الثقافة العمالية ألهم الحقوق والواجبات
في نظام العمل السعودي

اإلصدار الثاني

عقد العمل

للعامل وصاحب العمل

عقد العمل؟
عقد العمل هو عقد مربم بني صاحب عمل وعامل ،يتعهد األخري بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه
مقابل أجر.
يجــب أن يكــون محــدد المــدة (لغــر
الســعودي) ،وإذا لــم تحــدد تكــون
رخصــة العمــل هــي مــدة العقــد.

يجــب أن يكتــب عقــد العمــل
بنســختني ،يحتفــظ كل طــرف
بنســخة .

ً
يعــد العقــد قائمــا ولــو كان غــر مكتــوب ،وفــي هــذه الحالــة يجــوز للعامــل وحــده إثبــات العقــد
وحقوقــه الــي نشــأت عنــه بجميــع طــرق اإلثبــات .ويكــون لــكل مــن الطرفــن أن يطلــب كتابــة العقــد
فــي أي وقــت .أمــا عمــال الحكومــة والمؤسســات العامــة فيقــوم قـرار أو أمــر التعيــن الصــادر مــن
الجهــة المختصــة مقــام العقــد.

يحتوي عقد العمل على:
تضعه الوزارة ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنود أخرى
يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج الموحد لعقد العمل الذي ً
بما ال يتعارض مع أحكام نظام العمل والئحته والقرارات الصادرة تنفيذا له.

01

اسم صاحب
العمل ومكانه

03

عنوان إقامته

05

اسم العامل
وجنسيته

07

نوع العمل ومكانه

02

ما يلزم إلثبات
شخصيته

04

مدة العقد

06

األجر المتفق عليه،
والمزايا والبدالت

08

تاريخ االلتحاق

فرتة التجربة

ً
•إذا كان العامــل خاضعــا لفــرة ًتجربــة ،وجــب النــص علــى ذلــك صراحــة فــي عقــد العمــل ،وتحديدهــا بوضــوح،
بحيــث ّال تزيــد علــى تســعني يومــا .ويجـ ًـوز باتفــاق مكتــوب بــن العامــل وصاحــب العمــل تمديــد فــرة التجربــة،
ـى
علــى أال تزيــد علــى مائــة وثمانــن يومــا .وال تدخــل فــي حســاب فــرة التجربــة إجــازة عيــدي الفطــر واألضحـ ً
واإلجــازة المرضيــة .ولــكل مــن الطرفــن الحــق فــي إنهــاء العقــد خــال هــذه الفــرة مــا لــم يتضمــن العقــد نصــا
يعطــي الحــق فــي اإلنهــاء ألحدهمــا.
•ال يدخل في حساب فرتة التجربة إجازة عيد الفطر و عيد األضحى و اإلجازة المرضية.
•ال يجــوز وضــع العامــل تحــت التجربــة أكــر مــن مــرة واحــدة لــدى صاحــب عمــل واحــد .واســتثناء مــن ذلــك يجــوز
باتفــاق طرفــي العقــد -كتابــة -إخضــاع العامــل لفــرة تجربــة أخــرى بشــرط:
أو أن يكون قد مضى على انتهاء عالقة العامل
أن تكون في مهنة أخرى .أو عمل آخر.
بصاحب العمل مدة ال تقل عن ستة أشهر.
ً
•إذا انتهــى العقــد خــال فــرة التجربــة ،فــإن كال الطرفــن ال يســتحق تعويضــا ،وال يســتحق العامــل مكافــأة
نهايــة الخدمــة.

تجديد عقد العمل
•ينتهــي العقــد بالمــدة المحــددة فــإذا اســتمر الطرفــان فــي تنفيــذه فإنــه يعــد
مجــددا لمــدة غــر محــددة( .مــع مراعــاة مــا نصــت عليــه المــادة « »37مــن نظــام
العمــل بالنســبة إلــى غــر الســعوديني).
ً
•إذا تضمــن العقــد المحــدد المــدة شــرطا يقضــي بتجديــده لمــدة مماثلــة أو لمــدة
محــددة ،فإنــه يتجــدد للمــدة المتفــق عليهــا .فــإن تعــدد التجديــد ثــاث مـرات
متتاليــة ،أو بلغــت مــدة العقــد األصلــي مــع مــدة التجديــد أربــع ســنوات أيهمــا أقــل
واســتمر الطرفــان فــي تنفيــذه؛ تحـ ّـول العقــد إلــى عقــد غــر محــدد المــدة.

واجبات العامل
أداء وإتقان العمل

احرتام النظام واللوائح

طاعة الرؤساء
عدم إفشاء أسرار
الوظيفة

المحافظة على
أوقات العمل

حقوق عامة في عقد العمل
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ً
•ال يجــوز تكليــف العامــل بعمــل يختلــف اختالفــا جوهريــا عــن العمــل المتفــق عليــه بغـ ًـر موافقتــه الكتابيــة ،إال
فــي حــاالت الضــرورة الــي قــد تقتضيهــا ظــروف عارضــة ولمــدة ال تتجــاوز ثالثــن يومــا فــي الســنة.
ً
•لصاحــب العمــل -فــي حــاالت الضــرورة الــي قــد تقتضيهــا ظــروف عارضــة ولمــدة ال تتجــاوز ثالثــن يومــا فــي
الســنة -تكليــف العامــل بعمــل فــي مــكان يختلــف عــن المــكان المتفــق عليــه دون اشـراط موافقتــه ،علــى أن
يتحمــل صاحــب العمــل تكاليــف انتقــال العامــل وإقامتــه خــال تلــك المــدة.
ً
•ال يجــوز لصاحــب العمــل أن ينقــل العامــل بغــر موافقتــه -كتابــة -مــن مــكان عملــه األصلــي إلــى مــكان آخــر
يقتضــي تغيــر محــل إقامتــه.
•إذا كان العقد ألجل عمل معني فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
•ال يجــوز نقــل العامــل ذو األجــر الشــهري إلــى فئــة عمــال اليوميــة أو القطعــة أو األجــر األســبوعي أو عمــال
الســاعة إال إذا وافــق العامــل علــى ذلــك كتابــة ،مــع عــدم اإلخــال بالحقــوق الــي اكتســبها العامــل فــي
المــدة الــي قضاهــا باألجــر الشــهري.

إنهاء العقد

•فــي العقــود الغــر محــددة المــدة یجــب إبــاغ الطــرف االخــر بإنهــاء العقــد
بموجــب إشــعار حســب مــا تــم تحديــده فــي العقــد ،علــی أال تقــل عــن 60
يومــا إذا كان أجــر العامــل یدفــع شــهرًيا ،وال تقــل عــن ً 30
ً
يومــا بالنســبة
إلــی غــره.
•إذا كان اإلشــعار مــن جانـ ًـب صا ًحــب العمــل  ,فيحــق للعامــل أن يتغيــب
خــال مهلــة اإلشــعار يومــا كامــا فــي األســبوع أو ثمانــي ســاعات أثنــاء
األســبوع  ،وذلــك للبحــث عــن عمــل آخــر مــع اســتحقاقه ألجــر هــذا اليــوم
أو ســاعات الغياب  .ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وســاعاته بشــرط
أن ُيشــعر صاحــب العمــل بذلــك فــي اليــوم الســابق للغيــاب علــى األقــل.
ولصاحــب العمــل أن يعفــي العامــل مــن العمــل أثنــاء مهلــة اإلشــعار مــع
احتســاب مــدة خدمتــه مســتمرة إلــى حــن انتهــاء تلــك المهلــة ،والـزام
صاحــب العمــل بمــا يرتتــب علــى ذلــك مــن آثــار وبخاصــة اســتحقاق العامــل
أجــره عــن مهلــة اإلشــعار.
•يحــق للعامــل أن يــرك العمــل دون إشــعار مــع احتفاظــه بحقوقــه النظاميــة كلهــا فــي حــاالت معينــة( .بحســب مــا نصــت
عليــه المــادة « »81مــن نظــام العمــل).
•ال يجــوز لصاحــب العمــل فســخ العقــد دون مكافــأة العامــل ،أو إشــعاره ،أو تعويضــه؛ إال فــي الحــاالت الموضحــة فــي
المــادة (الثمانــون) مــن نظــام العمــل وبشــرط أن يتيــح لــه الفرصــة لكــي يبــدي أســباب معارضتــه للفســخ.
•ال يجــوز لصاحــب العمــل إنهــاء خدمــة العامــل بســبب المــرض قبــل اســتنفاذ المــدة المحــددة لإلجــازة المنصــوص عليهــا فــي
المــادة ( )117مــن النظــام ،وللعامــل الحــق فــي طلــب وصــل إجازتــه المرضيــة بالســنوية.

مىت ينتهي عقد العمل
إذا اتفق الطرفان على إنهائه (شرط
أن تكون موافقة العامل كتابية).

إذا انتهت المدة المحددة في
العقد المحدد.

ً
بناء على إرادة أحد الطرفني في ً
العقود غري المحددة المدة ،وفقا لما
ورد في المادة ( )75من هذا النظام.

بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي
به أحكام نظام التأمينات االجتماعية،
مالم يتفق الطرفان على االستمرار في
العمل بعد هذا السن.
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القوة القاهرة.

إغالق المنشاة ً
نهائيا.

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

أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.

األجـ ـ ــور
SR

يتم دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له
بالعملة الرسمية للبلد.

يلزتم صاحب العمل بدفع األجور عن طريق
البنوك بمواعيدها المحددة.

أنواع األجور

شهرية :تصرف مرة بالشهر.
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يومية :مرة كل أسبوع.
بالقطعة :إذا احتاج لمدة تزيد عن أسبوعني ،يحصل على دفعة كل أسبوع تناسب ما أتمه ،ويأخذ باقي األجر
خالل األسبوع الثاني لتسليم العمل.

ساعات العمل
ً
ً
•ال يجــوز تشــغيل العامــل تشــغيال فعليــا أكــر مــن ثمانــي ســاعات فــي اليــوم الواحــد،
إذا اعتمــد صاحــب العمــل المعيــار اليومــي ،أو أكــر مــن ثمــان وأربعــن ســاعة فــي
األســبوع ،إذا اعتمــد المعيــار األســبوعي .وتخفــض ســاعات العمــل الفعليــة خــال
شــهر رمضان للمســلمني ،بحيث ال تزيد على ســت ســاعات في اليوم ،أو ســت وثالثني
ســاعة فــي األســبوع
•يجــوز زيــادة ســاعات العمــل الــى  9ســاعات لبعــض فئــات العمــال أو فــي بعــض
الصناعــات واألعمــال الخطــرة أو الضــارة .وتحــدد فئــات العمــال والصناعــات واألعمــال
المشــار إليهــا بق ـرار مــن الوزي ـر.
•ســاعات العمــل الفعليــة لعمــال الحراســة والنظافــة = اثنــي عشــرة ســاعة فــي اليــوم
تخفض إلى عشر ساعات خالل شهر رمضان ،بحيث ال تزيد ساعات العمل األسبوعية
على ثمان وأربعني ساعة  ،وعلى ست وثالثني ساعة خالل شهر رمضان للمسلمني
باســتثناء الذين يعملون في الحراســات األمنية المدنية ،والصناعية.
•ال تدخل الفرتات المخصصة للراحة والصالة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية.

إذا تسبب العامل بأي تلفيات
يحق لصاحب العمل:
SR

•االقتطاع من أجره على أال يزيد عن أجر خمسة أيام في كل شهر.
•لصاحــب العمــل الحــق فــي التظلــم عنــد االقتضــاء ،وذلــك بطلــب مــا هــو أكــر مــن ذلــك إذا كان للعامــل مــال
آخــر يمكــن االســتيفاء منــه.
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•يكــون تظلــم أي مــن الطرفــن خــال خمســة عشــر يــوم عمــل ،وإال ســقط الحــق فيــه ويبــدأ موعــد التظلــم
بالنســبة إلــى صاحــب العمــل مــن تاريــخ اكتشــاف الواقعــة وبالنســبة إلــى العامــل مــن تاريــخ إبــاغ صاحــب
العمــل لــه بذلــك.

ال يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة إال بموافقة خطية منه إال في الحاالت التالية:
•اسرتداد قروض صاحب العمل بشرط أال يزيد الحسم عن  % 10من األجر.
ً
•اشرتاكات التأمينات االجتماعية وأي اشرتاكات مستحقة عليه نظاما.
•اشرتاكات العامل في صندوق االدخار ،والقروض المستحقة للصندوق.
•أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء مساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزايا أخرى.
•الغرامــات الــي علــى العامــل بســبب المخالفــات الــي ارتكبهــا ،وكذلــك المبلــغ الــذي يقتطــع منــه جـراء مــا
أتلفــه.
ً
ً
ّ
•اســتيفاء ديــن إنفــاذا ألي حكــم قضائــي ،علــى أال يزيــد مــا يحســم شــه ًريا لقــاء ذلــك علــى ربــع األجــر المســتحق
للعامــل مــا لــم يتضمــن الحكــم خــاف ذلــك ويســتوفى ديــن النفقــة أوال ،ثــم ديــن المــأكل والملبــس والمســكن
قبــل الديــون األخــرى.

ال يجوز -في جميع األحوال -أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل  ،إال إذا ثبت لدى
المحاكم العمالية إمكانية الزيادة على هذه النسبة ،أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكرث من نصف
أجره ،وفي هذه الحالة األخرية ال يعطى العامل أكرث من ثالثة أرباع أجره ،مهما كان األمر.

إجازة األعياد والمناسبات:

إجازة عيد الفطر
 4أيام
تبدأ من اليوم التالي لليوم 29
من شهر رمضان ،حسب تقويم
أم القرى.

إجازة عيد األضحى
 4أيام

تبدأ من يوم الوقوف بعرفة

إجازة اليوم الوطين للملكة
ليوم واحد
تبدأ في أول يوم من برج المزيان
حسب تقويم أم القرى.

اإلجازات  -العامل

ً
•إجــازة ســنوية بأجــر كامــل لمــدة ال تقــل عــن ً 21
يومــا ،وت ـزاد إلــى مــدة ال تقــل عــن ثالثــن يومــا إذا أمضــى خمــس ســنوات
متصلــة فــي خدمــة صاحــب العمــل.

•يجب أن يأخذ إجازته في سنة استحقاقها ،وال يجوز أن يتنازل عنها أو يتقاضى بدال نقديا عوضا عنها.
•يحق له أن يؤجل إجازته أو ً
أياما منها للسنة التالية بموافقة صاحب العمل.
•يحق له الحصول على أجرة عن أيام اإلجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل التمتع بها.
•يستحق أجرة اإلجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
•لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في األعياد والمناسبات المحددة.
ـول علــى إجــازة بــدون أجــر بموافقــة صاحــب العمــل ،ويعــد عقــد العمــل موقوفــا خــال مــدة اإلجــازة إذا زادت
•يجــوز الحصـ ً
علــى  20يومــا ،مالــم يتفــق الطرفــان علــى خــاف ذلــك.
•ال يجوز للعامل في فرتة اإلجازة أن يعمل لدى صاحب عمل آخر.

اإلجازات  -العامل
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل مدتها  3أيام في حالة مولود جديد له.
وله الحق في خمسة أيام إجازة زواجه.
وخمسة أيام في حالة وفاة زوجه ،أو أحد أصوله أو فروعه.
َ
للعامــل -إذا وافــق صاحــب العمــل علــى انتســابه إلــى مؤسســة تعليميــة أو ق ِبــل اســتمراره فيهــا -الحــق
فــي إجــازة بأجــر كامــل لتأديــة االمتحــان عــن ســنة غــر معــادة تحــدد مدتهــا بعــدد أيــام االمتحــان الفعليــة .أمــا
إذا كان االمتحــان عــن ســنة معــادة فيكــون للعامــل الحــق فــي إجــازة دون أجــر بعــدد أيــام االمتحــان الفعليــة.
ـؤد االمتحــان ،مــع عــدم اإلخــال بحــق صاحــب العمــل فــي
ويحــرم العامـ ًّـل مــن أجــر اإلجــازة إذا ثبــت أنــه لــم يـ ِ
مســاءلته تأديبيــا.
إذا لــم يحصــل العامــل علــى موافقــة صاحــب العمــل علــى انتســابه إلــى مؤسســة تعليميــة  ,فلــه أن يحصــل
علــى إجــازة لتأديــة االمتحــان بعــدد أيــام االمتحــان الفعليــة تحتســب مــن إجازتــه الســنوية فــي حــال توافرهــا ،
وعنــد تعــذر ذلــك فللعامــل أن يحصــل علــى إجــازة دون أجــر بعــدد أيــام االمتحــان الفعليــة.
* يحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحاالت المشار إليها

اإلجازات المستحقة للمرأة العاملة
•للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل مدتها  10أﺳﺎﺑﯿﻊ ﺗﻮزﻋﻬﺎ ﮐﯿﻒ ﺗﺸﺎء ،ﺗﺒﺪأ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﯽ أرﺑﻊ
أسابيع ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮﺿﻊ .وﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﻬﺮ دون أﺟﺮ.
•فــي حــال إنجابهــا لطفــل مريــض أو مــن األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة ،وتتطلــب حالتــه مرافقتهــا لــه،
يحــق لهــا إجــازة مدتهــا شــهر بأجــر كامــل تبــدأ بعــد إجــازة الوضــع ،ولهــا الحــق فــي تمديــد إجازتهــا شـ ً
ـهرا آخـ ًـرا
مــن دون أجـر.
•لهــا الحــق ًفــي إجــازة عــدة الوفــاة ومدتهــا أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام بأجــر كامــل ،ولهــا الحــق بالتمديــد إذا
كانــت حامــا حــى تضــع حملهــا.
ً
•للمرأة العاملة غري المسلمة اليت يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوما.

اإلجازة المرضية
•يســتحق العامــل إجــازة مرضيــة بأجــر كامــل عــن (ً )30
يومــا األولــى وبثالثــة أربــاع األجــر عــن
يومــا التاليــة ودون أجــر عــن (ً )30
(ً )60
يومــا الــي تلــي ذلــك خــال الســنة الواحــدة ســواء
أكانــت هــذه اإلجــازات متصلــة أم متقطعــة .وتحســب الســنة مــن تاريــخ أول إجــازة مرضيــة.
ً
•للعا ًمــل المصــاب بســبب عملــه ،إذا عجــز ًمؤقتــا ،الحــق فــي معونــة ماليــة تعــادل أجــره
ً
كامــا لمــدة ســتني ً
يومــا ثــم يســتحق مقابــا ماليــا يعــادل ( )% 75مــن أجــره طــوال المــدة
الــي يســتغرقها عالجــه.

ً
عجزا ً
إذا بلغت مدة العالج سنة او تقرر ً
كليا وينتهي
طبيا عدم احتمال شفائه أو حالته الصحية ال تمكنه من العمل ،عدت اإلصابة
عقد العمل ويعوض عن اإلصابة .وال يكون لصاحب العمل حق في اسرتداد ما دفعه إلى المصاب خالل تلك السنة.

اإلجازات  -صاحب العمل
ً
•لصاحب العمل أن يحدد مواعيد اإلجازات السنوية وفقا لمقتضيات العمل.
30
90

•إشعار العامل بموعد إجازته السنوية بما ال يقل عن ً 30
يوما.
•يحــق لصاحــب العمــل تأجيــل إجــازة العمــل بعــد ســنة اســتحقاقها إذا اقتضــت ظــروف العمــل ،ولمــدة ال تزيــد
عــن ً 90
يومــا ،فــإذا اقتضــت ظــروف العمــل اســتمرار التأجيــل فيجــب الحصــول علــى موافقــة العامــل كتابــة
علــى أال يتعــدى التأجيــل نهايــة الســنة التاليــة لســنة اســتحقاق اإلجــازة.
•يحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لحاالت الوضع ،أو الوفاة ،أو الزواج.
•يحق لصاحب العمل أن يطلب من العامل الوثائق المؤيدة إلجازة االمتحان وما يثبت أداءه لالمتحان.

SR

•إذا أثبــت صاحــب العمــل أن العامــل قــد عمــل لــدى صاحــب عمــل آخــر أثنــاء إحــدى اإلجــازات المنصــوص عليهــا
فلــه أن يحرمــه مــن أجــر مــدة اإلجــازة ،أو يســرد مــا كان قــد أعطــاه مــن أجــر فــي تلــك اإلجــازة.

أهم الحقوق والواجبات العامة للمرأة العاملة
ً
•على صاحب العمل أن يوفر للعامالت مقاعد تأمينا السرتاحتهن.
ً
ً
•علــى كل صاحــب عمــل يشــغل خمســن عاملــة فأكــر أن يهــئ مكانــا مناســبا يتوافــر
فيــه العــدد الكافــي مــن المربيــات ،لرعايــة أطفــال العامــات الذيــن تقــل أعمارهــم عــن
ســت ســنوات ،وذلــك إذا بلــغ عــدد األطفــال عشــرة فأكـر.
•يجــوز للوزيــر أن يلــزم ًصاحــب العمــل الــذي يســتخدم مائــة عاملــة فأكــر فــي مدينــة
واحــدة أن ينشــئ دارا للحضانــة بنفســه أو بالمشــاركة مــع أصحــاب عمــل آخريــن فــي
المدينــة نفســها ،أو يتعاقــد مــع دار للحضانــة قائمــة لرعايــة أطفــال العامــات الذيــن
تقــل أعمارهــم عــن ســت ســنوات وذلــك أثنــاء فـرات العمــل ،وفــي هــذه الحالــة
يحــدد الوزيــر الشــروط واألوضــاع الــي تنظــم هــذه الــدار ،كمــا يقــرر نســبة التكاليــف
الــي تفــرض علــى العامــات المســتفيدات مــن هــذه الخدمــة.

الحمل والوالدة
•على صاحب العمل توفري الرعاية الطبية الالزمة للعاملة خالل فرتة الحمل والوالدة.
•ال يجــوز لصاحــب العمــل فصــل العاملــة أو إنذارهــا بالفصــل أثنــاء حملهــا أو تمتعهــا بإجــازة
ـى أن ُيثبــت المــرض بشــهادة
الوضــع ،ويشــمل ذلــك مــدة مرضهــا الناشــئ عــن أي منهمــا ،علـ
طبيــة معتمــدة ،وأن ال تتجــاوز مــدة غيابهــا (مائــة وثمانــن) يومـ ًـا فــي الســنة سـ ً
ـواء أكانــت
متصلــة أم متفرقــة
•يحــق للمـرأة العاملــة عندمــا تعــود إلــى مزاولــة عملهــا بعــد إجــازة الوضــع أن تأخــذ بقصــد إرضــاع
مولودهــا فــرة أو ف ـرات لالس ـراحة ال تزيــد فــي مجموعهــا علــى الســاعة فــي اليــوم الواحــد،
وذلــك عــاوة علــى فـرات الراحــة الممنوحــة لجميــع العمــال ،وتحســب هــذه الفــرة أو الفـرات
مــن ســاعات العمــل الفعليــة ،وال يرتتــب عليهــا تخفيــض األجـر.
َ ْ
الوضــع بــأي حــال مــن األحــوال خــال األســابيع الســتة التاليــة
•يحظــر تشــغيل المـرأة العاملــة بعــد
ً
لــه ،ولهــا حــق تمديــد اإلجــازة شـ ً
ـهرا إضافيــا دون أجـر.

