نموذج رفع دعوى
رقم الدعوى ........................./
تاريخها ............................../

اإلدارة العامة للتسوية الودية
فرع محافظة /
املتقدم /

□

□

□
□ سبق أن تقدمت بدعوى بذات الطلبات
صاحب عمل

عامل

لم يسبق أن تقدمت بدعوى بذات الطلبات

املوعد
اليوم

التاريخ

الساعة

ـ ـ  /ـ ـ  /ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـ

 #تتم تعبئة الحقول أدناه من قبل املتقدم لرفع الدعوى (عامل  /املنشأة)
بيانات صاحب العمل (منشأة)

بيانات العامل

اسم املنشأة

االسم الرباعي
رقم الهوية/اإلقامة

رقم السجل التجاري  /رخصة املحل

الجنسية

ــ ــ  /ــ ــ  /ــ ـ ـ ــ ــ

تاريخ امليالد

نوع املنشأة (شركة/مؤسسة)

اللغة التي يجيدها

بيانات العامة

عنوان العامل

نشاط املنشأة

الحي
الشارع
رقم العقار

عنوان املنشأة

مقر العمل "املدينة"

العمل األخير

تاريخ بداية العمل

ـ ـ ـ ـ  /ـ ـ ـ ـ  /ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـ

آخر يوم عمل

ـ ـ ـ ـ  /ـ ـ ـ ـ  /ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـ

املمثل الرسمي
للمنشأة

الحي
الشارع
رقم العقار
االسم

((( ( 10

الجوال

رقم هاتف املنشأة

املهنة حسب اإلقامة
املهنة الفعلية التي يزاولها

رقم جوال صاحب العمل

بيانات املدعي عليه

مقداراألجر (الراتب)
رقم الجوال

الجهة املدعى عليها

رقم اتصال آخر

نوع تمثيل املدعى عليه

□صاحب عمل □مؤسسة □
□وكيل شرعي □ممثل نظامي

شركة

موضوع الدعوى:
مخالفات منصوص عليها بجدول العقوبات الصادربالقرارالوزاري رقم ( )88478وتاريخ  1439/05/01هـ
□ تشغيل العامل بدون عقد عمل مكتوب أو عدم تسليم العامل نسخه من عقد العمل

□ زيادة ساعات العمل أكثرمما نصت عليه املادة  98من نظام العمل

□ امتناع صاحب العمل عن منح شهادة خدمة للعامل أوتضمين الشهادة ما قد يس يء
للعامل

□ احتجازأجرالعامل أو جزء منه دون سند قضائي

□ تحميل صاحب العمل للعامل الرسوم أ والتكاليف امللزم هوبتحملها

□ العمل دون رخصه عمل أو دون تجديدها

□ احتفاظ صاحب العمل بجوازسفرالعامل دون موافقته

□ فرض غرامة على العامل دون توثيق سببها

□ عدم صرف الرواتب في مواعيد استحقاقها

□ قيام صاحب العمل بتسجيل سعودي ضمن عمال املنشأة دون علمه

□ عدم منح العامل يوم راحة في األسبوع دون التكليف بالعمل اإلضافي

□

عمل العامل لدى الغير (مخالفة منصوص عليها في املادة  39من نظام العمل)

أخرى :عدم االلتزام ببنود العقد
□ الفرق بين األجراملتفق علية في العقد واألجرالذي يتم استالمه.

□ عدم االلتزام بتوفيرسكن أوإعطاء بدل عنه

□ عدم دفع اجراإلجازة (يندرج تحتها جميع اإلجازات املقرر لها اجرفي النظام)

□ عدم االلتزام بتوفيروسائل مواصالت أو إعطاء بدل عنها

□عدم تمكين العامل من العمل املتفق علية

□ عدم توفيرالعمل بعد انتهاء عقد التدريب

نموذج رفع دعوى
اإلدارة العامة للتسوية الودية
فرع محافظة /

يتبع موضوع الدعوى:

أخرى :التعويضات:
□ شكوى بسبب قيام صاحب العمل بإصدارتأشيرة الخروج النهائي قبل نهاية العالقة
التعاقدية

□ التعويض عن الفصل التعسفي

□ التعويض عن قيمة نقل الخدمات التي قام بها صاحب العمل لنقل خدمات العامل علية

□ التعويض عن عدم توفيروسائل مواصالت

□ التعويض عن عدم توفيرالتامين الطبي املتفق علية في العقد

□ إلزام صاحب العمل بدفع قيمة تذاكرالسفر

□ التعويض عن عدم التسجيل في املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

□ مكافأة نهاية الخدمة

أخرى :االعتراضات اإلدارية
□ إنهاء العقد

□ استرجاع ما تم حسمه من مبالغ من األجر
□ الحصول على اإلجازات (يندرج تحتها جميع اإلجازات املقرر لها اجرفي النظام)

أخرى
................................................................ ................................................................................................................................... .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................
.................................................................... ................................................................................................................................

تفصيل الطلبات
................................................................ ................................................................................................................................... .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................
.................................................................... ................................................................................................................................

إقراربأن الدعوى غير كيدية
أقرأنا بأنني قرأت ما نصت عليه املادة (الرابعة) من قرارمجلس الوزراء رقم ( )94وتاريخ
1406/04/25هـ الذي ينص بما يلي (من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب املدعي
في دعواه فللقاض ي أن ينظرفي تعزيره وللمدعى عليه املطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر
بسبب هذه الدعوى)
وبناء عليه أقربأن دعواي التي أنا بصدد تقديمها غيركيدية وفي حال ثبت أن الدعوى كيدية
فإنني لتطبيق املادة املشارإليها أعاله في حقي.

Non-malicious Prosecution Affidavit
I hereby confirm that I have read the provision of article (4) of council
of ministers Resolution No.(94) Date 25\04\1406 H, which provides
for the following: (If the applicant filed a private prosecution and
proved to the plaintiff lied in his case, judge has right to penalize
his/her case and defendant reserves right to claim compensation for
) damage incurred by him /her due to this case
I hereby declare that my case is not malicious and if the case proves
to be malicious, I shall be subject to the aforementioned article.

نموذج رفع دعوى
اإلدارة العامة للتسوية الودية
فرع محافظة /

التوقيعات واالعتمادات
اسم املدعي (عامل  /صاحب عمل)

التوقيع

التاريخ

ـ ـ  /ـ ـ  /ـ ـ ـ ـ ـــ ه ـ

اسم املوظف الشامل

التوقيع

التاريخ

ـ ـ  /ـ ـ  /ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـ

إرشادات:
يجب على مقدم الدعوى إرفاق االتي :ـ

ً
صورة من اإلقامة /الهوية (إن كان املدعي عامال).
صورة من السجل التجاري (إن كان املدعي ممثل منشأة).

نسخة من عقد العمل.
صورة من املستندات التي تثبت صحة الدعوى.
أصل الوكالة الشرعية للوكيل.

