في 51)م/املبني على املرسوم امللكي رقم  ه،13/7/1429في  3423ت//13رقم إشارة إلى تعاميم الوزارة  

املبني على املرسوم امللكي رقم ه، 28/1/1435 في  5195ت//13نظام العمل، ورقم  بشأن، ه 23/8/1426

املبني على ه، 17/6/1436في  5714ت//13 نظام املرافعات الشرعية، ورقم بشأن، 22/1/1435 في( 1)م/

 بشأن التعديل على نظام العمل. ه،5/6/1436في ( 46املرسوم امللكي رقم )م/

املرفق به  ه،23/2/1440في  10128قد تلفت الوزارة نسخة من تعميم معالي رئيس الديوان امللكي البرقي رقم ف

 لي:يما 

 :القاض ي بما يلي ،ه21/2/1440بتاريخ ( 117صورة من قرار مجلس الوزراء رقم ) -1

الذي يقع  -يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام املحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل  -أوال: أ

ليتخذ اإلجراءات الالزمة لتسوية النزاع وديا، ويصدر وزير العمل والتنمية  اختصاصه.مكان العمل في دائرة 

 ذلك.القواعد املنظمة ل -بالتنسيق مع وزير العدل  االجتماعية.

سنوات اعتبارا من مباشرة املحاكم العمالية  (ثالث)( من هذا البند ملدة 1ب. بل بما ورد في الفقرة )

اختصاصاتها، ويجوز عند االقتضاء تمديد هذه املدة بقرار من مجلس الوزراء، على أن يرفع وزير العدل ووزير 

 ل.قعلى اال أشهر (نتهاء املدة ب )ستةالعمل والتنمية االجتماعية تقريرا يتضمن تقويمهما لذلك قبل ا

الحادية واالربعين( من نظام املرافعات الشرعية، الصادر باملرسوم امللكي رقم )ثانيا: إضافة نشرة إلى املادة 

 ، وذلك بالنص الوارد في القرار.(3حمل الترتيب )ه، ت1۹3022/1/1435 بتاريخ( 1)م/

 ،ه23/8/1426 بتاريخ( 51الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ثالثا: إضافة مادتين إلى نظام العمل، 

 وذلك على النحو الوارد في القرار. ه، 5/6/1436بتاريخ( 46املعدل باملرسوم امللكي رقم )م/

 ه الصادر باملصادقة على ذلك. 22/2/1440 بتاريخ( 14صورة من املرسوم امللكي رقم )م/ -2
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. وتجدون برفقه صورة من قرار مجلس الوزراء، وصورة من املرسوم لذا نرغب إليكم االطالع واعتماد موجبه

 امللكي املشار إليهما. وهللا يحفظكم.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 نائب وزير العدل

 سعد بن محمد السيف
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  الثاني:تعميم ال

 (بدء مباشرة املحاكم والدوائر العمالية)

 (االعتراض باالستئنافالدعاوى اليسيرة التي ال تقبل )

 (طلبات تنفيذ أحكام املحاكم والدوائر العمالية)

 (تقديم الدعوى العمالية إلكترونيا)

 ه19/2/1440ت( وتاريخ /1169تعميم رقم )

 تعميم لجميع املحاكم

 وبعد:السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

  املتضمن:ه، 15/2/1440وتاريخ  (413/10/40)فإشارة إلى قرار املجلس األعلى للقضاء رقم 

الختصاصاتها وائر العمالية بمحاكم االستئناف يكون بدء مباشرة املحاكم والدوائر العمالية، والد وال:أ

 ه.  20/2/1440املنصوص عليها في نظام املرافعات الشرعية اعتبارا من تاريخ 

التسوية الودية بعد التاريخ املحدد ملباشرة  ثانيا: يحال إلى املحاكم والدوائر العمالية الدعاوى املقيدة في إدارات

 .املحاكم والدوائر العمالية، وذلك حسب البيان املرافق

( من نظام املرافعات الشرعية، تعد من الدعاوى 185( من املادة )4ثالثا: دون اإلخالل بما تضمنته الفقرة )

مرافعة( األحكام الصادرة من محاكم الدرجة األولى في  اليسيرة التي ال تقبل االعتراض باالستئناف )تدقيقا أو

 التالية:الدعاوى العمالية 

 . القضايا العمالية التي ال تزيد قيمة املطالبة فيها عن عشرين ألف ريال.1

 . املطالبة بشهادة الخدمة.2

 . املطالبة باملستندات والوثائق املتعلقة بالعامل واملودعة لدى رب العمل.3

 العمل. االعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ماعدا الفصل من. 4

 . االعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة املنزلية ومن في حكمهم.5
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قرار صادر من جهاز  . دعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي6

التسجيل واالشتراكات أو  تأمينات االجتماعية، إذا كان الدعوى تتعلق بوجوبمختص في املؤسسة العامة لل

 التعويضات فيما ال يتجاوز عشرين ألف ريال.

بالنظر في طلبات ، هيئات تسوية الخالفات العمالية رابعا: تستمر الدوائر املختصة حاليا بتنفيذ قرارات وأوامر

 العمالية.تنفيذ أحكام املحاكم والدوائر 

سا: يكون تقديم الدعوى العمالية وتقييدها وإحالتها إلى املحاكم والدوائر العمالية إلكترونيا. آمل االطالع خام

 واعتماد موجبه، وهللا يحفظكم، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 رئيس املجلس األعلى للقضاء املكلف

 ولید بن محمد الصمعاني
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  التعميم الثالث:

 (املعامالت من إدارات التسوية الودية إلى املحاكم والدوائر العماليةجهة إحالة )

 املحاكم والدوائر العمالية إدارة التسوية الودية بمكتب العمل الرقم

1 
الرياض/الخرج/حوطة بني 

 تميم/األفالج/الدوادمي
 املحكمة العمالية بالرياض

2 
الدمام/الخفجي/ رأس تنورة 

 بقيق/الجبيل/الخبر/
 بالدمام املحكمة العمالية

 بجدة املحكمة العمالية جدة 3

 باملدينة املنورة املحكمة العمالية املدينة املنورة 4

 ببريدة املحكمة العمالية بريدة/عنيزة 5

 بأبها املحكمة العمالية أبها/النماص 6

 بمكة املكرمة املحكمة العمالية مكة املكرمة 7

 الدائرة العمالية باملحكمة العامة باملجمعة املجمعة/الزلفي 8

 الدائرة العمالية باملحكمة العامة بتبوك تبوك/الوجه/ضباء 9

 الدائرة العمالية باملحكمة العامة بالرس الرس 10

 الدائرة العمالية باملحكمة العامة بسكاكا الجوف 11

 العمالية باملحكمة العامة برفحاءالدائرة  رفحاء 12

 الدائرة العمالية باملحكمة العامة باألحساء األحساء 13

 الدائرة العمالية باملحكمة العامة بينبع ينبع 14

 الدائرة العمالية باملحكمة العامة بالقنفذة القنفذة 15

 الدواسرالدائرة العمالية باملحكمة العامة بوادي  وادي الدواسر 16

 الدائرة العمالية باملحكمة العامة بالطائف الطائف 17

 الدائرة العمالية باملحكمة العامة بالقريات القريات 18

 الدائرة العمالية باملحكمة العامة بحفر الباطن حفر الباطن 19

 الدائرة العمالية باملحكمة العامة بجازان جازان 20

 العمالية باملحكمة العامة بنجرانالدائرة  نجران 21

 الدائرة العمالية باملحكمة العامة بالباحة الباحة 22
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 الدائرة العمالية باملحكمة العامة ببيشة بيشة 23

 الدائرة العمالية باملحكمة العامة بحائل حائل 24

 الدائرة العمالية باملحكمة العامة بعرعر عرعر 25

 

  



 نـــــظام الــعمـــــــــــل

 
 205 

  التعميم الرابع:

 تقسيم املنشآت املتوسطة

 ه8/9/1437( وتاريخ 3060قرار وزاري رقم )

 إن وزير العمل والتنمية االجتماعية ...

، وبعد االطالع على ه23/8/1426( بتاريخ 51بعد االطالع على نظام العمل الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

املادة الحادية عشر مكرر من نظام العمل القاضية بأن للوزير أن يتخذ اإلجراءات التي من شأنها أن تكفل 

تحسين أداء سوق العمل، وبعد االطالع على املادة السادسة والعشرون املتعلقة بتحديد نسبة التوطين في 

املتضمنة املوافقة على  ،ه15/8/1432( بتاريخ 38100رقم ) املنشآت، وبعد االطالع على برقية املقام السامي

 ( وتاريخ4040برنامج تحفيز املنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، وبعد االطالع على القرار الوزاري رقم )

 وبناء على الصالحيات املخولة له نظاما .. ه، 12/10/1432

 يقرر ما يلي:

عامل( إلى ثالثة فئات وفقا لعدد العاملين، وفقا للجدول  499 - 50تقسم املنشآت ذات الحجم املتوسط ) أوال:

 التالي:

 عدد العاملين حجم املنشأة

 عامل 99 – 50 منشأة متوسطة )فئة أ(

 عامل 199 – 100 (بمنشأة متوسطة )فئة 

 عامل 499 – 200 (جمنشأة متوسطة )فئة 

 

 ثانيا: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة ويدرج في وثيقة برنامج "نطاقات". 

، وينشر في الجريدة الرسمية وفي موقع الوزارة ه12/3/1438ثالثا: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ 

 اإللكتروني.

 رابعا: على نائب الوزير اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

 نمية االجتماعيةير العمل والتوز 

  مفرج بن سعد الحقباني
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  :التعميم الخامس

 (التنظيم املوحد لبيئة عمل املرأة) 

 ه27/2/1440( وتاريخ 39860رقم ) قرار وزاري 

 ،ه17/7/1426وتاريخ  187إن وزير العمل والتنمية االجتماعية، بعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم 

املتضمن )أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة االختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء عامالت لدى 

 (120)أصحاب العمل باعتبارها الجهة املعنية بتطبيق نظام العمل(، وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم 

ضمن في البند )الثامن( منه )قصر بشأن زيادة فرص ومجاالت عمل املرأة السعودية املت ، ه12/4/1425 وتاريخ

العمل في محالت بيع املستلزمات النسائية الخاصة على املرأة السعودية(، وبعد االطالع على نظام العمل 

( وتاريخ 24املعدل باملرسوم امللكي رقم )م/  ه،23/8/1426وتاريخ  51الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ 

ه، ومن أجل تحسين أداء سوق العمل، 5/6/1436( وتاريخ 46رقم )م/املعدل باملرسوم امللكي  ه،12/5/1434

 وبناء على الصالحيات املخولة له نظاما ، وملا تقتضيه املصلحة العامة.

 يقرر ما يلي:

 
ا
 مصطلحات هذا القرار: وشرحتعتمد هذه التعريفات  :أوال

 يقصد بها الظروف املحيطة واملختصة بالعامالت في وقت ومكان العمل. املرأة:بيئة عمل • 

 سوف يتم التركيز على الظروف املحيطة واملختصة بعمل املرأة من منظور نظام العمل. وفي هذا القرار

 شيُ كل مشروع يديره شخص طبيعي، أو اعتباري،  املنشأة:• 
 
 ل عامال أو أكثر، لقاء أجر أيا كان نوعه.غ

 .ون املنشأة محال أو محال قائما بذاته أو مصنعا أو غير ذلك بما ينطبق مع تعريف املنشأةوقد تك

أو  املحل: أي مكان مخصص ملزاولة نشاط مرخص له لبيع أو عرض سلعة أو أكثر، أو تقديم أو عرض خدمة• 

ما يتكون  واملحل هو (أكثر، على سبيل املثال ال الحصر )نشاط ترفيهي، بيع مستلزمات نسائية، تقديم وجبات

 منه السوق املغلق، والسوق املفتوح والقائم بذاته.

ويكون  السوق املغلق: هو عبارة عن مجمع يحوي عدد من املحالت التجارية وقد يحوي أماكن ترفيه ومطاعم• 

ل( اسم )املو  مغطى كليا أو جزئيا، وله مداخل ومخارج محددة تفتح وتغلق بأوقات معينة، ويطلق عليه عادة

 ويسمى كذلك )مجمعا تجاريا(. 

 السوق املفتوح: هو عبارة عن مركز يحوي عدد من املحالت التجارية مغطى جزئي• 
ً
 أو غير مغطى، وليس له ا

 ويسمى كذلك )مركزا تجاريا(. ،مداخل ومخارج محددة



 نـــــظام الــعمـــــــــــل

 
 207 

أو  أكثر، أو تقديماملحل القائم بذاته: هو أي مكان مخصص ملزاولة نشاط مرخص له لبيع أو عرض سلعة أو • 

 عرض خدمة أو أكثر.

وهو الواقع خارج األسواق املغلقة أو املفتوحة واملوجود في الطرق الرئيسية والشوارع، وال ينطبق عليه تعريف 

 .السوق املغلق أو السوق املفتوح

 يعتبر جزءا من املبنى الرئيس ي الثابت. الكشك: هو محل صغير، وال• 

ويمكن ) نشأة يختص باستقاللية بيع سلعة أو تقديم خدمة متخصصة أو نشاط معينالقسم: أي مكان في امل• 

على تشابه طبيعة  لجمع بناءاأن يكون القسم مكونا من أكثر من سلعة أو خدمة أو نشاط شريطة أن يكون 

 السلعة أو الخدمة أو النشاط(.

 أو الخدمة أو بيع السلعة إلى قسمين يتفرع من القسم، وهو أن يكون تقسيم النشاط القسم الفرعي: وهو ما• 

 وفق جنس مقدم النشاط أو الخدمة أو السلعة.

 يرد خالف ذلك في صيغة القرار. وفي حال ورود لفظ قسم فيشمل ذلك القسم الفرعي، مالم

 التي يقوم فيها العامل بمباشرة العمل على مهمة معينة باستخدام (هي األعمال )أو العمل املباشرة:األعمال • 

 الطرق التقليدية اليدوية أو اآلالت واألدوات أو كالهما.

 
ا
 يطبق هذا القرار على كافة املنشآت في مختلف األنشطة املشغلة للنساء نظاما بما يتوافق مع املواد :ثانيا

 الخامسة والسادسة والسابعة من نظام العمل.

 
ا
الصادرة  العمل النموذج املوحد لالئحة تنظيم( 1( الخاصة ببيئة العمل من ملحق رقم )34تعدل املادة ) :ثالثا

 كما في الفقرات التالية: ،ه27/4/1439( وتاريخ 84447بالقرار الوزاري رقم )

 :ضوابط تشغيل النساء في فترة من الليل في كافة األنشطة• 

 ت -1
ً
 .حدد فترة الليل من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا

( ۹8املادة ) بالحد األقص ى لساعات العمل حسب( من نظام العمل ومع االلتزام 150من حكم املادة ) اءً ثن. است2

 من نظام العمل فإنه يجوز تشغيل النساء ليال في الحاالت التالية:

 أ. إذا كان العمل صحيا أو خيريا.

 .ب. حالة القوة القاهرة وحالة الطوارئ 

 ضرورية للمحافظة على املواد من التلف السريع.ت. إذا كان العمل في فترة من الليل 
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ً
  .قيادية ث. النساء الالتي يشغلن مناصب عليا ومهاما

شهر رمضان  ج. العمل في املنشآت التي تندرج تحت تنظيم أمانات املدن أو املحافظات والبلديات التابعة لها في

املستلزمات النسائية، تقديم  ثال: محالت بيعواملواسم وفي املناطق املركزية في الحج والعمرة )على سبيل امل

 أنشطة ترفيهية، خدمات التغذية(.

واملواسم وفي املناطق  العمل في املنشآت األخرى التي تندرج تحت تنظيم جهات حكومية أخرى في شهر رمضان. ح

 نشطة ترفيهية(.خدمات النقل، تقديم أ الحج والعمرة، تآمنشاملركزية في الحج والعمرة )على سبيل املثال: 

فقط بالعمل أثناء  خ. العمل في املنشآت األخرى التي تندرج تحت تنظيم جهات حكومية أخرى وذلك فيما يتعلق

األسبوع، فعاليات بمناسبة أحداث معينة  تقديم فعاليات الجمهور )على سبيل املثال: فعاليات أثناء إجازة نهاية

 .في غير املواسم(

 " في الجدول التالي:ISIC4النشاط حسب تصنيف :"د. األنشطة املوضحة فقط في 

 )األنشطة املذكورة هنا فقط( ISIC النشاط حسب تصنيف: النشاط الرئيس ي )نطاقات(

 .مراكز ضيافة األطفال مراكز ضيافة األطفال

 .دور الرعاية مع االقامة للمعاقين مراكز ذوي اإلعاقة

 والنشر واإلعالمالطباعة 

 .البث اإلذاعي عن طريق الجو أو األسالك أو القمر الصناعي

 .البث اإلذاعي عن طريق اإلنترنت )محطات إذاعة اإلنترنت(

 .أنشطة اإلذاعة

 .البث التلفزيوني

 .أنشطة التلفزيون 

يشمل أنشطة شركات األنباء وكاالت  األنباء،أنشطة وكاالت 

 األنباء التي تقدم األخبار والصور والرسائل اإلخبارية إلى

 .وسائط اإلعالم

" ذأما باقي األنواع فينطبق عليها ما نص عليه في الفقرة "

 أدناه.

الخدمات الجماعية 

 واالجتماعية

 .فراح واملناسباتقصور وصاالت األ 

" ذأما باقي األنواع فينطبق عليها ما نص عليه في الفقرة "

 .أدناه

 الخدمات االستشارية واألعمال
والرد على مكاملات العمالء  الوارد،أنشطة مراكز النداء 

أو عن طريق  آليا،باستخدام مشغلين أو توزيع املكاملات 
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تكامل الهاتف والحاسوب، أو غير ذلك من الطرق املماثلة 

وتقديم معلومات عن املنتجات والتعامل مع  الطلبات،لتلقي 

طلبات املساعدة من العمالء أو شكاوى العمالء أما باقي 

 ." أدناهذاألنواع فينطبق عليها ما نص عليه في الفقرة "

 النقل الجوي 

 .املالحة واإلرشاد الجوي 

 .أنشطة الخدمات األرضية في املطارات

 .النقل الجوي للركاب املحدد وغير املحدد بمواعيد

"  ذ" أما باقي األنواع فينطبق عليها ما نص عليه في الفقرة

 .أدناه

 النقل البري للركاب خارج املدن

 والنقل الدولي

 نقل الركاب عبر خطوط السكك الحديدية بين املدن.

 .نقل الركاب عبر خطوط السكك الحديدية داخل املدن

أنشطة أخرى لنقل الركاب بالسكك الحديدية فيما بين 

 .املدن

 .النقل البري للركاب بواسطة املترو األرض ي

 النقل املوسمي املدرس ي خارج املدن للطلبة والطالبات

 .واملعلمين واملعلمات

 النقل البري للركاب داخل املدن

 .أنواع النقل البري األخرى بمواعيد )النقل العام(

" ذأما باقي األنواع فينطبق عليها ما نص عليه في الفقرة "

 .أدناه

 

تجارة الذهب  ذ. العمل في األنشطة املوضحة في هذه الفقرة على أال يتجاوز الساعة الحادية عشرة ليال: أنشطة

واملجوهرات، الصيدليات، خدمات التغذية، األنشطة السياحية، الترفيه والسياحة، النقل البري للركاب داخل 

أعاله(، النقل الجوي )مع األخذ بعين االعتبار ما تم ذكره  "داألخذ بعين االعتبار ما تم ذكره في الفقرة "املدن )مع 

ت املالية، الخدمات االستشارية واألعمال " أعاله(، االتصاالت، التأمين وخدمات األعمال، املؤسسادفي الفقرة "

(، الخدمات الجماعية واالجتماعية )مع األخذ بعين ه" أعال د)مع األخذ بعين االعتبار ما تم ذكره في الفقرة "

" أعاله(، وكالء االستقدام األهلية، ورش ومحالت الصيانة ، الطباعة والنشر داالعتبار ما تم ذكره في الفقرة "

الصحية،  " أعاله(، املختبرات ، املعاهد، الكلياتدواإلعالم )مع األخذ بعين االعتبار ما تم ذكره في الفقرة "

مدارس أجنبية، مدارس أهلية بنين، مدارس أهلية بنات، مدارس أهلية بنين وبنات، رياض أطفال، الكليات 

الجامعية، مكاتب التوظيف األهلية، تقنية املعلومات، اإليواء والفنادق، السلع والخدمات النسائية، مراكز 



 نـــــظام الــعمـــــــــــل

 
 210 

اتيجية، حراسات أمنية، املخابز وتجارة الخبز، التزيين ومشاغل الخياطة النسائية، معاهد الشراكات االستر 

 بيع (نشاطا على السعوديين والسعوديات 12املغاسل ، تجارة الجملة والتجزئة )شامال قرار قصر العمل في 

 الهواتف املحمولة وصيانتها، وكالء األدوية، الصاالت واملراكز الرياضية، خدمات الترجمة.

 افة األنشطة:ضوابط عامة لتشغيل النساء في ك •

 يجوز القيام بأي عمل من شأنه الضغط على حرية املرأة بما يشكل إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ ال. 1

 يتوافق مع نظام العمل واألنظمة املحلية األخرى. الفرص، أو املعاملة في العمل بما ال

 القيمة املتساوية.. ال يجوز التمييز في أجور العامالت عن العاملين في العمل ذي 2

 . تعد تهيئة بيئة العمل املناسبة للنساء مسؤولية مباشرة على صاحب العمل.3

 يجب أن تلتزم العاملة بالحشمة في زيها، وإذا كان للمنشأة زي خاص فيجب أن يكون محتشما وساترا.. 4

توضح  دية في مكان بارز يجب وضع لوحة إرشا في املنشآت املخصصة للنساء فقط )العمالء من النساء فقط(. 5

أن املكان خاص بالنساء وممنوع دخول الرجال. كما يحظر عمل الرجال فيها. وينطبق هذا أيضا على املحالت أو 

العمالء من النساء ) األكشاك املخصصة للنساء املحالت القائمة بذاتها أو األقسام أو األقسام الفرعية أو

 .فقط(

 صصة الستقبال العمالء ومقابلة الجمهور، يجب أن يتميز مكان عمل النساءبالنسبة لبيئة العمل غير املخ. 6

يشترط أن يكون القسم معزوال وحده( بحيث ال يؤدي إلى  بالخصوصية واالستقاللية في قسم خاص والئق )ال

أن يكون  -بحسب طبيعة العمل  -يمنع ذلك  مشاركة مكان عملهن )أي القسم نفسه( مع العاملين الرجال وال

ظيم وتصميم يوفر نهناك أقسام خاصة والئقة متعددة للنساء في مواقع مختلفة في نفس مكان العمل بت

أبواب مغلقة ماعدا القسم  الخصوصية واالستقاللية، وفي كل األحوال يجب أن يكون املكان ظاهرا وواضحا بال

 .النسائي املعزول بمدخل خاص، وتحظر الخلوة بين الجنسين

 ويجوز أن يكون  العمل،العمل اجتماع عاملين وعامالت يجب أن يكون االجتماع في مكان  ءاقتضافي حال . 7

 االجتماع خارج مكان العمل في االجتماعات الكبيرة الرسمية فقط، كما تحظر الخلوة بين الجنسين.

ذلك  بما في يجب توفير حراسة أمنية كافية أو نظام أمني إلكتروني مناسب لكافة املنشآت املشغلة للنساء. 8

كافة  املنشآت في األسواق املفتوحة واألسواق املغلقة مالم يتم توفيره من صاحب السوق، وتشمل تغطيته

السوق. وفي حال وجود مستودع )مخزن( في نفس املنشأة فيجب وضع كاميرات مراقبة )نظام أمني إلكتروني( 

 تغطي املستودع.
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  يجب توفير مقاعد للعامالت في أماكن العمل تأمينا الستراحتهن خالل ساعات العمل. .9

 خاصة. مياهيجب توفير مكان مخصص ومهيأ والئق للعامالت األداء الصالة واالستراحة وتوفير دورات . 10

الم يكن هناك مكان وينطبق ذلك على كافة املنشآت بما فيها املنشآت في األسواق املفتوحة واألسواق املغلقة م

 يتعلق بمكان أداء الصالة مناسب في السوق يوفر ذلك. وبالنسبة للقائم بذاته فينطبق عليه فقط ما

 .تنظيمات الجهات املعنية بتوفير دورات مياه داخلية حال تسمواالستراحة في حال 

 لعامالت في الورديةفي حال تشغيل نساء ورجال في نفس مكان العمل فيجب أن ال يقل عدد النساء ا. 11

 الواحدة عن اثنتين

 ال يجوز تشغيل النساء في املنشآت املخصصة للرجال فقط )العمالء من الرجال فقط(.. 12

 ضوابط تشغيل النساء في كافة األنشطة التي فيها استقبال عمالء: •

القرار، فإنه يجب االلتزام دون اإلخالل بالضوابط العامة لتشغيل النساء في كافة األنشطة املوضحة في هذا 

 :بالتالي

في حال تشغيل النساء في املنشآت، أو املحالت، أو املحالت القائمة بذاتها، أو األقسام، أو األقسام  -

الفرعية، أو األكشاك التي تستقبل العوائل والنساء في قسم، والرجال )أفراد( في قسم آخر، أو التي 

طلبات  يم، فإنه يمنع عمل النساء فيما يتعلق بخدمات مباشرةتستقبل الجميع )رجاال ونساء( بال تقس

الطاولة، والتنظيف في قسم الرجال، أو التي تستقبل الجميع )على سبيل املثال: النادل، عامل 

عاملين  النظافة(، وفي كل األحوال يجب توفير مساحات مناسبة ملمارسة النساء عملهن في حال وجود

 ل: كاونترات منفصلة أو مستقلة بمساحة مناسبة(.من الرجال )على سبيل املثا

صاالت  في حال تشغيل النساء في أماكن مفتوحة في مقابلة العمالء، أو الجمهور )على سبيل املثال: في -

املطارات، صاالت القطارات، صاالت األنشطة الترفيهية، الفنادق، دور اإليواء( فإنه يجب توفير 

ملهن في حال وجود عاملين من الرجال )على سبيل املثال: كاونترات مساحات مناسبة ملمارسة النساء ع

 منفصلة أو مستقلة بمساحة مناسبة(.

املتعلقة بالقطاع اإليوائي السياحي )على سبيل املثال: الفنادق،  املنشآتفي حال تشغيل النساء في  -

ق عموما وتنظيف الغرف الشقق املفروشة، دور اإليواء( فإنه يمنع عمل النساء في خدمة تنظيف املراف

ي املنشآت النسائية )أي العمالء من النساء فقط مثل: دور اإليواء ثنخصوصا، وحمل الحقائب، ويست

 النسائية(.
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  ضوابط تشغيل النساء في األنشطة الصناعية: •

يجب االلتزام دون اإلخالل بالضوابط األخرى لتشغيل النساء في كافة األنشطة املوضحة في هذا القرار، فإنه 

 بالتالي:

 التالية:يحظر توظيف النساء في األعمال . أ

 العمل تحت سطح األرض في املناجم واملحاجر وجميع األعمال املتعلقة باستخراج املعادن واألحجار. -1

 الصرفاألعمال املباشرة املتعلقة بمهمة تركيب، وتوزيع الغاز واملشتقات البترولية األخرى، ومعالجة  -2

 الصحي.

واألعمال التي  األعمال املباشرة بالتشييد والبناء )كالبناء والترميم والدهان والحفر والردم ووضع الخرسانات -3

 تتطلب تسلق على السقاالت، وغيرها(.

 األعمال املباشرة املتعلقة بمهمة صناعة اإلسفلت. -4

 .املدابغاألعمال املباشرة املتعلقة بمهمة صناعة  -5

 األفران املعدة لصهر املواد املعدنية( أو تكريرها أو إنضاجها.)األعمال املباشرة املتعلقة بمهمة صهر املواد  -6

 .األعمال املباشرة املتعلقة بمهمة توليد ونقل وتوزيع الطاقة -7

 األعمال املباشرة املتعلقة بمهمة اللحام باألكسجين واإلستلين وبالكهرباء. -8

 عمل في مستودعات السماد املستخرج من املواد أو روث الحيوانات أو الدماء.ال -9

 األعمال املباشرة املتعلقة بمهمة شحن وتفريغ البضائع في األحواض واألرصفة واملوانئ واملخازن. -10

 .األعمال املباشرة املتعلقة بمهمة تصنيع أو تعبئة أو رش الدهانات -11

من  لجة وتهيئة أو اختزال الرماد املحتوي على الرصاص واستخالص الفضةاألعمال املتعلقة بمعا -12

 الرصاص.

 ٪ من الرصاص.10األعمال املتعلقة بصناعة القصدير واملركبات املعدنية املحتوية على أكثر من  - 13

صفر األ  األعمال املباشرة املتعلقة بمهمة صنع أول أكسيد الرصاص )املرتك الذهبي( أو أكسيد الرصاص -14

وسلفات وكرومات  وثاني أكسيد الرصاص )السلفون(، وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي

 وسليكات الرصاص.
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  األعمال املباشرة املتعلقة بمهمة عمليات املزج والعجن في صناعة أو إصالح البطاريات الكهربائية. - 15

 أعاله.( 13-12-11الفقرات )تنظيف الورش التي تزاول فيها األعمال الواردة في  -16

السيارات  األعمال املباشرة املتعلقة بمهمة صناعة الكاوتشوك )الصناعات من مادة املطاط، مثل كفرات -17

 وغيرها(.

 ضوابط تشغيل النساء في األنشطة الصناعية" من". ال يمنع حظر تشغيل النساء في األعمال املوضحة في ب

هذا القرار من حقها في أن تمتلك أو تدير أيا منها، أو أن تعمل في املنشآت التي تقوم بهذه األعمال في أقسام 

 إدارية أو هندسية أو فنية أو خدمات صحية أو خدمات رعاية.

 ب توفير مالبس آمنة ومحتشمة للعامالت في خطوط اإلنتاج.. يجج

 -يشمل ذلك املستودعات التابعة للمصانع -. إذا كانت العامالت يعملن في مرحلة من مراحل خط اإلنتاج د

 فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه املرحلة من النساء.

 
ا
 يطبق في حق املنشأة التي تقوم بمخالفة أي من بنود هذا القرار العقوبات التي يقض ي بها نظام العمل :رابعا

 والقرارات الوزارية ذات العالقة.

 
ا
 تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، ويتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة لذلك: حسب :خامسا

 اقتراحات تطويرية. مقتضيات سوق العمل، وحسب ما يرد من

 
ا
يلغي هذا القرار كافة القرارات الصادرة سابقا من الوزارة بشأن تنظيم عمل املرأة، أو تشغيل النساء،  :سادسا

ه، 10/8/1432ع تاريخ /1/1/2475ه، 9/9/1427تاريخ  2838ه، 22/5/1426تاريخ  793/1وهي: 

ه، 28/8/1433ع تاريخ /1/1/3729ه، 28/8/1433ع تاريخ /1/1/3732ه، 10/8/1432ع تاريخ /1/1/2473

 790ه، 29/5/1435تاريخ  2702ه، 28/8/1433ع تاريخ /1/1/3730ه،28/8/1433ع تاريخ /1/1/3731

 ه.22/2/1436تاريخ 

 
ا
 يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره. :سابعا

 
ا
 على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه. :ثامنا

 وهللا ولي التوفيق

 وزير العمل والتنمية االجتماعية

 م. أحمد بن سليمان الراجحي
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  :التعميم السادس

 (حظر فصل السعوديين بشكل جماعي)

 ه.1/5/1438( وتاريخ 50945قرار وزاري رقم )

على الصالحيات املخولة له نظاما، وبعد االطالع على أحكام نظام بناء  ن وزير العمل والتنمية االجتماعية،إ

( وتاريخ 46املعدل باملرسوم امللكي رقم )م/، ه23/8/1426( وتاريخ 51العمل الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

ه ه، وخاصة املادة الثالثة من نظام العمل القاضية بأن العمل حق للمواطن، ال يجوز لغيره ممارست5/6/1436

الحادية )إال بعد توافر الشروط املنصوص عليها في هذا النظام، واملواطنون متساوون في حق العمل، واملادة 

( منه القاضية بأن للوزير أن يتخذ اإلجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، عشرة مكرر 

منه القاضية بأن للوزارة أن تمتنع عن  (الخامسة والثالثين)قال األيدي العاملة، واملادة وتنظيم حركة انت

وملا ، خالف صاحب العمل املعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة ىتجديد رخص العمل مت

 تقتضيه مصلحة سوق العمل؛

 يقرر ما يلي:

 -املنشأة النهائي  في غير حالة إشهار اإلفالس أو إغالق -العمالقة، الكبيرة، املتوسطة( )يحظر على املنشآت  :أوال

فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي ألي سبب كان دون إخطار مسبق املكتب العمل املختص، ال تقل 

 .مدته عن ستين يوما قبل موعد سريان قرار الفصل

 :
ً
دون خطا منهم وألسباب تعود  -صل الجماعي: إنهاء خدمات مجموعة من العاملين السعوديين يقصد بالفثانيا

مجموعه عشرة عاملين أيهما  من العاملين لدى املنشأة أو ما( 1%لصاحب العمل بنسبة تزيد في مجموعها عن )

 أكثر، خالل سنة من تاريخ آخر عملية فصل.

 
ً
 :يأتي: يجب أن يتضمن اإلخطار ما ثالثا

 دراسة مالية من واقع املنشأة موضحا فيها مبررات الفصل الجماعي. -أ

مبررات الفصل و بيان بعدد وأسماء العاملين السعوديين املزمع فصلهم، ووصف للوظائف التي يشغلونها، ا -ب

 لكل عامل على حدة.

 م الوظيفية للعاملينبيان بعدد وأسماء العاملين غير السعوديين في املنشأة املساوين في درجته -ج

 املفصولين، ووصف للوظائف التي يشغلونها.

 .اإلجراءات التي اتخذتها املنشأة لتفادي عملية الفصل -د
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ً
خالل  بدراسة اإلخطار وإبداء الرأي فيه من -: يقوم مكتب العمل املختص۔ خالل خمسة وأربعين يوما رابعا

  املعايير اآلتية:

 الواقع املالي للمنشأة. -أ

السعوديين  إمكانية إيجاد حلول بديلة للفصل الجماعي من خالل إحالل السعوديين محل العاملين غير -ب

 .السعوديين املزمع فصلهم الذين يشغلون وظائف مشابهة أو ال تختلف اختالفا جوهرية من وظائف العاملين

 .الصاحب العمل ألخرى اململوكةإمكانية ايجاد وظائف بديلة لهم داخل املنشأة، أو خارجها في املنشآت ا -ج

 .إمكانية إيجاد عروض تسوية مع العاملين السعوديين املزمع فصلهم -د

 خامس
ً
مناطق  لهيئات العمالية تشكل لجنة دائمة في جميع مكاتب العمل فيا: مع عدم اإلخالل باختصاص ا

 :اململكة من كل من

         .مدير مكتب العمل -أ
ً
 رئيسا

      صندوق املوارد البشرية.ب۔ ممثل عن فرع 
ً
 عضوا

         .مستشار قانوني -ج
ً
 عضوا

 :وذلك للنظر في أسباب ومبررات املنشآت التي تضمنها إخطار الفصل الجماعي، ولها في سبيل ذلك ما يلي

 .استدعاء من يمثل املنشأة ومناقشته عن أسباب أو مبررات الفصل الجماعي للعاملين السعوديين -أ

 ول ومقترحات بديلة بمشاركة املنشاة؛ لتفادي عملية االستغناء.وضع حل -ب

العمل والئحته  مالي أو بيت خبرة بدراسته وإبداء الرأي فيه؛ وفقا لنظامع دراسة اإلخطار أو تكليف خبير -ج

 .التنفيذية، ووفقا لهذا القرار وغيره من القواعد والتعليمات السارية

 .ملنشأة لفصل العاملين السعوديينرفض اإلخطار وأسباب ومبررات ا -د

 قبول اإلخطار والقناعة بأسباب املنشأة ومبرراتها. -ه

الفصل  وضع خطة ملعالجة آثار الفصل الجماعي للعاملين السعوديين في حالة قناعة اللجنة بأسباب -و

 ومبرراته.

 
ً
السعوديين  إلغاء قرارات فصل العاملين: يرفع إيقاف الخدمات عن املنشأة ويعتبر كان لم يكن في حال تاسعا

 واعادتهم ألعمالهم السابقة، أو الوصول إلى حل تقبله اللجنة.
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 عاشر 
ً
ع: ا

ُ
( اإليقاف والخدمات املقابلة لها الواردة في البند )سابع ددل ُم د  ت

ً
 في حالة إلغاء املنشأة لقرارات فصلا

 بعض العاملين السعوديين، بما يتناسب وحجم 
ً
 (.املخالفة؛ حسب املعايير الواردة في البند )سابعا

 حادي عشر: يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخه.

 ثاني عشر: على نائب الوزير اتخاذ ما يلزم إلبالغ هذا القرار وتنفيذه.

 وزير العمل والتنمية االجتماعية

 علي بن ناصر الغفيص
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  :التعميم السابع

 (آت)جدول مخالفات املنش

 
ً
للجنة أن تضع آلية عملها بما يكفل إنهاء أعمالها في املدد املحددة، وتكون توصياتها باإلجماع أو  :سادسا

باألغلبية، وفي حالة تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وعلى العضو املخالف بيان اسباب 

 نة للوزير؛ العتماده.مخالفته، وترفع اللجنة توصياتها في حال رفضت املنشاة قرار اللج

 
ً
 توقف خدمات الوزارة للمنشأة املخالفة ألحكام هذا القرار، وفقا ملا يلي: :سابعا

 مدة اإليقاف نوع الخدمة نوع املخالفة م

  إصدار تأشيرات االستقدام•  عدم االلتزام بمدة اإلخطار 1
ً
 ثالثون يوما

2 

تجاوز النسبة املحددة أو 

العدد املحدد بنسبة تصل 

( فأقل من عدد %5) إلى

 العاملين السعوديين

 .إصدار تأشيرات االستقدام• 

 نقل الخدمات للمنشأة.• 
 
ً
 تسعون يوما

3 

تجاوز النسبة املحددة أو 

 زيدالعدد املحدد بنسبة ت

( من %10( إلى )%5) لىع

 عدد العاملين السعوديين

 .إصدار تأشيرات االستقدام• 

 نقل الخدمات للمنشأة.• 
 مائة وثم

ً
 انون يوما

4 

تجاوز النسبة املحددة أو 

 زيدالعدد املحدد بنسبة ت

( من %15( إلى )%10) لىع

 عدد العاملين السعوديين

 .إصدار تأشيرات االستقدام• 

 نقل الخدمات للمنشأة.• 

ثالثمائة وستون 

 
ً
 يوما

5 

تجاوز النسبة املحددة أو 

 زيدالعدد املحدد بنسبة ت

( من %20( إلى )%15) لىع

 عدد العاملين السعوديين

 .إصدار تأشيرات االستقدام• 

 نقل الخدمات للمنشأة.• 

السماح بنقل خدمات العاملين  •

الوافدين من املنشأة دون 

وافقتها، ودون النظر لحالة م

رخصة العمل، أو رخصة اإلقامة 

 خالل مدة اإليقاف.

خمسمائة وأربعون 

 
ً
 يوما

6 
النسبة املحددة أو تجاوز 

 زيدالعدد املحدد بنسبة ت

 .إصدار تأشيرات االستقدام• 

 نقل الخدمات للمنشأة.• 

سبعمائة وعشرون 

 
ً
 يوما
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( من عدد %20) لىع

 العاملين السعوديين

 تجديد رخص العمال. •

ملين السماح بنقل خدمات العا •

الوافدين من املنشأة دون 

وافقتها، ودون النظر لحالة م

 رخصة العمل، أو رخصة اإلقامة

 خالل مدة اإليقاف.

 

ق املدة األكثر. : في حال تداخل ُمدد اإليقاف تطب 
ً
 ثامنا
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  :التعميم الثامن

 (ضوابط التأنيث والتوطين)

 ه27/2/1440( وتاريخ 39787رقم ) قرار وزاري 

 ،ه17/7/1426وتاريخ  187إن وزير العمل والتنمية االجتماعية، بعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم 

املتضمن )أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة االختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء عامالت لدى 

 120قرار مجلس الوزراء رقم أصحاب العمل باعتبارها الجهة املعنية بتطبيق نظام العمل(، وبعد االطالع على 

بشأن زيادة فرص ومجاالت عمل املرأة السعودية املتضمن في البند )الثامن( منه )قصر  ، ه12/4/1425 وتاريخ

العمل في محالت بيع املستلزمات النسائية الخاصة على املرأة السعودية(، وبعد االطالع على نظام العمل 

( وتاريخ 24املعدل باملرسوم امللكي رقم )م/  ه،23/8/1426ريخ وتا 51الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ 

ه، ومن أجل تحسين أداء سوق العمل، 5/6/1436( وتاريخ 46املعدل باملرسوم امللكي رقم )م/ ه،12/5/1434

 وبناء على الصالحيات املخولة له نظاما ، وملا تقتضيه املصلحة العامة.

 يقرر ما يلي:

 
ا
 هذه التعريفات وشرح مصطلحات هذا القرار: يتم اعتماد :أوال

 شيُ املنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي، أو اعتباري، • 
 
 ل عامال أو أكثر، لقاء أجر أيا كان نوعه.غ

 .وقد تكون املنشأة محال أو محال قائما بذاته أو مصنعا أو غير ذلك بما ينطبق مع تعريف املنشأة

أو  اط مرخص له لبيع أو عرض سلعة أو أكثر، أو تقديم أو عرض خدمةاملحل: أي مكان مخصص ملزاولة نش• 

ما يتكون  واملحل هو (أكثر، على سبيل املثال ال الحصر )نشاط ترفيهي، بيع مستلزمات نسائية، تقديم وجبات

 منه السوق املغلق، والسوق املفتوح والقائم بذاته.

ويكون  الت التجارية وقد يحوي أماكن ترفيه ومطاعمالسوق املغلق: هو عبارة عن مجمع يحوي عدد من املح• 

اسم )املول(  مغطى كليا أو جزئيا، وله مداخل ومخارج محددة تفتح وتغلق بأوقات معينة، ويطلق عليه عادة

 ويسمى كذلك )مجمعا تجاريا(. 

 السوق املفتوح: هو عبارة عن مركز يحوي عدد من املحالت التجارية مغطى جزئي• 
ً
 ى، وليس لهأو غير مغط ا

 ويسمى كذلك )مركزا تجاريا(. ،مداخل ومخارج محددة

أو  املحل القائم بذاته: هو أي مكان مخصص ملزاولة نشاط مرخص له لبيع أو عرض سلعة أو أكثر، أو تقديم• 

 عرض خدمة أو أكثر.
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 ينطبق عليه تعريف وهو الواقع خارج األسواق املغلقة أو املفتوحة واملوجود في الطرق الرئيسية والشوارع، وال

 .السوق املغلق أو السوق املفتوح

 يعتبر جزءا من املبنى الرئيس ي الثابت. الكشك: هو محل صغير، وال• 

ويمكن ) القسم: أي مكان في املنشأة يختص باستقاللية بيع سلعة أو تقديم خدمة متخصصة أو نشاط معين• 

على تشابه طبيعة  لجمع بناءاأن يكون القسم مكونا من أكثر من سلعة أو خدمة أو نشاط شريطة أن يكون 

 السلعة أو الخدمة أو النشاط(.

 يتفرع من القسم، وهو أن يكون تقسيم النشاط أو الخدمة أو بيع السلعة إلى قسمين القسم الفرعي: وهو ما• 

 أو السلعة.وفق جنس مقدم النشاط أو الخدمة 

 يرد خالف ذلك في صيغة القرار. وفي حال ورود لفظ قسم فيشمل ذلك القسم الفرعي، مالم

 
ا
 يطبق هذا القرار على كافة املنشآت في مختلف األنشطة املشغلة للنساء نظاما بما يتوافق مع املواد :ثانيا

 من نظام العمل. والسابعة والسادسة الخامسة

 
ا
 طبق ضوابط التأنيث والتوطين في األسواق املفتوحة واألسواق املغلقة والقائم بذاته التالية: :ثالثا

بالنسبة للقائم بذاته واألسواق املفتوحة واألسواق املغلقة، يقصر العمل في املنشآت أو األقسام املخصصة . 1

 ديات.األنشطة املالبس النسائية الداخلية وأدوات التجميل على العامالت السعو 

 بالنسبة للقائم بذاته واألسواق املفتوحة واألسواق املغلقة، قصر العمل في املنشآت أو األقسام على العاملين. 2

السعوديين أو العامالت السعوديات في أنشطة املستلزمات النسائية التالية: فساتين السهرة، فساتين العرائس، 

طورات النسائية، مستلزمات رعاية األمومة، الجالبيات الع العباءات النسائية، االكسسوارات النسائية،

األقمشة  النسائية، األحذية النسائية، الحقائب النسائية، الجوارب النسائية، املالبس النسائية الجاهزة

 النسائية.

 لزم صاحب العمل بتوظيف العامالت السعوديات في أقسام الخدمة الذاتية في الصيدليات والسوبر. ال يُ 3

النسائية  املالبس والهايبر ماركت التي تقدم ضمن سلعتها أحد أنشطة املستلزمات النسائية التالية: ماركت

 الداخلية، أدوات التجميل.

واألسواق  ينطبق كل ما ذكر في البند األول والثاني أعاله من "ضوابط التأنيث والتوطين في األسواق املفتوحة. 4

وظائف في تلك املحالت، بما فيها محاسبة املبيعات. أما فيما يتعلق بتنظيف املغلقة والقائم بذاته" على كافة ال

بعاملين غير  االستعانةفإنه يجوز  -وليس ترتيب املحل  -املحل أو تحميل وتنزيل البضائع من وإلى املحل 

 .سعوديين
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في  لتأنيث والتوطين. يحظر على صاحب العمل تشغيل النساء فيما يتعلق بالبنود املذكورة أعاله من ضوابط ا5

عشرة  ةاألسواق املفتوحة واألسواق املغلقة والقائم بذاته قبل الساعة التاسعة صباحا وبعد الساعة الحادي

 .التنظيم املوحد لبيئة عمل املرأةليال ماعدا فيما نص عليه القرار الوزاري املتعلق ب

والتوطين  في حال وجدت ضوابط أخرى على مستوى أمارة كل منطقة من مناطق اململكة فيما يتعلق بالتأنيث .6

 االلتزام بها. في األسواق املفتوحة واألسواق املغلقة والقائم بذاته على صاحب العمل

 
ا
يطبق في حق املنشأة التي تقوم بمخالفة أي من بنود هذا القرار العقوبات التي يقض ي بها نظام العمل  :رابعا

 الوزارية ذات العالقة. والقرارات

 
ا
 تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، ويتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة لذلك حسب :خامسا

 .مقتضيات سوق العمل وحسب ما يرد من اقتراحات تطويرية

 
ا
يلغي هذا القرار كافة القرارات الصادرة سابقا من الوزارة بشأن تنظيم عمل املرأة أو تشغيل النساء،  :سادسا

ه، 10/8/1432ع تاريخ /1/1/2475ه، 9/9/1427تاريخ  2838ه، 22/5/1426يخ تار  793/1 وهي:

ه، 28/8/1433ع تاريخ /1/1/3729ه، 28/8/1433ع تاريخ /1/1/3732ه، 10/8/1432ع تاريخ /1/1/2473

 790ه، 29/5/1435تاريخ  2702ه، 28/8/1433ع تاريخ /1/1/3730ه،28/8/1433ع تاريخ /1/1/3731

 ه.22/2/1436تاريخ 

 
ا
 يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره. :سابعا

 
ا
 على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه. :ثامنا

 وهللا ولي التوفيق

 وزير العمل والتنمية االجتماعية

 م. أحمد بن سليمان الراجحي

  



 نـــــظام الــعمـــــــــــل

 
 222 

  :التعميم التاسع

 (العمل الحر)

 ه15/5/1439( وتاريخ 99439رقم ) قرار وزاري 

إن وزير العمل والتنمية االجتماعية، بناء على الصالحيات املخولة له نظاما، وبعد االطالع على الحادية عشرة 

، املعدل باملرسوم امللكي رقم ه2۹/8/1426 ( وتاريخ51مكرر من نظام العمل الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

التي تنص على " ه، 5/6/1436( والتاريخ 46باملرسوم امللكي رقم )م/ ه، املعدل12/5/1434( والتاريخ 24)م/

للوزير أن يتخذ اإلجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال األيدي 

 العاملة".

 يقرر ما يلي:

 
ا
 بصاحب املهنة الحرة: الشخص الذي يقدم خدماته لحسابه الشخص ي )بالساعة أو باليوم أويقصد  :أوال

 .بالعمل( بدال من العمل على أساس الراتب املنتظم لدى صاحب العمل

 
ا
 من االستفادةتصدر وثيقة العمل الحر من البوابة التي تعتمدها الوزارة، لتمكين الحاصلين عليها  :ثانيا

 ألصحاب العمل الحر. الحوافز التي تقدم

 
ا
 سنة( التقدم للحصول على وثيقة العمل الحر.  60 -18يحق للمواطنين البالغين من العمر ) :ثالثا

 ر 
ا
 يتم التحقق من أهلية املتقدمين لوثيقة العمل الحر واستفادتهم من الحوافز املقدمة بناء على الشروط :ابعا

 املعتمدة.واملعايير التي تنتشر في البوابة 

 
ً
 مدة وثيقة العمل الحر سنة واحدة قابلة للتجديد لسنوات مماثلة. :خامسا

:
ا
 يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي موقع الوزارة اإللكتروني. سادسا

 على نائب الوزير اتخاذ ما يلزم لتنفيذه. سابعا:

 وهللا املوفق

 مية االجتماعيةوزير العمل والتن

 علي بن ناصر الغفيص
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  :التعميم العاشر

 (العمل عن بعد)

 ه28/12/1438( وتاريخ 120453قرار وزاري رقم )

( بتاريخ 51إن وزير العمل والتنمية االجتماعية بعد االطالع على نظام العمل الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

ه، وبعد االطالع على املادة الحادية عشر مكرر من نظام العمل القاضية بأن للوزير أن يتخذ 23/8/1438

اإلجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وبعد االطالع على املادة السادسة والعشرون 

( بتاريخ 38100ي رقم )املتعلقة بتحديد نسبة التوطين في املنشآت، وبعد االطالع على برقية املقام السام

املتضمنة املوافقة على برنامج تحفيز املنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، وبعد االطالع على  ،ه15/8/1433

وبعد االطالع على اشتراطات تنظيم العمل عن بعد ه، 12/10/1432( وتاريخ 4040القرار الوزاري رقم )

 وبناء على الصالحيات املخولة له نظاما. ،ه12/2/1436( وتاريخ 7۹2والصادرة بالقرار الوزاري رقم )

 يقرر ما يلي:

 عن بعد" أداء العامل لواجباته الوظيفية في غير مكان العمل املعتاد داخل اململكة، وذلك"أوال: يقصد بالعمل 

 باستخدام أي من وسائل االتصال وتقنية املعلومات.

بعيدا  -سعودي يؤدي عمال "عن بعد" املصلحة صاحب عمل يقصد بالعامل "عن بعد" كل شخص طبيعي  ثانيا:

 مقابل أجر، بحيث يكون تحت إشرافه وإدارته. -عن نظارته 

 ثالثا: فيما لم يرد به نص في هذا القرار تخضع العالقة التعاقدية للعامل "عن بعد" األحكام نظام العمل، وينظم

ذكر فيه صراحة أن العمل لدى صاحب العمل يتم العالقة التعاقدية للعامل "عن بعد" عقد عمل مكتوب ي

"عن بعد" وأن يحدد املكان أو األماكن التي يمكن تأدية العمل فيها واملهمات الوظيفية والوصف الوظيفي الها 

حقوق  ومقدار األجر وكافة الحقوق والبدالت، إضافة إلى أي وانتهائهوعدد ساعات العمل وأوقات بدء العمل 

 في نظام العمل أو القرارات الوزارية واللوائح الداخلية املعتمدة في املنشأة. أخرى منصوص عليها

 :
ً
للتوظيف بالية العمل عن بعد" الخاضعة لهذا القرار يشترط أن يلتزم صاحب العمل بمراعاة وسائل رابعا

 للمحافظة علىعند تحديد مكان أو اماكن العمل عن بعد  -الالزم توافرها في مكان العمل  -السالمة العامة 

 .سالمة العامل

عن بعد" في غير أوقات العمل املعتمدة باملنشأة، على أن يتم تحديد "خامسا: يجوز أن يكون وقت العمل 

أوقات العمل وفقا لظروف وطبيعة وحاجة العمل، مع مراعاة أحكام نظام العمل والقرارات الوزارية  مواعيد

 الصادرة بشأنه.
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ً
  املين "عن بعد" التسجيل في البوابة االلكترونية التي تحددها الوزارة.: يشترط لتوظيف العسادسا

 :
ً
من األشخاص ذوي اإلعاقة بواحد في نسبة التوطين " يتم احتساب السعوديين العاملين "عن بعدسابعا

 املحتسبة ضمن برنامج "نطاقات".

 :
ً
 يجب تسجيل العامل عن بعد في التأمينات االجتماعية.ثامنا

 
ً
 تراجع الوزارة بفعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة لذلك: تاسعا

وقرارات مجلس  وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، وبما يحقق األوامر امللكية

 .الوزراء الصادرة في هذا الشأن

 عاشر 
ً
 تاريخ صدوره ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة وينشر في: يعمل بهذا القرار اعتبارا من ا

 الجريدة الرسمية وفي موقع الوزارة اإللكتروني.

 ما يلزم لتنفيذه. اتخاذعلى نائب الوزير : إحدى عشر

 وهللا املوفق

 وزير العمل والتنمية االجتماعية

 علي بن ناصر الغفيص
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  :عشر التعميم الحادي

 (وزيادة ساعات العمل في بعض األعمالخفض )

 ه9/9/1427 تاريخو  (2836/1)قرار وزاري رقم 

وتاريخ  51من نظام العمل الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ (99)على املادة  االطالعإن وزير العمل وبعد 

 ه.25/9/1426واملنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  ه،23/8/1426

 

 يلي:يقرر ما 

 :تزاد ساعات العمل في اليوم الواحد إلى تسع ساعات في األعمال التالية أوال:

 املطاعم.العمل في  -أ

 العمل في الفنادق والشقق املفروشة . - 2

 .العمل في املقاهي -3

 املقاصف.العمل في  -4

 الطبية.العمل في املستشفيات واملستوصفات والعيادات  -5

 واملحالت التجارية.لعمل في األسواق ا -6

 والخياطة.العمل في محالت الحالقة  -7

 .العمل في محطات الوقود - 8

 لتالية:ا تخفض ساعات العمل في اليوم الواحد إلى سبع ساعات في األعمال ثانيا:

 امليكانيكية.الصناعات  -1

 صناعات البناء . - 2

 صناعات النسيج . -3

 الكيميائية.الصناعات  - 4

 لجلود.اصناعة  -5 



 نـــــظام الــعمـــــــــــل

 
 226 

 الورق.صناعة  -

  صناعات الخشب . -7 

 العمل تحت األرض . - 8 
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  :التعميم الثاني عشر

 (املنشآت العمالقة والكبيرة بعمل وثيقة استرشادية ألخالقيات العمللزام إ)

 ه10/8/1438( وتاريخ 111053قرار وزاري رقم )

الصالحيات املخولة له نظام، وبعد االطالع على نظام العمل إن وزير العمل والتنمية االجتماعية، وبناء على 

( وتاريخ 46املعدل باملرسوم امللكي رقم )م/، ه23/8/1426( وتاريخ 51الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

عمل القاضية بأن الوزير أن يتخذ من نظام ال الحادية عشرة مكرر وبعد االطالع على املادة  ه،5/6/1436

 اإلجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل.

 يقرر ما يلي:

على  أوال: يجب على املنشآت العمالقة والكبيرة االلتزام بعمل وثيقة استرشادية ألخالقيات العمل للعاملين فيها،

لقواعد أخالقيات العمل الذي أصدرته الوزارة،  اإلسترشاديأن تستند عند إعدادها لهذه الوثيقة على الدليل 

 الدليل. ويتم العمل على تحديث الوثيقة الخاصة باملنشأة؛ وفقا ألي تعديالت تطرأ على هذا

الرسمية، وفي موقع الوزارة وينشر في الجريدة  .ه1/11/1438 ثانيا: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ

 اإللكتروني.

 ثالثا: على نائب الوزير اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

 وهللا املوفق

 وزير العمل والتنمية االجتماعية

 علي بن ناصر الغفيص
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  :التعميم الثالث عشر

 )قواعد التسوية الودية العمالية(

 ه20/3/1440( وتاريخ 57167رقم ) قرار وزاري 

إن وزير العمل والتنمية االجتماعية بناء على الصالحيات املخولة له نظاما، وبعد االطالع على نظام العمل 

( املعدل باملرسوم 24املعدل باملرسوم امللكي رقم )م/ ،ه23/8/1426( وتاريخ 51الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

( من نظام العمل. وبعد االطالع على نظام 220وبناء على املادة ) ،ه5/6/1436( وتاريخ 46امللكي رقم )م/

وبعد االطالع على تنظيم مركز ه، 22/1/1435وتاريخ ( 1املرافعات الشرعية الصادر باملرسوم امللكي رقم: )م/

وبعد االطالع على نظام التنفيذ ه، 8/4/1434وتاريخ  (103)املصالحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل من تنظيم قيد ه، 13/8/1433( 53الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ 

 الدعاوى العمالية، وإجراءات وقواعد تسوية املنازعات وديا قبل عرضها على املحاكم العمالية.

 يقرر ما يلي:

الخاص بإصدار القواعد  ه،24/1/1435وتاريخ  321لتعديالت املقترحة على القرار الوزاري رقم أوال: اعتماد ا

 .واإلجراءات املنظمة للتسوية الودية في الخالفات العمالية بالصيغة املرفقة بالقرار

لقضايا للمحاكم ثانيا: تولى اإلدارة العامة للتسوية الودية التنسيق مع من يلزم في وزارة العدل: لترتيب إحالة ا

 العمالية إلكترونيا في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية بين طرفي النزاع.

 ثالثا: يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه.

 وهللا واملوفق

 وزير العمل والتنمية االجتماعية

 م. أحمد بن سليمان الراجحي
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  التعميم الرابع عشر:

 (للتسوية الودية في الخالفات العماليةالقواعد واإلجراءات املنظمة )

 ه19/2/1440ت( وتاريخ /1169تعميم رقم )

 

 تعريفات

 املادة األولى:

 املعاني املبينة أمام كل منها: -أينما وردت في هذا القرار  -يقصد بالعبارات التالية 

 الوزارة: وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

إحالتها  املنوط بها تسوية املنازعات الشمالية وديا بين أطرافها داخل مكاتب العمل قبلالتسوية الودية: اإلدارة 

 لية.عماللمحاكم ال

 تآالشخص املعنوي: املؤسسات والهيئات العامة التي تتبع الدولة أو الشركات اململوكة للدولة أو املنش

 .الخاصة

أو  طبيعيا –فأكثر ضد صاحب العمل سواء كان  الدعوى الجماعية: الدعوى املقامة من مجموعة مدعين ثالثة

 تشترك دعواهم في األسس النظامية والوقائع املدعى بها وموضوع الطلبات. -معنويا 

 .األساس ي املمثل النظامي: الشخص املخول له الترافع عن الشخصية املعنوية بموجب عقد الشركة أو نظامها

 ألحكام هذه القواعد واإلجراءات املصلح: من يتولى أعمال التسوية الودية وفقا

 

 أحكام عامة

 املادة الثانية:

من نظام العمل تبطل  (الثامنة)مع عدم اإلخالل بما تقض ي به أحكام الشريعة اإلسالمية وما تنص عليه املادة 

 في الحاالت اآلتية: املصالحة واإلبراء عن الحقوق الناشئة للعامل بسبب عقد العمل 

إرادة العامل  إذا كانت مخالفة لألحكام املقررة في نظام العمل إال أن وقعت بعد انتهاء العقد وتبين للمصلح أن. 1

 اتجهت إليها.
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  إذا وقعت أثناء سريان العقد.. 2

 املادة الثالثة:

أو  وظيفته في الدعاوى التي تتعلق بمصلحتهال يجوز للمصلح في التسوية الودية أن يباشر عمال يدخل في حدود 

 .زوجته أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة

 

 املادة الرابعة:

 يشترط ملمارسة مهمة التسوية الودية من موظفي الوزارة أو غيرهم توفر اآلتي:

 الحصول على رخصة خاصة من الوزارة أو معتمدة لديها.. 1

 املجال. أن يكون مؤهال للعمل في هذا. 2

 . من املشهود له بالنزاهة واألمانة.3

 . أال يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة.4

 

 املادة الخامسة:

( ابعة عشرةالر )ال يحول من استكمال املصلح إجراءات التسوية الودية خالل املدة املقررة للتسوية في املادة 

 وجود شرط التحكيم بين طرفي املنازعة أو مض ي املدة املقررة نظاما لرفع الدعوى العمالية ولو دفع به أحد

 طرفي املنازعة.

 

 املادة السادسة:

أؤتمن  إجراءات التسوية الودية وجلساتها سرية وال يجوز ملن يتولى التسوية الودية إفشاء سر من أسرارها. 1

 نظامي يوجب ذلك. عرفه عن طريق عمله ولو بعد انتهاء عمله، ما لم يكن هناك مقتض ى شرعي أوعليه، أو 

 . ال يسمع ألحد بحضور الجلسات إال بموافقة طرفي النزاع أو من ينوب عنهما.2
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  املادة السابعة:

 يجوز أن تكون جميع اإلجراءات املنصوص عليها في هذه القواعد إلكترونية ويكون لها حكم

 املحررات املكتوبة وفقا لنظام التعامالت اإللكترونية.

 

 املادة الثامنة:

 اللغة العربية هي اللغة املعتمدة أمام التسوية الودية.. 1

 على التسوية الودية االستعانة بمترجمين معتمدين من داخل الوزارة أو من خارجها إذا كان أحد طرفي. 2

 املنازعة ال يجيد اللغة العربية.

 

 ادة التاسعة:امل

للتسوية الودية االستعانة بمن تراه من الخبراء والفنيين واملهنيين في مجاالت العمل املختلفة، للمساهمة في 

 تسوية املنازعات املالية التي تعرض عليها.

 

 االختصاص

 املادة العاشرة:

ن
ُ
السعودية إدارة التسوية  بقرار من الوكيل املختص في كل مكتب من مكاتب العمل في اململكة العربية أشت

املنازعات العمالية وديا تسمى "إدارة التسوية الودية" ويعين رئيسها بعد موافقة اإلدارة العامة للتسويات الودية 

 ويناط بها مهام تسوية النزاعات املالية وديا قبل إحالتها للمحاكم املالية، ولها النظر بما يلي:

 واألجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.  املنازعات املتعلقة بعقود العمل. 1

 .املنازعات املترتبة على الفصل من العمل. 2

 . املنازعات املتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل.3

 في املنازعات املتعلقة بالعمال الخاضعين ألحكام نظام العمل.. 4

 أحكام نظام العمل والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.. املنازعات الناشئة عن تطبيق 5
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  املادة الحادية عشرة:

يكون االختصاص في إجراءات التسوية الودية ملكتب العمل الذي يقع مكان العمل في نطاق اختصاصه املكاني، 

العمل في مقرها أو نطاق للمحكمة املالية التي يقع مكان  -إلكترونيا  -وإن تعذر الصلع فتعال الدعوى 

 .اختصاصها

 رفع الدعوى وقيدها

 املادة الثانية عشرة:

مع مراعاة أحكام نظام املرافعات الشرعية، والئحته التنفيذية رفع الدعوى العمالية عن طريق مكتب العمل 

قبل  للنموذج املعد منوفقا  -بعد تعذر الوصول إلى تسوية ودية خالل املدة املحددة  -املختص إلكترونيا 

 الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل.

 

 املادة الثالثة عشرة:

األولى  تقيد إدارة التسوية الودية الدعاوي في يوم تقديمها في السجل الخاص بذلك، ويجب عليها عقد الجلسة

 .لجلسات التسوية خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام عمل من قيد الدعوى 

 

 رة:املادة الرابعة عش

يجب على إدارة التسوية الودية العمل على حل املنازعة القائمة أمامها خالل مدة ال تتجاوز واحد وعشرين يوم 

عمل من تاريخ أول جلسة حضور أمام املصلح. فإن لم يتم الصلح خالل املدة املحددة وجب على إدارة التسوية 

 الطرفان على مد هذه املدة ملوعد آخر. الودية إحالة املنازعة إلى املحاكم املالية. ما لم يتفق

 

 الحضور والغياب

 املادة الخامسة عشرة:

ألطراف الدعوى الحضور بأنفسهم جلسات التسوية الودية أو من ينوب عنهم، أما إذا كان أحد أطراف املنازعة 

ة نيابة شخصا معنويا وجب حضور ممثله النظامي أو من ينوب عنه، ويكون مخوال إلكمال إجراءات التسوي

 عنه.



 نـــــظام الــعمـــــــــــل

 
 233 

  املادة السادسة عشرة:

بموجب  إذا غاب املدعي عن جلسة من الجلسات املحددة للتسوية وجب على التسوية الودية حفظ الدعوى  .1

 محضر موقع من املصلح واملدعى عليه حال حضوره، أو ما يعوض ذلك إلكترونيا.

من  (الرابعة عشرة)في حال مراجعة املدعي أو من ينوب عنه خالل املدة النظامية املنصوص عليها في املادة . 2

املراجعة بعد  هذا القرار يحق له أن يطلب استمرار النظر في الدعوى لدى إدارة التسوية الودية. وفي حال كانت

 .دة النظامية أفهم بتقديم دعوى جديدة واعتبرت األولى كأن لم تكنانتهاء امل

 

 املادة السابعة عشرة:

إيقاف  . إذا كان املدعى عليه صاحب عمل وتخلف عن حضور املوعد األول من مواعيد التسوية الودية فيتم1

املحددة للتسوية  جلساتوفي حال استمر غيابه بعد املوعد األول عن ال حضر،يحتى  اخدماته لدى الوزارة فور 

 .الودية يحق للعامل نقل خدماته لصاحب عمل أخر دون موافقة صاحب العمل الحالي

-( إلجراء التسوية الودية وعدم حضور املدعى عليه الرابعة عشرة)في حال مض ي املدة املقررة في املادة . 2

 يجب إحالة الدعوى إلى املحكمة املالية. -صاحب العمل 

 -الودية  وتخلف عن أي موعد من مواعيد التسوية -عامال أو شخصية معنوية عامة-. إذا كان املدعى عليه 3

التسوية الودية إلى  فتعال الدعوى مباشرة بعد مض ي املدة املقررة: إلجراء -دون عذر مقبول رغم ثبوت تبلغه

 .ةاملحكمة العمالية املختص

 

 الثامنة عشرة املادة

الدعوى  على املدعين في الدعوى الجماعية توكيل ما ال يزيد على ثالثة أشخاص ينوبون عنهم في تقديم. 1

 وحضور الجلسات لدى التسوية الودية.

 :إذا تبين أن الدعوى جماعية فعلى إدارة التسوية الودية أن تخطر كال من. 2

 لية: ولها املشاركة مباشرة في أعمال التسوية.أ. مكتب املصالحة في املحكمة املا

 ب. إدارة التفتيش بالوزارة: التخاذ اإلجراء الالزم.
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النهائي  يلزم في جميع ما سبق تحرير محضر في كل حين باإلجراءات املتخذة، كما يجب أن يتضمن املحضر. 2

سبيل تسوية النزاع  وخالصة ما اتخذ فيبيانا باملدعين، وخالصة طلباتهم، وخالصة جواب صاحب العمل عنها، 

 ونتيجته.

الجماعية  . على إدارة التسوية أن تسعى بالتسوية بين العاملين وصاحب العمل بشكل مباشر من قيد الدعوى 3

 .وبالتعاون مع الجهات األخرى داخل الوزارة وخارجها، مع السعي لحفظ حقوق الطرفين والوصول إلى حل عادل

 

 إجراءات الجلسات

 املادة التاسعة عشرة:

 إذا حضر أطراف الدعوى أو من ينوب عنهم في املوعد املحدد يجب على املصلح القيام باآلتي:

 وكالته  أ. التحقق من صفة األطراف أو من ينوب عنهم فإن كان النائب وكيال فال بد من التحقق من كون 
ُ
خوله ت

 .حق الصلح واإلبراء وحق التنازل 

ووقت افتتاح ، مضمون الوكالة ورقمها وتاريخها وتدويناف ووكالئهم وأرقام هوياتهم، ب. تدوين أسماء األطر 

 الجلسة ونهايتها، ووقائع الجلسة والطلبات املتنازع عليها في محضر الجلسة.

 .ج. ارفاق ما يستند إليه كل طرف من مستندات ووثائق

للوصول  ا لهما مشروعية ونظامية الطلبنمبيد. تقريب وجهات النظر بين األطراف في الطلبات املختلف عليها 

 .بشأنها إلى حل يرض ي الطرفين

 ه. توقيع األطراف واملصلح على محضر الجلسة.

النصح  لتبين جوانب النزاع املختلفة وآثارها وإبداء ؛و. للمصلح الحق باالنفراد بكل طرف من أطراف الدعوى 

 .واإلرشاد

محاضر  لصلح أن يضمن محضر املصالحة خالصة ما تم تدوينه فيز. يجب على املصلح في حال التوصل إلى ا

 جلسات التسوية من وقائع الصلح املتفق عليه.
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  املادة العشرون:

1 
ً
الوزارة  ، يحرر محضر صلح بين الطرفين: وفقا للنموذج الذي تعده. إذا توصل املصلح إلى ما ينهي النزاع وديا

الشروط الواردة  املصلح وأطراف املنازعة أو من ينوب عنهم ممن تتوفر لديهملهذا الغرض، ويوقع من قبل 

 .(التاسعة عشرة)( من املادة أبالفقرة )

 بالصيغة التنفيذية. حل محضر الصلعلى املصلح أن يذی  . 2 

 يحرر محضر الصلح من ثالث نسخ: نسخة لكل طرف، ونسخة تحفظ في سجالت التسوية الودية. .3

 

 املادة الحادية والعشرون:

 فيجب على املصلح اآلتي:  ،إذا تعذر التوصل إلى حل ودي بشأن الطلبات املتنازع عليها

 التسوية الودية.. إصدار محضر يحوي ملخص املنازعة، وسبب عدم موافقة الطرفين على 1

 تدوين رايه متضمنا املسند الشرعي والنظامي. 2

 مالية.ع. إحالة الدعوى إلى املحاكم ال3

 

 أحكام ختامية

 املادة الثانية والعشرون:

من  تفسر إدارة التسوية الودية املختصة الغموض أو اللبس الحاصل في محضر الصلع الصادر عنها، ويوقع

 واألطراف.قبل املصلح 

 

 املادة الثالثة والعشرون:

 التنفيذية املنصوص محاضر الصلح بعد املصادقة عليها من إدارة التسوية الودية املختصة تعد من السندات

 عليها في الفقرة الثالثة من املادة التاسعة من نظام التنفيذ.
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 املادة الرابعة والعشرون

 ت سابقة.يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارا

 

 املادة الخامسة والعشرون

 فيذه.نعلى نائب الوزير اتخاذ ما يلزم من إجراءات لت

 

 املادة السادسة والعشرون

عمل به من تاريخ نشرة الجريدة نشر هذه القرار في الجريدة الرسمية وعلى املوقع اإللكتروني للوزارة، ويُ يُ 

 الرسمية.

 

 االجتماعيةوزير العمل والتنمية 

 م. أحمد بن سليمان الراجحي
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  :التعميم الخامس عشر

 (تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الحكومية)

 ه.19/12/1430( وتاريخ 10184/30تعميم رقم )

 سلمه هللا          فضيلة:

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 :التوفيق والسداد لكل خير أما بعدأسال املولى العلي القدير لي ولكم 

 ونصهه، 22/11/1430والتاريخ  (/ م ب 9624)فقد تلقيت صورة من األمر السامي التعميم البرقي ذي الرقم 

ه  1430/  10/  28( وتاريخ 905)اطلعنا على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء املحضر رقم )

دوبين من وزارة املالية ووزارة العدل بشأن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة املعد في هيئة الخبراء بمشاركة من

ال يمكن استخدام الوسائل الجبرية لتنفيذ األحكام ضد جهة  -وفقا للقواعد العامة- يةضد الجهات الحكوم

 ع أنواع املستقرة عدم جواز الحجز على األموال العامة وأن هذا املبدأ يشمل جمي اإلدارة وأن من املبادئ

التحفظية منها والتنفيذية سواء أكانت على املنقول أو على العقار ، ونظرا ألن لألموال العامة حرمتها األحكام 

العدالة فإن املجتمعون  ةوعدم املساس بها من أي كائن من كان ، وملا كان على العموم تنفيذ األحكام القضائي

 يرون اآلتي :

 
ً
 ت بأن لألموال العامة حرمتها، وأنه ال يجوز الحجز عليها بأي صورة كانت.: التأكيد على جميع الجهاأوال

 
ً
: توجيه الجهات الحكومية عند تسلمها األحكام القضائية املذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة ضدها من ثانيا

د االقتضاء في هذا األخرى عن توالتنسيق مع وزارة املالية والجها لتنفيذها،باتخاذ اإلجراءات الفورية  املحاكم،

 .(الشأن

 وملوافقتنا على ذلك نرغب إليكم إكمال الالزم بموجبه عليه أرغب إليكم االطالع واعتماد العمل بموجبه.

 وهللا يحفظكم والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،،

 رئيس املجلس األعلى للقضاء

 بن حميد عبد هللاد. صالح بن 

  



 نـــــظام الــعمـــــــــــل

 
 238 

  :التعميم السادس عشر

 (نقل خدمات العامل املنزلي من صاحب عمل آلخر)

 ه15/5/1438( وتاريخ 605قرار وزاري رقم )

خ ( بتاري51إن وزير العمل والتنمية االجتماعية وبعد االطالع على نظام العمل الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

وبعد االطالع على املادة الحادية ، ه5/6/1436( وتاريخ 46املعدل باملرسوم امللكي رقم )م/ ه،23/8/1426

عشرة مكرر من نظام العمل القاضية بأن للوزير أن يتخذ اإلجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق 

بشأن تفويض وزارة  ،ه12/11/1426م ب( وتاريخ /12366العمل، وبعد االطالع على برقية املقام السامي رقم )

خاذ ما تراه من اإلجراءات حول نقل الكفالة؛ وفقا املتطلبات سوق العمل العمل والتنمية االجتماعية بات

وتاريخ ( 310الئحة عمال الخدمة املنزلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ) املتغيرة، وبعد االطالع على

 ، وبناء على الصالحيات املخولة له نظاما، يقرر ما يلي:ه7/9/1434

من يفوضه نقل خدمات العامل العاملة من فئة عمال الخدمة املنزلية ومن في  أوال: يجوز بقرار من الوزير أو

  التالية:حكمهم من صاحب عمل آلخر في الحاالت 

 راجع للعامل. ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع أجور العامل ملدة ثالثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب( 1

يوما من تاريخ  (15صول، وعدم استالمها من دور اإليواء خالل )عدم استقبال العاملة املنزلية من ميناء الو ( 2

 وصولها للمملكة.

يوما من انتهاء  عدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل، أو عدم تجديدها بعد مض ي ثالثين( 3

 التاريخ املحدد الستخراجها أو تجديدها.

 ون علم العامل.( قيام صاحب العمل بتأجير خدمات العامل لآلخرين د4

 ( تكليف العامل بالعمل لدى اآلخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية.5

 ( ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سالمة جسمه.6

 ثبوت قيام صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل.( 7

 العاملة ضد صاحب العمل، وتسبب صاحب العمل في إطالة أمدوجود شكوى من العامل ( 8

 نظرها، بشرط أال يكون العامل العاملة قد تسبب أو ساهم في إطالة أمد نظر الشكوى أيضا.

 تقدم صاحب العمل ببالغ تغيب غير صحيح ضد العامل / العاملة.( ۹
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 لجلستين بلغ بهما لإلفادةعدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة املختصة ( 10

 عن الشكوى املقدمة من العامل.

 بناء على توصية من الجهة املختصة أثناء نظر الشكوى تفاديا ألي أضرار محتملة يمكن( 11

 أن تقع على العامل / العاملة.

 إذا تغيب صاحب العمل إما بسفره ، أو سجنه ، أو وفاته ، أو ألي سبب آخر، وترتب على( 12

 القدرة على الوفاء بأجور العامل ملدة ثالثة أشهر متتالية. ذلك عدم

 أي حاالت أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير.( 13

( يوما 15يجوز لصاحب العمل الجديد تجربة عمل العامل العاملة قبل نقل خدماته إليه ملدة ال تزيد على ) ثانيا:

 الفترة. ع أجر العامل املتفق عليه خالل تلكوذلك بعد الحصول على إشعار )أجير( على أن يلتزم بدف

 يشترط إلتمام نقل الخدمات قيام صاحب العمل الجديد بما يلي: ثالثا:

 سداد رسوم نقل الخدمات املقررة.( 1

رياال عن كل  ( مائة وخمسين150تحمل تكاليف إيواء العاملة لدى دور اإليواء خالل فترة بقائها فيها، بواقع )( 2

 جزء من اليوم؛ وفق اآللية التي تضعها الوزارة لذلك.يوم أو 

 يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه. رابعا:

 على نائب الوزير اتخاذ ما يلزم لتبليغه وتنفيذه. خامسا:

 وهللا ولي التوفيق

 وزير العمل والتنمية االجتماعية

 علي بن ناصر الغفيص
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  التعميم السابع عشر:

 (املساجينقرار توظيف )

 ه.8/8/1438 ( وتاريخ110280قرار وزاري رقم )

إن وزير العمل والتنمية االجتماعية، وبناء على الصالحيات املخولة له نظاما ، بعد االطالع على نظام العمل 

وبعد االطالع على املادة الحادية عشرة مكرر من  ،ه23/8/1426( وتاريخ 51الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

نظام العمل القاضية بأن للوزير أن يتخذ اإلجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وبعد 

االطالع على املادة السادسة والعشرين املتعلقة بتحديد نسبة التوطين في املنشآت، وبعد االطالع على برقية 

املتضمنة املوافقة على برنامج تحفيز املنشآت لتوطين  ه،15/8/1432وتاريخ ( 38100رقم ) املقام السامي

 ه.12/10/1432 ( وتاريخ4040الوظائف "نطاقات" وبعد االطالع على القرار الوزاري رقم )

 يقرر ما يلي:

 العامة للسجون أوال: يشترط على منشآت القطاع الخاص التي توظف سعوديين من النزالء في قطاع املديرية 

 تسجيل العاملين لديها في املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

 ثانيا: تلتزم املنشآت بدفع أجر شهري للعاملين فيها تكون قيمته مماثلة للراتب املسجل في املؤسسة العامة

 للتأمينات االجتماعية.

 .تاريخ تطبيق هذا القرار ثالثا: تطبق أحكام هذا القرار على العقود التي يتم تجديدها بعد

وينشر في الجريدة الرسمية، وفي موقع الوزارة  ،ه2/9/1438رابعا: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ 

 اإللكتروني.

 خامسا: على نائب الوزير اتخاذ ما يلزم لتنفيذه

 وهللا املوفق

 وزير العمل والتنمية االجتماعية

 علي بن ناصر الغفيص
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 التفصيلي وضوعيامل الفهرس

 6 الباب األول: التعريفات واألحكام العامة

 6 التعريفات األول:  الفصل

 6 النظام تسمية (: 1)

 6 النظام تعريفات (: 2)

:  الفصل ي
 
 9 العامة األحكام الثان

، العمل أحقية (: 3) ن    وتساوي  هم للمواطني 
ن
 9 العمل حق ف

ام وجوب (: 4) ن يعة والعامل العمل صاحب الت   9 اإلسالمية بالشر

 9 رسيانها ومدى النظام، أحكام عليهم تشي الذين واألشخاص العقود (: 5)

   العامل عىل النظام رسيان مدى (: 6)
 10 والمؤقت والموسم   العرضن

 11 النظام أحكام تطبيق من استثناء (: 7)

ط أي بطالن (: 8)  12 النظام ألحكام مخالفة مصالحة أو إبرام أو رسر

   العربية اللغة استعمال (: 9)
ن
ها، البيانات ف  12 االختالف عند المعتمدة وه   وغت 

 12 خالفه عىل النص عدم عند الهجري التاري    خ اعتماد (: 10)

 13 حقوقهم جميع عماله العمل صاحب إليه يعهد من إعطاء وجوب (: 11)

 13 العاملة األيدي انتقال موتنظي السوق أداء تحسن إجراءات الوزير اتخاذ : مكرر (11)

 13 اللوائح اعتماد وضوابط العمل، تنظيم الئحة نموذج (: 12)

ن  الالئحة، إعداد (: 13) وط وتضمي   14 عليها والتعديل وإعالنها إضافية، رسر

 15 ملغاة (: 14)

 15 العمل بدء عند العمل لمكتب تبليغها الواجب البيانات (: 15)

 16 العمل صاحب ممثل (: 16)

 16 والراحة العمل مواعيد وجدول ونحوها، بالسجالت اإلحتفاظ مكان (: 17)

 17 الجديد المالك إىل حقوقالعمال ونقل شكلها، تغت   أو المنشأة ملكية انتقال عند والحقوق العمل عقود (: 18)

 18 ممتازة ديون للعامل المستحقة المبالغ (: 19)

 18 اآلخر حرية عىل والضغط النظام، استعمال إساءة جواز عدم (: 20)

 19 العالقة ذات الجهات مع الوزير تنسيق (: 21)

 

 : ي
 
 20 تنظيم عمليات التوظيف الباب الثان

 20 التوظيف وحدات األول:  الفصل

 20 للتوظيف وحدات الوزارة توفت   (: 22)

   المواطن أحقية (: 23)
ن
   اسمه تقييد ف

ن
 21 التوظيف وحدة ف

ها واجراءاته العمل ست   قواعد (: 24)    وغت 
ن
 21 التوظيف وحدات ف

 21 التوظيف وحدة بخصوص العمل صاحب من المرسلة البيانات (: 25)

، استقطاب وجوب (: 26) ن ن  ونسبة السعوديي   22 الواجبة التوطي 

   التسجيل بعد إال التوظيف بعدم اإللزام جواز (: 27)
ن
 23 التوظيف وحدات ف
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:  الفصل ي
 
 24 المعوقي    توظيف الثان

ط   (: 28)
، توظيف وجوب رسر ن  24 توظيفهم ونسبة المعوقي 

 26 العمل بسبب المصاب العامل توظيف وجوب (: 29)

، لتوظيف األهلية المكاتب الثالث:  الفصل  27 األهلية االستقدام ومكاتب المواطني  

خيص (: 30) ، لممارسة الت  ن وطهما مهماتهما وتحديد النشاطي   27 ذلك وغت   ورسر

ة عقدية بعالقة العمل بأصحاب يرتبطون الذين المستقدمون العمال :  (31)  غي   المرجعية اإلشارة خطأ!  مبارسر

 28معّرفة. 

 

 29 الباب الثالث: توظيف غي  السعوديي   

 29 الوزارة موافقةب إال االستقدام جواز عدم (: 32)

، عمل رخصة (: 33) وط األجنب    29 منحها ورسر

   ال (: 34)
 29 آخر أمر أي العمل رخصة عن يغبن

 30 المخالفة عند الرخصة تجديد عن االمتناع جواز (: 35)

 30 األجنب    عىل المحظورة المهن (: 36)

 31 المدة تحديد عدم عند والحال مدته، وتحديد األجنب    عمل عقد كتابة (: 37)

   العامل عمل (: 38)
ن
 31 مهنته غت   مهنة ف

، عند العامل عمل (: 39)  31 الداخلية وزارة إىل وإحالتهم الخاص، لحسابه أو الغت 

   التكاليف (: 40)
 32 والعامل العامل، صاحب يتحملها الب 

وط (: 41)  33 المهنة وتغيت   الخدمات، ونقل االستقدام، وضوابط رسر

 

 40 الباب الرابع: التدريب والتأهيل

 40 العمل صاحب لدى للعاملي    والتأهيل التدريب األول:  الفصل

ن  العمال إعداد (: 42)  40 األجانب مكان ليحلوا السعوديي 

ن  العمال من معينة نسبة تدريب يجب حب   األدنن  الحد (: 43)  41 السعوديي 

وط القواعد عىل التدريب برنامج اشتمال (: 44) ها االختبار وطريقة والمدة والشر  41 وغت 

:  الفصل ي
 
 44 العمل صاحب لدى العاملي    غي   مع والتدريب التأهيل عقد الثان

 44 العقد تعريف (: 45)

ها والمكافأة التدريب ومدة المهنة وتحديد التدريب، عقد كتابة (: 46)  44 وغت 

 44 ونحوهما اهدوالمع الكليات طالب تدريب (: 47)

ط (: 48)  45 التدريب بعد العمل من المتدرب امتناع عند والحال التدريب، عقد إنهاء جواز رسر

ها واإلصابات الساعات وعدد اإلجازات أحكام رسيان (: 49)  45 التدريب عقود عىل وغت 

 

 46 الباب الخامس: عالقات العمل

 46 العمل عقد األول:  الفصل

 46 العمل عقد تعريف (: 50)
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   العامل أحقية العمل، عقد كتابة (: 51)
ن
 46 الحكومة عمال عقود مقام وميق ما العقد، إثبات ف

 46 يحتويه وما العمل، لعقد الموحد النموذج (: 52)

 47 األعىل وحدها التجربة، مدة عىل النص وجوب (: 53)

ة تکرار جواز عدم من الستثناءا (: 54)  48 التجربة خالل العقد إنهاء عند والحال التجربة، فت 

   االستمرار عند والحال المدة، المحدد العقد انتهاء (: 55)
ن
اط تنفيذه، ف  غت   إىل دالمحد العقد وتحول تجديده، واشت 

 49 محدد

   األصلية للمدة امتداد التجديد مدة اعتبار (: 56)
ن
 49 العامل حقوق تحديد ف

 49 عليه المتفق العمل بانجاز العقد انتهاء (: 57)

ط (: 58)  50 عمله مكان من العامل نقل جواز رسر

 50 نحوه أو اليوم   األجر إىل الشهري األجر من العامل نقل (: 59)

 51 عمله عن جوهريا اختالفا يختلف بعمل العامل تكليف (: 60)

:  الفصل ي
 
 52 التأديب وقواعد الواجبات الثان

 :
ا
 52 العمل أصحاب واجبات أوال

يل دون حقه إعطاءهو  أجره واحتجاز سخرة، العامل تشغيل حظر (: 61) ن  52 أجره تتن

 53 يعمل لم ولو أجره العامل استحقاق (: 62)

 53 العمل لمكان محرمة مادة أي إدخال منع (: 63)

 53 ودائعه وتعاد خدمة، شهادة العامل يعىط العقد انتهاء عند (: 64)

ا:   54 العمال واجبات ثانيا

 الطبية، للفحوص والخضوع الكوارث، حالة العون وتقديم الخلق، وحسن باآلالت، والعناية العمل، إنجاز (: 65)

 54 األرسار وحفظ

ا: 
ا
 55 التأديب قواعد ثالث

 55 العامل عىل إيقاعها الجائز التأديبية الجزاءات (: 66)

   واردة غت   عقوبة إيقاع جواز عدم (: 67)
ن
 55 العمل تنظيم الئحة أو النظام ف

ط (: 68)  55 المخالفة تكرار حال العقوبة تشديد جواز رسر

   التقادم (: 69)
ن
 56 والمخالفات العقوبات ف

 أجره، من مةالغرا قتطاعالو  الواحدة، المخالفة عىل وللجزاء للغرامة، األعىل الحد العمل، خارج المخالف عاقبةم (: 70)

 56 العمل عن إيقافه ومدة

 56 العامل عىل الجزاء توقيع آلية (: 71)

اضه، عند والمختص عليه، الجزاء توقيع بقرار العامل تبليغ (: 72) اض ومدة اعت   56 االعت 

   الغرامات سجل (: 73)
ن
 57 بها والمترصف الغرامات، هذه ومرصف المنشأة، ف

 58  العمل عقد ءانتها  الثالث:  الفصل

 58 العمل عقد انتهاء أحوال (: 74)

 59 المدة محدد غت   العقد إنهاء آلية (: 75)

ن  أحد يراع لم إذا لحالا (: 76)  59 المدة محدد غت   العقد إنهاء آلية الطرفي 

ر تعويض قدر (: 77) وع سبب بدون العقد إنهاء من المترصن  60 مشر

 60 آخر عمل عن للبحث اإلشعار مهلة أثناء عمله عن الغياب العامل أحقية : (78)

   والعجز الوفاة أثر (: 79)
ن
 61 لعملا عقد إنهاء ف

 61 تعويضه أو إشعاره، أو مكافأته، دون العامل عقد فسخ حاالت (: 80)

 62 إشعار دون العمل ترك العامل أحقية حاالت (: 81)

ط (: 82)  63 المرض بسبب العامل خدمة إنهاء جواز رسر
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اط (: 83)  64 المادة مخالفة حال والتقادم منافسته، وعدم أرساره إفشاء عدم العامل عىل العامل صاحب اشت 

 65 الخدمة نهاية مكافأة الرابع:  الفصل

 65 الخدمة نهاية مكافأة حساب آلية (: 84)

 65 العامل استقالة بسبب العمل انتهاء كان إذا الخدمة نهاية مكافأة حساب ليةآ (: 85)

    ونحوها  العموالت  مبالغ  حسب  عدم  عىل  االتفاق  زواج (: 86)
ن
 ةنهاي  مكافأة  أساسه  عىل  تسوى  الذي  األجر  ف

 65 الخدمة

ط (: 87)  66 للعمل تارك كونه مع كاملة الخدمة نهاية مكافأة العامل استحقاق رسر

 66 العامل حقوق العمل صاحب تصفية مدة (: 88)

 

وط العمل وظروفه  67 الباب السادس: شر

 67 األجور األول:  الفصل

 67 لألجور أدنن  حد وضع جواز (: 89)

   المعتمدة العملة (: 90)
ن
 67 الرصف وآلية ه،رصف ومواعيد األجر، دفع ف

   الحال (: 91)
ن
   العامل تسبب ف

ن
   والتقادم العمل، صاحب آالت إتالف أو فقد ف

ن
 68 المسألة هذه ف

 68 العامل أجور من الحسم جواز حاالت (: 92)

   المحكمة وسلطة العامل، أجر من المحسومة المبالغ لنسبة األعىل الحد (: 93)
ن
 69 ذلك عىل الزيادة ف

وع، مسوغ دون أجره أداء عن تأخر أو العامل أجر من العمل صاحب حسم إذا الحال (: 94)    والغرامة مشر
 توقع الب 

 69 عليه

   تحديده عدم عند العامل أجر تقدير طريقة (: 95)
ن
 70 العقد ف

 70 الحقوق من أي حساب لغرض ؛-ونحوها بالعموالت محددا أجره كان إذا- اليومية العامل أجرة تحديد طريقة (: 96)

   له المدفوع العامل أجر قدر (: 97)
ن
 71 ذلك ومدة توقيفه، حال ف

:  الفصل ي
 
 72 العمل ساعات الثان

 72 العمل ساعات عدد تحديد (: 98)

   المحدد عن الزيادة جواز (: 99)
ن
 72 الوزير من بقرار السابقة المادة ف

 72 بالتناوب العمل أداء كان إذا السابق التحديد عىل الزيادة جواز (: 100)

ات الثالث:  الفصل  73 األسبوعية والراحة الراحة فير

 :
ا
ات أوال  73 الراحة فير

ة قدر (: 101)  73 اليومية الراحة فت 

ات دخول عدم (: 102)  73 العمل ساعات ضمن الراحة فت 

 73 الوزير من بقرار راحة دون العمل استمرار جواز (: 103)

ا:   74 األسبوعية الراحة ثانيا

 74 هعن التعويض ازجو  وعدم استبداله، وآلية األسبوعية، الراحة يوم حديدت (: 104)

 74 للعامل المستحقة األسبوعية الراحات تجميع ضوابط (: 105)

 74 واألسبوعية اليومية والراحة العمل ساعات عدد تحديد مخالفة جواز حاالت (: 106)

 75 أجرها تحديد وآلية اإلضافية، العمل ساعات (: 107)

   الحاالت (: 108)
 76 اليومية والراحة العمل ساعات تحديد مواد عليها تشي ال الب 

 78 اإلجازات الرابع:  الفصل

   جواز وعدم السنوية، اإلجازة مدة (: 109)
 78 عنها بدال تقاضن
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 78 السنوية اإلجازة تأجيل جواز (: 110)

 78 السنوية اإلجازة عن التعويض (: 111)

   اإلجازة (: 112)
ن
 79 والمناسبات األعياد ف

 80 مولود ووالدة والزواج الوفاة إجازة (: 113)

 80 الحج فريضة أداء إجازة (: 114)

 80 تحاناتاالم أداء إجازة (: 115)

 81 أجر دون اإلجازة (: 116)

 82 المرضية إلجازة (: 117)

 82 لالعم صاحب غت   عند المذكورة اإلجازات أثناء العمل جواز عدم (: 118)

 

 83 الباب السابع: العمل لبعض الوقت 

 83 الوقت لبعض العمل مفهوم تحديد (: 119)

 83 تالوق لبعض للعمل المنظمة والضوابط القواعد (: 120)

 

ى وإصابات العمل والخدمات الباب الثام ن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكير

 85 الصحية واالجتماعية

 85 العمل مخاطر من الوقاية األول:  الفصل

 85 المهنية والصحة والسالمة الحماية تجاه العمل صاحب واجب (: 121)

 85 ونحوها العمل عن الناجمة واألمراض األخطار تجاه العمل صاحب واجب (: 122)

 85 مهنته بمخاطر العامل إحاطة وجوب (: 123)

 86 الوقائية الوسائل استعمال تجاه العامل واجب (: 124)

 86 الحريق من للوقاية الالزمة االحتياطات تجاه العمل صاحب واجب (: 125)

 86 عماله غت   إصابات عن العمل صاحب مسؤولية مدى (: 126)

:  الفصل ي
 
ى الصناعية الحوادث من الوقاية الثان  87 الكير

 87 الفصل هذا أحكام بتطبيق الملزم تحديد (: 127)

   الواردة المفاهيم تحديد (: 128)
ن
 87 الفصل ف

ى المخاطر ذات المنشآت تحديد ضوابط (: 129)  87 الكت 

 88 السابقة المادة أساس عىل منشآتهم وضع العمل أصحاب حديدت (: 130)

تيبات (: 131)  88 ىالكت   المخاطر من للوقاية الالزمة الت 

 89 العمل إصابات الثالث:  الفصل

 89 الفصل هذا رسيان نطاق تحديد (: 132)

 89 عمل بإصابة المصاب العامل الجع (: 133)

 89 العمل إصابة تحديد (: 134)

 89 العمل إصابة عن الناشئة اتواالنتكاس اتالمضاعف (: 135)

 90 العجز درجات وتحديد المهنية، األمراض تحديد (: 136)

 90 اإلصابة استمرار عند والحال للمصاب، المالية المعونة قدر (: 137)

   الكىل   العجز عن التعويض (: 138)
 90 والوفاة والجزن 
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 91 اإلصابة عن العامل تعويض لزوم عدم حاالت (: 139)

ن  العمل أصحاب ؤوليةمس (: 140)  91 للعامل المهنية اإلصابة عن السابقي 

 92 العمل إصابات عن اإلبالغ إجراءات (: 141)

 93 واالجتماعية الصحية الخدمات الرابع:  الفصل

 93 األولية اإلسعافات خزانة (: 142)

ن  العمال فحص (: 143)  95 دوري بشكل المهنية باألمراض لإلصابة المعرضي 

 95 والعالجية الوقائية الصحية العناية توفت   وجوب (: 144)

 95 واالدخار التوفت   صندوق (: 145)

   عمال يؤدي من تجاه العمل صاحب واجب (: 146)
ن
 95 العمران عن البعيدة األماكن ف

   الغذائية والوجبات والمخيمات المساكن توفت   وجوب (: 147)
ن
 96 البعيدة األماكن ف

 97 للعمل العمال انتقال وسائل توفت   (: 148)

 

 98 الباب التاسع: تشغيل النساء 

 98 مزاولتها المرأة عىل المحظور األعمال (: 149)

ة أثناء النساء تشغيل جواز عدم (: 150)  98 الليل من فت 

 99 الوضع إجازة (: 151)

 99 ملغاة (: 152)

 100 والوالدة الحمل أثناء للمرأة الطبية الرعاية توفت   (: 153)

 100 العمل أثناء المولود إرضاع (: 154)

 101 الوضع إجازة أثناء إنذارها أو العاملة فصل جواز عدم (: 155)

   العاملة فصل جواز عدم (: 156)
ن
 101 الوالدة قبل ما أو الوضع أو حملال عن الناتج مرضها ف

 101 إجازتها أثناء آخر لدى عملت إذا السابقة العاملة حقوق سقوط (: 157)

احة مقاعد توفت   (: 158)  101 للعامالت است 

 102 العامالت ألطفال اتمربي توفت   ضوابط (: 159)

 102 المعتدة إجازة (: 160)

 

: تشغيل األحداث  103 الباب العاشر

 103 مزاولتها األحداث عىل المحظور األعمال (: 161)

ة الخامسة يتم لم من تشغيل (: 162)  103 عمره من عشر

   األحداث تشغيل (: 163)
ن
 104 الليل ف

 105 اإلجازات أثناء تشغيلهم وحظر األحداث، عمل ساعات عدد (: 164)

 105 تشغيله قبل الحدث من المطلوبة المستندات (: 165)

 105 األحداث عن العمل مكتب غیتبل وجوب (: 166)

   األحداث يؤديه ما عىل الباب هذا أحكام رسيان عدم (: 167)
ن
 105 مالتعلي ألغراض المدارس ف

 

 



 نـــــظام الــعمـــــــــــل

 
 247 

: عقد العمل البحري  107 الباب الحادي عشر

   الواردة باأللفاظ تعريف (: 168)
ن
 107 الباب ف

ن  خضوع (: 169)    العاملي 
ن
 107 الربان لسلطة السفينة ف

 107 العقد مدة وبيان البحارة، عقود تحرير وجوب (: 170)

   الواجبة لتفاصيل (: 171)
ن
 108 النسخ وعدد البحري، العمل عقد ف

وطه، السفينة ظهر عىل العمل قواعد (: 172)  108 كذل إعالن ووجوب ورسر

وط (: 173)  109 البحار عمل رسر

   العملة (: 174)
 109 البحار استحقاق بها يدفع الب 

تب ال السفر اختصار (: 175)  110 البحار أجر نقص عليه يت 

ها أو الرحلة إلغاء عن البحار تعويض (: 176) ها أو إطالتها أو تأجت   110 تأخت 

 110 ونحوه الغرق أو األرس عند أجره البحار ستحقاق (: 177)

 110 ونومهم البحارة غذاء (: 178)

 110 السفينة عىل العمل ساعات عدد (: 179)

 111 أخرى سفينة إنقاذ مكافأة من نصيبا البحار استحقاق (: 180)

   البحار أجر حكم (: 181)
ن
 111 الرحلة أثناء المتوف

 111 ضیتعو  وبغت   إعالن سبق دون العقد إنهاء جواز حاالت (: 182)

امات (: 183) ن  111 فسخه أو العقد انقضاء بعد العمل صاحب لت 

ام حاالت (: 184) ن حيل السفينة مجهز الت   112 هبلد إىل البحار بت 

 

ي المناجم والمحاجر
 
: العمل ف ي عشر

 
 113 الباب الثان

   بالعمل المقصود (: 185)
ن
 113 والمحاجر المناجم ف

 113 والمرأة األحداث تشغيل جواز عدم (: 186)

ن  طبية فحوصات إجراء وجوب (: 187)  113 للعاملي 

 114 العمل ساعات عدد (: 188)

 114 العمل ألماكن لهم المأذون غت   دخول حظر (: 189)

 114 خروجهم وعند دخولهم قبل العمال حرص : (190)

 114 ةالعام بالسالمة خاصة الئحة وضع (: 191)

 115 إنقاذ نقطة إنشاء وجوب (: 192)

 115 سالمالب ولتغيت   وللتمريض، األولية، واإلسعافات اإلنقاذ لوسائل غرف نشاءإ (: 193)

 

: تفتيش العمل  116 الباب الثالث عشر

 116 العمل تفتيش يتوىل من (: 194)

وط (: 195)  116 لعمله العمل مفتش ممارسة رسر

   ختصاصات (: 196)
 117 العمل مفتشر

ن  توقيع (: 197)  118 أعمالهم مزاولتهم قبل تعهد المفتشي 
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   حقوق (: 198)
 119 التفتيش عملية أثناء العمل مفتشر

ن  تجاه العمل أصحاب واجب (: 199)  119 المفتشي 

 119 بحضوره العمل صاحب المفتش تبليغ (: 200)

 120 وسالمته العمال بصحة الخاصة التعليمات إصدار طريقة (: 201)

 120 المطلقة بالشية یالشكاو  إحاطة المفتش يلزم (: 202)

 120 اتحققه عند بالمخالفة ضبط محرصن  المفتش تحرير (: 203)

اك (: 204) ن  اشت     المختصي 
ن
 121 الحاجة عند التفتيش عملية ف

 121 وسنوية شهرية تقارير التفتيش رئيس إعداد (: 205)

 121 التفتيش عن سنويا تقريرا العمالية للشؤون الوزارة وكيل تقديم (: 206)

 122 بالتفتيش متعلقة وسجالت محارصن  نماذج (: 207)

ن  تدريبية دورات تنظيم (: 208)  122 للمفتشي 

 123 وتنظيمها التفتيش أعمال لضبط التنفيذية الالئحة الوزراء مجلس إصدار (: 209)

 

: هيئات تسوية الخالفات   124 العماليةالباب الرابع عشر

 124 ملغاة (: 210)

 124 ملغاة (: 211)

 124 ملغاة (: 212)

 125 ملغاة (: 213)

 125 ملغاة (: 214)

 125 ملغاة (: 215)

 126 ملغاة (: 216)

 126 ملغاة (: 217)

 126 ملغاة (: 218)

 126 ملغاة (: 219)

 127 ملغاة (: 220)

 127 ملغاة (: 221)

 127 ملغاة (: 222)

 128 ملغاة (: 223)

 128 ملغاة (: 224)

 128 ملغاة (: 225)

 128 ملغاة (: 226)

 129 ملغاة (: 227)

 129 ملغاة (: 228)
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: العقوبات  130 الباب الخامس عشر

   عقوبات (: 229)
 130 القرارات أو الالئحة أو النظام مخالفن

   والمحكمة الوزارة سلطة (: 230)
ن
 والعقوبات.  المخالفات جدول اإلدارية.  المحكمة أمام التظلم العقوبات.  إيقاع ف

 130 المخالفات تسوية

 134 إزالتها عدم عند والحال المهلة، خالل المخالفة إزالة المخالف لزوم (: 231)

 134 السداد تأخر عند والحال السداد، ومهلة الغرامات، تحصيل طريقة (: 232)

   يساعد من مكافأة (: 233)
ن
 135 المخالفات كشف ف

   التقادم (: 234)
ن
 135 العمالية الدعاوى بنظر االستعجال العمالية.  الحقوق ف

وط تغيت   جواز عدم (: 235)  135 الدعوى نظر أثناء المنشأة تشغيل رسر

 135 ملغاة (: 236)

 136 ملغاة (: 237)

 136 ملغاة (: 238)

 136 ملغاة (: 239)

 136 ملغاة (: 240)

 136 ملغاة (: 241)

 137 ملغاة (: 242)

 

: أحكام ختامية  138 الباب السادس عشر

ها التنفيذية واللوائح القرارات إصدار (: 243)  138 ونشر

 138 السابق النظام محل النظام هذا إحالل (: 244)

   النظام شر ن (: 245)
ن
 138 الرسمية الجريدة ف

 139 المراسيم والقرارات الوزارية

 154 المالحق

 154 العمل تنظيم لالئحة الموحد النموذج

 175 والجزاءات المخالفات جداول

 181 الموحد العمل عقد نموذج

 187 الكفالة بنقل الحكم صيغة

   الخروج حكم صيغة
 188 النهان 

 189 والعقوبات المخالفات جدول
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 199 التعاميم والقرارات الوزارية

  العمل مكتب إىل العمالية بالدعوى التقدم جوب)و 
ا
 199 (العمالية المحاكم أمام رفعها قبل أوال

ة )بدء ة العمالية()الدعاوى والدوائر المحاكم مبارسر    اليست 
اض تقبل ال الب   أحكام تنفيذ باالستئناف()طلبات االعت 

ونيا( العمالية الدعوى العمالية()تقديم والدوائر المحاكم  201 إلكت 

 203 العمالية( والدوائر المحاكم إىل الودية التسوية إدارات من المعامالت إحالة )جهة

 205 (المتوسطة المنشآت قسيم)ت

 206 (المرأة عمل لبيئة الموحد )التنظيم

ن  فصل )حظر ( بشكل السعوديي   214 جماع 

 217 المنشآت( مخالفات )جدول

( التأنيث )ضوابط ن  219 والتوطي 

 222 الحر( )العمل

 223 (بعد عن )العمل

   العمل ساعات وزيادة )خفض
ن
 225 األعمال( بعض ف

ة العمالقة المنشآت )إلزام شادية وثيقة عملب والكبت   227 العمل( ألخالقيات است 

 228 العمالية( الودية التسوية )قواعد

   الودية للتسوية المنظمة واإلجراءات )القواعد
ن
 229 العمالية( الخالفات ف

 237 الحكومية( الجهات ضد الصادرة القضائية األحكام )تنفيذ

ىل   العامل خدمات )نقل
ن  238 آلخر( عمل صاحب من المتن

( توظيف )قرار ن  240 المساجي 

 241 التفصيلي  الفهرس الموضوعي 

 


