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  المقدمة           

 

Decent Work is the type of work for which all of us aspire. It is done under conditions 
where people are gainfully employed (and there exist adequate income and 
employment opportunities); social protection system (labour protection and social 
security) is fully developed and accessible to all; social dialogue and tripartism are 
promoted and encouraged; and rights at work, as specified in ILO Declaration on 
Fundamental principles and Rights at Work and Core ILO Conventions, are practiced, 
promoted and respected.  

WageIndicator Foundation has been working, since late 2007, to raise awareness on 
workplace rights through a unique tool, i.e., Decent Work Check.  The Decent Work 
Check considers different work aspects, which are deemed important in attaining 
"decent work". The work makes the rather abstract Conventions and legal texts tangible 
and measurable in practice. 

The Decent Work Check employs a double comparison system. It first compares 
national laws with international labour standards and gives a score to the national 
regulations (happy or sad face). If national regulations in a country are not consistent 
with ILO conventions, it receives a sad face and its score decreases (and vice versa). It 
then allows workers to compare their on-ground situation with national regulations. 
Workers can compare their own score with national score and see whether their 
working conditions are consistent with national and international labour standards. The 
Check is based on de jure labour provisions, as found in the labour legislation.  

Decent Work Check is useful both for employees and employers. It gives them 
knowledge, which is the first step towards any improvement. It informs employees of 
their rights at the workplace while simultaneously enlightening employers about their 
obligations. Decent Work Check is also useful for researchers, labour rights 
organizations conducting surveys on the situation of rights at work and general public 
wanting to know more about the world of work. WageIndicator teams, around the 
world, have found out that workers, small employers and even labour inspectors are 
not, sometimes, fully aware of the labour law. When you are informed - being a 
workers, self-employed, employee, employer, policy maker, labour inspector - there is a 
greater possibility that you ask for your rights (as a worker), you comply with rules (as 
an employer) and you strive to enforce these (as a labour inspector).  

The work is relevant to the challenges posed to the future of work especially the 
effective enforcement of legislation in financially constrained states, rise of precarious 
employment and measuring the impact of regulatory regimes. 

Currently, there are more than 100 countries for which a Decent Work Check is 
available here: www.decentworkcheck.org During 2020, the team aims to include at 
least 10 more countries, thus taking the number of countries with a Decent Work Check 
to 115!  

  

https://rawateb.org/saudiarabia
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  والعمل العمالة حول الرئيسية التشريعات

 
 

 2015، والذي تم تعديله في سنة 2005قانون العمل لسنة  .1

  2/10/2006من قرار رقم  2834/ 1القرار الوزاري رقم  .2
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الدولية  العمل منظمة   اتفاقيات  
 

 (1970) 131جور: اتفاقية الحد األدنى لل 

 (1962) 117( و 1949) 95االجر العادى وحماية األجور: اإلتفاقيات 

 

 .131و  117، 95االتفاقيات رقم  على السعودية اململكة العربية  لم تصدق  

 الدولية  العمل  منظمة اتفاقيات بموجب األحكام  ملخص

وعلوة على ذلك . اسرتها /وأسرته ملوظفة معيشة املوظف/ ا تلألجور نفقادنى الحد األ  يراعي أن  يجب

معيشة  ومستوى ألجور املكتسبة لالعام  باملستوى معقول  للألجور بشك دنى ال د االح  يرتبط يجب أن

 دوري سواء يومي، أسبوعي أو شهري. بشكل  جور األ  دفعم يت أن  يجب  .خرى االجتماعية األ   لفئاتا

 

 

 العمل واألجور   01/13
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  :اللوائح املنظمة للعمل واألجور 

 2015 سنة تعديله في تم والذي ،2005 لسنةقانون العمل  •

 

 الحد األدنى لألجور 

 

  شفهي،  أي مكتوب غير أو مكتوب عمل عقد بموجب بأدائه، يقوم الذي  العمل  مقابل للعامل يعطى ما  كل هو  لألجر االدنى  الحد

  ، أدائه طريقة   أو األجر  نوع كان  مهما
 
 . اتب االساس يالتي يتم إضافتها على الر  الدورية  العلوات إليه  مضافا

 

  معدالت  وضع مسؤولية الحكومة   تتحمل ذلك، ومع . العمل وصاحب العامل بين  الفردية االتفاقيات الى طبقا   االجور   تحديد يتم

  على وبناء - االقتضاء عند الوزراء وملجلس .لألجور  األدنى  للحد نظام بوضع الحكومة قيام على التشريع وينص  لألجور  األدنى  الحد

 .لألجور  أدنى  حد وضع - يروز ال  اقتراح من

 

  ذاته النوع   من  لعمل املقدر باألجر يؤخذ العمل  صاحب به يلتزم  الذي األجر  على العمل تنظيم  الئحة  أو العمل  عقد ينص لم  إذا

   األجر قديرتم ت وإال  وجد،  إن  املنشأة في
 
  ةويتس هيئة  تولت يوجد لم  فإن العمل،  فيها  يؤدى التي  الجهة في املهنة   لُعرف طبقا

   األجر تقدير  العمالية الخلفات 
 
 . العدالة ملقتضيات وفقا

 

احكام هذا القانون ما يلي: افراد اسرة صاحب العمل، وهم الزوجة واصوله وفروعه الذين يعملون في املنشأة ويستثنى من تطبيق 

يعملون في سفن تقل حمولتها عن  املؤسسات العائلية(، خدم املنازل ومن في حكمهم، عمال البحر الذين التي ال تضم سواهم )

السعوديين القادمين الى اململكة ألداء مهمه محدده وملدة ال تزيد عن   العاملين غير  خمسمائة طن، بعض فئات عمال الزراعة، 

 شهرين والعبوا األندية واالتحادات والرياضية ومدربوها.  

 

 2015تعديله في سنة  والذي تم 2005من قانون العمل لسنة  95و 89، 2املصادر: املواد 

 

 الدفع العادي

 

  األساس ي  األجر هو الفعلي األجر
 
 أو العمل، في بذله جهد مقابل للعامل تتقرر  التي األخرى  املستحقة الزيادات سائر إليه مضافا

 :ذلك ومن. العمل  تنظيم الئحة  أو  العمل  عقد بموجب العمل لقاء للعامل تتقرر  التي أو عمله، أداء في لها يتعرض مخاطر

  أو  بتسويقه، يقوم ما  مقابل  تدفع التي  األرباح،  من  املئوية النسبة   أو املبيعات،  من  املئوية النسبة   أو العمولة، •

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

 عمله  أداء في لها يتعرض مخاطر أو  ، يبذلها طاقة لقاء العامل  يستحقها التي البدالت •

  تمنح قد التي اتيادالز  •
 
 العائلة أعباء ملواجهة  أو ،  املعيشة  ملستوى  وفقا

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

 العادة جرت  أو ،  للمنشأة العمل  تنظيم  الئحة أو  العمل،  عقد في مقررة  املكافأة أو  املنحة  هذه كانت إذا ، ذلك

ا  يعدونها العمال أصبح  حتى بمنحها،   ال  األجر  من  جزء 
 
 .تبرعا

https://rawateb.org/saudiarabia
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  عقد في  عليها بالنص عمله،  مقابل للعامل بتوفيرها العمل  صاحب يلتزم التي  هي:  العينية االخرى  امليزات •

  لم  ما سنة  كل  عن شهرين ملدة األساس ي  األجر  يعادل أقص ى  بحد وتقدر. العمل  تنظيم الئحة في أو  العمل

 ذلك  على يزيد بما  العمل  تنظيم الئحة  أو  العمل  عقد في تقدر

 

  ساعات في األجر دفع يجب كما ( السعودي  الريالوهي ) للبلد الرسمية  بالعملة له املستحقة املبلغ  وكل العامل  أجر دفع يجب

  موعد  يتجاوز  أال   بشرط ، ذلك على امل الع وافق  إذا  اململكة،  في املعتمدة  البنوك طريق   عن األجور  دفع ويجوز . ومكانه العمل

 . أعله املحددة  املواعيد  استحقاقها

 

تصرف أجورهم   الشهرية األجور  ذوو  لعمالبشكل منتظم وفي املوعد املحدد. بالنسبة الى ا أجرهم  على العمال   يحصل أن يجب

  أن   فيجب بالقطعة، يؤدى العمل  كان ا ذإ  الشهر والعمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على األقل أما مرة واحده في

 إذا كان العمل ) العمل من  أتمه  ما  مع  تتناسب أسبوع  كل دفعة على العامل  يحصل

  مرة  أجورهم  العمال  إلى تؤدى الحاالت السابق ذكرها غير  في(. أسبوعين حتى يتم االنتهاء منه على  تزيد ملدة يؤدى بالقطعة ويحتاج

جور في خلل اوقات العمل وفي مكانه. وتنص احكام القانون ايضا على جواز دفع االجور  فع اال يجب دكما  .األقل على أسبوع كل

 عن طريق التحويل املباشر من خلل احد البنوك.

 

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

 لب الحصول على موافقة خطية من العامل: يتطتية الالحاالت اآل

 استرداد قروض صاحب العمل.   (أ)

.  (ب)
 
 اشتراكات التأمينات االجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاما

 .الغرامات التي توقع على العامل بسبب املخالفات التي يرتكبها (ت)

 

%(، ما لم يثبت لدى هيئة  50حسومة على نصف أجر العامل املستحق ) لغ املاملباأن تزيد نسبة  -في جميع األحوال  -ال يجوز 

تسوية الخلفات العمالية امكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره. وفي 

 ألمر. كان امهما %( من االجر،  75هذه الحالة األخيرة ال يعطى العامل أكثر من ثلثة أرباع )

 

إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه املحدد )دون مسوغ  

أو ملن يمثله أو مدير مكتب العمل املختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلفات العمالية، كي تأمر  مشروع(، كان للعامل 

ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره املتأخرة. يجوز للهيئة املذكورة إذا ثبت لديها أن   صاحب العمل أن يرد إلى العامل

األجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة ال تتجاوز ضعف ما حسم من أجر   خر في سدادصاحب العمل حسم املبالغ املذكورة أو تأ

 . العامل أو ضعف قيمة األجر املتأخر

 

 ض إيداع جميع الرواتب في الحسابات املصرفية الخاصة باملوظفين.  يق نظام حماية األجور بغر تقوم السعودية حاليا بتطب

 

 2015والذي تم تعديله في سنة   2005سنة من قانون العمل ل 96-96و 94-90، 2املصدر: املواد 
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الدولية  العمل منظمة   اتفاقيات  
 

 (1919)  01اإلضافى : إتفاقية  تعويض وقت العمل

 (1990)  711: إتفاقية عمل الليلي

 

 . 01وقد صدقت اململكة العربية السعودية فقط على االتفاقية رقم 

 الدولية  العمل  منظمة اتفاقيات بموجب األحكام  ملخص

ض  بشكل عام يجب تجنب العمل اإلضافي. ولكن كلما كان أمرا ال مفر منه يجب ان يكون هناك تعوي

اإلضافية التي يحق لك الحصول   املزايا  الحد األدنى لألجر االساس ي لكل ساعه باإلضافة إلى  –إضافي 

، يجب اال يقل معدل الدفع للوقت اإلضافي عن واحد  1ا. وفقا الى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم عليه

 %(. 125وربع من الوقت العادي )

  ويشمل  متتالية، ساعات ( 07) سبع  عن  تقل ال  فترة خلل  تنفيذها م يت  التي األعمال كل  الليلي العمل  يعني

  أداء  عمله يتطلب الذي الليلي العامل صباحا الخامسة  ة الساع إلى الليل منتصف من الزمني الفاصل

 171 االتفاقية وتنص. االقل( على ساعات 3) معينــا حدا تتجاوز  التي الليلي العمل ساعات من كبير عدد

.  االستحقاقات من ذلك شابه ما أو األجور  زيادة أو العمل وقت بتقليص الليليين عمالال تعويض على

 .1990 لعام 178 رقم  الليلي  العمل  توصية في مماثلة أحكام وترد

للموظف أو   يحق األسبوعية، الراحة  أجازه  خلل  أو  دينية  / رسمية اجازة أثناء العمل منك  طلب  إذا

  يتم  أن  شريطة  ، شرط أن يكون التعويض في نفس االسبوع  وليس. تعويضاملوظفة الحصول على 

 .ذلك بعد التعويض

ساعة  24يام اجازة نهاية االسبوع، يجب ان يحصل على فترة راحة إذا طلب من العامل العمل خلل ا

  على  ولكن نهاية االسبوع فى التعويض هذا يكون  أن الضروري  من ليس. دون انقطاع بدل من هذه االيام 

  يحصل أن يجب رسمية، العمل خلل اجازة الضروري  من كان أذا وباملثل. التالي االسبوع خلل االقل في

ال   السبوع نهاية واجازات الرسمية  خلل االجازات العمل في زيادة معدالت االجور . يضيةتعو  على أجازه

 يلغي للعامل حقه في الحصول على إجازة/ راحة. 

 

 التعويض  02/13
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 اللوائح الخاصة بالتعويضات:

 2015والذي تم تعديله في سنة    2005 لسنة  مل قانون الع  •

 

 التعويضات عن وقت العمل اإلضافي

 

 أكثر من ثماني )
 
 فعليا

 
( ساعة في 48وأربعين )( ساعات في اليوم الواحد أو اكثر من ثمان 8ال يجوز تشغيل العامل تشغيل

( ساعات في اليوم، أو ست  6ست ) األسبوع. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلل شهر رمضان للمسلمين، بحيث ال تزيد على

( ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في 9يجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع )و  ( ساعة في األسبوع.36وثلثين )

عمال التي ال يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد  بعض الصناعات واأل 

شار إليها  ئات العمال أو في بعض الصناعات واألعمال الخطرة أو الضارة . وتحدد فئات العمال والصناعات واألعمال امللبعض ف

 . بقرار من الوزير

 

حة خلل يوم العمل بحيث ال يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة يتم تنظيم ساعات العمل وفترات الرا

ال تقل عن نصف ساعة في املرة الواحدة خلل مجموع ساعات العمل وبحيث ال يبقى العامل في مكان   للراحة والصلة والطعام

 ساعة في اليوم الواحد.  12كثر من العمل أ 

 

  48، إذا قام العامل بالعمل لساعات إضافية بعد ساعات العمل املنصوص عليها، وهي وفقا الى مواد واحكام قانون العمل

ق له/لها الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل اإلضافية يوازي مرة ونصف من معدل االجر  ساعة في األسبوع، يح 

ساعات إضافية. إذا كان التشغيل في  % من االجر االساس ي(. وفي بعض الحاالت ال يمكن الزام العامل بالعمل ل150االساس ي )

ي تزيد على الساعات املتخذة لهذا املعيار ساعات عمل  املنشأة على أساس املعيار األسبوعي لساعات العمل تعد الساعات الت

ى في أيام العطل واألعياد ساعات إضافية 48)وهما  إضافية  . ساعة في االسبوع(. وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّ

 

طلب من طبقا 
ُ
  720العامل   الى الدليل الصادر عن وزارة العمل، يبلغ الحد االقص ى لساعات العمل اإلضافية التي يمكن أن ت

 ويمكن للعمال زيادة عدد ساعات العمل اإلضافية أكثر من ذلك ولكن من خلل اتفاق مكتوب. ساعة شهريا(   60ساعة سنويا )

 

 2015والذي تم تعديله في سنة  2005من قانون العمل لسنة  107و  101-98املصدر: املواد 

 

 الليلي العمل تعويض

 

 دفع علوة للعمال مقابل العمل اثناء ساعات الليل. لقانون بشأن ال يوجد نصوص او احكام محدده في ا
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 الراحة أيام  /العطالت أيام تعويض

 

ال يوجد نصوص أو احكام  محدده في القانون فيما يتعلق باإلجازات التعويضية التي يحصل عليها العمال بدال من العمل خلل  

 .أيام الراحة األسبوعية أو أيام العطلت الرسمية

 

 الرسمية والعطل األسبوعية االجازات في العمل تعويض

 

ى في أيام الع  عن ساعات العمل  تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّ
 
 إضافّيا

 
طل واألعياد ساعات عمل إضافية لذا تتطلب أجرا

 يجوز تعويض يوم الراحة  ال و  . وال يجوز تعويض يوم الراحة األسبوعية بمقابل نقدي  . % من األجر األساس ي150اإلضافية يوازي 

 . األسبوعية بمقابل نقدي

 

 2015والذي تم تعديله في سنة  2005من قانون العمل لسنة 107و  104املصدر: املواد 
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الدولية  العمل منظمة   اتفاقيات  
 
 األجر  مدفوعة  اإلجازات بشأن( 1970) 132 رقم اقيةاتف

 ام الراحة األسبوعية بشأن أي( 1957)  106 و( 1935) 47 ،( 1921) 14 تفاقيات

 باإلضافة الى ذلك، يتم تطبيق اتفاقيات مختلفة للصناعات املختلفة.

 

 .47و  14وقد صدقت اململكة العربية السعودية على االتفاقيات رقم 

 الدولية  العمل  منظمة اتفاقيات بموجب األحكام  ملخص

  جازة اإل  ضمن  من تحتسب يوما وال 21العامل أجازه سنوية متتالية بأجر كامل ال تقل عن يستحق 

بإجازته. طبقا الى االتفاقيات  العامل  تمتع أثناء تقع والدينية التي  الرسمية والعطل اإلجازات  أيام السنوية

يوم  17 عن كل  كامل بأجر السنوية  األقل على يوم من أجازته أن يحصل العامل على الجماعية، يجب

 عمل.  

  وميةالرسمية والق  العطل جميع في كامل  بأجر إجازة   العامل  يستحق
 
 .بها املعمول   للقوانين وفقا

  كل  أي أيام، 7 كل متتالية ساعة  وعشرين أربعة عن تقل ال راحة يحصل العامل على فترة أن ويجب

  أسبوع. 

         

   فى والعمل السنوية االجازة03/13    

 واالسبوعية  الرسمية االجازات
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 الرسمية السنوية و  باإلجازات املتعلقةاللوائح 

 2015 والذي تم تعديله في سنة 2005لسنة  قانون العمل •
 

 إلجازات املدفوعة/ اإلجازات السنويةا

 

سنوية مدفوعة األجر. يحصل العامل   إجازةقضاه في خدمة صاحب العمل  عام لك  عن العامل وفقا الى قانون العمل يستحق

زاد مدة اإلجازة طبقا الى السنوات التي   21 عن مدتها تقل  ال  جرعلى إجازة سنوية مدفوعة األ 
ُ
 عن كل عام من الخدمة. وت

 
يوما

  30 عن تقل ال  حيث يستحق العامل إجازة سنوية قضاها العامل في العمل. 
 
 05 العمل  صاحب  خدمة  في العامل أمض ى إذا  يوما

 وتش يتم دفعه بأجر كامل اإلجازة وتكون  متصلة، سنوات
 
املدفوعة للمواصلت. ال تحتسب ايام إجازات  مل البدالتمقدما

 100,000الراحة االسبوعية والعطلت الرسمية ضمن اإلجازات السنوية. ويتم توقيع غرامة على صاحب العمل قد تصل الى 

 إلجازات االسبوعية ضمن اإلجازة السنوية. ريال سعودي في حالة احتساب ايام ا

 

  اإلجازات هذه  مواعيد  يحدد أن العمل ولصاحب  استحقاقها، سنة في تهبإجاز  العامل يتمتع أن يجب
 
  أو  العمل،  ملقتضيات وفقا

  جازة باإل  لتمتعه  املحدد بامليعاد العامل  العمل بشكل جيد. ويجب على صاحب العمل إشعار  سير  يؤمن  لكي  بالتناوب  يمنحها

 مقدما. وال يجوز للعامل الن  ثلثين عن يقل ال  كاف   بوقت
 
 يوما

 
 عن الحصول  زول عن إجازاته أو أن يتقاض ى بدال

 
 عوضا

 
 نقديا

 عليها أثناء خدمته. 

 

 منها إلى السنة التالي. ولصاحب العمل حق تأجيل إجازة  للعامل 
 
بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياما

. فإذا اقتضت ظروف العمل  العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ملدة ال تزيد 
 
على تسعين يوما

 يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق اإلجازةاستمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل  
ّ
 كتابة، على أال

 )يجب منح العامل إجازته السنوية في غضون سنتين من استحقاقه(.

 

لها وذلك بالنسبة إلى املدة التي لم   جازة املستحقة إذا ترك العمل قبل استعمالهللعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام اإل 

 إجازته عنها. كما يستحق أجرة اإلجازة عن الشهور التي قضاها في العمل بنسبة ما قضاه منها في العمل  يحصل على

 

 2015والذي تم تعديله في سنة  2005من قانون العمل لسنة  111 - 109املصدر: املواد 

 

 الرسمية العطل خالل األجور  دفع
 

  من السعودية في الرسمية  اإلجازات  عدد ويتراوح  اللئحة  تحددها  التي اسبات واملن األعياد في كامل  بأجر  إجازة  في الحق  عامل  لكل

 .يوم 15- 10

 

  بعد  شوال  شهر من  االول  اليوم يصادف ديني  احتفال)  املبارك الفطر  عيد : يلي ما  الرسمية العطلت تشمل  الدستور،  الى طبقا 

  ذي  من  العاشر  يصادف ديني  احتفال)  املبارك االضحى وعيد( الهجري  التاريخ وفق  العاشر الشهر وهو املبارك  رمضان  شهر انتهاء

  رؤية التقويم الهجري ) الى طبقا اإلسلمية األعياد مواعيد تحديد ويتم(. الهجري  التاريخ وفق عشر  الثاني الشهر وهو الحجة

 . (القمر
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 بما فيها إجازة عيد  
 
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر ال تقل مدتها عن عشرة أيام وال تزيد على خمسة عشر يوما

األضحى، وذلك ألداء فريضة الحج ملرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل. ويشترط الستحقاق هذه اإلجازة  

ى صاحب العمل سنتين متصلتين على األقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال  لد أن يكون العامل قد أمض ى في العمل

 ملقتضيات العمل. ويستحق العمال إجازة قدرها 
 
 وفقا

 
أيام في كل من عيد الفطر وعيد   4الذين يمنحون هذه اإلجازة سنويا

 األضحى. 

 

 ي تحددها اللئحة.  التلكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في األعياد واملناسبات الرسمية 

 

 2015والذي تم تعديله في  2005من قانون العمل لسنة  114و  112املصدر: املواد 

 

 ايام الراحة االسبوعية

 

يكون يوم الراحة األسبوعية مدفوع  و  ايام عمل. 6عن كل  متتالية ساعة 24 عن يحق للعمال الحصول على فترة راحة ال تقل

 بأجر كامل. 

 

هو يوم الراحة األسبوعية لجميع العمال. ولكن يجوز لصاحب العمل أن يستبدل بهذا اليوم لبعض   لجمعةيوم ابشكل عام 

هم  عماله أي يوم من أيام األسبوع بعد إبلغ مكتب العمل املختص. وعلى صاحب العمل أن يمكن العمال من القيام بواجبات

 ي. الدينية، وال يجوز تعويض يوم الراحة األسبوعية بمقابل نقد 

 

 راحة الظهيرة

 

يوليو  15يحصل العمال على فترة راحة خلل وقت الظهيرة الصيفية لتجنب التعرض املباشر ألشعة الشمس خلل الفترة من 

عصرا. وإذا لم يمتثل مكان العمل الى تطبيق فترات راحة الظهيرة  فإنه   3ظهرا وحتى  12سبتمبر في الفترة ما بين الساعة  15وحتى 

 .يوم عمل 30إما لدفع غرامة أو إغلق مكان العمل ملدة يكون عرضة 

 

، وكذلك بالنسبة  ويستثنى من تطبيق فترات راحة الظهيرة االماكن التي ال ترتفع فيها د
 
رجة الحرارة إلى مستوى قد يكون ضارا

 .ال طارئةللعاملين في قطاع النفط والغاز أو العاملين في أعمال الصيانة الذين يتعين عليهم القيام بأعم

 

 2015 سنة تعديله في تم والذي  2005 لسنة العمل قانون  من 104 املادة: املصدر
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 نظمة العمل الدوليةاتفاقيات م
 

 بشأن إنهاء االستخدام  (1982) 158 رقم اتفاقية
 

 .  158االتفاقية رقم  على السعودية اململكة العربية  لم تصدق  

 بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية  ملخص األحكام

دم  الى قياس ما يتعلق بأمن العمال و مدى مرونة العمل من ع الباب هذا  في الواردة تهدف األسئلة

)يحق للعامل الحصول   واحدة اتفاقية في بوضوح التدابير  عدم االشارة الى هذه من الرغم وعلى. استقراره

(. 158ية رقم عند إنهاء خدمته طبقا الى االتفاق اإلشعار اللزم  باإلضافة الى الخدمة نهاية مكافأة على

وبة للموظفين كما أنه ال ينبغي  وبالرغم من ذلك، أفضل ممارسات املجال تتطلب إبرام عقود عمل مكت

  إخضاع يجوز  العمل  عقد  توقيع تعيين العاملين بعقود محدده املدة للقيام بمهام ذات طابع دائم. وعند 

  فترة تحدد أن  لصلحية العامل. ويجب  يعقبها تقييمأشهر(  ستة  على  تزيد )عادة ال اختباريه  ةلفتر  العامل

 علقة انتهاء عند الخدمة تعويض نهاية للعمال ويدفع العامل؛قبل إنهاء خدمة  العمل عقد في االشعار

 .العمل

الحصول على بيان   ففي حين يمكن استخدام العقود املكتوبة أو االتفاقيات الشفهية، يحق للعامل

 عقد العمل. وظيفي مكتوب عند بداية 

حيث يؤدي ذلك الى    دائم طابع ذات بمهام للقيام املدة محدده بعقود العاملين تعيين  ينبغي أن يتم  ال

 عدم استقرار العمالة. 

 معقوله حتى يتثنى له اكتساب املهارات الجديدة اللزمة للقيام اختباريه لفترة العامل إخضاع يجب

 الذي تم تعيينه حديثا خلل الفترة االختبارية دون أي عواقب سلبية.العقد للعامل   إنهاء  يجوز  بالعمل.

حتساب مدة اإلشعار املحدده بما يتلئم مع مدة خدمة العامل قبل إنهاء يجب أن يقوم صاحب العمل با 

 عقد العمل.  

  فائض العمالة أو أي سبب أخر وقد يتطلب من صاحب العمل دفع تعويض عن إنهاء الخدمة )بسبب 

 .(السلوك  سوء أو  القدرة على القيام بمهام العمل  عدم اءباستثن

 

 العمالة أمن      04/13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوائح 

 بشأن
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   العمل ظروف

 2015والذي تم تعديله في سنة  2005لسنة  العمل  قانون  •

 

  املكتوبة املتعلقة باألمن الوظيفي فاصيلت

 

عمل هو عقد مبرم بين صاحب العمل والعامل، حيث يتعهد األخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه  ال عقد

 مقابل أجر. 

 

لذي تم  ال يوجد في قانون العمل أي نص أو حكم يقض ي بأن يقدم صاحب العمل بيان مكتوب بشكل تفصيلي إلى املوظف ا

ة )باستثناء الرعايا األجانب وبعض املوظفين اآلخرين(، ولكن  ود العمل للموظفين كتابوبصفة عامة، ال تقدم عق تعيينه حديث.

 .يجوز لصاحب العمل أو املوظف أن يطلب ذلك في أي وقت

 

يجب أن يكون عقد العمل محررا باللغة العربية وأن يكتب من نسختين )موقعين من جميع االطراف(، يحتفظ كل من العامل 

 ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد  وصاحب العمل بنسخة م
 
نه. ولكن يعد العقد قائما

ق اإلثبات. بالنسبة الى عمال الحكومة واملؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر ع طر وحقوقه واستحقاقاته التي نشأت عنه بجمي

 التعيين الصادر من الجهة املختصة هو مقام العقد. 

 

مل بإصدار نموذج موحد لعقود العمل يحتوي بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل ارة العتقوم وز 

واألجر املتفق عليه واالستحقاقات االخرى وتاريخ االلتحاق به، ومدته )إن كان محدد املدة  وجنسيته، وما يلزم إلثبات شخصيته،

في العقد الذي تنص عليه الوزارة باإلضافة الى بعض الشروط  الشروط اإللزامية  يجب أن تتوافر بعض .او عقد غير محدد املدة(

ط رئيسية وهما الغرض من العقد، مدة العقد وفترة االختبار، االختيارية االخرى حسب مدة العقد. يحتوي العقد على ثمان شرو 

ل والعامل، إنهاء العقد، مكافأة نهاية الخدمة،  ايام العمل االسبوعية وساعات العمل اليومية واالسبوعية، واجبات صاحب العم

 تطبيق لوائح العمل او املؤسسات التي تقترن بالعقد ومعلومات التواصل لكل الطرفين. 

 

ألطراف التعاقد إضافة أية مواد أخرى في عقد العمل شريطة أن ال تتعارض هذه املواد مع أحكام قانون العمل، والئحة   يجوز  

 .وأي قرارات أخرى يتم إصدارها في هذا الصددالسلطة التنفيذية، 

 

 ومحدد املدة. وإذا خل العقد من بيان 
 
مدته تعد مدة رخصة العمل هي  يجب أن يكون عقد العمل للعمال غير السعوديين مكتوبا

 . مدة العقد

 

 2015والذي تم تعديله في سنة  2005من قانون العمل لسنة  52-50و  37املصدر: املواد 
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 املدة محددة ودالعق

 

 .يسمح قانون العمل السعودي بتوظيف العمال بعقود محددة املدة للقيام بمهام ذات طبيعة دائمة

 

إذا تعدد تجديد العقد للعامل السعودي لثلث مرات متتاليات محددات املدة أو إذا بلغت مدة العقد االصلي اكثر من اربع  

  رات وسابقا كان الحد االقص ى مله، تّحول العقد إلى عقد غير محدد املدة. سنوات )أيهما اقل( واستمر الطرفان في تنفيذ

 .أقل( أيهما ) سنوات  ثلث تجديد مدة مع  األصلي العقد  ترةمتتاليتين فقط أو ف  مرتينالعقد  تجديد

 

ي عقد  تهينوهذا من شأنه إتاحة قدر اكبر من اليقين لدى اصحاب االعمال بشأن التعامل مع العاملين السعوديين حيث 

  غير  عقد إنهاء مكن ي ال حين في  العمل املحدد املدة تلقائيا بانقضاء مدته )ما لم يستمر الطرفان في تنفيذ العقد مجددا(.

 . تعسفي فصل إلى التوصل   لتجنب وجيه  لسبب إال  املدة محدود

 

 2015 سنة تعديله في تم  والذي 2005 لسنة  العمل  قانون  من 57-55املواد : املصدر

 

 لتجربة ة افتر 

 

  تسعين  في مجملها عن تزيد  ال  بحيث تجربة يمكن خضوع العامل الى فترة
 
  العقد إنهاء في الحق   الطرفين  من لكل ويكون . يوما

يوم بحد اقص ى شرط الحصول على موافقة العامل على   180بدون إنذار. ويجوز مد فترة االختبار لتصل الى   الفترة  هذه خلل

 .  ر(اشه 6ذلك )اي بحد اقص ى 

 

االعمال للتأكد من صلحية العامل للقيام بالدور املحدد له. حيث يجوز حاليا  وهذا من شأنه إتاحة الفرصة ألصحاب  

تتجاوز ستة اشهر على إنهاء عقد العامل السابق   إذا مضت فترة إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لدى نفس صاحب العمل

 السابق لوظيفة أخرى منفصلة. من قبل صاحب العمل أو إذا كان االختبار  

 

  املالع ن كاإذا 
 
بوضوح. ال يجب أن تزيد فترة   وتحديدها  العمل، عقد في صراحة ذلك على النص  وجب تجربة لفترة خاضعا

 واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد زيادة فترة االختبار الى  تسعين  االختبار على
 
يوما. وال تدخل في حساب   180يوما

خلل هذه   عقد العملة املرضية. ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء لتجربة إجازة عيدي الفطر واألضحى واإلجاز فترة ا

 الفترة ما لم يتضمن العقد بند يعطي الحق في اإلنهاء ألحدهما فقط.

 

 ، كما ال يستحق ال
 
 من الطرفين ال يستحق تعويضا

 
عامل مكافأة نهاية الخدمة عن  وإذا أنهى العقد خلل فترة التجربة فإن أيا

  تلك الفترة.

 

 2015 سنةفي  تعديله تم  والذي 2005 لسنة  العمل  قانون  من 54-53املواد : املصدر
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 متطلبات اإلشعار/ اإلنذار

 

 إنهاء عقد عمل العامل.  قبل  تابيك  إشعار  بموجب يلزم قانون العمل أن يتم إنهاء العقد

 

  انتهت  إذا  كتابية،  العامل موافقة تكون  أن  بشرط  إنهائه،  على الطرفان  اتفق إذا: اآلتية لاألحوا من  أي  في العمل عقد ينتهي

  أحد إرادة على بناء   أجله، إلى فيستمر  - النظام هذا أحكام وفق صراحة  تجدد قد العقد يكن لم ما - العقد في املحددة املدة

  هذه  بعد العمل في االستمرار على الطرفان يتفق لم  ما عد،التقا سن العامل  بلوغ املدة، املحددة  غير العقود في الطرفين

 . القاهرة والقوة السن

 

  أو  كامل بشكل املنشأة إغلق( 1: )االتية الحاالت في قانوني وبشكل  إعلن  سبق دون  العمل عقد  إنهاء العمل  لصاحب يجوز 

 . العامل به  يعمل الذي املحدد  التجاري  النشاط  إنهاء( 2)

 

يوما   20) متتاليين  يوما 15 أو السنة في يوما 30 ملدة مشروعدون سبب  غيابه بسبب العامل عقد إنهاء العمل لصاحب يحق

  أو  متتالية  غير  أيام  عشرة  ملدة يجب توجيه إشعار سابق الى العامل كتابة بعد غيابه عن العامل(. التوالي على أيام 10ثم 

 .متتالية أيام  خمسة

 

 وفي حالة كون العقد غير محدد املدة وال تقل  يوما إذا كان أ 60الى  يوما 30مدة اإلشعار من تتضاعف 
 
جر العامل يدفع شهريا

 بالنسبة إلى غيره. ال تتغير فترة إشعار إنهاء عقد العمل سواء تم توجيهه من قبل العامل او صاحب   30مدة اإلشعار عن 
 
يوما

  توجيه إشعار كتابي ولك عقد غير محدد املدة دون العمل. ويجوز لصاحب العمل إنهاء ال
 
ن يلزم بأن يقوم بدفع تعويضا

 ألجر العامل عن مدة اإلشعار )من 
 
يوما(. إذا كان العقد غير محدد املدة، يلزم الطرف الذي يرغب في إنهاء   60الى  30معادال

تعويض عن شهرين من  وال يجب أن يقل هذا ال العقد بأن يدفع للطرف اآلخر األجور املتبقية من مدة العقد محدد املدة.

 ر.األج

 

ويمكن أن ينص عقد   تعويض. في الحق  اإلنهاء هذا من  ضرر   أصابه  الذي  للطرف كان مشروع غير لسبب  العقد  إذا كان إنهاء

  لم وإذا .مشروع غير  لسبب العقد  الطرفين من أي أنهى إذا بالنسبة الى الطرفين يدفع الذي  التعويض العمل صراحة على

 يلي:  كما  دفعه الواجب التعويض  يكون  تعويض، أي  على  العقد ينص

 املدة محددة غير  العقود حالة في الخدمة   من  عن كل سنة يوما 15 -

 .املدة محددة  العقود حالة في عقد العمل  من  املتبقية  الفترة  إجمالي االجر عن -

 

يقوم اصحاب االعمال في  املدفوع عن قيمة شهرين من األجر االساس ي ولذلك يوص ي بشدة أن يجب أن ال يقل التعويض 

الخاص بشأن إلنهاء املبكر في عقد العمل بشكل صريح من أجل تجنب عدم اليقين  اململكة العربية السعودية بذكر البند  

مل السعودي على الحق في العودة الى العمل في  بشأن قيمة التعويض أو شراء الفترة املتبقية من العقد. وال ينص قانون الع

 سفي.حالة الفصل التع
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بعد الحصول على إشعار اإلنهاء من   بديل  عمل عن من أجل البحث إجازة من العمل بأجر  على الحصول عاملين  لل يحق

 .اإلشعار ويكون ذلك خلل فترة األسبوع، في ساعات ثماني أو واحد   كاملعمل  يوم على  هذا صاحب العمل ويقتصر

 

 2015 سنة تعديله تم  لذياو  2005 لسنة  العمل  قانون  من 83-74املواد : املصدر

 

 مكافأة نهاية الخدمة

 

  مدة  عن  مكافأة العامل  إلى يدفع  أن العمل صاحب على وجب العمل  علقة انتهت  طبقا الى قانون العمل السعودي، إذا 

ة  بغض النظر عن سبب انتهاء علقة العمل )معاش، نهاية عقد محدد املدة، قوة قاهرة، استقالة(. يتم حساب مكافأ خدمته

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

  األخير  األجر ويتخذ  ، التالية
 
  في  منها قضاه ما بنسبة  السنة أجزاء عن  مكافأة العامل ويستحق ، املكافأة لحساب أساسا

 في حالة االستقالة.العمل. وبالرغم من ذلك يتم خفض قيمة املكافأة 

 

العامل. فإذا استقال أحد العمال يتم تطبيق الشروط   يتم تطبيق املكافاة السابقة في دفع نهاية مكافأة الخدمة حال استقالة

 التالية: 

  يتم دفع مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مدة العمل اقل من سنتين ال (أ

)وال تزيد   سنوات  خمس على تزيد  وال متتاليتين سنتين  عن  امدته  تقل ال  خدمة %( بعد33,33املكافأة ) ثلث يتم دفع (ب 

  سنوات خمس عن فترة الخدمة التي تقل عن تم االشارة سابقا، كما  ،فأة نهاية الخدمةسنوات(. ويتم دفع مكا 5على 

 %16.67=  50*1/3% من األجر املستحق أي يتم حساب ثلث قيمة املكافأة كالتالي 50بقيمة 

سنوات.   عشر تبلغ( )لمو متتالية  سنوات خمس خدمة العامل على مدة زادت إذا  %( 66,67فأة )ثلثي املكا يتم دفع (ج

وخلل الخمس سنوات   %33,33=  50*2/3خمس سنوات االولى كالتالي فأة نهاية الخدمة خلل الويتم دفع مكا

 %66.7=100*2/3التالية كالتالي 

وبالتالي تبلغ قيمة مكافأة نهاية الخدمة  . فأكثر سنوات رعش  خدمته مدة بلغت إذا املةك  املكافأة يستحق العامل (د 

االجر الشهري عن كل سنة من  % من 100% من االجر الشهري عن كل سنة من السنوات الخمس األولى، و50

 السنوات الخمس التالية. 

 

االستقالة يتم التعامل معهم  واستثناء مما ورد في االحكام السابقة يوجد بعض الحاالت االستثنائية باإلضافة الى بعض حاالت 

  ملكافأةحق العاملة اية الخدمة على سبيل املثال: تستمعاملة إنهاء العمل من قبل صاحب العمل عند حساب قيمة مكافأة نها

  العمل  العامل ترك  حالة  فيأو   وضعها  تاريخ من  أشهر  ثلثة أو زواجها  عقد  تاريخ  من  أشهر  ستة خلل  العقد  أنهت  إذا  املةك 

 تمنعه عن العمل )الوفاة أو إعاقة جسدية أو ذهنية مستديمة(  قاهرة لقوة نتيجة

 

يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بأن يعطي العامل )بناء  على طلبه( شهادة خدمة )دون مقابل( ويوضح فيها  

ؤديه ومهنته ومقدار أجره األخير(.  التفاصيل الخاصة بالعمل )تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علقته بالعمل الذي كان ي

سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه. ويجب أن تشمل هذه الشهادة على  يحظر على العمل إضافة ما قد يس يء إلى 

 اسباب إنهاء العمل إذا اشتملت على ذلك.
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نوات خدمة العامل  إذا انهى صاحب العمل عقد العامل بغير سبب مشروع وجب عليه دفع شهر تعويض عن كل سنة من س 

 إذا كان عقد العمل غير محدد.

  

 2015 سنة تعديله تم  والذي 2005 لسنة  العمل  قانون  من 88-84املواد : املصدر
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

 (1981) العائلية املسؤوليات ذوي  العمال  اتفاقية: 156 رقم يةاتفاق

  (1981)   العائلية  املسؤوليات  ذوي  العمال :  165 رقم  توصيات
 

 .165و  156االتفاقيات رقم  على السعودية اململكة العربية  لم تصدق  
 

 ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

 تكون مدتها قصيرة.  ما ي يحصل اآلباء الجدد بعد والدة الطفل وعادةإجازة االبوة هي اإلجازة الت

من   طويلة إجازة   على حصول لل ألحد االبوين متاح كخيار  اإلجازة العائلية ( إلى165)رقم  تشير التوصية 

العمل )مدفوعة أو غير مدفوعة األجر( بدون االستقالة من العمل. عادة ما يتم الحصول على هذه 

  وانينالق  تحدد أن يمكن العاملين، لآلباء االنتهاء من إجازة الوضع وإجازة االبوة. وبالنسبةاإلجازة بعد 

 .  األمهات إجباريا أو  اآلباء صل عليهايح أن يجب التي العائلية  اإلجازة  من املعنية جزء

والحياة   العمل  بين تحقيق التوازن  لآلباء واألمهات/ املرن  العمل  الخاصة بخيار  165وتحث التوصية رقم 

خلل   من بشكل عام العمل  ظروف  تحسين إلى التي تهدف  التدابير في ينظروا أن العمل االسرية أصحاب

 . العمل املرن   ترتيبات إتاحة

 

 العائلية  املسؤوليات  05/13
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   أسرية مسئوليات لديهم الذين بالعاملين الخاصة القوانين

 2015والذي تم تعديله سنة  2005لسنة  مل الع قانون  •

 

  األبوة أجازة

 

   له جديد مولود والدة حالة في ايام  3 ملدة بأجر إجازة  في الحق  للعاملطبقا الى القانون السعودي، 

 

 2015 سنة تعديله تم والذي  2005 لسنة العمل قانون  من 113ادة امل: املصدر

 

 الوالدين إجازة

 

 املولود الحديث.  الى رعايةال  تقديم من أجل  والدينلل إجازة  على الحصول السماح ببشأن  القانون  في احكام   أي  توجد ال

 

 االسرية والحياة العمل بين التوازن  /واألمهات لآلباء خيار العمل املرن 

 

العاملين ذات املسئوليات  التوازن بين العمل والحياة االسرية لآلباء واالمهات أو ن أبشفي القانون ال توجد أحكام محددة 

 العائلية.
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 ات منظمة العمل الدوليةاتفاقي

 

 12أن تكون مدة إجازة الوضع  ( على 1952لعام  103نصت االتفاقية السابقة لحماية األمومة )رقم 

األقل، ستة اسابيع قبل الوالدة وستة اسابيع بعد الوالدة. أيضا يوجد اتفاقية أخرى الحقة  اسبوعا على 

  14 ( تقتض ى أن تكون إجازة الوضع2000لعام  183)رقم 
 
  إلزامية  األقل من ضمنهم إجازة على أسبوعا

 .أسابيع ستة  ملدة الوالدة بعد

 

 .103االتفاقية رقم  على السعودية اململكة العربية  وقد صدقت 

 ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

تحمل أي  يحق للعاملة الحصول على الخدمات والرعاية الطبية اللئقة خلل فترة الحمل والوالدة دون 

 تكاليف إضافية. 

أو بأطفالهن أثناء فترات الحمل  يحظر تشغيل العاملت في االعمال الخطرة التي قد تلحق ضرر بهن 

 ة. والرضاع

 أسبوعا.   14عن  الوضع إجازة   يجب أن ال تقل فترة

 يجب أن تحصل العاملة على ما ال يقل عن ثلثي راتبها السابق خلل فترة إجازة الوضع.  

يتم حماية العاملة من الطرد أو الفصل أو أي شكل من أشكال التمييز خلل فترة الحمل   ينبغي أن

 جازة الوضع. وإ

 س املنصب والوظيفة أو ما يساويها ويعادلها بعد العودة من إجازة الوضع.يحق للعاملة العودة إلى نف

د الوالدة والعودة الى يجب أن تحصل العاملة على فترات راحة مدفوعة األجر من أجل إرضاع طفلها بع

 العمل. 

 

 

 والعمل الوضع أجازة  06/13
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 بإجازة الوضع والعمل: اللوائح الخاصة

 2015والذي تم تعديله سنة  2005قانون العمل لسنة  •

 

 ية املجانية طبتوفير الرعاية ال

 

 .الحمل والوالدة فترة أة العاملة أثناءعلى صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمر 

 

 2015والذي تم تعديله سنة  2005من قانون العمل لسنة  153املصدر: املادة 

 

 االعمال غير الضارة

 

إال أنه يوجد في القانون مادة   ظروف عمل املرأة العاملة اثناء فترة الحمل  بشأن القانون  في محدد نص  بالرغم من عدم وجود

 . في األعمال الخطرة أو الصناعات الضارةام صاحب العمل بتشغيل النساء بشكل عام  تنص على حظر قي

 

  أو  بالصحة ضارة تعد التي واألعمال املهن   منه بقرار الوزير  ويحددمع طبيعتها.   كل املجاالت التي تتفقيمكن للمرأة العمل في 

 .خاصة بشروط تقييده أو فيها  عملهن حظر  معه يجب مما محددة ألخطار النساء تعرض أن  شأنها  من

 

 2015 سنة تعديله تم والذي  2005 لسنة العمل قانون  من 149 املادة: املصدر

 

 إجازة الوضع

 

  التاريخ  على السابقة  األربعة األسابيع يوم(. وتشمل هذه اإلجازة على  70اسابيع ) 10 ملدة وضع إجازة في الحق العاملة للمرأة

ويحق للمرأة العاملة البدء في   ولكنها غير ملزمه. ه )ما بعد الوالدة(ل اللحقة الستة  واألسابيع ،)ما قبل الوالدة(  للوضع املحتمل 

 ويحددالخاصة بها عندما تريد شريطة أال يكون ذلك قبل االسابيع االربعة السابقة على التاريخ املحتمل للوضع. إجازة الوضع 

  خلل  املرأة تشغيل ويحظر صحية جهة من مصدقة طبية شهادة ببموج  أو ،  املنشأة طبيب  بوساطة  للوضع املرجح التاريخ

 .للوضع مباشرة   التالية  الستة  األسابيع

 

مدفوعة باإلضافة الى  أسابيع   10أي أن إجازة الوضع ملدة شهر واحد دون أجر )  لوضع د إجازة ايمدالحق في ت  للمرأة العاملةو 

من ذوي   إذا انجبت املرأة طفل مريض أو إلى ذلك، وباإلضافة (.إجازة إضافية غير مدفوعة األجر مدتها أربعة أسابيع

مدفوعة االجر ملدة شهر   تمديد إجازة الوضعيحق لها  وجود مرافق دائم معه،تتطلب حالته الصحية  االحتياجات الخاصة

 .تمديد هذه االجازة لشهر آخر دون أجر ا ، ويحق لهتاريخ نهايتهاابتداء من 

 

 2015 سنة تعديله تم والذي  2005 لسنة العمل نون اق من 151 املادة: املصدر
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 الدخل

 

الوضع ويعتمد االجر املدفوع على فترة خدمة العاملة لدى   إجازة   أثناء أجرها   العاملة املرأة إلى يدفع أن  العمل  صاحب  على

كانت مدة خدمتها أكثر   إذا  أجرها نصفال تدفع الى العاملة االجرة إذا كانت مدة خدمتها اقل من سنة، و  صاحب العمل حيث 

  األجرة  إليها تدفع وال . ثركفأ سنوات  ثلث خدمتها مدة بلغت إذا املةك  من سنة و اقل من ثلث سنوات بينما تحصل على أجرتها

  أجرها  نصف إليها ويدفع  امل، ك  بأجر وضع إجازة  من  نفسها السنة في استفادت قد انتك  إذا  العادية السنوية إجازتها أثناء

 .  أجر  بنصف وضع إجازة من نفسها  السنة  في استفادت قد  انتك  إذا  ،  السنوية  ازةجاإل  أثناء

 

لدى  العاملة   ملوإذا ثبت ع ال يسمح للمرأة العاملة أن تعمل لدى صاحب عمل أخر أثناء مدة إجازة الوضع املصرح بها.

 مدة اإلجازة ، أو أن يسترد ما أداه لها لصاحب العمل األصلي أن يحرمها من أجرها عن  ، صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها

 

 2015 سنة تعديله تم والذي  2005 لسنة العمل  قانون  من157-152ملواد ا: املصدر

 

 الحماية من الفصل التعسفي

 

بسبب  او  الوضع بإجازة تمتعها أثناءأو فصلها عن العمل  العاملةإنهاء خدمة ب العمل صاحبيحظر قانون العمل أن يقوم 

   .طبية  تقريرب يتم إثباتهيالوضع والذي تج عن الحمل أو  مرضها النا

 

يوما السابقة لتاريخ التسليم املتوقع في غياب أحد االسباب املشروعة املنصوص   180خلل فترة  ةلعاملاال يجوز إنهاء عمل 

وباملثل، ال يستطيع   .ألمومةوال يمكن لصاحب العمل أن ينهي خدمات املرأة العاملة خلل فترة إجازة ا  .عليها في هذا القانون 

 .يوما 180أشهر/ 6، ولكن ال ينبغي أن يتجاوز هذا الغياب صاحب العمل إنهاء عمل امرأة أثناء مرضها املتصل بالحمل

 

 2015والذي تم تعديله سنة  2005من قانون العمل لسنة  156و  155املصدر: املواد 

 

 الوظيفة نفس الى العودة في الحق

 

حماية   أن  إال الوضع،  إجازة  بعد املنصب نفس إلى العودة في الحق   بشأن القانون  في صريح  نص وجود عدم من وبالرغم

 . ضمنا هو أمر ملزم العودة في الحق   فإن وبذلك ،العامل من الفصل التعسفي امر مكفول طبقا الى القانون 

 

 الرضاعة 

 

  أو  فترة مولودها إرضاع  بقصد  تأخذ  أن  الوضع إجازة  بعد عملها مزاولة إلى تعود عندما  العاملة للمرأة العمل قانون  يعطي

  العمال   لجميع املمنوحة الراحة  فترات على علوة وذلك .الواحد اليوم في الساعة  على  مجموعها في تزيد  ال للستراحة  فترات

 . ر جاأل  تخفيض عليها يترتب وال  الفعلية،  العمل ساعات من  الفترات  أو الفترة  هذه وتحسب  أجر  مقابل وتكون 
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  ييهئ أن  فأكثر عاملة 50 يشغل  عمل صاحب كل على
 
   مكانا

 
  أطفال  لرعاية املربيات،  من الكافي العدد  فيه يتوافر مناسبا

 .  فأكثر عشرة األطفال  عدد بلغ إذا وذلك سنوات،   ست عن أعمارهم تقل  الذين العاملت

 

  ينش ئ أن  واحدة   مدينة يف فأكثر  عاملة مائة  يستخدم الذي  العمل صاحب  يلزم أن للوزير يجوز 
 
  أو  بنفسه للحضانة  دارا

  تقل  الذين العاملت  أطفال  لرعاية قائمة للحضانة دار مع يتعاقد أو  ، نفسها  املدينة في آخرين عمل  أصحاب مع  باملشاركة

  الدار، هذه  تنظم التي واألوضاع الشروط   الوزير يحدد الحالة  هذه وفي العمل، فترات أثناء  وذلك سنوات ست  عن أعمارهم 

  . ةالخدم هذه  من  املستفيدات  العاملت  على تفرض التي   التكاليف نسبة يقرر  كما

 

 2015 سنة تعديله تم والذي  2005 لسنة العمل  قانون  من 158و  154د املوا: املصدر
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

صحة املهنية كيفية التعامل مع  تشمل معظم اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالسلمة وال

 املهنية مثل مواد االسبست واملواد الكيميائية. املخاطر 

    .( هى االكثر ملئمة لذلك 1981)لعام  155 اتفاقية رقم

 (1947) 81 : رقم اتفاقية تفتيش العمل

 

  .81وقد صدقت اململكة العربية السعودية فقط على االتفاقية رقم 

 .اقيات منظمة العمل الدولية ملخص األحكام بموجب اتف

 يتخذ االحتياطات اللزمة لتحقيق امن وسلمة العمال بكل نزاهة. على صاحب العمل أن 

 للعمال مجانا.  ة األخرى اللزمةالواقية واملعدات واألجهز  كما يجب توفير امللبس

ة املهنية ويجب أن ُيعلن  باألمن والصح املتعلقة يجب أن يحصل العمال على البرامج التدريبية والتثقيفية

 الطوارئ.  في مكان ظاهر عن مخارج

 عمالي تفتيش نظام والصحة املهنية، يجرى التفتيش على منشأة العمل من خلل السلمة لضمان

 .وفعال مستقل  مركزي 

 

   العمل فى واالمن الصحة  07/13
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    :العمل مكان في والسالمة صحةبال املتعلقة اللوائح 

 2015والذي تم تعديله سنة  2005لسنة  العمل  قانون  •

 

  العمل صاحب مسئوليات

 

 لجميع العاملين.  ونظيفة توفير بيئة عمل آمنه العمل  صاحب  علىطبقا الى قانون العمل يجب 

 

  واآلالت  العمل، عن الناجمة اضمر واأل  األخطار، من العمال لحماية اللزمة االحتياطات يتخذ أن عملال صاحب على

  والعمال،  العمل بسلمة الخاصة التعليمات املنشأة في ظاهر مكان في يعلن أن وعليه. وسلمته العمل  ووقاية املستعملة،

  من  يقتطع أو العمال يحّمل أن العمل لصاحب يجوز  وال.  االقتضاء عند العمال يفهمها أخرى  لغة وبأي العربية باللغة وذلك

 .الحماية  هذه توفير لقاء مبلغ أي  همور أج

 

ونظيفة، وإنارتها وتأمين املياه الصالحة للشرب واالغتسال، وغير ذلك من  على صاحب العمل حفظ املنشأة في حالة صحية 

 . قواعد الحماية والسلمة والصحة املهنية وإجراءاتها

 

ضمان سلمة  األخطار واألمراض الناجمة عن العمل و عمل أن يتخذ االحتياطات اللزمة لحماية العمال من العلى صاحب 

في كل   ، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة ة الحرائقتهيئة الوسائل الفنية ملكافحيقوم بأن . كما يجب املستعملةواالجهزة اآلالت 

 االوقات.

 

ا، مما يلزم لإلسعافات الطبية  ثر لإلسعافات الطبية ، مزودة باألدوية وغيرهكأو أ واحده ل صاحب عمل أن يعد خزانةك على 

ثر بفحص عماله املعرضين الحتمال اإلصابة بأحد األمراض  كيعهد إلى طبيب أو أأن  ايضا ل صاحب عملك على و  .األولية

 مرة 
 
 شامل

 
ل سنة على األقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلته  ك املهنية املحددة في جداول األمراض املهنية فحصا

 . العمال  فات أولئكذلك في ملكو 

 

ن  ك يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله، ممن يدخلون أماقد سؤول عن الطوارئ والحوادث التي هو امل صاحب العمل

بسبب إهمال اتخاذ االحتياطات الفنية  تلك الحوادث انت ك لئه، إذا ك العمل بحكم الوظيفة، أو بموافقة صاحب العمل أو و 

 من قبل القانون.  املتبعة األنظمة العامة يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب   التي يتطلبها نوع عمله عليه أن

 

 التعليمات  العامل  لم يراع  إذا العمل  عقد إنهاء العمل لصاحب يجوز 
 
املعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل   -عمدا

ان في مقر العمل خطر جسيم يهدد  ك ذا ر إ. كما يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعاالخاصة بسلمة العمل والعمال -

 على إزالته  سلمة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من اإلجراءات ما يدل 

 

 2015 سنة تعديله تم  والذي 2005 لسنة  العمل  قانون  من 131-121 املواد: املصدر
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 الحماية املجانية 

 

  أدوات  يوفر أن وعليه ة شخصية مجانية لحماية املوظفين من مخاطر اماكن العمل.دات حمايتوفير مع العمل صاحب على

 . استخدامها على وتدريبهم ، للعمال املناسبة   الشخصية الوقاية

 

  املوضوعة  التعليمات ينفذ وأن ،  عليها يحافظ وأن ، عملية لكل  املخصصة الوقائية الوسائل يستعمل أن العامل على

  عدم  عنه يتسبب تقصير أو فعل أي ارتكاب عن يمتنع أن وعليه. واألمراض اإلصابات من ووقايته صحته على للمحافظة

  أو  وسلمتهم معه املشتغلين العمال وصحة العمل مقر لحماية املعدة الوسائل استعمال إساءة أو ،التعليمات تنفيذ

 .تعطيلها

 

 2015 سنة تعديله تم  يلذوا 2005 لسنة  العمل  قانون  من  124-123 املواد: املصدر

 

 التدريب

 

  لضمان بالتعليمات والتدريبات واإلشراف اللزم  العامل  إحاطة مسئولية العمل  صاحبطبقا الى قانون العمل يقع على عاتق 

م وتدريبهم على  مهنته  بمخاطر  العمل  مزاولة قبل وعلى صاحب العمل إحاطة العمال  العاملين في اماكن العمل. وسلمة  صحة

 لشخصية املناسبة. دام أدوات الوقاية ااستخ 

 

 فأك على 
 
ل خمسين عامل

ّ
من مجموع   %12ثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما ال يقل عن ك ل صاحب عمل يشغ

. ويشمل ذلك ال
 
السعوديين الذين يدرسون والذين يدفع صاحب العمل رسوم الدراسة الخاصة بهم )أي   عاملينعماله سنويا

   الدراسية(. ادو املرسوم 

 

 2015عديله سنة والذي تم ت 2005من قانون العمل لسنة  124-123املصدر: املواد 

 

 نظام تفتيش العمل

 

وزارة العمل مسؤولة، عن طريق مفتش ي العمل  تكون . و ملكةوينص قانون العمل على نظام مستقل للتفتيش على العمل في امل

 . املهنية ، بما في ذلك أحكام الصحة والسلمة امتنفيذ أحكام النظالتابعين لها، عن رصد و 

 

،  منشأة خاضعة ألحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أو الليل، دون إشعار سابقخول أي ل ديحق ملفتش ي العم

د  انفراعلى  ، سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو العمال ،لقيام بأي فحص أو تحقيق الزم للتحقيق من سلمة تنفيذ النظامل

االطلع على جميع الدفاتر والسجلت والوثائق  م، احكام النظا أو في حضور شهود، عن أي أمر من األمور املتعلقة بتنفيذ 

 ألحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منه
 
 ااألخرى اللزمة االحتفاظ بها طبقا

  اولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة ملستعملة أو املتدعينات من املواد او أخذ عينة أ
 
للتفتيش، مما يظن أن لها أثرا
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 على صحة العمال، أو سلمتهم، وذلك لغرض تحليلها في املختبرات الحكومية، وملعرفة مدى هذا األثر، مع إبلغ صاحب  
 
ضارا

 .العمل أو ممثله بذلك

 

  بأداء  للقيام ةاللزم التسهيلت العمل  بتفتيش املكلفين واملوظفين  للمفتشين يقدموا  أن ووكلئهم العمل أصحاب على

  وأن  أمامهم، املثول  لطلبات يستجيبوا  وأن عملهم،  بطبيعة تتعلق بيانات من يطلبونه ما لهم يقدموا كما يجب أن . واجبهم

  يوفدوا
 
يميائيون  ك ندسون و جة أطباء ومهلما دعت الحاكيشترك في التفتيش ذلك.  منهم  طلب ما  إذا  ،  عنهم  مندوبا

 .  والصحة املهنية واختصاصيون في السلمة  

 

منح
ُ
الى موظفين مختصين في وزارة العمل، وحاليا يمكن أن يتم التفتيش بواسطة استشاريين )أي    تفتيش العملصلحيات  ت

وفرض  ش ر الخاصة بعمليات التفتيبتقديم التقارير واملحاضمفتشو العمل  ويلزم تابعين للوزارة. موظفين دائمين(   اليسو 

 .ة(تصحيحي وتوصيات أولية  توجيهات تقديم من  بدال ) غرامات فورية في حالة اكتشاف أي انتهاكات

 

يوم   30إغلق املنشأة الى ريال سعودي وزيادة مدة  100,000تم تغليظ العقوبة في هذا الشأن حيث تم رفع الغرامة لتصل الى 

. يمكن لصاحب العمل مناقشة األمر مع الوزارة وعقد اتفاق  املخالفة الواقعهبناء على شدة  أو إغلقها بشكل كامل وذلك

في إطار زمني محدد، وفي حالة استمرار املخالفات يترتب على ذلك غرامات  بشأن دفع الغرامة وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية 

 . العملدعوى قضائية ضد صاحب  برفع زارةالو   في حالة قيامكامل إال شكل وال يجوز إغلق املنشأة بإضافية.  

 

% من قيمة  25ل على مكافأة تصل الى املفتشين املعينين من قبل وزارة العموالذين يعاونون املبلغون عن املخالفات  يحصل

 الغرامة املفروضة على صاحب العمل حال كشفهم عن انتهاكات قانون العمل التي يقوم بها أصحاب العمل. 

 

 2015والذي تم تعديله في  2005نون العمل لسنة من قا 209-194املصدر: املواد 
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

ن االجتماعي، إعانات ( بشأن الضما 1969) 130( و 1964) 121اتفاقيات  ،(1952) 102اتفاقية رقم 

  .إصابات العمل والرعاية الطبية وإعانات املرض

 

  .130و  121، 102االتفاقيات رقم  على السعودية اململكة العربية  لم تصدق  

 .اقيات منظمة العمل الدولية ملخص األحكام بموجب اتف

ى قانون وضمان الحصول على أجره عند اإلصابة باملرض. طبقا ال يجب أن يتم حماية حقوق العامل 

غياب العامل كما يجب أن   من األولى الثلثة األيام خلل املرض العمل اليمني يمكن عدم دفع إعانة

%  45مرضه. ويجب أن ال يقل هذا االجر عن يحصل العامل على أجره ملدة خلل الستة اشهر االولى من 

% من أحدث  60صول العامل جور. )كل الدول لها حرية اختيار النظام الذي يضمن حمن الحد االدنى لأل 

  مرضه  عند العامل أجر حصل عليه خلل الستة أشهر األولى للمرض أو خلل السنة األولى(. يستحق

 مدفوعة األجر.  مرضيه  إجازة

تكاليف إضافية. كما  امل على الرعاية الصحية اللزمة اثناء مرضه بدون تحمل أي يجب أن يحصل الع

 اللزم من الرعاية الصحية للعاملين ولعائلتهم بتكلفة معقوله. ينبغي أن يتم توفير الحد االدنى 

 ال يمكن فصل العامل خلل الستة أشهر االولى من املرض. 

حادث يجب أن يحصل على تعويض أكبر. وفي حالة   عن أو منهي مرض عن إذا اصيب العامل بعجز ناش ئ 

إذا   بينما أجره متوسط من األقل لىع% 50 على العامل  ؤقت أو العجز الكلي املستديم، يحصل العجز امل

املدفوعات  في املتوفي العامل  أجر  متوسط من% 40 على الورثة واملستحقين يحصل كانت اإلصابة قاتلة،

 .الدورية

 

   واملرض العمل  08/13
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   :العمل إصابات وإعانات املرضية باإلجازات الخاصة اللوائح 

  2015 سنة تعديله تم والذي  2005 لسنة العمل  قانون  •

 

     الدخل

 

  الثلثين عن بأجر مرضية إجازة في الحق  مرضه  يثبت الذي للعامل
 
  الستين عن %(75) األجر أرباع  وبثلثة األولى، يوما

 
  يوما

  ثلثينعن ال أجر ودون  التالية،
 
  هذه  انتك  سواء اشهر(  4يوم او  120)أي إجمالي  الواحدة السنة خلل ذلك تلي التي يوما

  . متقطعة  أم متصلة  اإلجازات

 

 عدم احتمال شفائه  الفترة التي يستغرقها العامل املصاب من أجل التماثل للشفاء مدة  فإذا بلغت
 
السنة أو تقرر طبيا

 
 
 كوحالته الصحية ال تمكنه من العمل عدت اإلصابة عجزا

 
وال يكون   .عن اإلصابة العامل ضيتم تعويالعقد و  ويتم إنهاءليا

 . لل تلك السنةإلى املصاب خلصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه 

 

 2015، والذي تم تعديله في 2005من قانون العمل لسنة  117املصدر: املادة 

 

 الرعاية الطبية

 

علج  بما فيها يجب ضمان توفير الخدمات الطبية للعمال املؤمن عليهم. حيث يجب توفير كل الخدمات الطبية اللزمة، 

والتحاليل الطبية، واألشعة، واألجهزة التعويضية،   ات، والفحوصياتي املستشفاإلقامة فاالسنان، العلج التشخيص ي، 

 تأهيلي. والعلج ال  ن العلجكونفقات االنتقال إلى أما 

 

الجمعية الدولية للضمان االجتماعي  ، 2005والذي تم تعديله في سنة  2005( من قانون العمل لسنة 3) 146املصدر: املادة 

 2014البرنامج القطري  –

 

 الضمان الوظيفي

 

في  كحد اقص ى ( اشهر 04قبل استنفاذه فترة اإلجازة املرضية وهي أربعة ) إنهاء خدمة العاملقيام صاحب العمل ب ال يجوز 

 ، يكون لصاحب العمل الحق في إنهاء عقد العمل. متصلة  أشهر في حالة تجاوز فترة الغياب اربعةو السنة الواحدة.

 

 2015، والذي تم تعديله في سنة 2005العمل لسنة  من قانون  82املصدر: املادة 
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 تعويضات العجز/ إصابة العمل 

 

(  4املؤقت و ) ( العجز 3، )دائم( العجز الجزئي ال2م، )دائ ( العجز الكلي ال1: )اربع فئات وهم العمل إلى يتم تقسيم إصابات 

 االصابة القاتلة التي تؤدي إلى وفاة العامل.  

 

  ثلثين  ملدة  أجره  % من100 تعادل مالية  معونة في الحق  عمل  إصابة عن  الناجم العمل  عن املؤقت عجزه  حالة في للمصاب

 
 
 . علجه يستغرقها التي الفترة طوال  أجره  من%  75 يستحق ثم يوما

 

  تقرر  أو واحدة سنةتجاوزت فترة علج املصاب  فإذا
 
هذه  في  العمل من تمكنه ال الصحية وحالته شفائه احتمال عدم طبيا

  اإلصابة الحالة تعتبر 
 
  لصاحب  يكون  وال  اإلصابة أو الحادث عن العامل على تعويض  حصل وي العمل. عقد ينهيو  ليا ك عجزا

 . السنة تلك خلل املصاب إلى دفعه ما  استرداد في حق  العمل

 

  عنه  املستحقين أو لمصابلفي هذه الحالة ف صابعامل املال وفاة إلى اإلصابة أدت أو ، ليك دائم عجز  اإلصابة عن نتج ذاإ

 سعودي. ريال  ألف  وخمسون   أربعة قدره أدنى  بحد سنوات  ثلث مدة عنالشهري كامل   أجره يعادل  بما يقدر تعويض في الحق 

 

  أو الحادث أما إذا نتج عن اإلصابة 
 
 لنسبة ذلك العجز املقدر، وفقا

 
 معادال

 
عجز دائم جزئي ، فإن املصاب يستحق تعويضا

 العجز الدائم الكليالخاصة بتعويض السب العجز املعتمد، مضروبة في قيمة لجدول دليل ن

 

اإلصابة أو   حدثت عن عمد، إذا نفسه إصابةالعامل ب قام يستثنى العامل املصاب من هذه التعويضات في الحاالت االتية: إذا

  قبول  عن  امتنع إذا  أو طبيب، على نفسه  عرض عن العامل ، إذا امتنع العامل جانب  من  مقصود سلوك  سوء  بسبب الحادث 

 . مشروع سبب  دون  العمل صاحب  قبل  من بعلجه املكلفاملسئول و  الطبيب   معالجة
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 لعمل الدوليةاتفاقيات منظمة ا 

 

ولضمان الحصول على  (. 1952)لسنة  102 اتفاقية رقم(: الدنيا املعايير) االجتماعي الضمان

  اللحقة االتفاقيات في قات املختلفة، بطريقة ما، تم وضع معايير افضلاالستحقا

 (،1964)لسنة  121 اتفاقية رقم :العمل إصابات إعانات

 (1967) لعام 128فاقية رقم والورثة: ات والشيخوخة  العجز  إعانات

 (1969 )لسنة 130املرض: اتفاقية رقم  وإعانات الطبية الرعاية

 (1988  )لسنة 168البطالة: اتفاقية رقم  من  اية والحم بالعمالة النهوض

 

 على أي من االتفاقيات السابق ذكرهم. السعوديةاململكة العربية  لم تصدق  

 .لدوليةبموجب اتفاقيات منظمة العمل ا الواردة  حكامأل ا  صخلم

سنة. وإذا تم ذلك،   65في الظروف الطبيعية، يجب اال يتم تحديد سن التقاعد عن العمل بما يزيد على 

واالقتصادية ن يؤخذ في االعتبار "قدرة كبار السن على العمل" و"املعايير الديموغرافية يجب أ

  الحد  من مئوية كنسبة عاشامل تحديد قيمة ويمكن واالجتماعية التي يمكن أن التدليل عليهم احصائيا".

 . املكتسب األجر  من  مئوية نسبة أو لألجور  األدنى

تعادل نسبة من الحد   إعانة ته متمثلة في الزوجة واالبناء علىالشخص املعيل، تحصل أسر  وفاة حالة في

% من االجر  40لألجور أو نسبة من االجر الشهري املكتسب بحيث ال تقل قيمة اإلعانة عن االدنى 

 ي.املرجع 

يشترط للحصول على تأمين البطالة أن يكون لفترة زمنية محدده وأن يتم احتسابه على اساس نسبة  

 الدنى لألجور أو الحد االدنى لألجر الشهري املكتسب. محدده من الحد ا

  لعجز عندما يصاب املؤمن عليه بعجز دائم غير منهي يحول يتم دفع إعانة ا
 
  بين  مستديمة وبصفة كليا

قبل سن التقاعد ويؤدي الى اإلصابة بمرض،   منه يتكسب عمل أو مهنة أي مزاولة وبين ه علي املؤمن

 % من االجر املرجعي.40ة العجز عن إصابة أو إعاقة. ال تقل إعان

 

 العمل فى املساواة  09/13
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  :الوظيفي باألمن املتعلقةاللوائح 

  2015 سنة تعديله تم والذي  2005 لسنة العمل  قانون  •

 

 حقوق املعاش 

 

. ُيستحق املعاش التقاعدي عند بلوغ سن الستين  املخفض /يكفل القانون الحق للعامل في املعاش التقاعدي واملعاش املبكر 

 
 
شهر من املساهمات   120بلوغ سن الخامسة والخمسين( على أال تقل مدة االشتراك في التأمين عن )وبالنسبة للنساء: عاما

سنة   55ح فيض سن املعاش التقاعدي بالنسبة الى االعمال الخطرة والضارة ويصبيتم تخ . املدفوعه أو املسجله لحسابه

 فقط.

 

عن كل سنة من سنوات   اخر سنتينخلل  الشهري  من متوسط الراتب% 2,5 على أساس معاش الشيخوخة  قيمة حسبت

االستحقاقات  قيمة ساب لح تي يتم استخدامهاالة ل الشهريو متوسط الدخال يجب أن يتجاوز  .%100وبحد اقص ى  االشتراك 

 اخر خمس سنوات من مساهماته في التأمين. الدخل الشهري للعامل املؤمن عليه في بداية إجمالي % من 150

 

استثنائية  أحكام  يتم تطبيققبل التقاعد،  اخر سنتين للشخص املؤمن عليه خلل دخول الشهريةفي حالة انخفاض ال

 في حساب قيمة االستحقاقات.   التي يتم استخدامها لدخول لتعديل متوسط ا

 

 ريال سعودي. 1,983.75تبلغ قيمة الحد االدنى الشهري ملعاش الشيخوخة 

 

% بعد دفع  5بنسبة  سنوية يتم تطبيق زيادةو  ة.معاش الشيخوخ حصلون علىالذين ي لألشخاصاملعيشة بدل غلء دفع يتم 

 .وات متتاليةملدة ثلث سن وذلكمن معاش الشيخوخة  سعودي  ألف ريال 25ول أ

 

  حصول على تسوية ال للحصول على معاش الشيخوخة، يحق له املؤهلةشرط للوفي حالة عدم استيفاء الشخص املؤمن عليه 

 بشأن الشيخوخة.  

 

 في االشتراك مدة من األخيرتين السنتين خلل للشتراك الخاضع الشهري  األجر متوسطمن % 10يتم دفع مبلغ إجمالي قدره 

 % عن كل شهر إضافي.12من االشتراك، باإلضافة إلى  االولى  سنواتالخمس خلل اللتقاعد عن كل شهر قبل ا التأمين

 

 2014البرنامج القطري    –الجمعية الدولية للضمان االجتماعي املصدر: 

 

 استحقاقات الورثة واملعالين

 

ال  على أ شخص املتوفي مشترك في التأمين ال كان  إذا  املعاش الخاص بالورثة املستحقين  الستحقاق املطلوبة الشروط  تتوفر

شهر متقطعين   18أو  ينشهر متصل 12تقل مدة اشتراكه عن ثلثة أشهر متصلة أو ستة اشهر متقطعة قبل وقوع الوفاة )

بالنسبة الى االشخاص املؤمن عليهم اختياريا والذي تم ضمهم الى نظام التأمين في سن الخمسين أو أكثر( أو بالنسبة الى  
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 )أصحاب املعاش(. قاعديناملت

 

  بقيمة دفع املعاش التقاعدي يتم ، أو لم يكن من أصحاب املعاشاتوإذا لم يكن املتوفي مشتركا في التأمين عند وقوع الوفاة 

لحساب املتوفي  )يجب أال يزيد إجمالي املساهمات املسجله  كحد أدنى من املساهمات املدفوعه أو املسجله لحسابهشهرا  120

 را(.شه 60عن 

 

عاما   26)ويرفع هذا السن الى من العمر  عاما  21 الذكور حتى سن االبناء ،رملاأل رملة أو واملستحقون هم كل ما يلي: األ 

االبنة   ،(من ذوي االحتياجات الخاصة امللتحقين بدوام كامل وال يوجد حد اقص ى للسن بالنسبة الى األبناءبالنسبة الى الطلب 

باإلضافة الى الزوجة السابقة   واألحفاد في بعض الحاالت املحدده. االب واالم، الجد والجدة ، الخواتاألخوة واغير املتزوجة، 

  .ترملن أو  طلقن  إذا  املعاش لهن ويعود بزواجهن السيدات  معاش كما يقطع )وفقا الى الشريعة االسلمي(.

 

اش الذي يحصل عليه املتوفي أو كان يحق له  % من قيمة املع100حالة وجود ثلثة أو اكثر من املستحقين، يتم دفع في 

% فقط من معاش شخص  50% من إجمالي املعاش التقاعدي الثنين من املستحقين و75الحصول عليه. ويمثل هذا املعاش 

 جميع االفراد املستحقين. يتم تقسيم املعاش بالتساوي بين . من املستحقين  واحد

 

للمعاش املجمع  ريال سعودي بينما يبلغ الحد االدنى  396.75 ستحقينملل الفردي الحد األدنى للمعاش الشهري  يبلغ

 ريال سعودي. 1983,75

 

املعاش حيث يعادل هذا املعاش  مؤهل للحصول على  غير املتوفى الشخص  في حالة كون  املعاش للمستحقين  تسويةيتم 

 عن  تيناألخير  تينن خلل السن االشتراك في التأمي ها سأساوسط األجور الشهرية املسدد على من مت% 10إجمالي 
 
  % 12فضل

 عن كل شهر إضافي. املعاش  مبلغ إضافي الى قيمة

 

جمالي املعاش الشهري  ضعف إل 18املنحة تعادل هذه عند زواج األرملة، االبنة االخت أو الحفيدة. و تصرف منحة الزواج 

 للمستحقين.  

 

معاش املستحقين ويتم   لثة أشهر منقيمة ثما يعادل املنحة بيتم صرف حيث يتم صرف منحة الوفاة الى الورثة املستحقين. 

 ريال سعودي.  10000تقسيمها بالتساوي عليهم. الحد االقص ى لقيمة املنحة هو 

 

 2014البرنامج القطري    –الجمعية الدولية للضمان االجتماعي ملصدر: ا

 

 إعانات البطالة 

 

ومن شروط الحصول على هذه   .2011العمل بداية من نوفمبر  بدأت الحكومة السعودية في صرف إعانات للباحثين عن 

والثلثين شهر   من املساهمات خلل الستة شهر  12أن ال تقل مدة اشتراكه عن و  الستين  سن دون  العامل  يكون  أن اإلعانة 

شهرا خلل السنة   36السابقين للمطالبة الثانية و  شهرا خلل الستة والثلثين 18على األقل و  السابقين للمطالبة األولى
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شهرا خلل الثمانية وأربعين أشهر السابقة للمطالبة الرابعة واملطالبات اللحقة   36والثلثين السابقين للمطالبة الثالثة و

 األخرى.  

 

العامل  أن يكون . كما يجب العملوزارة التابع لالعامل املؤمن عليه في صندوق تنمية املوارد البشرية  يتم تسجيل ويجب أن 

قيام العامل   في الحاالت االتية:وال يتم تطبيق إعانة البطالة وجد لديه مصادر دخل أخرى. يوال  ومتفرغ له ادرا على العملق

 عرض عمل مناسب. ل هأو رفض  هسوء سلوك عمله، ترك ب

 

  ألولى من ا الثلثة أشهر خلل الشهري  أجره معدل أساس على عليه املؤمن أجر من %60ع بواق البطالة  تعويض صرفتم ي

 شهرا.  12ع تكون اإلعانة للمتعطلين بواقوبموجب إعانة البطالة، % بعد ذلك. 50ثم  تعطله

 

املسدد  للمؤمن عليه و  األجر الشهري  متوسط% من 100ريال أو  2000ال يجب أن يقل الحد األدنى إلعانة البطالة عن مبلغ 

بالنسبة الى الثلثة أشهر  ريال  9000حد االقص ى إلعانة البطالة ، ايهما اقل. بينما يبلغ الاالشتراك في التأمين هعلى أساس

 ريال بعد ذلك.   7500االولى ثم 

 

 2014البرنامج القطري    –الجمعية الدولية للضمان االجتماعي املصدر: 

 

 تعويضات العجز/ إصابة العمل 

 

 اإلصابة.  وتعويضات بإعانات  متعلقةالسعودي مواد و أحكام   قانون ال وجد فيي

 

أو إذا بلغت مدة االشتراك في التأمين  ه سن الستين بلوغ قبل ت اإلصابة إذا حدث العجز ن عليه تعويضاتاملؤم يث يستحقح

من   متصلين شهرا  12 على االقل إذا بلغت مدة االشتراك في التأمين متصلة على األقل قبل حدوث العجز أو  ستة اشهر 

في حاالت االشخاص املؤمن عليهم اختياريا أو الدين  مضاعفة تلك املدة  )ويتم املساهمات  شهرا متقطعين 18او  املساهمات

 انضموا الى النظام التأميني بعد بلوغ سن الخمسين(.

 

من   سنة % من متوسط األجور الشهرية خلل السنتين االخيرتين عن كل 2,5يستحق العامل املؤمن عليه معاش قيمته 

% من متوسط األجور الشهرية خلل السنتين االخيرتين  50% أو 100أقص ى  ، بحداالشتراك على اساسها املسدد  سنوات ال

 عن إجمالي عدد السنوات املسدد على أساسها االشتراك إذا كانت اقل من سنتين(، أيهما اقل. بل حدوث اإلعاقة )أو ق

 

شخص املؤمن عليه  من متوسط األجور املسدد على أساسها اشتراك لل% 150 نسبة ال يجب أن تتعدى قيمة معاش العجز

السنتين األخيرتين  للعامل املؤمن عليه خلل  ةالشهري ت األجور إذا انخفض أما  خلل الخمس سنوات األولى من مدة االشتراك.

ويبلغ  . معاش العجز قيمة يتم تطبيق أحكام خاصة لتعديل متوسط الدخل الشهري املستخدم لحساب  قبل حدوث اإلصابة،

   سعودي. ريال 1,983,75 ي للعجزللمعاش الشهر الحد األدنى 
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مشمول في التأمين وقت حدوث اإلصابة أو العجز، يحق له الحصول على معاش الشيخوخة. وفي هذه  وإذا لم يكن العامل 

 الحالة، يتم دفع معاش الشيخوخة.

 

امل املؤمن عليه يتطلب  العكان  ٪ من معاش العجز( إذا50)وتبلغ قيمتها  املستمرةالعناية تكميلية خاصة ب يتم دفع علوة

يقوم املجلس الطبي التابع للهيئة العامة للتأمينات االجتماعية  حيث أداء املهام اليومية. لقيام بحضور مستمر لآلخرين ل

 ريال.  3،500 الدائم ر  حضو التكميلي للالراتب الشهري   يبلغ بتقييم الحاجة إلى الحضور املستمر.

 

معاش العجز الخاص به. وهو مبلغ إجمالي  ل للحصول على معاش العجز، يتم تسوية إذا لم يكن العامل املؤمن عليه مؤه

من متوسط األجور الشهرية للعامل خلل السنتين األخيرتين قبل حدوث اإلعاقة عن كل شهر من السنوات  % 10قدره 

 % عن كل شهر إضافي.12الخمس األولى باإلضافة الى 

 

 2014البرنامج القطري    –جتماعي الجمعية الدولية للضمان اال املصدر: 
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية
 

 املمنوعة  اسباب التمييز ( توضح االتفاقية 1958)لسنة  111 رقم  االتفاقية 

  ( بشأن املساواة في االجور لكافة العمال عند تساوي ظروف العم 1952سنة )ل110 رقم  االتفاقية 
 

  .111و  100وقد صدقت اململكة العربية السعودية فقط على االتفاقيات رقم 

 .ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

مل  املساواة بين الجنسين في األجور عن كل االعمال ذات القيمة املتساوية في أماكن العيجب مراعاة مبدأ 

العرق، اللون،   بسبب بصرف النظر عن حالتهم االجتماعية. كما يحظر التمييز وعدم املساواة في األجور 

واضح وشفاف  لدين، اآلراء السياسية أو الجنسية/ موطن امليلد. يجب أن يتم تحديد نظام ا الجـنس، 

 يكفل تحقيق املساواة في األجور ويمنع جميع اشكال التمييز في هذا الشأن. 

اإلضافة الى ذلك يعتبر الترهيب والتحرش الجنس ي أحد انواع التمييز القائم على النوع االجتماعي بالرغم  ب

 كر ذلك صراحة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية. من عدم ذ

مييز ضد احد العمال في أي جانب من الجوانب املتعلقة بالعمل )التعيين،  ال يستطيع صاحب العمل الت

ب، النقل( بسبب العضوية النقابية أو املشاركة في األنشطة النقابية أو بسبب تقديم  الترقي، التدري

سباب أخرى مثل العرق، اللون، الجنس، الحالة االجتماعية،  شكوى ضد صاحب العمل أو ألي أ

لية، الحمل، الدين، اآلراء واملعتقدات السياسية، الجنسية، األصل االجتماعي، الغياب  املسئوليات العائ

ملؤقت بسبب املرض، السن، عضوية احدى النقابات العمالية، اإلعاقة/ اإلصابة بمرض اإليدز أو  ا

 159، 158، 156، 111ب إجازة الوضع. )اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم الغياب من العمل بسب

 (.183و

 اعي.على اساس النوع االجتم  تمييز أو تفرقة مهنية أي الحق في العمل مكفول للجميع دون 

 

 العمل فى املساواة  10/13
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  اللوائح الخاصة باملساواة في العمل: 

 2015والذي تم تعديله في سنة  ،2005لسنة قانون العمل  •
 

            األجر فى ملساواةا

 

منح
ُ
  العاملة املرأة ت

 
 مس أجرا

 
  في التمييز يحظر قانون العملفي حالة كونهم في نفس املنصب الوظيفي حيث  الرجل ألجر اويا

حظر أي تمييز في على " 2010األمر الوزاري لعام  وينصتعيينهم بوظائف مشابهه أو مساوية.  عندبين الرجل واملرأة  األجور 

 إضافية بشأن ذلك في القانون. ال يوجد معلومات و ". الذين يقوموا بنفس األعمالاألجور بين العاملين والعاملت  
 

 التحرش الجنس ي
 

  بشأن ال يوجد قانون محدد  كما ال يوجد حكم أو نص محدد في القانون بشأن حظر التحرش الجنس ي في أماكن العمل

)بما في  الجريمة  ي يمكن تقديم شكوى جنائية ضد مرتكبحيث  التحرش الجنس ي جريمة جنائية ات ومع ذلك يعتبر املضايق

 .العمل( اماكن في الجرائم التي تتم ذلك 
 

ويشمل  فعل ينتهك األمانة أو النزاهة" أي "سوء السلوك أو يمكن فصل العامل وإنهاء خدمته دون سابق إنذار بسبب كما 

 ذلك التحرش الذي قد تتعرض له العاملت من قبل عمال أخرين.
 

ويهدف هذا القانون الى  . 2018مايو  31في تحرش نون جديد ملكافحة القا استحداثقامت اململكة العربية السعودية بوقد 

من   تضررين/ املتضرراتمرتكبي هذه األعمال، وحماية امل، وفرض عقوبات على ومنع حدوثها املضايقاتالتحرش مكافحة 

  تأو إيماءة ذات دالال  أو فعل  قول أو تعبيرأي ات الى املضايقوتشير  ة. حماية خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصي أجل

بأي   أو خدش حيائهشرفه مس أو  إيذاء نفس يالحاق  من شأنهويكون شخص إلى أي شخص آخر قبل من تصدر  قد جنسية 

من األشخاص ذوي   وإذا كان الضحية طفل أو شخص ة.وسيلة كانت، بما في ذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديث

الرعاية حيث يكون ملرتكب الجريمة  دار جريمة في مكان العمل أو الدراسة أو املأوى أو إذا وقعت ال خاصة أو االحتياجات ال

 300, 000دفع غرامة مالية قدرها التي تتضمن يتم فرض عقوبة على املتحرش ، سلطة مباشرة أو غير مباشرة على الضحية 

 .خمس سنواتتصل الى أو السجن ملدة ريال سعودي  
 

وقد حددت تلك . 2019في أكتوبر  جرائم التحرش تم إقرار بعض اللوائح التي تهدف الى مكافحةليه وفقا الى التشريع املشار ا

ضمن السلوكيات غير امللئمة باإلضافة الى اإلجراءات التي ينبغي اتباعها للتحقيق في  اللوائح ماهية السلوكيات التي تندرج 

السلوك   شملويحدوث مثل تلك األفعال في أماكن العمل.  تي تمنعالشكاوى املتعلقة بالسلوكيات املشار اليها والسياسات ال

االستغلل،  األشخاص تجاه شخص أخر بما في ذلك كافة أشكال احد  التي يقوم بهاعلى جميع املمارسات  غير امللئم 

د  د التواجد بشكل منفر ات، اإلهانات، التلميحات التي تخدش الحياء أو تعماالبتزاز، اإلغواء، املشاجر ، ات، املضايقاتالتهديد

أن يؤدي إلى إلحاق ضرر بدني أو   والذي من املحتمل أي شكل آخر من أشكال االعتداء باإلضافة الىمع الجنس األخر وذلك 

ر. كما تشمل هذه اللوائح جميع السلوكيات غير امللئمة الذي يقوم بها أي شخص  نفس ي أو جنس ي أو اقتصادي بالطرف اآلخ

 في مكان العمل. 
 

 2005، والذي تم تعديله في سنة 2005( من قانون العمل لسنة 3) 80صدر: املادة امل
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 التمييز عدم

 

تحظر اللوائح التي تستند إلى الشريعة اإلسلمية التمييز على  يحظر جميع اشكال التمييز العنصري بموجب القانون. كما 

 .أساس العرق أو اللون أو الجنس 

 

دعوى مدنية بشأن   بتقديم مو أن يقسة التمييز ضده/ ها ألي سبب من األسباب. يحق له/ لها عامل/ العاملة بممار إذا شعر ال

 املساواة في املعاملة.مبادئ الشريعة تحمي حقوق األفراد في  حيث أن ، التي تعرض لها األضرار "األخلقية"

 

 2014البرنامج القطري    –الجمعية الدولية للضمان االجتماعي املصدر: 

 

 العمل اختيار  في املساواة

 

نفس املجاالت التي يعمل بها الرجل حيث يحظر تشغيل النساء ليل وال   في ال يمكن تشغيل املرأة في اململكة العربية السعودية

 يمكن تشغيلهم في نفس الوظائف التي يمتهنها الرجال. 

 

 2834/ 1من القرار الوزاري رقم  1دة رقم واملا 2015والذي تم تعديله في  2005من قانون العمل لسنة  149املصدر: املادة 

 2006/ 10/ 2الصادر بتاريخ 
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

 (1937) 138الحد األدنى للسن: اتفاقية رقم  

 (1999) 182فاقية رقم األطفال: ات عمالة  أشكال  أسوا 

 

 .182و  138وقد صدقت اململكة العربية السعودية فقط على االتفاقيات رقم  

 .ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

دث على القيام باألعمال الضارة التي يمكن أن تؤثر سلبا على صحتهم  في اماكن العمل ال يمكن إجبار الح

 وقد تعوق نموهم العقلي والبدني.

  أعمارهم  تتراوح الذين  األشخاص  تشغيل أو ويجوز استخدام. املختلفة باملدارس الحدث ق يلتح أن  يجب

 رسة. بسيطة شريطة أال يعطل ذلك مواظبتهم في املد أعمال عاما في 14الى  12 بين  ما

عاما   14عاما ولكن قد تقرر بعض الدول النامية تخفيضه الى  15الحد االدنى لسن االلتحاق بالعمل هو 

  من نوع أي  في للقبول  سنة 18 عن للسن األدنى الحد يقل أن يجوز  االستثنائية. والالحاالت في بعض 

  بسبب  لحدث الى املخاطرا أخلق  أو سلمة أو صحة  يعرض أن يحتمل  التي العمل  أو االستخدام أنواع 

ظروف  عاما في بعض ال 16كما يمكن أيضا تخفيض هذا السن الى  .فيها يؤدى التي الظروف  أو طبيعته

 املحددة.

  هذا ويعتبر  .أخلقهم أو سلمتهم  أو  بصحتهم  يضر أن  شأنه من عمل  االطفال في أي  تشغيل  ينبغي وال

  االلتحاق باألعمال الخطرة  لسن األدنى يقل الحدوال يجوز أن  األطفال. عمالة أشكال أسوأ من العمل

 .سنة 18 عن

 

 االطفال عمالة  11/13
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            االطفال عمالة  قوانين

  2015والذي تم تعديله في  2005لسنة قانون العمل  •

 

 لحد األدنى لسن العمل ا

 

  السن  هذه  يرفع أن  وللوزير العمل،  أماكن  بدخول  له يسمح  وال  عمره  من  عشرة الخامسة  يتم لم  خص ش أي  تشغيل يجوز  ال

يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل  و  منه. بقرار األحداث فئات لبعض بالنسبة  أو املناطق  أو الصناعات بعض في

أال يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو   :فيها اآلتي يراعى سنة في أعمال خفيفة 15- 13تتراوح أعمارهم ما بين األشخاص الذين 

هم في برامج التوجيه أو التدريب املنهي، وال تضعف قدرتهم على االستفادة من  ك ال تعطل مواظبتهم في املدرسة واشترا، نموهم

 .التعليم الذي يتلقونه

 

 : اآلتية   املستندات  منه   يستوفي  أن  الحدث   تشغيل  قبل  العمل   صاحب  على 

 بميلده  رسمية  شهادة  أو   الوطنية  يةالهو   بطاقة •

 صحية   جهة   من   عليها   ومصدق  مختص،   طبيب  من  صادرة  املطلوب،   للعمل الصحية   باللياقة  شهادة •

 الحدث   أمر  ولي  موافقة  •

 

 بالحدث.  الخاص  امللف  في  املستندات   هذه   حفظ ويجب 

 

ول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان  ل حدث يشغله خلل األسبوع األ ك على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل املختص عن 

 . العمل بسجل خاص للعمال األحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره واالسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله

 

 2015والذي تم تعديله سنة   2005لسنة من قانون العمل   166-165و   162املصدر: املواد 

 

 الخطرة األعمال ملزاولة األدنى السن
 

في االعمال   سنة 18 سن تحت حدثال تشغيل  يجوز  ال . الخطرة االعمال في سنة 18 عن عمره يقل من  كل تشغيل  يحظر

سلمتهم أو أخلقهم للخطر، بسبب  أو في املهن واألعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو الخطرة أو الصناعات الضارة 

 . ار منه األعمال والصناعات واملهن املشار إليهاطبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقر 

 

 ( في القطاعات التالية: من عمره والثامنة عشرة الخامسة عشرة حدث أي )ما بين ال يجوز تشغيل أي شخص 

 استخراج املواد املعدنية من األرض في االعمال الخاصة بالعمل في املناجم أو املحاجر أو  (أ 

 ر د تعرض صحتهم للخطقالصناعات التي  (ب

 األنشطة الشاقة واملرهقة  (ت

 نطوي على العمل بمعدات قطع حادة. مخاطر جسدية مثل التي ت قد تعرضهم الىاألنشطة التي  (ث
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  األحداث تشغيل يجوز  ال
 
  فيجب  رمضان  شهر عدا السنة، شهور  لسائر الواحد اليوم في ساعات ست  من ثركأ فعليا تشغيل

ر  كث بحيث ال يبقى في مكان العمل أ  الحدث  مل ع ساعات  وتنظم .يوميا تساعا أربع على  فيه الفعلية العمل  ساعات  تزيد  أال 

  املرة  في تقل  ال  . والصلة والطعام للراحة ثر كأ أو فترة دون  متصلة ساعات  أربع من  ثركأ  يعمل ال  بحيثو  من سبع ساعات

 ا فيهم فترات الراحة. ساعات بم  7. ويجب اال تزيد ساعات بقاء العامل في مكان العمل عن ساعة نصف عن  الواحدة

 

  اإلجازة  وأ الرسمية  والعطلت األعياد أيام في، األسبوعية الراحة أيامساعات العمل الليلية،  في األحداث  تشغيل  يجوز  وال

 .السنوية

 

 2015والذي تم تعديله في  2005من قانون العمل لسنة  164-163و  161املصدر: املواد 
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

 (1957) 105الجبري اتفاقية رقم  العمل إلغاء ,(1930) 29قية رقم العمل الجبري: اتفا

عقاب   بأي التهديد  تحت  شخص أي على عنوة  تفرض  التي  أو الخدمات األعمال جميع  القسري هو  العمل

: عدم الحصول على االجر، الفصل التعسفي من العمل، التحرش أو العنف بل وفي بعض االحيان  مثل

 احد اشكال التعدي على حقوق االنسان. عمل القسري العقاب البدني. ويعد ال

 

   .105و  29وقد صدقت اململكة العربية السعودية فقط على االتفاقيات رقم 

 .ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

  تحت  وهو أي عمل إجباري انتزع من شخص قدمه بشكل غير طوعي) الجبري  أو القسري  العمل يحظر

 ة( فيما عدا بعض الحاالت االستثنائية.  وطأة التهديد باستعمال القو 

  يبحث العامل كان وإذا. اماكن أخرى  في العمل  عن  بالبحث  للعمال  السماح  اصحاب االعمال على  يجب

يعتبر عكس ذلك احد اشكال  . )تهديدهم بالفصل أو  أجورهم  نبغي فقدان ي فل آخر،  مكان في عمل عن

 .(القسري طبقا الى القانون الدولي العمل

 ذلك في بما عمله ساعات مجموع ض العامل الى احد اشكال ظروف العمل غير اإلنسانية إذا تجاوزتيتعر 

 األسبوع.  في ساعة 56 اإلضافية العمل  ساعات

 

 القسرية  العمالة  12/13
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   :الجبري  العمل بشأن لوائح 

 2015والذي تم تعديله سنة  2005لسنة قانون العمل  •

 

 حظر العمل الجبري والقسري 

 

ري/  طبقا الى مواد قانون العمل ال يجوز أن يعمل العامل دون أجر. ولكن ال يوجد حكم واضح في القانون بشأن العمل الجب

 القسري. 

 

  ترك العمل  /االستقالة في والحق الوظائف تغيير  حرية

 

بالنسبة  غير محددة املدة. يتم تطبيق مدة االخطار في حالة العقود تغيير وظائفهم بعد إنهاء مدة اإلخطار املقرره. يحق للعمال 

،
 
يوم وبالنسبة الى العمال   60 ال تقل عن  يوجه اإلخطار قبل إنهاء العقد بمدة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا

يوم فقط. ملزيد من املعلومات عن فترات اإلخطار املقرره، برجاء االطلع على القسم الخاص   30االخرين، تكون مدة اإلخطار

 بالضمان الوظيفي.  

 

 ظروف العمل الالإنسانية 

 

حيث ال   أي ثمان ساعات يوميا  األسبوع  في ساعة وأربعين  ثمان   ساعات العمل العادية التي تبلغالعمل عن  زيادة ساعات  ز يجو 

دد ساعات  أن يزيد إجمالي ع توجيهات وزارة العمل، ال يمكن طبقا الى  يوجد في القانون حد اقص ى لساعات العمل اليومية. 

إضافية  ومع ذلك قد يسمح للعامل بالعمل لساعات  ساعة شهريا( 60سنويا )أي ساعة  720العمل اإلضافية للعامل عن 

ساعة   14أخرى شريطة أن يكون ذلك من خلل اتفاق مكتوب بين الطرفين. يبلغ إجمالي عدد ساعات العمل اإلضافية 

 ساعة أسبوعيا.  62إجمالي ساعات العمل )ساعات العمل العادية + ساعات العمل اإلضافية( أسبوعيا وبذلك يصبح 

 االطلع على القسم الخاص بالتعويضات.علومات عن ساعات العمل اإلضافية يرجى ملزيد من امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rawateb.org/saudiarabia


 

The text in this document was last updated in April 2020. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in             
Saudi Arabia in Arabic, please refer to: https://rawateb.org/saudiarabia 

 
44  

 لدوليةاتفاقيات منظمة العمل ا

 

 (1948) 87التنظيم: اتفاقية   حق وحماية  النقابية   الحرية

 (1949) 98اتفاقية الجماعية:  واملفاوضة  التنظيم حق

 

    .98و   87لم تصدق اململكة العربية السعودية على االتفاقيات رقم 

 .ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

وهو جزء   النقابات العمالية إلى االنضمام في الحق  هي  هاتكوين أو الجمعيات إلى االنضمام  حرية  في الحق 

العمال بسبب ممارستهم للنشاط النقابي  يجوز فرض عقوبات على من الحقوق األساسية لإلنسان. وال 

خارج أوقات العمل الرسمية. ويجب أن تكون قائمة االستثناءات قصيرة بالنسبة الى قطاعات األنشطة  

 مة ما.االقتصادية والعمال في منظ

وبموجب   .عائق دون  واحكام العمل أصحاب العمل بشأن شروط مع التفاوض للمنظمات النقابية  ويحق

  ملحاولة  العمل  مع اصحاب التفاوض مة العمل الدولي للمنظمات النقابية الحق في حريةاتفاقيات منظ 

  من  املقدمة وى الشكا ملعالجة  خاص إجراء لديها  الدولية العمل منظمة)  جماعية. اتفاقيات إبرام

 (.املبدأ   هذا انتهاك بشأن  النقابات

ماعية واالقتصادية وهو امر عرض ي  الدفاع عن مصالحهم االجتويحق للعمال ممارسة االضراب من اجل 

 .87رقم  الدولية العمل منظمة اتفاقية  ونتيجة طبيعية للحق في التنظيم املنصوص عليه في

 

 العمالية النقابات حقوق   13/13
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   العمالية النقابات قوانين

 2015والذي تم تعديله سنة  2005لسنة انون العمل ق •

 

 حرية تكوين النقابات العمالية واالنضمام عليها

 

في   عماليةنقابات بإنشاء أو تكوين  ال يسمححيث   نظمات والنقابات العمالية.في حرية تكوين امل قانون العمل الحقال يمنح 

 .للعمال السعوديين فقط عمالية مجالس وتكوين إنشاءيجوز قانون العمل طبقا الى ة. ولكن اململكة العربية السعودي

 

عاملين  للمخصصة ل على تشكيل لجان اعماال  ب صحاأ مما شجع  مؤخرا  تم إجراء بعض التعديلت على قانون العمل  وقد

الغرامات التي يتم  االموال التي يتم جمعها عن طريق  التعامل معو  عاملين تقديم الرعاية اللزمة الى ال الشراف علىبهدف ا

 على العمال.  فرضها

 

  الجماعية املفاوضات تكوين حرية

 

 ات الجماعية في القانون. تكوين املفاوضإنشاء و ال يوجد نص واضح وصريح بشأن حرية  

 

 الحق في االضراب

 . أو تدعمه عن العمل ال يوجد مادة أو نص في القانون تعترف بالحق في اإلضراب
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 القدرة  أو السلوك مثل بالحمل عالقة لها ليس ألسباب العامالت فصل يمكن يزال ال

 

  ۔ الوضع أجازة   من عودتى عند مشابهة  وظيفة  أو الوظيفة  نفس على الحصول  فى الحق لدى  .23

  ۔ الطفل  إلطعام العمل ساعات خالل للرضاعة بقترات به أعمل الذى  العمل صاحب يسمح  .24

  الصحة واالمن فى العمل  07/13

   ۔ وصحى آمن العمل مكان  أن العمل صاحب يتأكد  .25

  ۔  التكلفة من  وخالية واقية  مالبس تشمل  وقاية معدات العمل صاحب يوفر  .26

  الصحية   املخاطر يعرفون  العمال أن   ويضمن والسالمة الصحة  عن  تدريب يقدم العمل  صاحب  .27

 .حادث حدوث حالة فى املختلفة الطوارىء  ومخارج

 

 لقوانين  امتثال من للتحقق األقل  على السنة  فى واحدة مرة عملى  مكان بزيارة  العمل  مفتش يقوم  .28

  .العمل  مكان فى العمل

 

  العمل واملرض  08/13

  من األقل  على% 45 على أحصل  كما  األجر  مدفوعة مرضية  أجازة به أعمل   الذى  العمل  صاحب يقدم  .29

  مرض ى فترة من  األولى أشهر  الستة خالل راتبى

 

  العمل  إصابة  وخالل مرض ى  فترة خالل مجانية طبية رعاية  على حصلت لقد  .30

   مرض ى فترة من األولى  شهور  الستة خالل  آمنة وظيفتى   .31

  املهنة   تسببه مرض أو /   منهى حادث وقوع حالة فى كاف تعويض على الحصول   يمكننى  .32

  األمن اإلجتماعى  09/13

  للسيدات( الش ىء نفس)  الستين لسن اصل   حين معاش استحق  أنا  .33

  معاش  على اقاربى سيحصل  وفاتى يتم عندما  .34

  وظيفتى  خسرت إذا  بطالة إعانة  على أحصل  .35

  أو منهى  غير مرض  بسبب  الكسب  على قادر  غير أكون   أن حالة فى عجز استحقاقات  على أحصل  .36

 حادث  او  إصابة

 

  املساواة فى العمل  10/13

( املتساوية القيم ذو العمل )  املماثلة/املتساوية األعمال   عن األجر فى املساواة العمل  صاحب  يضمن  .37

 .تمييز أى دون 

 

 ال               نعم                 قانوني تنظيم



DECENETWORKCHECK.ORG 

 المملكة العربية السعودية 

   

  . العمل  مكان فى الجنس ى التحرش  ضد صارمة  إجراءات   العمل  صاحب يأخذ  .38

  *: أساس  على تمييز  أى  دون ( نقل تدريب، ترقية، تعيين، )  عمل  فرص فى املساواة  قدم على أتعامل  أنا  .39

 (i) اإلجتماعى النوع/  الجنس    

(ii) العرقية    

(iii)  اللون     

(iv)  الدين    

(v) السياس ى  الرأى    

(vi) امليالد مكان /  الجنسية    

(vii) الطبقى/  اإلجتماعى األصل     

(viii) األسرية الحالة/  األسرية املسئولية     

(ix) السن      

(x)  األيدز/  الخاصة اإلحتياجات ذوى     

(xi) الصلة ذات واألنشطة النقابات اتحاد فى العضوية   

(xii) لغة  

(xiii) ( الغيرية الجنسية امليول  أو الجنس وثنائيي  الجنس مثلي)  الجنس ي  التوجه 

(xiv) االجتماعية الحالة 

(xv) جسماني مظهر   

(xvi) األمومة/  الحمل 

 

 

 

  الرجل  بها يعمل التى  الصناعات نفس فى أعمل  ان  استطيع كإمراة أنا  .40

   اإلجتماعى النوع أساس على نمطية قوالب اى بدون 

 

  عمالة االطفال  11/13

  سنة 15 هو للتوظيف األدنى الحد. سنة 15 من  أقل األطفل  عمل يحظر عملى مكان فى  .41

   خطرة أعمال فى العمل  سنة 18 من  أقل  األطفال  على يحظر عملى مكان فى  .42

 سنة 18 هو  الخطرة األعمال فى للعمل األدنى الحد

 

  العمالة القسرية 12/13

  . اإلشعار   مدة قضاء بعد أو اإلرادة  عند العقد  إنهاء فى الحق لدى  .43

  .القسرى   العمل  من خالى عملى بمكان يحتفظ عملى صاحب  .44

  .عنها تعويض ى ويتم  االسبوع خالل  إضافى عمل  ساعة  12 فقط أعمل  ، اإلضافى العمل  اعمل  عندما  .45

  حقوق النقابات العمالية  13/13

  .عملى مكان  فى عمال اتحاد  لدى أنا  .46

  .العمال  اتحادات إلى  االنضمام فى الحق   لدى انا  .47

  .الجماعية االتفاقيات   إلى باالنضمام لنا يسمح العمل  صاحب  .48

  تنظيم " خالل من واالقتصادية االجتماعية   مصالحنا عن  الدفاع  على قادرين العمل  فى وزمالئى أنا  .49

 . التمييز  من خوف أي  دون  من " اضراب

 

         

        

 ال               نعم                 قانوني تنظيم

 الخيارات.على األقل من  9، يجب أن كنت قد أجبت ب "نعم" إلى 39احصل على درجة إيجابية مركب على السؤال           *



DECENETWORKCHECK.ORG 

 المملكة العربية السعودية 

           

   

           

  لتحقق  بالحساب للقيام. العمل  بشأن الوطنية  القانونية  املعايير  إلى ترقى عملك صاحب كم   بأن الشخصية نتيجتك تخبر

  الجدول  في املوجودة  القيم  مع مقارنتها  ثم. ملحوظ نعم إجابة لكل واحدة نقطة  تتراكم أن  يجب بك،  الخاص الالئق العمل

  .أدناه
           

 .املتراكمة" نعم" من  الخاص  املبلغ هو  …… 

 

    .الدولية العمل  معايير  تتعلق أسئلة 49 على" نعم" مرات  31 اململكة العربية السعودية  عشرات

              

 18-1 بين النتيجة كانت إذا

  هناك  كان  إذا . حقوقك عن  تسأل ؟21 القرن  في نعيش بأننا بك الخاص  العمل صاحب يعرف هل! يصدق ال أمر النتيجة  هذه

  .املساعدة  وطلب إليها واالنضمام  الصناعة،  فروع من  فرع أو شركتك  في نشط اتحاد

 

 38-19 بين النتيجة كانت إذا

  يضر  أنه  حيث  من  نبدأ . واحد وقت في القضايا  هذه  كل  معالجة ال فضلك من ولكن . للتحسين واسعا مجاال  هناك  ترون، كما

  على  يساعد  قد ولذلك  بك، الخاص  الوضع حول  WageIndicator أو النقابة واخطار األثناء، هذه  وفي. غيرها من  أكثر

  محددة  تكون  أن  يرجى االتصال،/  الوطن  www.rawateb.org/home/contact-us إلى إلكترونية رسالة  إرسال  عند. تحسينه

  يعرف  رمز  إلى رسميا  تلتزم شركتك كانت  إذا  معرفة ومحاولة أيضا، . أيضا ممكن  العمل صاحب اسم  كان  وإذا  شكواك  حول 

  إذا . الدولية العمل منظمة معايير  عن يقل  ال  ما  إلى ترقى أن لها ينبغي ذلك، فعلوا إذا . للشركات االجتماعية املسؤولية باسم

 .األمر  هذا  أحمل   كنت قد. اآلن تفعل الشركات  من العديد.  لها وينبغي اآلن،  حتى  املدونة  هذه يلتزمون  ال  كانوا

 

 50 – 39 بين النتيجة كانت إذا

  دائما  هناك ولكن. القائمة العمل وأنظمة القوانين معظم تلتزم عملك صاحب. الخطر منطقة من للخروج كبير حد الى كنت

  والتشاور  الجيد  واالستعداد  بك، الخاص  العمل  ظروف حول  اإلدارة  إلى تتحدث  كنت  القادمة املرة  في  حتى. للتحسين مجاال

        . املرجعية  باعتبارها DecentWorkCheck هذه

  النتائج


