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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻗﺮار رﻗﻢ (219) :

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

ﺗﺎرﻳﺦ1426/8/22:ﻫـ

اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
إن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮاردة ﻣﻦ دﻳﻮان رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺮﻗﻢ /56032ب وﺗﺎرﻳﺦ 1425/11/24ﻫـ ،

اﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎب ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ رﻗﻢ  /58س ص و ﺗﺎرﻳﺦ  1420/11/1ﻫـ  ،اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ ﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎم
اﻟﻌﻤﻞ .

وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ) م (21 /وﺗﺎرﻳﺦ 1389/9/6ﻫـ.
وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ رﻗﻢ ) (244وﺗﺎرﻳﺦ 1422/5/24ﻫـ  ،ورﻗﻢ ) (202وﺗﺎرﻳﺦ 1426/5/27ﻫـ ورﻗﻢ )(259
وﺗﺎرﻳﺦ 1426/6/26ﻫـ  ،اﻟﻤﻌﺪة ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺒﺮاء .

وﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى رﻗﻢ ) (48/48وﺗﺎرﻳﺦ 1425/10/29ﻫـ .
وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ) (390وﺗﺎرﻳﺦ 1426/7/24ﻫـ
ﻳﻘﺮر
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ  ،ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ.
وﻗﺪ اﻋﺪ ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻠﻜﻲ ﺑﺬﻟﻚ  ،ﺻﻴﻐﺘﻪ ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻬﺬا.
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
) ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻠﻜﻲ (
اﻟﺮﻗﻢ  :م51 /
اﻟﺘﺎرﻳﺦ 1426/8/23 :ﻫـ
ﺑﻌﻮن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻧﺤﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد
ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ) اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ) أ (90 /وﺗﺎرﻳﺦ 1412/8/27ﻫـ .
وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ) اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ) أ (13/وﺗﺎرﻳﺦ 1414/3/3ﻫـ .
وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ) اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )أ (91/وﺗﺎرﻳﺦ 1412/8/27ﻫـ .
وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى رﻗﻢ ) (48/48وﺗﺎرﻳﺦ 1425/10/29ﻫـ .
وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ) (219وﺗﺎرﻳﺦ 1426/8/22ﻫـ .
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ آت :
أوًﻻ  :اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ  ،ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ .
ﺛﺎﻧﻴًﺎ :ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء – ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ – ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮﺳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا .
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻗﺮار رﻗﻢ (140) :

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

ﺗﺎرﻳﺦ 1434 / 5 / 6 :ﻫـ

اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
إن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﺮﻗﻢ ) (51148وﺗﺎرﻳﺦ 1433/11/28ﻫـ  ،اﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻗﻴﺔ

وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ رﻗﻢ ) (59982وﺗﺎرﻳﺦ 1430/9/27- 26ﻫـ  ،ﻓﻲ ﺷﺄن ﻇﺎﻫﺮﺗﻲ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺒﺔ وﻫﺮوب

ﺑﻌﺾ ﺧﺪم اﻟﻤﻨﺎزل ﻣﻦ ﻛﻔﻼﺋﻬﻢ  ،اﻟﻤﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى رﻗﻢ ) (50/114وﺗﺎرﻳﺦ 1433/10/22ﻫـ ،

اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ ﻣﺸﺮوع ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ .
وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ .

وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ) م (51 /وﺗﺎرﻳﺦ 1426/8/23ﻫـ .
وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺘﺄﺷﻴﺮات دﺧﻮل اﻟﺤﺞ أو اﻟﻌﻤﺮة وﻏﻴﺮﻫﺎ  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ
رﻗﻢ )م (42/وﺗﺎرﻳﺦ 1404/10/18ﻫـ .

وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻀﺮ رﻗﻢ ) (165وﺗﺎرﻳﺦ 1434/3/23ﻫـ  ،اﻟﻤﻌﺪ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺒﺮاء ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء .
وﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى رﻗﻢ ) (50/114وﺗﺎرﻳﺦ 1433/10/22ﻫـ .
وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ) (262وﺗﺎرﻳﺦ 1434/4/15ﻫـ .
ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
أوًﻻ  :ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ) م ( 51 /وﺗﺎرﻳﺦ

1426/8/23ﻫـ  ،ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻻﺗﻲ :
"اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن :
.1

ﻻ ﻳﺠﻮز  -ﺑﻐﻴﺮ اﺗﺒﺎع اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة  -أن ﻳﺘﺮك ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ  ،وﻻ ﻳﺠﻮز

ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ آﺧﺮ  ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮه  ،وﺗﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت  ،واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻔﺘﺸﻴﻬﺎ  ،وﻣﻦ ﺛﻢ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ

وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ .

6

نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

.2

ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺘﺮك ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص  ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص ،

وﺗﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺿﺒﻂ وإﻳﻘﺎف وﺗﺮﺣﻴﻞ وإﻳﻘﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﺨﺎص

)اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺋﺒﺔ( ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع واﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ واﻟﻤﺘﻐﻴﺒﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ )اﻟﻬﺎرﺑﻴﻦ( وﻛﺬﻟﻚ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ

ﻟﻬﺆﻻء واﻟﻤﺘﺴﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ واﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻦ ﻟﻬﻢ وﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ دور ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺤﻘﻬﻢ" .

ﺛﺎﻧﻴًﺎ  :إﻟﻐﺎء اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ) م ( 51 /وﺗﺎرﻳﺦ

1426/8/23ﻫـ .

ﺛﺎﻟﺜًﺎ  :اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ  ،ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ .
وﻗﺪ أﻋﺪ ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻠﻜﻲ ﺑﺬﻟﻚ  ،ﺻﻴﻐﺘﻪ ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻬﺬا .

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﺮﻗﻢ  :م24 /
اﻟﺘﺎرﻳﺦ 1434/5/12 :ﻫـ
ﺑﻌﻮن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻧﺤﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد
ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ) اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ) أ (90 /ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1412/8/27ﻫـ .
وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ) اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ) أ (13/ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1414/3/3ﻫـ .
وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ) اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )أ (91/ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1412/8/27ﻫـ .
وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ) م (51 /ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1426/8/23ﻫـ .
وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺘﺄﺷﻴﺮات دﺧﻮل اﻟﺤﺞ أو اﻟﻌﻤﺮة وﻏﻴﺮﻫﺎ  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ
رﻗﻢ )م (42/ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1404/10/18ﻫـ .

وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى رﻗﻢ ) (50/114ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1433/10/22ﻫـ .
وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ) (140ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1434/5/6ﻫـ .
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ آت :
أوًﻻ  :ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ) م( 51 /

وﺗﺎرﻳﺦ 1426/8/23ﻫـ  ،ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻻﺗﻲ :
"اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن :
.1

ﻻ ﻳﺠﻮز  -ﺑﻐﻴﺮ اﺗﺒﺎع اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة  -أن ﻳﺘﺮك ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ  ،وﻻ ﻳﺠﻮز
ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ آﺧﺮ  ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮه  .وﺗﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت  ،واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻔﺘﺸﻴﻬﺎ  ،وﻣﻦ ﺛﻢ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ

وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ .
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

.2

ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺘﺮك ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص  ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص  ،وﺗﺘﻮﻟﻰ

وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺿﺒﻂ وإﻳﻘﺎف وﺗﺮﺣﻴﻞ وإﻳﻘﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﺨﺎص )اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﺴﺎﺋﺒﺔ( ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع واﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ واﻟﻤﺘﻐﻴﺒﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ )اﻟﻬﺎرﺑﻴﻦ( وﻛﺬﻟﻚ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﻟﻬﺆﻻء

واﻟﻤﺘﺴﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ واﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻦ ﻟﻬﻢ وﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ دور ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺤﻘﻬﻢ" .

ﺛﺎﻧﻴًﺎ  :إﻟﻐﺎء اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ) م( 51 /

وﺗﺎرﻳﺦ1426/8/23ﻫـ .

ﺛﺎﻟﺜًﺎ  :اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ  ،ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ .
راﺑﻌًﺎ  :ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء ورؤﺳﺎء اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  -ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨًﺼﻪ – ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﻣﺮﺳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا .

ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد

9

نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻗﺮار رﻗﻢ (258) :

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

ﺗﺎرﻳﺦ 1436 / 6 / 3 :ﻫـ

اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
إن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﺮﻗﻢ ) (14767وﺗﺎرﻳﺦ 1435/4/20ﻫـ  ،ﻓﻲ ﺷﺎن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ

ﻣﻮاد ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ  ،اﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى رﻗﻢ ) (9/14وﺗﺎرﻳﺦ 1435/4/3ﻫـ اﻟﻤﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن .
وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ) م (51 /وﺗﺎرﻳﺦ 1426/8/23ﻫـ .
وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ  :رﻗﻢ ) (104وﺗﺎرﻳﺦ 1436/2/17ﻫـ  ،ورﻗﻢ ) (490وﺗﺎرﻳﺦ 1435/7/28ﻫـ ورﻗﻢ )(309
وﺗﺎرﻳﺦ 1433/5/25ﻫـ  ،اﻟﻤﻌﺪة ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺒﺮاء ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء .

وﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى رﻗﻢ ) (9/14وﺗﺎرﻳﺦ 1435/4/3ﻫـ .
وﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ) (643وﺗﺎرﻳﺦ 1436/5/14ﻫـ .
ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
أوًﻻ  :اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ) م ( 51 /وﺗﺎرﻳﺦ 1426/8/23ﻫـ  ،ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ
اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ .

وﻗﺪ أﻋﺪ ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻠﻜﻲ ﺑﺬﻟﻚ  ،ﺻﻴﻐﺘﻪ ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻬﺬا .
ﺛﺎﻧﻴًﺎ  :دون إﺧﻼل ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻮزارة اﻟﻌﻤﻞ  ،ﺗﻨﻈﺮ ﻫﻴﺌﺎت ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ – إﻟﻰ ﺣﻴﻦ إﻧﺸﺎء

اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (3ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )أوًﻻ( ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م(1/

وﺗﺎرﻳﺦ 1435/1/22ﻫـ  -ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻌﻬﺎ وزارة اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة ) (4ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ( ﻣﻦ

ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ  ،وﺗﻮﻗﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ(
ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ .

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﺮﻗﻢ  :م46 /
اﻟﺘﺎرﻳﺦ 1436/6/5 :ﻫـ
ﺑﻌــــــﻮن اﻟﻠــــــﻪ ﺗﻌﺎﻟــــــــﻰ
ﻧﺤﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد
ﻣـﻠــﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــــــــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳــــــــﺔ
ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ) أ (90 /ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1412/8/27ﻫـ .
وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ) اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ) أ (13/ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1414/3/3ﻫـ .
وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )أ (91/ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1412/8/27ﻫـ .
وﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى رﻗﻢ ) (9/14ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1435/4/3ﻫـ .
وﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ) (258ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1436/6/3ﻫـ .
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ آت :
أوًﻻ  :اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ) م ( 51 /وﺗﺎرﻳﺦ 1426/8/23ﻫـ  ،ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ
اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ .

ﺛﺎﻧﻴًﺎُ :ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺑﻌﺪ )ﺳﺘﺔ( أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .
ﺛﺎﻟﺜًﺎ  :ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء ورؤﺳﺎء اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  -ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨًﺼﻪ – ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮﺳﻮﻣﻨﺎ

ﻫﺬا .

ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
) ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻠﻜﻲ (
اﻟﺮﻗﻢ  :م14 /
اﻟﺘﺎرﻳﺦ 1440/2/22 :ﻫـ
ﺑﻌﻮن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻧﺤﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد
ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ) اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ) أ (90 /وﺗﺎرﻳﺦ 1412/8/27ﻫـ .
وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ) اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ) أ (13/وﺗﺎرﻳﺦ 1414/3/3ﻫـ .
وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ) اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )أ (91/وﺗﺎرﻳﺦ 1412/8/27ﻫـ .
وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻗﺮاري ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى رﻗﻢ ) (10/47ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1439/4/22ﻫـ ،ورﻗﻢ ) (54/215ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1440/1/28ﻫـ.
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ آت :
أوًﻻ  :أ -ﻳﺠﺐ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ،أن ﻳﺴﺒﻖ رﻓﻌﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻘﺪم إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ –اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻣﻜﺎن
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ -ﻟﻴﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ودﻳًﺎ ،وﻳﺼﺪر وزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل -اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ.

ب -ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻟﻤﺪة )ﺛﻼث( ﺳﻨﻮات اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ،

وﻳﺠﻮز –ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء -ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﺪة ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮﻓﻊ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ووزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮًا ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻮﻳﻤﻬﻤﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة ﺑـ)ﺳﺘﺔ( أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

ﺛﺎﻧﻴًﺎ :إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻷرﺑﻌﻴﻦ( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م(1/

ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1435/1/22ﻫـ ،ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ) (3وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻵﺗﻲ:

"-3أ -ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮر

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺧﻼف ذﻟﻚ.
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

ب -ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ ﺑﻴﻦ واﺣﺪ )أو أﻛﺜﺮ( ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ وﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﺎﻟﻪ ،أو ﻓﺮﻳﻖ

ﻣﻨﻬﻢ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺷﺮوط اﻟﻌﻤﻞ".

ﺛﺎﻟﺜًﺎ :إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎدﻳﺘﻦ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (51/ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1426/8/23ﻫـ ،اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم

اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
 -1اﻟﻤﺎدة )اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ(:
أ-

ﻻ ﺗﻘﺒﻞ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ أي دﻋﻮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا

اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮًا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺪم
اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﺬرًا ﺗﻘﺒﻠﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،أو ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ إﻗﺮار ﺑﺎﻟﺤﻖ.

ب -ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل.
 -2اﻟﻤﺎدة )اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ(:
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎرﻳﺔ
ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻹﺟﺮاءات ،ﺗﻐﻴﻴﺮًا ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺿﺮار ﺑﻤﻮﻗﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى.

راﺑﻌًﺎ :ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء ورؤﺳﺎء اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ –ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ -ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﻣﺮﺳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا.

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
) ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻠﻜﻲ (
اﻟﺮﻗﻢ  :م134 /
اﻟﺘﺎرﻳﺦ 1440/11/27 :ﻫـ
ﺑﻌﻮن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻧﺤﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد
ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ) اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ) أ (90 /وﺗﺎرﻳﺦ 1412/8/27ﻫـ .
وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ) اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ) أ (13/وﺗﺎرﻳﺦ 1414/3/3ﻫـ .
وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )أ (97/ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1418/3/17ﻫـ.
وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ) (684ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1440/11/27ﻫـ
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ آت :
ﺛﺎﻟﺜًﺎ :اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (51/ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1426/8/23ﻫـ ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 -1ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( ،ﻟﻴﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻵﺗﻲ:
"ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ –ذﻛﺮًا أو أﻧﺜﻰ -ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ وﺗﺤﺖ إدارﺗﻪ أو إﺷﺮاﻓﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ،وﻟﻮ ﻛﺎن

ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ﻧﻈﺎرﺗﻪ".

 -2ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( ،ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻵﺗﻲ:
"اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ،ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻐﻴﺮه ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم،

واﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻣﺘﺴﺎوون ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ دون أي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ أو اﻟﺴﻦ أو أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ
أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷﺧﺮى ،ﺳﻮاًء أﺛﻨﺎء أداء اﻟﻌﻤﻞ او ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أو اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ".
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

 -3ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻔﻘﺮة ) (4ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ( ،ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻵﺗﻲ:
"ﺑﻠﻮغ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ

اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺴﻦ".

 -4ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ( ،ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻵﺗﻲ:
"ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أو إﻧﺬارﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ أﺛﻨﺎء ﺣﻤﻠﻬﺎ أو ﺗﻤﺘﻌﻬﺎ ﺑﺈﺟﺎزة اﻟﻮﺿﻊ ،وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ

ﻣﺪة ﻣﺮﺿﻬﺎ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ أي ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ُﻳﺜﺒﺖ اﻟﻤﺮض ﺑﺸﻬﺎدة ﻃﺒﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ،وأن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة ﻏﻴﺎﺑﻬﺎ
)ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ( ﻳﻮﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺳﻮاًء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺼﻠﺔ أم ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ".

 -5إﻟﻐﺎء اﻟﻤﺎدة )اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ(.

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﺒﺎب اﻷول
اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت واﻷﺣﮑﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ

16

نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت
اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ:
ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:1
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺗﻴﺔ – أﻳﻨﻤﺎ وردت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم – اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ اﻟﺴﻴﺎق ﺧﻼف
ذﻟﻚ:

-

اﻟﻮزارة  :وزارة اﻟﻌﻤﻞ .

-

اﻟﻮزﻳﺮ  :وزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ .

-

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ  :اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎ ﺷﺆون اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ .

-

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ  :ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أوإﻋﺘﺒﺎري ﻳﺸّﻐﻞ ﻋﺎﻣًﻼ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ .

-

اﻟﻌﺎﻣﻞ  :ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ –ذﻛﺮًا أو أﻧﺜﻰ -ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ وﺗﺤﺖ إدارﺗﻪ أو إﺷﺮاﻓﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ  ،وﻟﻮ

-

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

-

اﻟﻌﻤﻞ  :اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺒﺬول ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ  ،ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻟﻌﻘﺪ ﻋﻤﻞ )ﻣﻜﺘﻮب أو ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻮب( ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ

-

اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺻﻠﻲ  :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺮاد  :ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ اﻟﻤﻌﺘﺎد  ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت  :اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة

ﻛﺎن ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ﻧﻈﺎرﺗﻪ .

ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أو ﻧﻮﻋﻬﺎ  ،ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﺗﺠﺎرﻳﺔ  ،أو زراﻋﻴﺔ أو ﻓﻨﻴﺔ  ،أو ﻏﻴﺮﻫﺎ  ،ﻋﻀﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ذﻫﻨﻴﺔ .

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ واﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ أو ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻹﻣﺘﻴﺎز – إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻣﺘﻴﺎز – أو
ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري .

-

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﻗﺖ  :اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺰاوﻟﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط وﺗﻘﺘﻀﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ إﻧﺠﺎزه ﻣﺪة

-

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺿﻲ  :اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺰاوﻟﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﻤﻌﺘﺎد  ،وﻻ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﺗﻨﻔﻴﺬه

-

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

ﻣﺤﺪدة  ،أو ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺑﺬاﺗﻪ وﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺈﻧﺘﻬﺎﺋﻪ  ،وﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ .

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ .

 1ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (134/وﺗﺎرﻳﺦ 1440/11/27ﻫـ.

17

نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

-

اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ  :اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻔﺮغ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ وﻟﺴﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺎت

-

اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة  :ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﺔ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ أو ﺧﻠﻔﻪ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ  ،ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﺘﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻟﺪى اﻟﻤﻨﺸﺄة  ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺆدي ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻠﻪ ﻳﻮﻣﻴًﺎ أو ﺑﻌﺾ أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع .

 .وﺗﻌﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
.1

اﻹﺟﺎزات واﻟﻌﻄﻞ اﻟﻤﻘﺮرة ﻧﻈﺎﻣًﺎ .

.2

ﻓﺘﺮة اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻷداء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم .

 .3ﺣﺎﻻت ﻏﻴﺎب اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺪون أﺟﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
-

اﻷﺟﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ  :ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﻪ  ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺘﻮب أو ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻮب  ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮع

-

اﻷﺟﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ  :اﻷﺟﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻀﺎﻓًﺎ إﻟﻴﻪ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺮر ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻬﺪ ﺑﺬﻟﻪ

اﻷﺟﺮ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ أداﺋﻪ  ،ﻣﻀﺎﻓًﺎ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻼوات اﻟﺪورﻳﺔ .

ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ  ،أو ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ أداء ﻋﻤﻠﻪ  ،أو اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺮرﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻟﻘﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻻﺋﺤﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ  .وﻣﻦ ذﻟﻚ :

 .1اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ  ،أو اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت  ،أو اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح  ،اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺴﻮﻳﻘﻪ
 ،أو إﻧﺘﺎﺟﻪ  ،أو ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ  ،أو ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻪ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج أو ﺗﺤﺴﻴﻨﻪ .

 .2اﻟﺒﺪﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻘﺎء ﻃﺎﻗﺔ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ  ،أو ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ أداء ﻋﻤﻠﻪ .
 .3اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﻨﺢ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ  ،أو ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أﻋﺒﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ .
 .4اﻟﻤﻨﺤﺔ أو اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة  :ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ  ،وﻣﺎ ﻳﺼﺮف ﻟﻪ ﺟﺰاء أﻣﺎﻧﺘﻪ  ،أو ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ  ،وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ
ذﻟﻚ  ،إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺤﺔ أو اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻣﻘﺮرة ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ  ،أو ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة  ،أو ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة

ﺑﻤﻨﺤﻬﺎ  ،ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ اﻟﻌﻤﺎل ﻳﻌﺪوﻧﻬﺎ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻻ ﺗﺒﺮﻋًﺎ .

 .5اﻟﻤﻴﺰات اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ  :ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﻪ  ،ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ
أو ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ  .وﺗﻘﺪر ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻳﻌﺎدل اﻷﺟﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺪر
ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .

 اﻷﺟﺮ  :اﻷﺟﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ . اﻟﻤﻨﺸﺄة  :ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع ﻳﺪﻳﺮه ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ،أو اﻋﺘﺒﺎري  ،ﻳﺸًﻐﻞ ﻋﺎﻣًﻼ أو أﻛﺜﺮ  ،ﻟﻘﺎء أﺟﺮ أﻳًﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻪ . اﻟﺸﻬﺮ  :ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ . اﻟﻼﺋﺤﺔ  :اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم .18
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻷﺣﮑﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :2
اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ  ،ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻐﻴﺮه ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم  ،واﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن

ﻣﺘﺴﺎوون ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ دون أي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ أو اﻟﺴﻦ أو أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷﺧﺮى،
ﺳﻮاًء أﺛﻨﺎء أداء اﻟﻌﻤﻞ أو ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أو اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ :
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :3
ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ :
.1

ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه أي ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ وﺗﺤﺖ إدارﺗﻪ أو إﺷﺮاﻓﻪ ؛ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ.

.2

ﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻋﻲ أو اﻟﺰراﻋﺔ .

.3

ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ .

.4

ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا

.5

اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وإﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺎ ﻳﻘﺮره اﻟﻮزﻳﺮ .

اﻟﻨﻈﺎم .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ :
ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺮﺿﻲ واﻟﻤﻮﺳﻤﻲ واﻟﻤﺆﻗﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺄدﻳﺐ  ،واﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﺎﻋﺎت

اﻟﻌﻤﻞ  ،وﻓﺘﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﺮاﺣﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ  ،واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ  ،واﻟﻌﻄﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ  ،وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ ،

واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ  ،وإﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ  ،وﻣﺎ ﻳﻘﺮره اﻟﻮزﻳﺮ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :4
 .1ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ :

 2ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (134/وﺗﺎرﻳﺦ 1440/11/27ﻫـ.
 3ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
 4ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
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أ.

أﻓﺮاد أﺳﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ  ،وﻫﻢ زوﺟﻪ وأﺻﻮﻟﻪ وﻓﺮوﻋﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻀﻢ ﺳﻮاﻫﻢ .

ب .ﻻﻋﺒﻮ اﻷﻧﺪﻳﺔ واﻻﺗﺤﺎدات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﻣﺪرﺑﻮﻫﺎ .
ج .اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ .
د .ﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺮﻋﺎة اﻟﺨﺎﺻﻮن وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ .
ﻩ .ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﺳﻔﻦ ﺗﻘﻞ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻃﻦ .
و .اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﻮن ﻷداء ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺤﺪدة وﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮﻳﻦ .
 .2ﻳﺼﺪر اﻟﻮزﻳﺮ  -ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ  -ﻻﺋﺤﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات )أ( و)ج( و)د( و)ﻫـ( و)و( ﻣﻦ
اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ؛ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻜﻞ ﻓﺌﺔ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :
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 .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ :
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺴﺠﻼت واﻟﻤﻠﻔﺎت وﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم  ،أو ﻓﻲ أي ﻗﺮارﺻﺎدر ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ  ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﻤﺎﻟﻪ .

وإذا اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺬﻛﻮرة  ،ﻓﺈن اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻫﻮ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ دون ﻏﻴﺮه .

اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة :
ﺗﺤﺴﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪد واﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻬﺠﺮي  ،ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻻﺋﺤﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة:5
إذا ﻋﻬﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ  ,أو ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ؛ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻴﺮ
أن ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻌﻤﺎﻟﻪ .

 5ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .

20

نظام العمل
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اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻜﺮر :6
ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم واﻷﻧﻈﻤﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ  ،ﻟﻠﻮزﻳﺮ أن ﻳﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻜﻔﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ
أداء ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ  ،وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة :7
.1

ﺗﻀﻊ اﻟﻮزارة ﻧﻤﻮذﺟًﺎ ﻣﻮﺣﺪًا  -أو أﻛﺜﺮ  -ﻟﻼﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ  ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺷﺎﻣًﻼ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ

.2

ﺗﻀﻊ اﻟﻮزارة ﺿﻮاﺑﻂ وآﻟﻴﺎت اﻋﺘﻤﺎد ﻟﻮاﺋﺢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ .

ﺑﻪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰات واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة: 8
.1

ﻳﻠﺘﺰم ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺑﺈﻋﺪاد ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄﺗﻪ وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻮزارة  ،وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزﻳﺮ

.2

ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺷﺮوﻃًﺎ وأﺣﻜﺎﻣًﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ  ،ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﻻﺋﺤﺘﻪ

.3

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻌﻠﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ وأي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة أو أي

اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ذﻟﻚ .

واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻟﻪ .

وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﺗﻜﻔﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻬﺎ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة :9

) ﻣ ﻠ ﻐ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ة (
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة:
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أي ﻣﻨﺸﺄة أن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ:
.1

إﺳﻢ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻧﻮﻋﻬﺎ وﻣﺮﻛﺰﻫﺎ  ،واﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺮاﺳﻼت  ،وأي ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺳﻬﻮﻟﺔ

.2

اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﻤﺰاوﻟﺘﻪ ﻣﻊ ذﻛﺮ رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ وﺗﺎرﻳﺨﻪ  ،وﺟﻬﺔ إﺻﺪاره  ،وإرﻓﺎق

اﻹﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة .

ﺻﻮرة ﻣﻨﻪ .

 6أﻳﻔﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
 7ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
 8ﻋﺪﻟﺖ ﺑﻌﺪ دﻣﺞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة( ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .

 9ﻋﺪﻟﺖ وأﻟﻐﻴﺖ ﺑﻌﺪ دﻣﺠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ( .ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

.3

ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮاد ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة .

.4

إﺳﻢ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﺆول .

.5

أي ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻮزارة .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة :
.1

إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ  ،ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺴﺆوًﻻ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ  .وﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎء أو اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻳﺴﻤﻰ أﺣﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ  ،ﻳﻤﺜﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ

وﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوًﻻ ﻋﻦ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم .
.2

ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮﻳﻚ أو اﻟﻤﺪﻳﺮ  ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮه أن ﻳﺒﻠﻎ

.3

إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺆول ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة  -او إذا ﻟﻢ ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻋﻤﻠﻪ – ﻓﺈن ﻣﻦ ﻳﻘﻮم

اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺑﺈﺳﻢ اﻟﺸﺮﻳﻚ أو اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺧﻼل ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻲ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻤﻠﻪ .

ﻓﻌًﻼ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻌﺪ ﻣﺪﻳﺮًا ﻣﺴﺆوًﻻ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة .

وﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ أﺻﻠﻴﺔ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة:
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت واﻟﻜﺸﻮف واﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ  ،واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ

ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ .

وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻀﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪوًﻻ ﺑﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ  ،وﻓﺘﺮات اﻟﺮاﺣﺔ  ،وﻳﻮم اﻟﺮاﺣﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ  ،وﻣﻮاﻋﻴﺪ
ﺑﺪء ﻛﻞ ﻧﻮﺑﺔ وإﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﻤﻨﺎوﺑﺔ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة:
إذا اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺟﺪﻳﺪ ،أو ﻃﺮأ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﺪﻣﺞ أو اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ  ،ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻘﻮد
اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﻴﻦ  ،وﺗﻌﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة .

أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ أﺟﻮر ،أو ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﺘﺎرﻳﺦ

إﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ  ،أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ؛ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺨﻠﻒ واﻟﺴﻠﻒ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ  .وﻳﺠﻮز ﻓﻲ ﺣﺎل إﻧﺘﻘﺎل

اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻷي ﺳﺒﺐ  ،إﺗﻔﺎق اﻟﺴﻠﻒ واﻟﺨﻠﻒ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻘﺎل ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﻄﻴﺔ  .وﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻃﻠﺐ إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪه وﺗﺴّﻠﻢ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة:
ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أو ورﺛﺘﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم دﻳﻮﻧًﺎ ﻣﻤﺘﺎزة ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ  .وﻟﻠﻌﺎﻣﻞ وورﺛﺘﻪ ﻓﻲ

ﺳﺒﻴﻞ إﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ إﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻣﻮال ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ  .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻓﻼس ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﻨﺸﺄﺗﻪ ﺗﺴﺠﻞ

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة دﻳﻮﻧًﺎ ﻣﻤﺘﺎزة  ،وﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺠﻞ ﻳﻌﺎدل أﺟﺮ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ  ،وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺳﺪاد أي ﻣﺼﺮوف آﺧﺮ -
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻹﻓﻼس أو اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺸﺮون :
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﺳﺎءة إﺳﺘﻌﻤﺎل أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﻘﺮارات واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺎدرة

ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ ﻛﻤﺎ ﻻﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻵﺧﺮ أو ﺣﺮﻳﺔ ﻋﻤﺎل أو اﺻﺤﺎب ﻋﻤﻞ آﺧﺮﻳﻦ

ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أي ﻣﺼﻠﺤﺔ أو وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو إﺧﺘﺼﺎص اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮون :
ﻋﻠﻰ اﻟﻮزﻳﺮ – ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم – اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﻠﻤﺎ إﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
وﺣﺪات اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮون:
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮزارة وﺣﺪات ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل  ،ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ -:
.1

ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ  ،وﻣﺴﺎﻋﺪة أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ إﻳﺠﺎد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﻴﻦ.

.2

ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻋﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻄﻮره وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ؛ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

.3

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻵﺗﻴﺔ -:

واﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺆون اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .

 -1/3ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤﻞ .
 -2/3اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل .
 -3/3إﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﺎل ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺸﺎﻏﺮة اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ .
 -4/3ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﺢ واﻟﻤﻌﻮﻧﺔ إﻟﻰ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ  ،أو ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻼزم
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺎﻏﺮة .

 -5/3ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرﻫﺎ اﻟﻮزارة .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻌﺸﺮون :
ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وراﻏﺐ ﻓﻴﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ إﺳﻤﻪ ﻓﻲ وﺣﺪة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ  ،ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮﻟﺪه
وﻣﺆﻫﻼﺗﻪ وأﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ورﻏﺒﺎﺗﻪ وﻋﻨﻮاﻧﻪ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون :
ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ وإﺟﺮاءاﺗﻪ ﻓﻲ وﺣﺪات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ،وﻧﻤﺎذج اﻟﺴﺠﻼت واﻹﺷﻌﺎرات واﻷوراق اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ

ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ  ،وﻛﺬﻟﻚ ﺟﺪاول ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻬﻦ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ  ،وﺗﻜﻮن أﺳﺎﺳًﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت

اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮون :
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ أن ﻳﺮﺳﻞ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻣﺎﻳﺄﺗﻲ -:
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

.1

ﺑﻴﺎﻧﺄ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺎﻏﺮة واﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ  ،وأﻧﻮاﻋﻬﺎ  ،وﻣﻜﺎﻧﻬﺎ  ،واﻷﺟﺮ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ  ،واﻟﺸﺮوط اﻟﻼزم ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻟﺸﻐﻠﻬﺎ

.2

إﺷﻌﺎرًا ﺑﻤﺎ إﺗﺨﺬه ﺑﺸﺄن ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺬي رﺷﺤﺘﻪ وﺣﺪة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺧﻼل ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴّﻠﻢ ﺧﻄﺎب

.3

ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻋﻤﺎﻟﻪ  ،ووﻇﺎﺋﻔﻬﻢ  ،وﻣﻬﻨﻬﻢ  ،وأﺟﻮرﻫﻢ  ،وأﻋﻤﺎرﻫﻢ  ،وﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ  ،وأرﻗﺎم رﺧﺺ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻐﻴﺮ

.4

ﺗﻘﺮﻳﺮًا ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻇﺮوﻓﻪ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ  ،واﻟﻨﻘﺺ واﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.

.5

ﺗﺮﺳﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ  3،4ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺮم ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم.

 ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻐﻮرﻫﺎ أو إﺳﺘﺤﺪاﺛﻬﺎ .

اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ .

اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ وﺗﻮارﻳﺨﻬﺎ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮون :
.1

ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ  ،وأﻳًﺎ ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ  ،اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ

وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ  ،وﺗﻮﻓﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ إﺳﺘﻤﺮارﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ  ،وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﻢ ﻹﺛﺒﺎت ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ  ،ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ إﻟﻴﻬﻢ .

.2

ﻳﺠﺐ اّﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺐ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ  % 75ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﺎﻟﻪ  0وﻟﻠﻮزﻳﺮ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﺪراﺳﻴﺔ  ،أو ﺗﻌﺬر إﺷﻐﺎل اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ أن ﻳﺨﻔﺾ ﻫﺬه

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون :
ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء أن ﻳﻠﺰم أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ – ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﻤﻬﻦ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت – ﺑﻌﺪم
ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎل إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ وﺣﺪات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻨﻪ .
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻮﻇﯿﻒ اﳌﻌﻮﻗﯿﻦ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮون :
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣًﻼ ﻓﺄﻛﺜﺮ  ،وﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ

اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻣﻬﻨﻴًﺎ أن ﻳﺸﻐﻞ  %4ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻣﻬﻨﻴًﺎ  ،ﺳﻮاء أﻛﺎن
ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﺷﻴﺢ وﺣﺪات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ .

وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺮﺳﻞ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﺑﻌﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ اﻟﻤﻌﻮﻗﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ

ﻣﻬﻨﻴًﺎ  ،وأﺟﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون :
إذا أﺻﻴﺐ أي ﻋﺎﻣﻞ إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻻﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ أداء ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ﻓﺈن
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي وﻗﻌﺖ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻷﺟﺮ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ
 .وﻻﻳﺨﻞ ﻫﺬا ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺘﻪ.
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳌﮑﺎﺗﺐ اﻷهﻠﯿﺔ ﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﳌﻮاﻃﻨﯿﻦ،
وﻣﮑﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﻘﺪام اﻷهﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﻼﺛﻮن:
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو إﻋﺘﺒﺎري أن ﻳﻤﺎرس ﻧﺸﺎط ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ أو ﻧﺸﺎط إﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎل ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﺧﺼًﺎ
ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮزارة .

وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﻬﻤﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﻴﻦ  ،وﺷﺮوط ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ وﺗﺠﺪﻳﺪه  ،واﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﻤﺤﻈﻮرات ،
وﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ أوإﻟﻐﺎﺋﻪ  ،واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺿﺮورﻳًﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ

ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن:

ُﻳﻌّﺪ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن اﻟﺬﻳﻦ أﺳﻬﻤﺖ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ  ،واﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ إﺳﺘﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ؛
ﻋﻤﺎًﻻ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ  ،وﻳﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻪ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻋﻘﺪﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻮﻇﯿﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن :
ﻻ ﻳﺠﻮز اﻹﺳﺘﻘﺪام ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزارة .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن:
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدي أن ﻳﻤﺎرس ﻋﻤًﻼ  ،وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﻤﺰاوﻟﺘﻪ  ،إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻮزارة
وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﺗﻌﺪه ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض  .وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ -:

.1

أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ دﺧﻞ اﻟﺒﻼد ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﻣﺼﺮﺣًﺎ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ .

.2

أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ذوي اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻼد ،وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ أو

.3

أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻌﺎﻗﺪًا ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ وﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ .

ﻛﺎن اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ  ،أو ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻼد.

وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻜﻠﻤﺔ ) اﻟﻌﻤﻞ ( ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺻﻨﺎﻋﻲ أو ﺗﺠﺎري أو زراﻋﻲ أو ﻣﺎﻟﻲ أو ﻏﻴﺮه وأي ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن :
ﻻ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ رﺧﺼﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أي ﺗﺼﺮﻳﺢ أو ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑًﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﻬﻨﺔ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن :10
ﻟﻠﻮزارة أن ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ رﺧﺼﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻰ ﺧﺎﻟﻒ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﻮزارة.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن :
ﻋﻠﻰ اﻟﻮزﻳﺮ أن ﻳﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻨﻪ اﻟﻤﻬﻦ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدي اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﻬﺎ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن :
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻜﺘﻮﺑًﺎ وﻣﺤﺪد اﻟﻤﺪة  .وإذا ﺧﻼ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﺪﺗﻪ ﺗﻌﺪ رﺧﺼﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻲ ﻣﺪة

اﻟﻌﻘﺪ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن :
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻓﻲ رﺧﺼﺔ ﻋﻤﻠﻪ  ،وﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﺷﺘﻐﺎل
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ .

 10ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن :11
.1

ﻻ ﻳﺠﻮز  -ﺑﻐﻴﺮ اﺗﺒﺎع اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة  -أن ﻳﺘﺮك ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ  ،وﻻ ﻳﺠﻮز

ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ آﺧﺮ  ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮه  ،وﺗﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت  ،واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻔﺘﺸﻴﻬﺎ  ،وﻣﻦ ﺛﻢ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ

وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ .
.2

ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺘﺮك ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص  ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص  ،وﺗﺘﻮﻟﻰ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺿﺒﻂ وإﻳﻘﺎف وﺗﺮﺣﻴﻞ وإﻳﻘﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﺨﺎص )اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ

اﻟﺴﺎﺋﺒﺔ( ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع واﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ واﻟﻤﺘﻐﻴﺒﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ )اﻟﻬﺎرﺑﻴﻦ( وﻛﺬﻟﻚ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﻟﻬﺆﻻء

واﻟﻤﺘﺴﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ واﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻦ ﻟﻬﻢ وﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ دور ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺤﻘﻬﻢ .
اﻟﻤﺎدة اﻷرﺑﻌﻮن:
.1

ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ رﺳﻮم إﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدي  ،ورﺳﻮم اﻹﻗﺎﻣﺔ ورﺧﺼﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺠﺪﻳﺪﻫﻤﺎ وﻣﺎ

ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﺮاﻣﺎت  ،ورﺳﻮم ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ  ،واﻟﺨﺮوج واﻟﻌﻮدة  ،وﺗﺬﻛﺮة ﻋﻮدة اﻟﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﺑﻌﺪ

إﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ .
.2

ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻰ ﺑﻠﺪه ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ أو إذا رﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة دون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع .

.3

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

.4

ﻳﻠﺰم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﻘﺎت ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺟﺜﻤﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺮم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﺪ أو أﺳﺘﻘﺪم اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ ،

ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺪﻓﻦ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ذوﻳﻪ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  .وﻳﻌﻔﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﺘﺰام اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻷرﺑﻌﻮن :
ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﻘﺪام  ،وﻧﻘﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت  ،وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ  ،وﺿﻮاﺑﻂ ذﻟﻚ وإﺟﺮاءاﺗﻪ .

 11ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (24/وﺗﺎرﻳﺦ 1434/5/12ﻫـ
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﺄهﯿﻞ
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﺄهﯿﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻷرﺑﻌﻮن :
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ إﻋﺪاد ﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ  ،وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ،

ﺑﻬﺪف إﺣﻼﻟﻬﻢ ﺗﺪرﻳﺠﻴًﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ  .وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﺪ ﺳﺠًﻼ ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻴﻪ أﺳﻤﺎء اﻟﻌﻤﺎل

اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﺣﻠﻬﻢ ﻣﺤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺸﺮوط واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻷرﺑﻌﻮن :12

ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻻﻣﺘﻴﺎز وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻦ ﺷﺮوط وﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ؛

ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﻳﺸّﻐﻞ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣًﻼ ﻓﺄﻛﺜﺮ أن ﻳﺆﻫﻞ أو ﻳﺪرب ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ

) (%12ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﺎﻟﻪ ﺳﻨﻮّﻳًﺎ  ،وﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻤﻠﻮن دراﺳﺎﺗﻬﻢ إذا ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪراﺳﺔ  .وﻟﻠﻮزﻳﺮ أن ﻳﺮﻓﻊ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻨﻪ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻷرﺑﻌﻮن :
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ  ،وﻋﻠﻰ ﻣﺪﺗﻪ وﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎﺗﻪ واﻟﺒﺮاﻣﺞ

اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ،وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر واﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن  .وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻬﺎرة واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ .

 12ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄهﯿﻞ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻣﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻷرﺑﻌﻮن :
ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ أو ﺗﺪرﻳﺐ ﺷﺨﺺ ﻹﻋﺪاده ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻷرﺑﻌﻮن:
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻜﺘﻮﺑًﺎ  ،وأن ﻳﺤﺪد ﻓﻴﻪ ﻧﻮع اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،وﻣﺪة اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﻣﺮاﺣﻠﻪ

اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ  ،وﻣﻘﺪار اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻤﺘﺪرب ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ  ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻜﻮن ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻋﻠﻰ أﺳﺎس

اﻟﻘﻄﻌﺔ أو اﻹﻧﺘﺎج .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻷرﺑﻌﻮن :
ﻟﻠﻮزﻳﺮ أن ﻳﻠﺰم اﻟﻤﻨﺸﺂت  -اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﺑﻘﺮارﻣﻨﻪ  -ﺑﻘﺒﻮل ﻋﺪد أو ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻃﻼب اﻟﻜﻠﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ واﻟﻤﺮاﻛﺰ

وﺧﺮﻳﺠﻴﻬﺎ ؛ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ،وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع واﻟﻤﺪد وﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ
إﺗﻔﺎق ﻳﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻮزارة وإدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻷرﺑﻌﻮن :13
.1

ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻨﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ إذا ﺛﺒﺖ ﻟﻪ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ أو ﻗﺪرة اﻟﻤﺘﺪرب أو 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 إﺑﻼغ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ أو اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ .

.2

ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ  -ﺑﻌﺪ إﻛﻤﺎل ﻣﺪة اﻟﺘﺪرﻳﺐ أو اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ  -أن ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺘﺪرب أو اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ ﺑﺄن ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺪة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ

ﻟﻤﺪة اﻟﺘﺪرﻳﺐ أو اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ  ،ﻓﺈن رﻓﺾ أو اﻣﺘﻨﻊ اﻟﻤﺘﺪرب أو اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ؛
وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺪرﻳﺐ أو اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺪة اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ

ﻣﻨﻬﺎ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻷرﺑﻌﻮن:
ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم  ،اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎزات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﻌﻄﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،

واﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ  ،وﻓﺘﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﺮاﺣﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ  ،وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ  ،وإﺻﺎﺑﺎت
اﻟﻌﻤﻞ وﺷﺮوﻃﻬﺎ  ،وﻣﺎ ﻳﻘﺮره اﻟﻮزﻳﺮ.

 13ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﻤﺴﻮن:ـ
ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻣﺒﺮم ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ وﻋﺎﻣﻞ  ،ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ أن ﻳﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ إدارة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو إﺷﺮاﻓﻪ

ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن:ـ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ ،ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﺑﻨﺴﺨﺔ  .وﻳﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺎﺋﻤًﺎ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻮب  ،وﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ وﺣﺪه إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻘﺪ وﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﻋﻨﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻃﺮق اﻹﺛﺒﺎت  .وﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ أن

ﻳﻄﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ أي وﻗﺖ  .أﻣﺎ ﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻘﻮم ﻗﺮار أو أﻣﺮ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ

اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻘﺎم اﻟﻌﻘﺪ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن :14ـ
.1

ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم  ،ﺗﻀﻊ اﻟﻮزارة ﻧﻤﻮذﺟًﺎ ﻣﻮﺣﺪًا ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ  ،ﻳﺤﺘﻮي

ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ  :اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻜﺎﻧﻪ  ،واﺳﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺟﻨﺴﻴﺘﻪ  ،وﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻹﺛﺒﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ  ،وﻋﻨﻮان

إﻗﺎﻣﺘﻪ  ،واﻷﺟﺮ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﺒﺪﻻت  ،وﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻜﺎﻧﻪ  ،وﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻪ  ،وﻣﺪﺗﻪ إن
ﻛﺎن ﻣﺤﺪد اﻟﻤﺪة .

.2

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة  ،وﻟﻄﺮﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ أن ﻳﻀﻴﻔﺎ إﻟﻴﻪ

ﺑﻨﻮدًا أﺧﺮى  ،ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﻻﺋﺤﺘﻪ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻟﻪ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن :15
إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﺎﺿﻌًﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﺗﺠﺮﺑﺔ  ,وﺟﺐ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ  ،وﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻮﺿﻮح  ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ

ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ  .وﻳﺠﻮز ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﻜﺘﻮب ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  ،ﻋﻠﻰ أّﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ

ﻳﻮﻣًﺎ  .وﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ إﺟﺎزة ﻋﻴﺪي اﻟﻔﻄﺮ واﻷﺿﺤﻰ واﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ  .وﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ

إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻧﺼًﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﻧﻬﺎء ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن :16

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

اﻟﻌﻘﺪ  -ﻛﺘﺎﺑﺔ  -إﺧﻀﺎع اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻔﺘﺮة ﺗﺠﺮﺑﺔ أﺧﺮى ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺔ أﺧﺮى أو ﻋﻤﻞ آﺧﺮ  ،أو أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ
 14ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
 15ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
 16ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ  .وإذا أﻧﻬﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﺈن أًّﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ

ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﻮﻳﻀًﺎ  ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن :17
.1

ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺪد اﻟﻤﺪة ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺗﻪ  ،ﻓﺈذا اﺳﺘﻤﺮ ﻃﺮﻓﺎه ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻋّﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺠﺪدًا ﻟﻤﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة .

.2

إذا ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺤﺪد اﻟﻤﺪة ﺷﺮﻃًﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪه ﻟﻤﺪة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺠﺪد ﻟﻠﻤﺪة اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ .

 .ﻓﺈن ﺗﻌﺪد اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ  ،أو ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻊ ﻣﺪة اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات أﻳﻬﻤﺎ أﻗﻞ

واﺳﺘﻤﺮ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬه ؛ ﺗﺤّﻮل اﻟﻌﻘﺪ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اﻟﻤﺪة .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن :

ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة  ،ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪد إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﺪ اﻣﺘﺪادًا ﻟﻠﻤﺪة اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن :
إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن :18
.1

ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ  -ﻛﺘﺎﺑًﺔ  -ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﻪ اﻷﺻﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ

.2

ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ  -ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻇﺮوف ﻋﺎرﺿﺔ وﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ -

ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ .

ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ دون اﺷﺘﺮاط ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ  ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺻﺎﺣﺐ

اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ وإﻗﺎﻣﺘﻪ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن :

ﻻ ﻳﺠﻮز ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ذي اﻷﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮي إﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺎﻷﺟﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ أو ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ أو ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ
 ،إﻻ إذا واﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﺔ  ،وﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎﻷﺟﺮ

اﻟﺸﻬﺮي .

 17ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
 18ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺘﻮن :
ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ و اﻟﺜﻼﺛﻮن( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم  ،ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻤﻞ ﻳﺨﺘﻠﻒ إﺧﺘﻼﻓًﺎ

ﺟﻮﻫﺮﻳًﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ  ،إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻇﺮوف ﻋﺎرﺿﺔ وﻟﻤﺪة

ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻮاﺟﺒﺎت وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺄدﯾﺐ
ﻻ :واﺟﺒﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ
أو ً
اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺴﺘﻮن :
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﻪ  ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ

اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
.1

أن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺳﺨﺮة  ،وأﻻ ﻳﺤﺘﺠﺰ دون ﺳﻨﺪ ﻗﻀﺎﺋﻲ أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو ﺟﺰءًا ﻣﻨﻪ  ،وأن ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻋﻤﺎﻟﻪ

.2

أن ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم دون ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻦ اﻷﺟﻮر ﻟﻘﺎء

.3

أن ﻳﺴﻬﻞ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻛﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم .

ﺑﺎﻹﺣﺘﺮام اﻟﻼﺋﻖ  ،وأن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻗﻮل أو ﻓﻌﻞ ﻳﻤﺲ ﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ ودﻳﻨﻬﻢ.

ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ  ،وﻟﻪ أن ﻳﻨﻈﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﺑﺼﻮرة ﻻ ﺗﺨﻞ ﺑﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﺘﻮن :
إذا ﺣﻀﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻷداء ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺬﻟﻚ  ،أو ﺑّﻴﻦ أﻧﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻷداء ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ  ،وﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﺳﺒﺐ راﺟﻊ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ؛ ﻛﺎن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أﺟﺮ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺆدي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺴﺘﻮن :
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو وﻛﻴﻠﻪ أو أي ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل  ،ﻣﻨﻊ دﺧﻮل أي ﻣﺎدة ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺷﺮﻋًﺎ إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،

وﻳﻄﺒﻖ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ وﺟﺪت ﻟﺪﻳﻪ أو ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻃﺎﻫﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم  ،ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺴﺘﻮن :19
ﻳﻠﺘﺰم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ إﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
.1

أن ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ – ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ – ﺷﻬﺎدة ﺧﺪﻣﺔ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ  ،ﻳﻮﺿﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ  ،وﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء
ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻪ  ،وﻣﻬﻨﺘﻪ  ،وﻣﻘﺪار أﺟﺮه اﻷﺧﻴﺮ  .وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﻲء إﻟﻰ ﺳﻤﻌﺔ

اﻟﻌﺎﻣﻞ أو ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ أﻣﺎﻣﻪ .
.2

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

 19ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

ﺛﺎﻧﯿﴼ  :واﺟﺒﺎت اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺘﻮن :
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﻪ  ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ :
.1

أن ﻳﻨﺠﺰ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘًﺎ ﻷﺻﻮل اﻟﻤﻬﻨﺔ ووﻓﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ  ،إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻌﻘﺪ

.2

أن ﻳﻌﺘﻨﻲ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻵﻻت واﻷدوات واﻟﻤﻬﻤﺎت واﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ

.3

أن ﻳﻠﺘﺰم ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻠﻮك واﻷﺧﻼق أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ .

.4

أن ﻳﻘﺪم ﻛﻞ ﻋﻮن وﻣﺴﺎﻋﺪة دون أن ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺬﻟﻚ أﺟﺮًا إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻜﻮارث و اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻜﺎن

.5

أن ﻳﺨﻀﻊ – وﻓﻘًﺎ ﻟﻄﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ – ﻟﻠﻔﺤﻮص اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻹﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ أو

.6

أن ﻳﺤﻔﻆ اﻷﺳﺮار اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ  ،أو اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ

أو اﻟﻨﻈﺎم أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ .

 ،أو اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻋﻬﺪﺗﻪ  ،وأن ﻳﻌﻴﺪ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ .

اﻟﻌﻤﻞ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ .

أﺛﻨﺎءه ،ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻠﻮه ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ أو اﻟﺴﺎرﻳﺔ .

ﻣﺒﺎﺷﺮة  ،وﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﺮار اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄن إﻓﺸﺎﺋﻬﺎ اﻹﺿﺮار ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻌﻤﻞ .

40

نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

ﺛﺎﻟﺜﴼ :ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺄدﯾﺐ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺴﺘﻮن :
اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ :
.1

اﻹﻧﺬار .

.2

اﻟﻐﺮاﻣﺔ .

.3

اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻼوة أو ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮرة ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ .

.4

ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮرة ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ .

.5

اﻹﻳﻘﺎف ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻷﺟﺮ .

.6

اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺴﺘﻮن :
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺟﺰاًء ﻏﻴﺮ وارد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم أو ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺴﺘﻮن:
ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺠﺰاء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﺮار اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ اﻧﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
إﺑﻼغ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺠﺰاء ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺴﺘﻮن :
ﻻ ﻳﺠﻮز إﺗﻬﺎم اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻔﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ  .وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﺰاء ﺗﺄدﻳﺒﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺘﻬﺎء
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﺛﺒﻮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺒﻌﻮن :
ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﺰاء ﺗﺄدﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻷﻣﺮ إرﺗﻜﺒﻪ ﺧﺎرج ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﺼًﻼ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ أو ﻣﺪﻳﺮه

اﻟﻤﺴﺆول  .ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺟﺮة ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم  ،وﻻ ﺗﻮﻗﻴﻊ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺰاء واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة  ،وﻻ أن ُﺗﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ أﺟﺮه وﻓﺎًء ﻟﻠﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺟﺮ ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم
ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ،وﻻ أن ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪة إﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ دون أﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ .
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺴﺒﻌﻮن :
ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﺰاء ﺗﺄدﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ إﻻ ﺑﻌﺪ إﺑﻼﻏﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ وإﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ وﺗﺤﻘﻴﻖ دﻓﺎﻋﻪ وإﺛﺒﺎت ذﻟﻚ ﻓﻲ
ﻣﺤﻀﺮ ﻳﻮدع ﻓﻲ ﻣﻠﻔﻪ اﻟﺨﺎص  .وﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﺷﻔﺎﻫﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى اﻟﺠﺰاء
اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻹﻧﺬار أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﺈﻗﺘﻄﺎع ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﺟﺮ ﻳﻮم واﺣﺪ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﺒﻌﻮن :
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﺮار ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺠﺰاء ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ  ،ﻓﺈذا إﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻹﺳﺘﻼم أو ﻛﺎن ﻏﺎﺋﺒًﺎ ﻓﻴﺮﺳﻞ اﻟﺒﻼغ ﺑﻜﺘﺎب ﻣﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ
ﻋﻨﻮاﻧﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﻪ  ،وﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاراﻟﺨﺎص ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺠﺰاء ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣًﺎ – ﻋﺪا أﻳﺎم

اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﻼﻏﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺈﻳﻘﺎع اﻟﺠﺰاء ﻋﻠﻴﻪ  ،وﻳﻘﺪم اﻹﻋﺘﺮاض إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت
اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ  ،وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺼﺪر ﻗﺮارﻫﺎ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﻋﺘﺮاض ﻟﺪﻳﻬﺎ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺴﺒﻌﻮن :20

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  .وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻐﺮاﻣﺎت إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎل
اﻟﻤﻨﺸﺄة  ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻬﺬه اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة  ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﺠﻨﺔ ﻳﻜﻮن
اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزارة .

 20ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺴﺒﻌﻮن :21
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ :
.1

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

.2

إذا اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ  ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺪ ﺗﺠﺪد ﺻﺮاﺣﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ؛ ﻓﻴﺴﺘﻤﺮ إﻟﻰ أﺟﻠﻪ.

.3

ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ إرادة أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻤﺪة  ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ( ﻣﻦ ﻫﺬا

.4

ﺑﻠﻮغ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار

.5

اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة .

.6

إﻏﻼق اﻟﻤﻨﺸﺎة ﻧﻬﺎﺋًّﻴﺎ .

.7

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

.8

أي ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎم آﺧﺮ .

اﻟﻨﻈﺎم .

ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺴﻦ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺒﻌﻮن :22
إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اﻟﻤﺪة  ،ﺟﺎز ﻷي ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻪ إﻧﻬﺎؤه ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع ﻳﺠﺐ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺷﻌﺎر ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ
اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﺒﻞ اﻹﻧﻬﺎء ﺑﻤﺪة ﺗﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ  ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ إذا ﻛﺎن أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺪﻓﻊ ﺷﻬﺮًّﻳﺎ  ،وﻻ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻏﻴﺮه .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺴﺒﻌﻮن :23
إذا ﻟﻢ ﻳﺮاِع اﻟﻄﺮف اﻟﺬي أﻧﻬﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪد اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻺﺷﻌﺎر وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ( ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم  ,ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺄن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻋﻦ ﻣﻬﻠﺔ اﻹﺷﻌﺎر ﻣﺒﻠﻐًﺎ ﻣﺴﺎوﻳًﺎ ﻷﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﻬﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ  ،ﻣﺎ ﻟﻢ

ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ .

 21ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (134/وﺗﺎرﻳﺦ 1440/11/27ﻫـ..
 22ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
 23ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺴﺒﻌﻮن :24
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﺗﻌﻮﻳﻀًﺎ ﻣﺤﺪدًا ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻧﻬﺎﺋﻪ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﺴﺒﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع  ,ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻣﻦ
إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺗﻌﻮﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ :

.1

أﺟﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣًﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ  ,إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اﻟﻤﺪة.

.2

أﺟﺮ اﻟﻤﺪة اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺤﺪد اﻟﻤﺪة .

.3

ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ) (1و) (2ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺴﺒﻌﻮن :25
إذا ﻛﺎن اﻹﺷﻌﺎر ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ  ,ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺘﻐﻴﺐ ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ اﻹﺷﻌﺎر ﻳﻮﻣًﺎ ﻛﺎﻣًﻼ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع أو ﺛﻤﺎﻧﻲ
ﺳﺎﻋﺎت أﺛﻨﺎء اﻷﺳﺒﻮع  ،وذﻟﻚ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ﻣﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻷﺟﺮ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم أو ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻐﻴﺎب  .وﻳﻜﻮن ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ

ﻳﻮم اﻟﻐﻴﺎب وﺳﺎﻋﺎﺗﻪ ﺑﺸﺮط أن ُﻳﺸﻌﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻐﻴﺎب ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  .وﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن
ﻳﻌﻔﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء ﻣﻬﻠﺔ اﻹﺷﻌﺎر ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮة إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻬﻠﺔ  ،واﻟﺘﺰام

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر وﺑﺨﺎﺻﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻌﺎﻣﻞ أﺟﺮه ﻋﻦ ﻣﻬﻠﺔ اﻹﺷﻌﺎر .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺴﺒﻌﻮن :

ﻻ ﻳﻨﻘﻀﻲ 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 اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ أو ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﺨﻮل اﻟﺬي
ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﻤﺎﻧﻮن :26
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ دون ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻌﺎﻣﻞ  ،أو إﺷﻌﺎره  ،أو ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ؛ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ  ،وﺑﺸﺮط أن
ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻪ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺒﺪي أﺳﺒﺎب ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﻟﻠﻔﺴﺦ :

-1

إذا وﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺌﻮل أو أﺣﺪ رؤﺳﺎﺋﻪ أو ﻣﺮؤوﺳﻴﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﺴﺒﺒﻪ.

-2

إذا ﻟﻢ ﻳﺆِد اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻟﻢ ﻳﻄﻊ اﻷواﻣﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ أو ﻟﻢ ﻳﺮاِع ﻋﻤﺪًا

-3

إذا ﺛﺒﺖ اﺗﺒﺎع اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮﻛًﺎ ﺳﻴﺌًﺎ  ،أو ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻋﻤًﻼ ﻣﺨًﻼ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ .

اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت  -اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻇﺎﻫﺮ  -اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل رﻏﻢ إﻧﺬاره ﻛﺘﺎﺑﺔ .

 24ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
 25إﻟﻐﺎء اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ وإﺣﻼل اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
 26ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
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-4

ﻞ أو ﺗﻘﺼﻴٍﺮ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ إﻟﺤﺎق ﺧﺴﺎرة ﻣﺎدﻳﺔ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ  ،ﺑﺸﺮط أن ﻳﺒﻠﻎ ﺻﺎﺣﺐ
إذا وﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ  -ﻋﻤﺪًا  -أ ﱡ
ي ﻓﻌ ٍ

-5

إذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ .

-6

إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻴﻨًﺎ ﺗﺤﺖ اﻻﺧﺘﺒﺎر .

-7

إذا ﺗﻐﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ دون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣًﺎ

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎدث ﺧﻼل أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻮﻗﻮﻋﻪ .

ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ  ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺒﻖ اﻟﻔﺼﻞ إﻧﺬار ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
واﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .

-8

إذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﺳﺘﻐﻞ ﻣﺮﻛﺰه اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﻣﻜﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ .

-9

إذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ أﻓﺸﻰ اﻷﺳﺮار اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻮن :
ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺘﺮك اﻟﻌﻤﻞ دون إﺷﻌﺎر  ،ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻇﻪ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ  ،وذﻟﻚ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
.1

إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ أو اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ إزاء اﻟﻌﺎﻣﻞ .

.2

إذا ﺛﺒﺖ أن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻗﺪ أدﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻐﺶ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط اﻟﻌﻤﻞ وﻇﺮوﻓﻪ .

.3

إذا ﻛﻠﻔﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ دون رﺿﺎه ﺑﻌﻤﻞ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳًﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ  ،وﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺮره اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺘﻮن

.4

إذا وﻗﻊ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻦ أﺣﺪ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ  ،أو ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺌﻮل اﻋﺘﺪاء ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ  ،أو ﺳﻠﻮك ﻣﺨﻞ

.5

إذا اﺗﺴﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﺑﻤﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻮة واﻟﺠﻮر أو اﻹﻫﺎﻧﺔ .

.6

إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻄﺮ ﺟﺴﻴﻢ ﻳﻬﺪد ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو ﺻﺤﺘﻪ  ،ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮده

.7

إذا ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻗﺪ دﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﺼﺮﻓﺎﺗﻪ وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺘﻪ اﻟﺠﺎﺋﺮة أو ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺷﺮوط

ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم .

ﺑﺎﻵداب ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو أﺣﺪ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ .

 ،وﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ إزاﻟﺘﻪ .

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

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻮن :
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ إﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺮض  ،ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻨﻔﺎذه اﻟﻤﺪد اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻺﺟﺎزة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم  ،وﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﻄﻠﺐ وﺻﻞ إﺟﺎزﺗﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺿﻴﺔ.
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اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻮن :27
.1

إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻼء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ  ,ﺟﺎز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ  -ﺣﻤﺎﻳًﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻪ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ  -أن ﻳﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ أﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﻨﺎﻓﺴﺘﻪ  ،وﻳﺠﺐ ﻟﺼﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ُﻣﺤﺮرًا

وُﻣﺤﺪدًا  ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن وﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ  ،وﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ .

.2

إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﺳﺮار ﻋﻤﻠﻪ  ,ﺟﺎز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ  -ﺣﻤﺎﻳًﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ

 أن ﻳﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ أﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺈﻓﺸﺎء أﺳﺮاره  ،وﻳﺠﺐ ﻟﺼﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻣﺤﺮرًا وﻣﺤﺪدًا ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن وﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ .

.3

اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم  ،ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ رﻓﻊ دﻋﻮى ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻷي ﻣﻦ
اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة .

 27ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
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المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣﮑﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻮن:
إذا اﻧﺘﻬﺖ ﻋﻼﻗﺔ 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 اﻷوﻟﻰ  ،وأﺟﺮ ﺷﻬﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ،وﻳﺘﺨﺬ اﻷﺟﺮ اﻷﺧﻴﺮ
أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة  ،وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻋﻦ أﺟﺰاء اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﻀﺎه ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻮن :
إذا ﻛﺎن اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺛﻠﺚ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﺑﻌﺪ ﺧﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻦ

ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ  ،وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات  ،وﻳﺴﺘﺤﻖ ﺛﻠﺜﻴﻬﺎ إذا زادت ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ وﻟﻢ
ﺗﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻛﺎﻣﻠﺔ إذا ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﺄﻛﺜﺮ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻮن :
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم  ،ﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺤﺴﺐ ﻓﻲ اﻷﺟﺮ اﻟﺬي ﺗﺴﻮى ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ

ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﻤﻮﻻت أو ﺑﻌﻀﻬﺎ واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺟﺮ
اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻟﻠﺰﻳﺎدة واﻟﻨﻘﺺ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻮن :
اﺳﺘﺜﻨﺎًء ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮك اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻞ

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﻮة ﻗﺎﻫﺮة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادﺗﻪ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ إذا أﻧﻬﺖ اﻟﻌﻘﺪ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻘﺪ زواﺟﻬﺎ أو ﺛﻼﺛﺔ
أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ وﺿﻌﻬﺎ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻮن :
إذا اﻧﺘﻬﺖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ أﺟﺮه وﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع  -ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ  -ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ  .أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي أﻧﻬﻰ اﻟﻌﻘﺪ  ،وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ
ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ .وﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺤﺴﻢ أي دﻳﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
ﺷﺮوط اﻟﻌﻤﻞ وﻇﺮوﻓﻪ
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻷﺟﻮر
اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻮن :
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء – وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﻳﺮ – وﺿﻊ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن :28
.1

ﻳﺠﺐ دﻓﻊ أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ :
أ.

اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﻴﻮﻣﻴﺔ  :ﺗﺼﺮف أﺟﻮرﻫﻢ ﻣﺮة ﻛﻞ أﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .

ب .اﻟﻌﻤﺎل ذوو اﻷﺟﻮر اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ  :ﺗﺼﺮف أﺟﻮرﻫﻢ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ .
ج .إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺆدى ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ  ،وﻳﺤﺘﺎج ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ؛ ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺔ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع
ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺎ أﺗﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺼﺮف ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺟﺮ ﻛﺎﻣًﻼ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ .

د .ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ذﻛﺮ  ,ﺗﺆدى إﻟﻰ اﻟﻌﻤﺎل أﺟﻮرﻫﻢ ﻣﺮة ﻛﻞ أﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .
.2

ﺗﻠﺰم اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺑﺪﻓﻊ اﻷﺟﻮر ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  ،ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻮﻋﺪ

اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺤﺪدة أﻋﻼه  ،وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﻦ ذﻟﻚ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن :
.1

إذا ﺗﺴﺒﺐ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻓﻘﺪ أو إﺗﻼف أو ﺗﺪﻣﻴﺮ آﻻت أو ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻫﻲ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﺗﻪ وﻛﺎن ذﻟﻚ

ﻧﺎﺷﺌًﺎ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﻄﺄ اﻟﻐﻴﺮ أو ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ ﻗﻮة ﻗﺎﻫﺮة ،
ﻓﻠﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻼزم ﻟﻺﺻﻼح أو ﻹﻋﺎدة اﻟﻮﺿﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ

ﻳﻘﺘﻄﻊ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻋﻠﻰ أﺟﺮ ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ  ،وﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء  ،وذﻟﻚ

ﺑﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎل آﺧﺮ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻨﻪ  .وﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺘﻈﻠﻢ ﻣﻤﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ أو ﻣﻦ

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ أﻣﺎم ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈذا ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻌﺪم أﺣﻘﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ

اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺎ اﻗﺘﻄﻌﻪ ﻣﻨﻪ أو ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻨﻪ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺮد إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ اﻗﺘﻄﻊ ﻣﻨﻪ
دون وﺟﻪ ﺣﻖ ﺧﻼل ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ.

.2

ﻳﻜﻮن ﺗﻈﻠﻢ أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ  ،وإﻻ ﺳﻘﻂ اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻪ وﻳﺒﺪأ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﻼغ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ .

 28ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن :
ﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺴﻢ أي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ أﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻘﺎء ﺣﻘﻮق ﺧﺎﺻﺔ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻨﻪ  ،إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
.1

اﺳﺘﺮداد ﻗﺮوض ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ  ،ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ  %10ﻣﻦ أﺟﺮه .

.2

اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،وأي اﺷﺘﺮاﻛﺎت أﺧﺮى ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻣﻘﺮرة ﻧﻈﺎﻣًﺎ.

.3

اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻻدﺧﺎر واﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق .

.4

أﻗﺴﺎط أي ﻣﺸﺮوع ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻤﻠﻴﻜﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎل أو أي ﻣﺰﻳﺔ أﺧﺮى .

.5

اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ  ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻄﻊ ﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ أﺗﻠﻔﻪ

.6

اﺳﺘﻴﻔﺎء دﻳﻦ إﻧﻔﺎذًا ﻷي ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ  ،ﻋﻠﻰ أّﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺤﺴﻢ ﺷﻬﺮﻳًﺎ ﻟﻘﺎء ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ رﺑﻊ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ

.

ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺧﻼف ذﻟﻚ .

وﻳﺴﺘﻮﻓﻰ دﻳﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ أوًﻻ  ،ﺛﻢ دﻳﻦ اﻟﻤﺄﻛﻞ واﻟﻤﻠﺒﺲ واﻟﻤﺴﻜﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﻷﺧﺮى .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن :
ﻻ ﻳﺠﻮز  -ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال  -أن ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺴﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ  ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﺪى ﻫﻴﺌﺔ

ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ إﻣﻜﺎن اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺤﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ  ،أو ﻳﺜﺒﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ

أﺟﺮه  ،وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻻ ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع أﺟﺮه  ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن :
.1

إذا ﺣﺴﻢ ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ أي ﻣﺒﻠﻎ ﻟﺴﺒﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ  ،أو ﺗﺄﺧﺮ

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ أداء أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ اﻟﻤﺤﺪد ﻧﻈﺎﻣًﺎ دون ﻣﺴﻮغ ﻣﺸﺮوع ﻛﺎن ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أو ﻟﻤﻦ
ﻳﻤﺜﻠﻪ أو ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﺺ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ  ،ﻛﻲ ﺗﺄﻣﺮ ﺻﺎﺣﺐ

اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺮد إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺣﺴﻤﻪ دون وﺟﻪ ﺣﻖ  ،أو ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻪ أﺟﻮره اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة .
.2

ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة إذا ﺛﺒﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ أن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أو ﺗﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻷﺟﺮ دون ﻣﺴﻮغ أن
ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺿﻌﻒ ﻣﺎ ﺣﺴﻢ ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو ﺿﻌﻒ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن:
.1

إذا ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ اﻟﺬي ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﺎﻷﺟﺮ اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻌﻤﻞ

ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ذاﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة إن وﺟﺪ  ،وإﻻ ﻗﺪر اﻷﺟﺮ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻌﺮف اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺆدى ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ  ،ﻓﺈن

ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻮﻟﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷﺟﺮ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ .
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.2

وﻳﺘﺒﻊ ذﻟﻚ أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ أداؤﻫﺎ  ،وﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪاﻫﺎ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن :
.1

إذا ﻛﺎن أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪدًا ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻄﻌﺔ أو اﻹﻧﺘﺎج ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﺮ اﻟﺬي ﺗﻘﺎﺿﺎه ﻋﻦ أﻳﺎم ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ

.2

إذا ﻛﺎن اﻷﺟﺮ ﻛﻠﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﻤﻮﻻت أو اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت أو ﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ  ،ﻣﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ

ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺘﻪ  ،ﻟﻐﺮض ﺣﺴﺎب أي ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم .

ﻟﻠﺰﻳﺎدة أو اﻟﻨﻘﺺ  ،ﻳﺤﺴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﺮ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎه اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻘﺴﻮﻣًﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن :
إذا ﺟﺮى ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو اﺣﺘﺠﺎزه ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ  % 50ﻣﻦ اﻷﺟﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻪ  ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ أو اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ

وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ  ،ﻓﺈذا زادت ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻠﺘﺰم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻓﻊ أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺰاﺋﺪة  .ﻓﺈذا ﻗﻀﻲ ﺑﺒﺮاءة

اﻟﻌﺎﻣﻞ أو ﺣﻔﻆ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻌﺪم ﺛﺒﻮت ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ أو ﻟﻌﺪم ﺻﺤﺘﻪ  ،وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺮد إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ
ﺣﺴﻤﻪ ﻣﻦ أﺟﺮه .أﻣﺎ إذا ﻗﻀﻲ ﺑﺈداﻧﺘﻪ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻌﺎد ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺻﺮف ﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ .
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن :
ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﺸﻐﻴًﻼ ﻓﻌﻠﻴًﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ  ،إذا اﻋﺘﻤﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻴﻮﻣﻲ
 ،أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎن وأرﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع  ،إذا اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ  .وﺗﺨﻔﺾ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺧﻼل
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ  ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻴﻮم  ،أو ﺳﺖ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن :
ﻳﺠﻮز زﻳﺎدة ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺘﺴﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم إﻟﻰ ﺗﺴﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻴﻮم

اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﺒﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻤﺎل  ،أو ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة  .ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز
ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﺒﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻤﺎل أو ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻄﺮة أو اﻟﻀﺎرة .

وﺗﺤﺪد ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻤﺎل واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺎﺋﺔ :

ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ  -ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزارة  -ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ أداء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب زﻳﺎدة
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم أو ﺛﻤﺎن وأرﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع  ،ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺎت

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎﺑﻪ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ أو أﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻳﻮﻣﻴًﺎ أو ﺛﻤﺎن وأرﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴًﺎ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﺘﺮات اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺮاﺣﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ
ﻻ :ﻓﺘﺮات اﻟﺮاﺣﺔ
أو ً
اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :29
ﺗﻨﻈﻢ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻓﺘﺮات اﻟﺮاﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﻴﻮم  ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ دون ﻓﺘﺮة ﻟﻠﺮاﺣﺔ

واﻟﺼﻼة واﻟﻄﻌﺎم ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻟﻮاﺣﺪة ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ  ،وﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ

ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :

ﻻ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺮاﺣﺔ واﻟﺼﻼة واﻟﻄﻌﺎم ﺿﻤﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ،وﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮات
ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ  ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻠﺰم اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻟﻠﻮزﻳﺮ أن ﻳﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻨﻪ اﻟﺤﺎﻻت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ دون ﻓﺘﺮة راﺣﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻓﻨﻴﺔ أو ﻟﻈﺮوف
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  ،وﻳﻠﺘﺰم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت واﻷﻋﻤﺎل ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻓﺘﺮة ﻟﻠﺼﻼة واﻟﻄﻌﺎم واﻟﺮاﺣﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ إدارة

اﻟﻤﻨﺸﺄة أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ .

ﺛﺎﻧﯿﴼ  :اﻟﺮاﺣﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
.1

ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻳﻮم اﻟﺮاﺣﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل .
وﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ  -ﺑﻌﺪ إﺑﻼغ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﺺ  -أن ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻬﺬا اﻟﻴﻮم ﻟﺒﻌﺾ ﻋﻤﺎﻟﻪ أي ﻳﻮم ﻣﻦ أﻳﺎم

اﻷﺳﺒﻮع  ،وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﻮم اﻟﺮاﺣﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪي.

.2

ﻳﻜﻮن ﻳﻮم اﻟﺮاﺣﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ  ،وﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺠﻮز ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮان وﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ

ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻇﺮوف اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺮاﺣﺎت اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻣﺪة ﻻ

 29ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
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المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ إذا اﺗﻔﻖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل وواﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻮزارة  ،وﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﺪة اﻟﺮاﺣﺔ

اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ اﻟُﻤَﺠﻤّﻌﺔ أن ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ وﺻﻮل اﻟﻌﻤﺎل إﻟﻰ أﻗﺮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺑﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ  ،وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻮدة

إﻟﻴﻬﺎ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺘﺴﻌﻴﻦ واﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ

اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
.1

أﻋﻤﺎل اﻟﺠﺮد اﻟﺴﻨﻮي  ،وإﻋﺪاد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ  ،واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ  ،وﻗﻔﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺄﺛﻤﺎن ﻣﺨﻔﻀﺔ واﻻﺳﺘﻌﺪاد

.2

إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﻨﻊ وﻗﻮع ﺣﺎدث ﺧﻄﺮ  ،أو إﺻﻼح ﻣﺎ ﻧﺸﺄ ﻋﻨﻪ  ،أو ﺗﻼﻓﻲ ﺧﺴﺎرة ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻤﻮاد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ.

.3

إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺿﻐﻂ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي .

.4

اﻷﻋﻴﺎد واﻟﻤﻮاﺳﻢ واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻷﺧﺮى واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ .

ﻟﻠﻤﻮاﺳﻢ  ،ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد اﻷﻳﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ .

وﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ أن ﺗﺰﻳﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻴﻮم  ،أو ﺳﺘﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ
اﻷﺳﺒﻮع  .وﻳﺤﺪد اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻘﺮار ﻣﻨﻪ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
 -1ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أﺟﺮًا إﺿﺎﻓّﻴًﺎ ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻳﻮازي أﺟﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻀﺎﻓًﺎ
إﻟﻴﻪ  %50ﻣﻦ أﺟﺮه اﻷﺳﺎﺳﻲ .

 -2إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ .

 -3ﺗﻌﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﱠدى ﻓﻲ أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ واﻷﻋﻴﺎد ﺳﺎﻋﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺘﺴﻌﻴﻦ واﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ:
.1

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻹدارة واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ  ،إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ أن

.2

اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﻬﻴﺰﻳﺔ أو اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﺑﺘﺪاء اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﻌﺪه .

.3

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻘﻄﻌًﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة .

ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺷﺎﻏﻠﻮﻫﺎ ﺑﺴﻠﻄﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل .
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

.4

اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨﺼﺼﻮن ﻟﻠﺤﺮاﺳﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ  ،ﻋﺪا ﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .

وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات  4 ، 3 ، 2ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة واﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ .
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻹﺟﺎزات
اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
.1

ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم إﺟﺎزة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻦ واﺣﺪ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ُ ،ﺗﺰاد إﻟﻰ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ

.2

ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺟﺎزﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ  ،وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻨﺰول ﻋﻨﻬﺎ  ،أو أن ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﺪًﻻ ﻧﻘﺪﻳًﺎ ﻋﻮﺿًﺎ ﻋﻦ

ﻳﻮﻣًﺎ إذا أﻣﻀﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺼﻠﺔ  ،وﺗﻜﻮن اﻹﺟﺎزة ﺑﺄﺟﺮ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻘﺪﻣًﺎ .

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﺧﺪﻣﺘﻪ  ،وﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺤﺪد ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻫﺬه اﻹﺟﺎزات وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ  ،أو ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ

ف ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب ﻟﻜﻲ ﻳﺆﻣﻦ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻪ  ،وﻋﻠﻴﻪ إﺷﻌﺎر اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺘﻤﺘﻌﻪ ﺑﺎﻹﺟﺎزة ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎ ٍ
ﻳﻮﻣًﺎ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
.1

ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺆﺟﻞ إﺟﺎزﺗﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ أو أﻳﺎﻣًﺎ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .

.2

ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ ﺗﺄﺟﻴﻞ إﺟﺎزة اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ إذا اﻗﺘﻀﺖ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ  ،ﻓﺈذا اﻗﺘﻀﺖ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ وﺟﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ  ،ﻋﻠﻰ أّﻻ

ﻳﺘﻌﺪى اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻹﺟﺎزة .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :

ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺟﺮة ﻋﻦ أﻳﺎم اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ إذا ﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزﺗﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ أﺟﺮة اﻹﺟﺎزة ﻋﻦ أﺟﺰاء اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﻀﺎه ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺟﺎزة ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻷﻋﻴﺎد واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :30
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة إﺟﺎزات اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم  ,ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺟﺎزة ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة زوﺟﻪ أو أﺣﺪ أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ  ،أو ﻋﻨﺪ زواﺟﻪ  ،وﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻻدة ﻣﻮﻟﻮد ﻟﻪ  .وﻳﺤﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن
ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ .

 30ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﺑﺄﺟﺮ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣًﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﺟﺎزة ﻋﻴﺪ
اﻷﺿﺤﻰ ؛ وذﻟﻚ ﻷداء ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺤﺞ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ﻃﻮال ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ أداﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  .وﻳﺸﺘﺮط ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق

ﻫﺬه اﻹﺟﺎزة أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ أﻣﻀﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﺘﺼﻠﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  ،وﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ

أن ﻳﺤﺪد ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻨﺤﻮن ﻫﺬه اﻹﺟﺎزة ﺳﻨﻮﻳًﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :31
.1

ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ  -إذا واﻓﻖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺴﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو َﻗِﺒﻞ اﺳﺘﻤﺮاره ﻓﻴﻬﺎ  -اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺟﺎزة ﺑﺄﺟﺮ

ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺘﺄدﻳﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎدة ﺗﺤﺪد ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪد أﻳﺎم اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  .أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻋﻦ ﺳﻨﺔ

ﻣﻌﺎدة ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺟﺎزة دون أﺟﺮ ﺑﻌﺪد أﻳﺎم اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  .وﻳﺤﺮم اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ أﺟﺮ اﻹﺟﺎزة إذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ

ﻟﻢ ﻳﺆِد اﻻﻣﺘﺤﺎن  ،ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺎءﻟﺘﻪ ﺗﺄدﻳﺒًّﻴﺎ .
.2

إذا ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺴﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ,ﻓﻠﻪ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة

ﻟﺘﺄدﻳﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﺑﻌﺪد أﻳﺎم اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﻦ إﺟﺎزﺗﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ  ،وﻋﻨﺪ ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ ﻓﻠﻠﻌﺎﻣﻞ
أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة دون أﺟﺮ ﺑﻌﺪد أﻳﺎم اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .

.3

ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻹﺟﺎزة ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .

.4

ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻄﻠﺐ اﻹﺟﺎزة  ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ اﻻﻣﺘﺤﺎن.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة دون أﺟﺮ  ،ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺗﻬﺎ  ،وﻳﻌﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ

ﻣﻮﻗﻮﻓًﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻹﺟﺎزة ﻓﻴﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣًﺎ  ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :

ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺮﺿﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺟﺎزة ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻋﻦ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ اﻷوﻟﻰ  ،وﺑﺜﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻷﺟﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ،ودون أﺟﺮ ﻟﻠﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة  ،ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻹﺟﺎزات ﻣﺘﺼﻠﺔ أم ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ .

وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة  :اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أول إﺟﺎزة ﻣﺮﺿﻴﺔ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :

ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أﺛﻨﺎء ﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﺄي ﻣﻦ إﺟﺎزاﺗﻪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ آﺧﺮ  .ﻓﺈذا أﺛﺒﺖ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻌﻤﻞ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ﻓﻠﻪ أن ﻳﺤﺮﻣﻪ ﻣﻦ أﺟﺮه ﻋﻦ ﻣﺪة اﻹﺟﺎزة أو ﻳﺴﺘﺮد ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن أداه إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻷﺟﺮ .

 31ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻻ ﻳﻌﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﺛﺮون ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺟﻤﺎﻋﻲ وﻣﺆﻗﺖ ﻟﺴﺎﻋﺎت ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو
ﺗﻘﻨﻴﺔ أو ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ  -ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺸﺮون ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻳﺼﺪر اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ  ،ﻳﺤﺪد ﻓﻴﻪ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ

ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ  ،وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ .وﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرﻫﺎ اﻟﻮزﻳﺮ  ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﻴﻦ  ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وإﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ .

59

نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ
اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﮑﺒﺮى وإﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﻧﻈﻴﻔﺔ  ،وإﻧﺎرﺗﻬﺎ وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب واﻻﻏﺘﺴﺎل  ،وﻏﻴﺮ
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺪده اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻘﺮار ﻣﻨﻪ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ أن ﻳﺘﺨﺬ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر  ،واﻷﻣﺮاض اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ  ،واﻵﻻت

اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ  ،ووﻗﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺳﻼﻣﺘﻪ  .وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﻠﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ

واﻟﻌﻤﺎل  ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﺄي ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء  .وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺤّﻤﻞ اﻟﻌﻤﺎل
أو ﻳﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ أﺟﻮرﻫﻢ أي ﻣﺒﻠﻎ ﻟﻘﺎء ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ إﺣﺎﻃﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻬﻨﺘﻪ  ،وإﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ ،

وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻮﻓﺮ أدوات اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل  ،وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :

ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ،وأن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،وأن ﻳﻨﻔﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ

ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ ووﻗﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت واﻷﻣﺮاض  .وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب أي ﻓﻌﻞ أو ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻋﻨﻪ ﻋﺪم
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت  ،أو إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻘﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﺻﺤﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﻣﻌﻪ وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ أو
ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺘﺨﺬ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ  ،وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻟﻠﻨﺠﺎة  ،وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ أي وﻗﺖ  ،وأن ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت

ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺑﺸﺄن وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﺮﻳﻖ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻟﻄﻮارئ واﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺎب ﺑﻬﺎ أﺷﺨﺎص آﺧﺮون ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺎﻟﻪ  ،ﻣﻤﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮن أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  ،أو ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو وﻛﻼﺋﻪ  ،إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ إﻫﻤﺎل اﺗﺨﺎذ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻧﻮع
ﻋﻤﻠﻪ  .وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﻮﺿﻬﻢ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻴﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻄﻞ وﺿﺮر ﺣﺴﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﮑﺒﺮى
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت ذات اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﺒﺮى .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
.1

ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎرة "اﻟﻤﻨﺸﺄة ذات اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﺒﺮى"  :اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ أو ﻣﺆﻗﺖ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻣﺎدة أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ

اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة أو ﻓﺌﺎت ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد أو ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ أو اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ أو ﻣﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أو ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺗﺘﺠﺎوز
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ  ،واﻟﺘﻲ ﻳﺆدي ﺗﺠﺎوزﻫﺎ إﻟﻰ إدراج اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﻋﺪاد ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﺒﺮى .

.2

ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎرة "ﻣﺎدة ﺧﻄﺮة"  :أي ﻣﺎدة أو ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮرة ﺑﺤﻜﻢ ﺧﻮاﺻﻪ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ أو اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺴﻤﻴﺔ

.3

ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎرة "ﺣﺎدث ﻛﺒﻴﺮ"  :أي ﺣﺎدث ﻓﺠﺎﺋﻲ ﻣﺜﻞ  :اﻟﺘﺴﺮب اﻟﻜﺒﻴﺮ  ،أو اﻟﺤﺮﻳﻖ  ،أو اﻻﻧﻔﺠﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺮى ﻧﺸﺎط داﺧﻞ

إﻣﺎ وﺣﺪه أو ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻊ ﻏﻴﺮه .

ﻣﻨﺸﺄة ذات ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﺮى  ،وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎدة ﺧﻄﺮة أو أﻛﺜﺮ  ،وﻳﺆدي إﻟﻰ ﺧﻄﺮ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل أو اﻟﺠﻤﻬﻮر أو اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﺎﺟًﻼ
أو آﺟًﻼ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﺗﻀﻊ اﻟﻮزارة ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ "اﻟﻤﻨﺸﺂت ذات اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﺒﺮى" إﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة  ،أو ﻓﺌﺎت ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد

أوﻛﻠﺘﻴﻬﻤﺎ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﻼﺛﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺿﻊ ﻣﻨﺸﺂﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ

واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :

ﻳﺼﺪر اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﺒﺮى ،

وواﺟﺒﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص  ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺧﺎرج ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﺸﺄة
ذات ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﺮى  ،وﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ  ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻮادث اﻟﻜﺒﺮى واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ

وﻗﻮﻋﻬﺎ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ آﺛﺎرﻫﺎ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻔﺮع اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
إذا أﺻﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ  ،أو ﺑﻤﺮض ﻣﻬﻨﻲ  ،ﻓﺈن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻌﻼﺟﻪ  ،وﻳﺘﺤﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ

ﻟﺬﻟﻚ  ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ  ،واﻟﻔﺤﻮص واﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻄﺒﻴﺔ  ،واﻷﺷﻌﺔ ،
واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ  ،وﻧﻔﻘﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻼج .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :

ﺗﻌﺪ اﻹﺻﺎﺑﺔ إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ وﻓﻖ ﻣﺎﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  .وﺗﻌﺪ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ

إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ  ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ أول ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮض ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺎﺑﺔ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :

ﺗﻌﺪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﺘﻜﺎس أو أي ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ  ،وﻳﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺔ واﻟﻌﻼج ﻣﺎ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ

اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﺗﺤﺪد اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﻓﻖ ﺟﺪول اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺤﺪد درﺟﺎت اﻟﻌﺠﺰ

اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ وﻓﻖ ﺟﺪول دﻟﻴﻞ ﻧﺴﺐ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺬﻛﻮر .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :32

ﻟﻠﻤﺼﺎب  -ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰه اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ  -اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺎدل أﺟﺮه ﻛﺎﻣًﻼ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﻴﻦ
ﻳﻮﻣًﺎ ﺛﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻘﺎﺑًﻼ ﻣﺎﻟًّﻴﺎ ﻳﻌﺎدل ) (%75ﻣﻦ أﺟﺮه ﻃﻮال اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ ﻋﻼﺟﻪ  .ﻓﺈذا ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺪة اﻟﻌﻼج ﺳﻨﺔ أو

ﺗﻘﺮر ﻃﺒًّﻴﺎ ﻋﺪم اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻔﺎﺋﻪ وﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ  ،ﻋﺪت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻋﺠﺰًا ﻛﻠًّﻴﺎ  ،وﻳﻨﻬﻰ اﻟﻌﻘﺪ وﻳﻌﻮض ﻋﻦ

اﻹﺻﺎﺑﺔ  .وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎ دﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎب ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ .

 32ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
إذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻋﺠﺰ داﺋﻢ ﻛﻠﻲ أو أدت اﻹﺻﺎﺑﺔ إﻟﻰ وﻓﺎة اﻟﻤﺼﺎب ﻓﻠﻠﻤﺼﺎب أو اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻋﻨﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﻳﻘﺪر ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل أﺟﺮه ﻋﻦ ﻣﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﻗﺪره أرﺑﻌﺔ وﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ رﻳﺎل .

أﻣﺎ إذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻋﺠﺰ داﺋﻢ ﺟﺰﺋﻲ  ،ﻓﺈن اﻟﻤﺼﺎب ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﻮﻳﻀًﺎ ﻣﻌﺎدًﻻ ﻟﻨﺴﺒﺔ ذﻟﻚ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﻘﺪر  ،وﻓﻘًﺎ ﻟﺠﺪول
دﻟﻴﻞ ﻧﺴﺐ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ  ،ﻣﻀﺮوﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﻜﻠﻲ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻻ ﻳﻠﺰم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ
ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم إذا ﺛﺒﺖ أي ﻣﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

.1

أن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﻌﻤﺪ إﺻﺎﺑﺔ ﻧﻔﺴﻪ .

.2

أن اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮء ﺳﻠﻮك ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ .

.3

أن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻋﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﺐ  ،أو اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻗﺒﻮل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻌﻼﺟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻌﻤﻞ دون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع .

اﻟﻤﺎدة اﻷرﺑﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﺗﺤﺪد ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺷﺘﻐﻞ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺎب ﺑﺎﻟﻤﺮض اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻄﺒﻲ

ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ  ،وﻳﻠﺰم ﻫﺆﻻء ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم  ،ﻛﻞ
ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ اﻟﻤﺼﺎب ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻪ  ،ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت أو اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺳﻮﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ

اﻟﻤﺮض اﻟﺬي أﺻﻴﺐ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻷرﺑﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ إﺟﺮاءات اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻷرﺑﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ أن ﻳﻌﺪ ﺧﺰاﻧﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻟﻺﺳﻌﺎﻓﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ  ،ﻣﺰودة ﺑﺎﻷدوﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ  ،ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﻺﺳﻌﺎﻓﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ

اﻷوﻟﻴﺔ .

وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﻫﺬه اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻴﺔ وﻋﺪدﻫﺎ  ،وﻛﻤﻴﺎت اﻷدوﻳﺔ  ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ
وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻔﻈﻬﺎ وﺷﺮوط ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻬﻤﺔ اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت وﻣﺴﺘﻮاه .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻷرﺑﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ أن ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﺐ أو أﻛﺜﺮ ﺑﻔﺤﺺ ﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻻﺣﺘﻤﺎل اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺟﺪاول اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ  -اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -ﻓﺤﺼًﺎ ﺷﺎﻣًﻼ ﻣﺮة ﻛﻞ ﺳﻨﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  ،وأن ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ اﻟﻔﺤﺺ ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺗﻪ  ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت أوﻟﺌﻚ اﻟﻌﻤﺎل .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻷرﺑﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻌﻤﺎﻟﻪ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻃﺒﻘﺄ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرﻫﺎ اﻟﻮزﻳﺮ  ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة

ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮه ﻧﻈﺎم اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻷرﺑﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :

ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزﻳﺮ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﺮ واﻻدﺧﺎر  ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻴﻪ إﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ .

وﻳﺠﺐ إﻋﻼن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻷرﺑﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :

ﻳﻠﺰم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺆدي ﻋﻤًﻼ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮان ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ أو ﺑﻌﻀﻪ وﻓﻘًﺎ

ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺪده اﻟﻮزﻳﺮ :
.1

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻮاﻧﻴﺖ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﻤﻼﺑﺲ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ  ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﻤﻞ

.2

ﺗﻮﻓﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺮﻓﻴﻪ وﺗﺜﻘﻴﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﻼﻋﺐ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ .

اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎدة ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻮاﻧﻴﺖ .
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

.3

إﺟﺮاء ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻤﺎل وﻋﻼج أﺳﺮﻫﻢ ﻋﻼﺟًﺎ ﺷﺎﻣًﻼ ) .وﻳﻘﺼﺪ

.4

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺪارس ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أوﻻد اﻟﻌﻤﺎل إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺪارس ﻛﺎﻓﻴﺔ .

.5

إﻋﺪاد ﻣﺴﺎﺟﺪ أو ﻣﺼﻠﻴﺎت ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ .

.6

إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻤﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎل .

ﺑﺎﻷﺳﺮة  :اﻟﺰوج واﻷوﻻد واﻷم واﻷب اﻟﻤﻘﻴﻤﻮن ﻣﻌﻪ(.

وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮان .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻷرﺑﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ:
ﻳﻠﺰم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺆدي ﻋﻤًﻼ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮان  ،وﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﻤﺤﺎﺟﺮ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ

ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ واﻟﻤﺨﻴﻤﺎت واﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل .

وﻳﺤﺪد اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻘﺮار ﻣﻨﻪ ﺷﺮوط اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ واﻟﻤﺨﻴﻤﺎت وﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻬﺎ وﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻛﻦ  ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪد اﻟﻮﺟﺒﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻛﻤﻴﺎت اﻟﻄﻌﺎم وأﻧﻮاﻋﻪ واﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ  ،وﻣﺎ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻮﺟﺒﺔ  ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻤﺎل .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻷرﺑﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ أن ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻌﻤﺎﻟﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ  ،أو ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻌﻴﻦ إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،

وإﻋﺎدﺗﻬﻢ ﻳﻮﻣﻴًﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻻ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ
.
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻨﺴﺎء
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻷرﺑﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :33
ُﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻦ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻄﺮة أو اﻟﻀﺎرة  ،وﻳﺤﺪد اﻟﻮزﻳﺮ  -ﺑﻘﺮار ﻣﻨﻪ  -اﻟﻤﻬﻦ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺧﻄﺮة

أو ﺿﺎرة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﺮض اﻟﻨﺴﺎء ﻷﺧﻄﺎر أو أﺿﺮار ﻣﺤﺪدة ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﻪ ﺣﻈﺮ ﻋﻤﻠﻬﻦ ﻓﻴﻬﺎ أو ﺗﻘﻴﻴﺪه ﺑﺸﺮوط ﺧﺎﺻﺔ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﻤﺴﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :

ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ إﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ ﻗﺮارﻣﻦ
اﻟﻮزﻳﺮ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :34
.1

ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺟﺎزة وﺿﻊ ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮة أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺗﻮزﻋﻬﺎ ﻛﻴﻒ ﺗﺸﺎء ؛ ﺗﺒﺪأ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ

.2

ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮأة ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﺧﻼل اﻟﺴﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ  ,وﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻹﺟﺎزة

.3

ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  -ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﺠﺎب ﻃﻔﻞ ﻣﺮﻳﺾ أو ﻣﻦ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﺮاﻓﻘًﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮًا

ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻠﻮﺿﻊ  ,وﻳﺤﺪد اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﻬﺎدة ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺻﺤﻴﺔ .

ﻣﺪة ﺷﻬﺮ دون أﺟﺮ .

ﻟﻪ  -اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺟﺎزة ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺷﻬﺮ ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺒﺪأ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة إﺟﺎزة اﻟﻮﺿﻊ  ،وﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻹﺟﺎزة ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮ
دون أﺟﺮ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :35

) ﻣ ﻠ ــــ ﻐ ﺎ ة (
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻻدة .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ إﺟﺎزة اﻟﻮﺿﻊ أن ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻘﺼﺪ إرﺿﺎع ﻣﻮﻟﻮدﻫﺎ ﻓﺘﺮة أو ﻓﺘﺮات

ﻟﻼﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ  ،وذﻟﻚ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل
 ،وﺗﺤﺴﺐ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة أو اﻟﻔﺘﺮات ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ،وﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻷﺟﺮ .

 33ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
 34ﻋﺪﻟﺖ ودﻣﺞ ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .

 35ﻋﺪﻟﺖ وأﻟﻐﻴﺖ ﺑﻌﺪ دﻣﺞ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ:36
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أو إﻧﺬارﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ أﺛﻨﺎء ﺣﻤﻠﻬﺎ أو ﺗﻤﺘﻌﻬﺎ ﺑﺈﺟﺎزة اﻟﻮﺿﻊ ،وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﻣﺪة ﻣﺮﺿﻬﺎ

اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ أي ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ُﻳﺜﺒﺖ اﻟﻤﺮض ﺑﺸﻬﺎدة ﻃﺒﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ،وأن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة ﻏﻴﺎﺑﻬﺎ )ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ( ﻳﻮﻣًﺎ ﻓﻲ

اﻟﺴﻨﺔ ﺳﻮاًء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺼﻠﺔ أم ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ: 37

) ﻣ ﻠ ــــﻐ ﺎة (
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺎب إذا ﻋﻤﻠﺖ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ آﺧﺮ أﺛﻨﺎء ﻣﺪة إﺟﺎزﺗﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ ،

وﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺻﻠﻲ  -ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ  -أن ﻳﺤﺮﻣﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻣﺪة اﻹﺟﺎزة  ،أو أن ﻳﺴﺘﺮد ﻣﺎ أداه ﻟﻬﺎ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :

ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺎء وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﻦ أن ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻬﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ  ،ﺗﺄﻣﻴﻨًﺎ ﻹﺳﺘﺮاﺣﺘﻬﻦ

0

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
-1

ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﻳﺸﻐﻞ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ أن ﻳﻬﻴﺊ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺑﻴﺎت ،

-2

ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزﻳﺮ أن ﻳﻠﺰم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ واﺣﺪة أن ﻳﻨﺸﺊ دارًا ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ

ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أﻃﻔﺎل اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات  ،وذﻟﻚ إذا ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل ﻋﺸﺮة ﻓﺄﻛﺜﺮ .

أو ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب ﻋﻤﻞ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ  ،أو ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ دار ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أﻃﻔﺎل اﻟﻌﺎﻣﻼت

اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات وذﻟﻚ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮات اﻟﻌﻤﻞ  ،وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺤﺪد اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻫﺬه اﻟﺪار  ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺮر ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪات ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺘﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :38
.1

ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻓﻰ زوﺟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺟﺎزة ﻋﺪة ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ وﻋﺸﺮة أﻳﺎم
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻓﺎة  ،وﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﻹﺟﺎزة دون أﺟﺮ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻣًﻼ  -ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة  -ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎ ،
وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ إﺟﺎزة اﻟﻌﺪة اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﺎ  -ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم  -ﺑﻌﺪ وﺿﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎ .

 36ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (134/وﺗﺎرﻳﺦ 1440/11/27ﻫـ.
 37ﻋﺪﻟﺖ وأﻟﻐﻴﺖ ﺑﻌﺪ دﻣﺞ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (134/وﺗﺎرﻳﺦ 1440/11/27ﻫـ.
 38ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

.2

ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻓﻰ زوﺟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺟﺎزة ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣًﺎ .

وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﻋﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻤﺪة .
وﻳﺤﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ
ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻷﺣﺪاث
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺴﺘﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻄﺮة أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎرة  ،أو ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻦ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻌﺮض

ﺻﺤﺘﻬﻢ أو ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ أو أﺧﻼﻗﻬﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ  ،ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أو اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺆدى ﻓﻴﻬﺎ  .وﻳﺤﺪد اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻘﺮار ﻣﻨﻪ اﻷﻋﻤﺎل

واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﻤﻬﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﺘﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
.1

ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺸﻐﻴﻞ أي ﺷﺨﺺ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺪﺧﻮل أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ  ،وﻟﻠﻮزﻳﺮ أن ﻳﺮﻓﻊ

.2

اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزﻳﺮ أن ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ أو ﻋﻤﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻣﺎ

ﻫﺬه اﻟﺴﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت أو اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﻷﺣﺪاث ﺑﻘﺮار ﻣﻨﻪ .

ﺑﻴﻦ ) (15 -13ﺳﻨﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﺧﻔﻴﻔﺔ  ،ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻵﺗﻲ :

 -1/2أﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن ﺿﺎرة ﺑﺼﺤﺘﻬﻢ أو ﻧﻤﻮﻫﻢ .
 -2/2أﻻ ﺗﻌﻄﻞ ﻣﻮاﻇﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﺷﺘﺮاﻛﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ  ،وﻻ ﺗﻀﻌﻒ ﻗﺪرﺗﻬﻢ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﻮﻧﻪ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺴﺘﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﺣﺪاث أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ إﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻘﺮار

ﻣﻨﻪ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺴﺘﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﺣﺪاث ﺗﺸﻐﻴًﻼ ﻓﻌﻠﻴﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﺴﺎﺋﺮ ﺷﻬﻮر اﻟﺴﻨﺔ  ،ﻋﺪا ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
ﻓﻴﺠﺐ أﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت .

وﺗﻨﻈﻢ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺤﺪث أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﺼﻠﺔ  ،دون ﻓﺘﺮة أو أﻛﺜﺮ ﻟﻠﺮاﺣﺔ واﻟﻄﻌﺎم واﻟﺼﻼة ،

ﻻ ﺗﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ  ،وﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﺎﻋﺎت .

وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ أﻳﺎم اﻟﺮاﺣﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ أو ﻓﻲ أﻳﺎم اﻷﻋﻴﺎد واﻟﻌﻄﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻹﺟﺎزة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ .
وﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺘﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺪث أن ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻵﺗﻴﺔ :
.1

ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﺷﻬﺎدة رﺳﻤﻴﺔ ﺑﻤﻴﻼده .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

.2

ﺷﻬﺎدة ﺑﺎﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب  ،ﺻﺎدرة ﻣﻦ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﺨﺘﺺ  ،وﻣﺼﺪق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺻﺤﻴﺔ .

.3

ﻣﻮاﻓﻘﺔ وﻟﻲ أﻣﺮ اﻟﺤﺪث .

وﻳﺠﺐ ﺣﻔﻆ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﺪث .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺴﺘﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﺪث ﻳﺸﻐﻠﻪ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻷول ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ  ،وأن ﻳﺤﺘﻔﻆ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺠﻞ ﺧﺎص ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻷﺣﺪاث ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ إﺳﻢ اﻟﺤﺪث وﻋﻤﺮه واﻷﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﻲ أﻣﺮه وﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ

وﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺴﺘﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻻ ﺗﺴﺮي اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ اﻷﻃﻔﺎل واﻷﺣﺪاث ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﻷﻏﺮاض

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻤﻬﻨﻲ أو اﻟﺘﻘﻨﻲ  ،وﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻷﺧﺮى  ،وﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮا ﺳﻦ أرﺑﻊ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻨﻔﺬ وﻓﻘًﺎ ﻟﺸﺮوط ﻳﻘﺮرﻫﺎ اﻟﻮزﻳﺮ  ،وﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ
ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰًءا أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻣﻦ اﻵﺗﻲ :

 .1دورة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ،أو ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ  ،ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪرﺳﺔ  ،أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺪرﻳﺐ .
 .2ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻲ ﻳﻨﻔﺬ ﻗﺴﻤﻪ اﻷﻛﺒﺮ  ،أو ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺪ أﻗﺮﺗﻪ .
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إرﺷﺎدي  ،أو ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ  ،ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻬﻨﺔ  ،أو ﻧﻮع اﻟﺘﺪرﻳﺐ .

73

نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﺒﺎب اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ
ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮي
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺴﺘﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺗﻴﺔ – أﻳﻨﻤﺎ وردت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب – اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ اﻟﺴﻴﺎق ﺧﻼف
ذﻟﻚ-:

اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ  :ﻛﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﻋﺎﺋﻤﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻻﺗﻘﻞ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻃﻦ .
ﻣﺠﻬﺰ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ  :ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ،أو ﻣﻨﺸﺄة ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ  ،ﻳﺠﺮي ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ .
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 أي ﻣﻨﻬﻤﺎ وﺑﻴﻦ ﺑﺤﺎر

ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻫﺎ  ،وﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺎب واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺪر ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺴﺘﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻳﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ رﺑﺎﻧﻬﺎ وأواﻣﺮه .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺒﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو أن ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺤﺎرة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،وأن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد

ﻣﺤﺮرة ﺑﺼﻴﻐﺔ واﺿﺤﺔ  ،وﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻌﻘﻮدًا ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة أو ﻟﺴﻔﺮة  ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﻌﻘﻮدًا

ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة ﺣﺪدت اﻟﻤﺪة ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ  ،وإذا ﻛﺎن ﻟﺴﻔﺮة ﺣﺪدت اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أو اﻟﻤﺮﻓﺄ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪه اﻟﺴﻔﺮة ،
وﻓﻲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺮﻓﺄ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﻘﺪ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺴﺒﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﺮاﻣﻪ وﻣﻜﺎﻧﻪ  ،وإﺳﻢ اﻟﻤﺠﻬﺰ  ،وإﺳﻢ اﻟﺒﺤﺎر وﻟﻘﺒﻪ وﺳﻨﻪ وﺟﻨﺴﻴﺘﻪ

وﻣﻮﻃﻨﻪ  ،وﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻪ  ،وﻛﻴﻔﻴﺔ أداﺋﻪ  ،واﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ  ،واﻟﺘﺬﻛﺮة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ  ،وﻣﻘﺪار اﻷﺟﺮ  ،وﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ  ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻟﺴﻔﺮة واﺣﺪة ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أو اﻟﻤﺮﻓﺄ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻬﻲ

ﻋﻨﺪه اﻟﺮﺣﻠﺔ  ،وﻓﻲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺮﻓﺄ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﻤﻞ  ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ

اﻟﻌﻘﺪ .

وﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻧﺴﺦ ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻤﺠﻬﺰ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻧﺴﺨﺔ ﻟﻠﺮﺑﺎن ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻧﺴﺨﺔ ﻟﻠﺒﺤﺎر .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﺒﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﻠﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻫﺎ وﺷﺮوﻃﻪ  ،وﻳﺠﺐ أن
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺸﺮوط ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

.1

إﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺒﺤﺎرة وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ واﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ  ،وﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ

.2

واﺟﺒﺎت ﻣﺠﻬﺰ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺒﺤﺎرة  ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺟﻮر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت  ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻷﺟﺮ .

.3

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ دﻓﻊ اﻷﺟﻮر أو اﻟﺤﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ  ،وﻛﻴﻔﻴﺔ دﻓﻊ اﻟﺴﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر .

.4

ﻣﻜﺎن ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻷﺟﻮر وزﻣﺎﻧﻬﺎ  ،وﺣﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

.5

ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻐﺬاء واﻟﻤﺒﻴﺖ وأﺻﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ .

.6

ﻋﻼج أﻣﺮاض اﻟﺒﺤﺎرة وإﺻﺎﺑﺎﺗﻬﻢ .

.7

ﺳﻠﻮك اﻟﺒﺤﺎرة  ،وﺷﺮوط ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﺑﻠﺪﻫﻢ .

.8

إﺟﺎزات اﻟﺒﺤﺎرة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ .

.9

ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ  ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ  ،أو إﻧﺘﻬﺎﺋﻪ .

اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺴﺒﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺤﺎرًا :
.1

أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺗﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ .

.2

أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﺻًﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ .

.3

أن ﻳﻜﻮن ﻻﺋﻘًﺎ ﻃﺒﻴًﺎ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺴﺒﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﺗﺪﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺒﺤﺎر ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ  ،وﻳﺠﻮز أداؤﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إذا أﺳﺘﺤﻘﺖ واﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻴﺎه

اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻗﺒﻞ اﻟﺒﺤﺎر ذﻟﻚ .

وﻟﻠﺒﺤﺎر أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺻﺮف ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ أﺟﺮه اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻤﻦ ﻳﻌﻴﻨﻪ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺒﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
إذا أﺧﺘﺼﺮ اﻟﺴﻔﺮ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب  ،ﺳﻮاءًا ﻛﺎن ذﻟﻚ إﺧﺘﻴﺎرﻳًﺎ أم ﻗﻬﺮﻳًﺎ  ،ﻓﻼ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﻘﺺ أﺟﺮ اﻟﺒﺤﺎر

اﻟﻤﺸﻐﻞ ﺑﻌﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﺤﺮي  ،ﻟﻤﺪة رﺣﻠﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ واﺣﺪة .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺴﺒﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :

إذا ﺣﺪد اﻷﺟﺮ ﺑﺤﺼﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح أو أﺟﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﺈن اﻟﺒﺤﺎر ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﻮﻳﻀًﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺮﺣﻠﺔ  ،وﻻ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﺟﺮ
ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺮﺣﻠﺔ أو إﻃﺎﻟﺘﻬﺎ  ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ أو اﻹﻃﺎﻟﺔ ﻧﺎﺷﺌًﺎ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺎﺣﻨﻴﻦ إﺳﺘﺤﻖ اﻟﺒﺤﺎر ﺗﻌﻮﻳﻀًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻬﺰ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺴﺒﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺒﺤﺎر أﺟﺮه إذا أﺳﺮت اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ  ،أو ﻏﺮﻗﺖ أو أﺻﺒﺤﺖ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ  ،وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﻮم وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺴﺒﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻏﺬاء اﻟﺒﺤﺎرة وﻧﻮﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺠﻬﺰ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ  ،وﻳﻨﻈﻢ ذﻟﻚ ﻗﺮار ﻳﺼﺪره اﻟﻮزﻳﺮ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺴﺒﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أﺛﻨﺎء وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﺒﺤﺮ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻋﺸﺮة ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺪة أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ
ﺳﺎﻋﺔ  ،وﻻ ﻋﻠﻰ إﺛﻨﺘﻴﻦ وﺳﺒﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺪة ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﻤﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻟﻜﻞ ﺑﺤﺎر َأﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺳﻔﻴﻨﺔ أﺧﺮى  ،أو ِإﻧﻘﺎذﻫﺎ  ،ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﻓﺈة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ
 ،أﻳًﺎ ﻛﺎن ﻧﻮع أﺟﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
إذا ﺗﻮﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺒﺤﺎرة أﺛﻨﺎء اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻮرﺛﺘﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺟﺮه إﻟﻰ ﻳﻮم وﻓﺎﺗﻪ إذا ﻛﺎن اﻷﺟﺮ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺸﻬﺮ

 .أﻣﺎ إذا ﻛﺎن أﺟﺮه ﻳﺤﺴﺐ ﺑﺎﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﻮرﺛﺔ ﺗﺴﻠﻢ أﺟﺮه ﻋﻦ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ  0وإذا ﻛﺎن اﻷﺟﺮ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح  ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ

ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ  .وﺗﻮدع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺒﺤﺎر اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ  ،أو اﻟﻤﻔﻘﻮد  ،أو اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺴﻠﻢ  ،ﻟﺪى ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ

ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻮﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ دون ﺳﺒﻖ إﻋﻼن وﺑﻐﻴﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
.1

إذا ﻏﺮﻗﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ  ،أو ﺻﻮدرت  ،أو ﻓﻘﺪت  ،أو اﺻﺒﺤﺖ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

.2

إذا أﻟﻐﻴﺖ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺋﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻟﻴﺲ ﻟﻤﺠﻬﺰ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ إرادة ﻓﻴﻪ  ،وﻛﺎن اﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة  ،ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻳﻠﺘﺰم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﺪ أو ﻓﺴﺨﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
.1

أن ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺒﺤﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﻴﻨﺎء اﻟﺬي ﺳﺎﻓﺮ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺑﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ .

.2

أن ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﻐﺬاﺋﻪ وﻧﻮﻣﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻮﻏﻪ ذﻟﻚ اﻟﻤﻴﻨﺎء .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺠﻬﺰ ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ اﻟﺒﺤﺎر إﻟﻰ ﺑﻠﺪه ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
.1

إذا أﻟﻐﻲ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺠﻬﺰ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ .

.2

إذا أﻟﻐﻲ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﻌﺪ إﺑﺤﺎر اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ  ،ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﺖ ﻟﺴﻔﺮﻫﺎ .

.3

إذا أﺧﺮج اﻟﺒﺤﺎر ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻤﺮض  ،أوﺟﺮح أو ﻋﺎﻫﺔ .

.4

إذا ﺑﻴﻌﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أﺟﻨﺒﻲ .

.5

إذا ﻋﺰل اﻟﺒﺤﺎر ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻮغ ﻧﻈﺎﻣﻲ .

.6

إذا إﻧﺘﻬﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺎر ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻴﻨﺎء اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﺟﻢ واﳌﺤﺎﺟﺮ
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﻤﺤﺎﺟﺮ اﻵﺗﻲ -:
.1

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ  ،أو اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺣﺠﺎر اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ  ،أوإﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ  ،أو ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ

.2

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج رواﺳﺐ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻷرض أو ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻨﻬﺎ  ،أو ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ  ،أو

.3

ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ  2-1ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎت واﻷﺟﻬﺰة.

ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ  ،ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎدن ﺻﻠﺒﺔ أم ﺳﺎﺋﻠﺔ .

ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺸﻐﻴﻞ أي ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺠﻢ أو اﻟﻤﺤﺠﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮأة أﻳًﺎ ﻛﺎن ﺳﻨﻬﺎ
ﻓﻲ أي ﻣﻨﺠﻢ أو ﻣﺤﺠﺮ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺴﻤﺎح ﻷي ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب إﻻ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﻃﺒﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻴﻪ ،

وﺛﺒﻮت ﻟﻴﺎﻗﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب وﻳﺠﺐ إﻋﺎدة ﻫﺬا اﻟﻔﺤﺺ دورﻳًﺎ وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ أي ﻧﻔﻘﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﺤﻮص
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ  .وﻳﺤﺪد اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻘﺮار ﻣﻨﻪ اﻷوﺿﺎع واﻟﺸﺮوط واﻟﻤﺪد اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻀﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﻄﺢ اﻷرض ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻴﻮم  ،وﻻ ﻳﺠﻮز إﺑﻘﺎء

اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮاء ﻓﻮق ﺳﻄﺢ اﻷرض أو ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻨﻬﺎ ﻣﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻴﻮم  ،وإذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض ﻓﺘﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺪة اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻣﻦ ﺳﻄﺢ اﻷرض واﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻪ

ﻟﻠﻌﻮدة ﻣﻦ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض إﻟﻰ ﺳﻄﺤﻬﺎ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :

ﻳﺤﻈﺮ دﺧﻮل أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺠﻢ أو اﻟﻤﺤﺠﺮ،

واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن إذﻧًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :

ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻌﺪ ﺳﺠًﻼ ﺧﺎﺻًﺎ ﻟﻘﻴﺪ اﻟﻌﻤﺎل وﺣﺼﺮﻫﻢ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻨﺪ ﺧﺮوﺟﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ.
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺆول أن ﻳﻀﻊ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺎﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ إﻧﺸﺎء ﻧﻘﻄﺔ إﻧﻘﺎذ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺄدوات اﻹﻧﻘﺎذ واﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ  ،وأن ﻳﻜﻮن

ﺑﻬﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ وﺳﻴﻠﺔ إﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل  ،وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻨﻲ ﻣﺪرب ﻟﻺﺷﺮاف
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﻘﺎذ واﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻴﺔ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻷرﺑﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻌﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺠﻢ أو
ﻣﺤﺠﺮ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻴﻪ ﺧﻤﺴﻮن ﻋﺎﻣًﻼ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﻘﺎذ واﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻴﺔ

 ،وأﺧﺮى ﻟﻠﺘﻤﺮﻳﺾ ،ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﻏﺮﻓﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻼﺑﺲ  .أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﻤﺤﺎﺟﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻛﻞ

ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣًﻼ وﺗﻘﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة ﻗﻄﺮﻫﺎ ﻋﺸﺮون ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮًا ﻓﻴﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺎن

ﻟﻺﻧﻘﺎذ واﻹﺳﻌﺎف ﻓﻲ ﻣﻜﺎن وﺳﻂ  ،أو ﻳﻨﺸﺊ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻟﻺﻧﻘﺎذ واﻹﺳﻌﺎف ﻣﺴﺘﻘًﻼ .

وﻟﻠﻮزﻳﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﻘﺎذ واﻹﺳﻌﺎف وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﻤﺤﺎﺟﺮ  ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت أﺻﺤﺎب
اﻟﻌﻤﻞ وﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
ﺗﻔﺘﯿﺶ اﻟﻌﻤﻞ
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :39
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻔﺘﺸﻮن ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة  ،أو ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ  ،ﻳﺤﺪدﻫﻢ اﻟﻮزﻳﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ ،

وﺗﻜﻮن ﻟﻬﻢ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :

ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﻣﻔﺘﺶ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻟﻌﻤﻠﻪ  -ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ  -ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
.1

أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺼﻔًﺎ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎد اﻟﺘﺎم .

.2

أﻻ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ أي ﺻﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة  ،أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة  ،ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ .

.3

أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﺟﺘﺎز ﻓﺤﺼًﺎ ﻣﺴﻠﻜﻴًﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎﺋﻪ ﻓﺘﺮة ﺗﺪرﻳﺐ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :40
ﻳﺨﺘﺺ ﻣﻔﺘﺸﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
.1

ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻼﺋﺤﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻟﻪ .

.2

ﺗﺰوﻳﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹرﺷﺎدات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﺗﺒﺎع أﺣﺴﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم

.3

إﺑﻼغ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺄوﺟﻪ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺼﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ  ،واﻗﺘﺮاح ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺬﻟﻚ .

.4

ﺿﺒﻂ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻼﺋﺤﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻟﻪ .

.5

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻄﻬﺎ ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ أﺧﺮى وﺗﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﻮزارة .

.6

اﻗﺘﺮاح اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺠﺪول اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت .

ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :41
ﻳﻠﺘﺰم ﻣﻔﺘﺸﻮ اﻟﻌﻤﻞ  -ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﻢ ﻟﻤﻬﻤﺎﺗﻬﻢ  -ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺗﻌﻬﺪ وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﺗﻌﺪه اﻟﻮزارة  ،ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺄداء
ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﻜﻞ أﻣﺎﻧﺔ وإﺧﻼص  ،وأﻻ ﻳﻔﺸﻮا ﺳﺮ أي اﺧﺘﺮاع ﺻﻨﺎﻋﻲ  ،أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺳﺮار اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻌﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻬﻢ
 .وﻳﺤﻤﻞ ﻣﻔﺘﺶ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﺗﺜﺒﺖ ﺻﻔﺘﻪ .

 39ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
 40ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
 41ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :
ﻳﺤﻖ ﻟﻤﻔﺘﺸﻲ اﻟﻌﻤﻞ :
.1

دﺧﻮل أي ﻣﻨﺸﺄة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ أوﻗﺎت اﻟﻨﻬﺎر أو اﻟﻠﻴﻞ  ،دون إﺷﻌﺎر ﺳﺎﺑﻖ .

.2

اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻓﺤﺺ أو ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻻزم ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻈﺎم .وﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
أ.

ﺳﺆال ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ  ،أو اﻟﻌﻤﺎل  ،ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد أو ﻓﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﻬﻮد  ،ﻋﻦ أي أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم .

ب .اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﺴﺠﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺧﺮى اﻟﻼزم اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻘﺮارات
اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه  ،واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻮر وﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎت ﻣﻨﻬﺎ .

ج .أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺔ أو ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أو اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ  ،ﻣﻤﺎ
ﻳﻈﻦ أن ﻟﻬﺎ أﺛﺮًا ﺿﺎرًا ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻤﺎل  ،أو ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ  ،وذﻟﻚ ﻟﻐﺮض ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،

وﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻫﺬا اﻷﺛﺮ  ،ﻣﻊ إﺑﻼغ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻤﺜﻠﻪ ﺑﺬﻟﻚ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ :

ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ووﻛﻼﺋﻬﻢ أن ﻳﻘﺪﻣﻮا ﻟﻠﻤﻔﺘﺸﻴﻦ  ،واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻌﻤﻞ  ،اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻼزﻣﺔ

ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄداء واﺟﺒﻬﻢ  ،وأن ﻳﻘﺪﻣﻮا ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ  ،وأن ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮا ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺜﻮل
أﻣﺎﻣﻬﻢ  ،وأن ﻳﻮﻓﺪوا ﻣﻨﺪوﺑًﺎ ﻋﻨﻬﻢ  ،إذا ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺌﺘﺎن :
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ أن ﻳﺒﻠﻎ ﺑﺤﻀﻮره ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻤﺜﻠﻪ  ،وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮ أن اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ

ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ .

اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :
ﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت إﻟﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة
واﻟﻤﻌﺪات ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ  ،وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﺎل وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ  0ﻛﻤﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﻳﻬﺪد ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻤﺎل وﺳﻼ ﻣﺘﻬﻢ أن ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﺮاه ﻻزﻣًﺎ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻟﺪرء ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺮ ﻓﻮرًا .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :
ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺶ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﺸﻜﺎوي اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﺸﺄن أي ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة أو أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم

اﻟﻨﻈﺎم  ،وأﻻ ﻳﺒﻮح ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أوﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻫﺬه اﻟﺸﻜﺎوى .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :42
إذا ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﻼﺋﺤﺔ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻟﻪ  ,ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ

ﻣﺤﻀﺮ ﺿﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻀﺒﻂ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ  ،ورﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ؛

ﻹﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺬﻟﻚ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :
ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻛﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ أﻃﺒﺎء وﻣﻬﻨﺪﺳﻮن وﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﻮن وإﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ .

وﻟﻤﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻠﻤﻔﺘﺸﻴﻦ أن ﻳﻄﻠﺒﻮا ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :

ﻳﻌﺪ رﺋﻴﺲ ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮًا ﺷﻬﺮﻳًﺎ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﻌﻤﻞ  ،وﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ  ،واﻟﻤﻨﺸﺂت

اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﺪد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ وﻧﻮﻋﻬﺎ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ  .ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮًا ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ

ﻓﻲ داﺋﺮة إﺧﺘﺼﺎص ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ وآﺛﺎره  ،وﻳﻀﻤﻨﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ وﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻪ  .وﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ إﻟﻰ

اﻟﻮزارة.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :
ﻳﻘﺪم وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮًا ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﺷﺎﻣًﻼ ﻋﻦ ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  ،وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز

ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم  ،ﻳﺘﻨﺎول ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ .
وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
.1

ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ .

.2

ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ .

.3

إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ وﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ .

.4

إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋﻦ زﻳﺎرات اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ وﺟﻮﻻﺗﻬﻢ .

.5

إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ  ،واﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﻬﺎ .

.6

إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ .

.7

إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋﻦ أﻣﺮاض اﻟﻤﻬﻦ .

 42ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .

85

نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :
ﺗﻀﻊ اﻟﻮزارة ﻧﻤﺎذج ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت  ،وﺳﺠﻼت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت واﻹﻧﺬارات  ،ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ

ﺣﻔﻈﻬﺎ وإﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ  ،وﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻤﻞ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :

ﻳﻨﻈﻢ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻔﺘﺸﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﻵﺗﻴﺔ - :
.1

أﺻﻮل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ  ،واﻹﺗﺼﺎل ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل .

.2

أﺻﻮل ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﺴﺠﻼت واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ وأﺻﻮل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وإﺳﺘﺠﻮاب اﻷﺷﺨﺎص .

.3

أﺻﻮل إرﺷﺎد أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ وﻓﻮاﺋﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ  ،وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.

.4

ﻣﺒﺎدئ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ،ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.

.5

ﻣﺒﺎدئ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ،وﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﻤﺪى ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺠﻮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :
ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻀﺒﻂ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ
هﯿﺌﺎت ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :
ﻫﻴﺌﺎت ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ- :
.1

اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت .

.2

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :
ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻹﺟﺎزة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أو

اﻟﺤﻘﻮق .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :
ﺗﺆﻟﻒ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻤﻞ ﻳﺤﺪده اﻟﻮزﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ إﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ داﺋﺮة أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ واﺣﺪ وﺗﻔﺼﻞ
ﻛﻞ داﺋﺮة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪواﺋﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﺮح ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ  ،ﻓﺈذا إﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ داﺋﺮة ﻳﺴﻤﻲ اﻟﻮزﻳﺮ رﺋﻴﺴًﺎ ﻣﻦ

ﺑﻴﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻳﺘﻮﻟﻰ  -ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ  -ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ  ،وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻹدارﻳﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :

إذا ﻟﻢ ﺗﺆﻟﻒ ﻫﻴﺌﺔ إﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻤﻞ  ،ﻳﻜﻠﻒ اﻟﻮزﻳﺮ -ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء  -اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻓﻲ أﻗﺮب ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻤﻞ
ﺑﻤﻬﻤﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺆﻟﻒ وإﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :
ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
.1

ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ :
 -1/1اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ  ،أﻳًﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ  ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﺸﺮة آﻻف رﻳﺎل .
 -2/1اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰاء اﻟﺬي ﻳﻮﻗﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ .
 -3/1ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻘﺮرة ﺧﻤﺴﺔ آﻻف
رﻳﺎل  ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف رﻳﺎل .

.2

ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ إﺑﺘﺪاﺋﻴًﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ :
 -1/2اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﺸﺮة آﻻف رﻳﺎل .
 -2/2ﺧﻼﻓﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ  ،ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .
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 -3/2ﺧﻼﻓﺎت اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ .
 -4/2ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻟﻤﻘﺮرة ﺧﻤﺴﺔ آﻻف

رﻳﺎل  ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف رﻳﺎل .
 -5/2ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :

ﺗﻜّﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻣﻦ ﻋﺪة دواﺋﺮ ﻻ ﺗﻘﻞ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء  ،وﻳﺼﺪر ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ

اﻟﻮزراء – ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻮزﻳﺮ – ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻹﺟﺎزة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺤﻘﻮق ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ

اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ  ،وﻳﺤﺪد ﻋﺪد دواﺋﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاح رﺋﻴﺲ
اﻟﻬﻴﺌﺔ  ،وﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﺧﺘﻴﺎر رؤﺳﺎء اﻟﺪواﺋﺮ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻹدارﻳﺔ
.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :
ﺗﺨﺘﺺ ﻛﻞ داﺋﺮة ﻣﻦ دواﺋﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ  ،وﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ  ،ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮارات دواﺋﺮاﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻟﻺﺳﺘﺌﻨﺎف أﻣﺎﻣﻬﺎ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :
ﻣﺪة اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻘﺮار اﻟﺪاﺋﺮة اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺤﻀﻮرﻳﺔ  ،وﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﻘﺮار
ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :
إذا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﻗﺮار اﻟﺪاﺋﺮة اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﺪ اﻟﻘﺮار ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ واﺟﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  ،وﺗﻌﺪ
ﻗﺮارات دواﺋﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻫﺎ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :
ﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻟﻬﺎ وﺣﺪﻫﺎ – دون ﻏﻴﺮﻫﺎ – ﺣﻖ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم  ،وﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺎت

اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻬﺎ إﺣﻀﺎر أي ﺷﺨﺺ ﻹﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ  ،أو إﻧﺘﺪاب أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻹﺳﺘﺠﻮاب  ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز

ﻟﻬﺎ اﻹﻟﺰام ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻷدﻟﺔ  ،وإﺗﺨﺎذ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﻫﺎ  .وﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺣﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن
ﺗﺸﻐﻠﻪ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ أﺟﻞ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  ،واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﺴﺠﻼت واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﻣﻮﺟﺒًﺎ ﻟﻺﻃﻼع

ﻋﻠﻴﻬﺎ .
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اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺸﺮون ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :
ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﺎوى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﺺ أﻣﺎم اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ  ،اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺮﻫﺎ  ،أو ﻓﻲ داﺋﺮة

إﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ  .وﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ  -ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاع إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ  -اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ودﻳًﺎ  .وﻳﺼﺪر اﻟﻮزﻳﺮ
ﻗﺮارًا ﺑﺎﻹﺟﺮاءات واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :
ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺳﺘﻌﺠﺎل .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :
.1

ﻻ ﺗﻘﺒﻞ أﻣﺎم اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم أي دﻋﻮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص

.2

ﻻ ﺗﻘﺒﻞ أي دﻋﻮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ إﺛﻨﻲ

.3

ﻻ ﺗﻘﺒﻞ أي ﺷﻜﻮى ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﺪ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ إﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮًا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺘﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ .

ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮًا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم .

إﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮًا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ وﻗﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب أن ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ إﺻﺪار ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺺ ﻓﻲ ﻫﺬا

اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ  .وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻮاﺑﻖ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﺮف وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :
ﻳﺠﻮز ﻟﻄﺮﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﻧﺼًﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ  .ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﻤﺎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ

ﺑﻌﺪ ﻧﺸﻮء اﻟﻨﺰاع  .وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :

ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ إﺛﺎرة اﻟﻨﺰاع اﻟﺬي ﺻﺪر ﻗﺮار ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺒﺎب أﻣﺎم ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ أو اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم إﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب أن ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎرﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻹﺟﺮاءات ﺗﻐﻴﻴﺮًا ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻟﺤﺎق ﺿﺮر

ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﺴﺮ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺄن ﻳﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻜﺒﺪه ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت أو ﺑﻌﻀﻪ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :
ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت أﻣﺎم ﻫﻴﺌﺎت ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ .
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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نظام العمل

الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :43
.1

ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎم آﺧﺮ  ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﻞ ﺑﺄي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم أو

ﻻﺋﺤﺘﻪ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻪ  ،ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
أ.

ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ رﻳﺎل .

ب .إﻏﻼق اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ .
ج .إﻏﻼق اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻧﻬﺎﺋًّﻴﺎ .
.2

ﻳﺠﻮز ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻜﺮار ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ .

.3

ﺗﺘﻌﺪد اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﺑﺘﻌﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ وﻗﻌﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﻢ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﻼﺛﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :44
 .1ﻟﻠﻮزارة  -ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺒﻪ  -إﻳﻘﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ أو إﺣﺪاﻫﻤﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ )أ(

و)ب( ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ،ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ
ي ﻣﻨﻬﻤﺎ ،وﻳﺠﻮز اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
اﻟﻤﻘﺮر ﻷ ً

 .2ﻳﺼﺪر  -ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ  -ﺟﺪول ﺗﺤﺪد ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ اﻟﻮاردﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ )أ( و)ب( ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ(
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم  ،وﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪرج ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪارﻫﺎ وﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ .

 .3ﻳﺼﺪر  -ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ  -ﺟﺪول ﺗﺤﺪد ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ اﻟﻮاردﺗﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ )أ( و)ب( ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ،

وﺗﺤﺪد ﻓﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ج( ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﺬﻛﻮرة .

 .4إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻬﺎ  ،أو ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻏﻼق اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة  ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (3ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ؛ ﻓﺘﺮﻓﻊ اﻟﻮزارة

دﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ وإﻳﻘﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ

واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم .

43

 2 ،ﻋ ﺪ ﻟ ﺖ ﺻ ﻴ ﺎ ﻏ ﺘ ﻬ ﻤ ﺎ ﺑ ﻌ ﺪ أ ن د ﻣ ﺞ ﻟ ﻬ ﻤ ﺎ أ ﺣ ﻜ ﺎ م اﻟ ﻤ ﻮ ا د ) اﻟ ﺤ ﺎ د ﻳ ﺔ و اﻟ ﺜ ﻼ ﺛ ﻴ ﻦ ﺑ ﻌ ﺪ اﻟ ﻤ ﺎ ﺋ ﺘ ﻴ ﻦ ( و ) اﻟ ﺜ ﺎﻧ ﻴ ﺔ و اﻟ ﺜ ﻼ ﺛ ﻴ ﻦ ﺑ ﻌ ﺪ اﻟ ﻤ ﺎ ﺋ ﺘ ﻴ ﻦ ( و ) اﻟ ﺮ ا ﺑ ﻌ ﺔ و اﻟ ﺜ ﻼ ﺛ ﻴ ﻦ ﺑ ﻌ ﺪ اﻟ ﻤ ﺎ ﺋ ﺘ ﻴ ﻦ ( و ) ا ﻟ ﺨ ﺎ ﻣ ﺴ ﺔ

و ا ﻟ ﺜ ﻼ ﺛ ﻴ ﻦ ﺑ ﻌ ﺪ ا ﻟ ﻤ ﺎ ﺋ ﺘ ﻴ ﻦ ( و ) ) ا ﻟ ﺴ ﺎ د ﺳ ﺔ و ا ﻟ ﺜ ﻼ ﺛ ﻴ ﻦ ﺑ ﻌ ﺪ ا ﻟ ﻤ ﺎ ﺋ ﺘ ﻴ ﻦ ( و ) ا ﻟ ﺴ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ و ا ﻟ ﺜ ﻼ ﺛ ﻴ ﻦ ﺑ ﻌ ﺪ ا ﻟ ﻤ ﺎ ﺋ ﺘ ﻴ ﻦ ( و ) ا ﻟ ﺜ ﺎ ﻣ ﻨ ﺔ و ا ﻟ ﺜ ﻼ ﺛ ﻴ ﻦ ﺑ ﻌ ﺪ اﻟ ﻤ ﺎ ﺋ ﺘ ﻴ ﻦ (و ) اﻟ ﺘ ﺎ ﺳ ﻌ ﺔ و اﻟ ﺜ ﻼ ﺛ ﻴ ﻦ ﺑ ﻌ ﺪ اﻟ ﻤ ﺎ ﺋ ﺘ ﻴ ﻦ (و ) اﻟ ﺤ ﺎ د ﻳ ﺔ
واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ( ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

 .5ﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻮزارة واﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ  ،وذﻟﻚ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺬي ﺗﻘﺪره اﻟﻮزارة  ،ﻋﻠﻰ أن
ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺬه اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :45
ﻳﻠﺰم ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ  ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إزاﻟﺘﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :46
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻐﺮاﻣـﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم  ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،وﺗﺆول اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ

إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :47
ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﻣﻨﺢ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ) (%25ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪ  -ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ أو ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ
 -ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أي ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﻻﺋﺤﺘﻪ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻟﻪ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :48
أ-ﻻ ﺗﻘﺒﻞ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ أي دﻋﻮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم أو

اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮًا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﺬرًا ﺗﻘﺒﻠﻪ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،أو ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ إﻗﺮار ﺑﺎﻟﺤﻖ.
ب-ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :49
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎرﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء
اﻹﺟﺮاءات ،ﺗﻐﻴﻴﺮًا ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺿﺮار ﺑﻤﻮﻗﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :50

) ﻣ ﻠ ــــــﻐ ﺎة (

 45ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ( ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
 46ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻷرﺑﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ( ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
 47ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
 48ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (14/وﺗﺎرﻳﺦ 1440/2/22ﻫـ.
 49ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (14/وﺗﺎرﻳﺦ 1440/2/22ﻫـ.

 50ﻋﺪل ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻊ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ(و)اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ( ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :51

) ﻣ ﻠ ــــــﻐ ﺎة (
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :52

) ﻣ ﻠ ــــــﻐ ﺎة (
اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :53

) ﻣ ﻠ ــــــﻐ ﺎة (
اﻟﻤﺎدة اﻷرﺑﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :54

) ﻣ ﻠ ــــــﻐ ﺎة (
اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻷرﺑﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :55

) ﻣ ﻠ ــــــﻐ ﺎة (
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻷرﺑﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :56

) ﻣ ﻠ ــــــﻐ ﺎة (

 51ﻋﺪل ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻊ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ(و)اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ( ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
 52ﻋﺪل ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻊ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ(و)اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ( ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
 53ﻋﺪل ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻊ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ(و)اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ( ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
 54ﻋﺪﻟﺖ وﻧﻘﻠﺖ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻤﺎدة )اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ( ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
 55ﻋﺪل ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻊ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ(و)اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ( ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
 56ﻋﺪﻟﺖ وﻧﻘﻠﺖ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ( ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (46/وﺗﺎرﻳﺦ 1436/6/5ﻫـ .
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ
أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻷرﺑﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :
ﻳﺼﺪر اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻘﺮارات واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺧﻼل ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم ،

وﺗﻨﺸﺮ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻷرﺑﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :

ﻳﺤﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل  ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ذي اﻟﺮﻗﻢ ) م (21/واﻟﺘﺎرﻳﺦ 1389/9/6ﻫـ  ،وﻳﻠﻐﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻌﻪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻷرﺑﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ :
ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه .
واﻟﻠﻪ اﻟﻤﻮﻓﻖ ,,,

************************
****************
*******
***
*
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم (م )51/وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ
المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ
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