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 نظام العملاهٌة م

 تمهٌد 

ٌعد نظام العمل من القوانٌن حدٌثة النشؤة وقد مر بتطورات سرٌعة ومتالحقة بالنظر إلى ارتباطه بالظروف االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 إلىً مختلف الدول الحدٌثة وٌرجع ذلك للمجتمع سواء على الصعٌد الدولً او الوطنً  ورغم حداثته اال انه اصبح طلٌعة فروع القانون ف

سواء من الناحٌة االجتماعٌة او االقتصادٌة وٌثٌر نظام العمل تساإالً عن مدى انتمائه الى فروع القانون العام او فروع القانون  البالغة أهمٌته

الخاص باإلضافة الى ذلك فان نظام العمل ٌتمٌز بطبٌعة أمره متمٌزة وتفسٌر خاص ولعل المقصود باصطالح نظام العمل ٌتضح لنا بعد إلقاء 

  على النحو التالً: ،ثم اخٌراً تحدٌد خصائصه وأهمٌتهوتطوره ثم بٌان مصادرة وتعرٌفة  نشؤتهالضوء على 

 نشأة نظام العمل السعودي: 1-1

غٌر أن صورة تنظٌم العمل وعالقاته  ومنذ أن وجد المجتمع وجدت عالقات العمل بٌن أفراده منذ أن وجد اإلنسان وجود العمل

فالعوامل االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة السائدة فً المجتمع هً التً  روف الحضارٌة لكل مجتمعاختلفت على مر العصور وفقا للظ

مع وجود اإلنسان إال أن نظام العمل صاحب الدور  وجدوإلن كان العمل قد  تفرض الصورة الً تتبلور فٌها عالقات العمل فً هذا المجتمع

 ولم ٌبدأ فً الظهور إال بعد الحرب العالمٌة األولى. فً السنوات التالٌة لظهور الثورة الصناعٌةلم تظهر ضرورته إال  الهام المعروف حالٌا  

وأصبح فً غالبٌة الدول قانونا مستقال له خصائصه التً تمٌزه عن باقً  اال أنه تطور سرٌعا متؤخراً وان كان نظام العمل قد نشاٌ 

مستوى الدولً وبصفة خاصة بعد انشاء الجمعٌة الدولٌة للحماٌة القانونٌة للعمال فً كما تطور نظام العمل على ال فروع القانون األخرى

 م.1919أجهزة عصبة األمم فً عام العمل الدولٌة باعتبارها أحد  وانشاء هٌئة م1901مدٌنة بال بسوٌسرا عام 

ة الصناعٌة فً المملكة التً بدأت مع بداٌة ومع النهض تطبق المملكة العربٌة السعودٌة أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة فً كافة أنظمتها

( وأخذت تنظٌم بعض اداراتها وفق 1933هـ ) 1353للتنقٌب عن البترول فً عام  هتفاقٌاقعت المملكة أول و اكتشاف البترول فً أراضها

( صدر مرسوم ملكً بإنشاء 1961هـ ) 1380ففً عام  النظم اإلدارٌة الحدٌثة ومنها تلك التً أنشئت لرعاٌة شئون العمال فً المملكة

 نظمة خاصة للعمل والعمال.أوزارة العمل والشئون االجتماعٌة وقد اتجهت إلى وضع 

وسوق العمل من جانب  وقد مر تطور تنظٌم العمل بعدد من المراحل التً كانت استجابة لكثٌر من التغٌرات التً ٌمر بها المجتمع من جانب

 مراحل من الناحٌة التارٌخٌة:وسوف نقسم تلك المراحل إلى ست  آخر
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  هـ:  1356المرحلة األولى: نظام تعوٌض عمال المشارٌع الصناعٌة والفنٌة الصادر عام 

لٌطبق  هـ, بنظام تعوٌض عمال المشارٌع الصناعٌة والفنٌة, 1356رجب عام   18فً 8/4/4ظهر فً البداٌة األمر السامً رقم 

وٌرجع سبب صدوره إلى أن الشركات  مادة 24وجاء فً  فقط على العاملٌن لدي شركات التنقٌب إلستخراج البترول والثروة المعدنٌة

لم تكن  أما العمالة المحلٌة والوافدة جنبٌة الغربٌةاالستثمارٌة العاملة فً مجال التنقٌب واستخراج البترول كانت تركز اهتمامها عل العمالة األ

مما دفعها إلى وضع نظام لحماٌة العمال  وترتب على ذلك مسئولٌة حكومة المملكة العربٌة السعودٌة عن عالجهم وتعوٌضهم تنال أي اهتماما  

 وتعوٌضهم فً حالة اإلصابات التً تحدث أثناء العمل أو بسببه.

 هـ: 1361م العمل الصادر عام المرحلة الثانٌة: نظا 

هـ لٌطبق على العاملٌن 1361ربٌع الثانً  13فً  5323صدر أول نظام للعمل فً المملكة العربٌة السعودٌة باألمر السامً رقم 

 وكانت هذه المواد إضافة إلى نظام تعوٌض عمال المشارٌعمادة  17وقد احتوى على ٌع الصناعٌة دون غٌرهم من العمال فً المشار

 الصناعٌة والفنٌة.

  هـ: 1366المرحلة الثالثة: نظام العمل الصادر عام 

 وكان ٌغطً بؤحكامه جمٌع فئات العمال.مادة  60حٌث احتوى ساعا  من أنظمة العمل التً سبقته هذا النظام كان أكثر ات

  هـ:  1389المرحلة الرابعة: نظام العمل الصادر عام 

وضع االجتماعً لكً ٌتالءم مع العدة تعدٌالت على مواد نظام العمل تطلبت القٌام بإجراء السعودي حدثت تغٌرات فً سوق العمل 

وأٌضا  لٌشمل بعض الجوانب التً استجدت كالمشكالت العمالٌة,فقامت وزارة العمل واالقتصادي الجدٌد والذي بدأ ٌتبلور فً المجتمع 

متمثلة فً مكتب العمل الدولً لوضع تصور كامل لنظام عمل جدٌد,وقد صدر هذا النظام والشئون االجتماعٌة باالستعانة بالخبرة الدولٌة 

 19( فً 2299وعمل به اعتبارا من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة )أم القرى العدد هـ 6/9/1389بتارٌخ  21بالمرسوم الملكً رقم م/

 فصل تغطً جوانب عدة من سوق العمل. 13مادة موزعة على  211وٌحتوي على م( 28/11/1969هـ )1389رمضان 

  هـ: 1426المرحلة الخامسة: نظام العمل الحالً الصادر عام 

بالموافقة على قرار مجلس م 26/9/2005الموافق هـ 23/8/1426بتارٌخ  51صدر نظام العمل الحالً بموجب المرسوم الملكً رقم م/

بتارٌخ  يٌوما  من نشره بالجرٌدة الرسمٌة أ 180وأصبح نافذا  بعد م 25/9/2005الموافق هـ 22/8/1426بتارٌخ   (219الوزراء رقم )

 على النحو التالً:بابا (  16مادة( تم صٌاغتها فً ) 245وٌتؤلف من )م 26/4/2006

 التعرٌفات واألحكام العامة والتنظٌمات واالفكار العامة ذات العالقة بالنظام. الباب االول: ־

 التوظٌف. تنظٌم عملٌات الباب الثانً: ־

 :توظٌف غٌر السعودٌٌن.الباب الثالث ־

 :تدرٌب وتؤهٌل العاملٌن.الباب الرابع ־

 :العالقة بٌن صاحب العمل.الباب الخامس ־

 شروط وظروف العمل.الباب السادس: ־

 :العمل لبعض الوقت )بدوام جزئً(.الباب السابع ־
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 :الوقاٌة من إصابات العمل والخدمة الصحٌة واالجتماعٌة.الباب الثامن ־

 :تشغٌل النساء.الباب التاسع ־

 :تشغٌل األحداث.الباب العاشر ־

 :عقد العمل البحري.الباب الحادي عشر ־

 :العمل فً المناجم والمحاجر.الباب الثانً عشر ־

 :تفتٌش العمل.الباب الثالث عشر ־

 :هٌئات تسوٌة الخالفات العمالٌة.الباب الرابع عشر ־

 :العقوبات.الباب الخامس عشر ־

 :أحكام ختامٌة.عشرالباب السادس  ־

 

 :هـ:5/6/1436( بتارٌخ 46نظام العمل المعدل بالمرسوم الملكً رقم )م/ المرحلة السادسة 

جهة (, لموا4563,العدد )93م,لسنة 25/3/2015هـ,5/6/1436بتارٌخ  46تم تعدٌل نظام العمل الحالً بالمرسوم الملكً رقم م/

تم إقراراها من قبل مجلس الوزراء وقد ( تعدٌال  38ومست )أسفر عنها تطبٌق النظام وتالفً المشاكل التً التطورات الداخلٌة والعالمٌة 

 ونظام األجازات بصفة عامة.م عمل المنشآت وحقوق أطراف العمل وتنظٌشملت نظام التفتٌش والعقوبات 

 هدف تشجٌع المواطنٌن للتوجه للعمل فً القطاع الخاص.بم إلى العامل أكثر من صاحب العمل وٌتضح من هذه التعدٌالت انحٌاز المنظ

لتحل محل الالئحة التنفٌذٌة هـ 28/6/1437( وتارٌخ 1982كما صدرت الالئحة التنفٌذٌة لنظام العمل بالقرار الوزاري رقم )

وتقدٌم الخدمات لعمالة للغٌر هـ والئحة شركات االستقدام وتنظٌم استقدام ا29/2/1428( وتارٌخ 693/1الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

 وتلغى كل ما ٌتعارض معها.هـ وماصدر علٌها من تعدٌالت 29/6/1432( وتارٌخ 1/1/1998العمالٌة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

 .4615,العدد 94م السنة 2016ابرٌل  22 -هـ  1437رجب  15وأصبحت نافذة من تارٌخ نشرها فً جرٌدة أم القرى بتارٌخ 

 : العمل هونظام 

 الذي ٌعمل تحت إدارته وإشرافه ملالعمل والعاوالتً تنشؤ بٌن صاحب  التً تنظم عالقات العمل التابع القواعد القانونٌةمجموعة من 

 .مقابل أجر

شٌوعه إال طبقا  للرأي الشائع فً الفقه ٌعرف نظام العمل بؤنه )القانون الذي ٌنظم العمل التابع أو الخاضع(.ولكن هذا التعرٌف رغم 

أنه تعرٌف غٌر مانع حٌث ورد عاما  ومن شؤنه أن ٌدخل تحته عدد من عالقات العمل التً الٌحكمها نظام العمل,فالعمل التابع أو الخاضع 

 ٌمكن أن ٌشمل فئات آخرى ال تدخل فً نطاقه كالموظفٌن العمومٌٌن.

كم العالقات الناشئة عن قٌام شخص طبٌعً بالعمل لحساب شخص من مجموعة القواعد القانونٌة التً تح:"وٌمكن تعرٌف نظام العمل بأنه

 أشخاص القانون الخاص وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر".
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 ومن هذا التعرٌف ٌتضح أنه ٌلزم فً العمل الذي ٌخضع لنظام العمل توافر عدة شروط هً:

 أن تقوم عالقة العمل بٌن أطراف من أشخاص القانون الخاص: : الشرط األول

 ولو الٌخضع العمل التابع لنظام العملوبالتالً  لقائمة بٌن األشخاص العادٌٌن فقطٌحكم نظام العمل العالقات المتعلقة بالعمل التابع المؤجور ا

 مومٌٌنوأنظمة الموظفٌن الع القة للقانون اإلداريففً هذه الحاالت تخضع الع أو أحد أشخاص القانون العام كان مؤجورا إذا تم لحساب الدولة

(5/2ولكن هذه القواعد ترد علٌها استثناءات من شؤنها إخضاع روابط العمل المإدى لحساب الدولة فً أحوال معٌنة ألنظمة العمل )المادة    

أن ٌؤدي العامل العمل لدى صاحب العمل مقابل أجر: الشرط الثانً:  

وعلى ذلك  ف النظر عن مقداره وطرٌقة تحدٌده)نقدٌا  أو عٌنٌا ( وبصرٌشترط أن ٌكون العمل الخاص مؤجورا  بصرف النظر عن نوع األجر 

 ٌخرج من نطاق نظام العمل ما ٌإدٌه الشخص من عمل مجانً على سبٌل التبرع.

 أن ٌكون العمل خاضعاَ أو تابعاَ: الشرط الثالث:

 .العمل التابع والثانً:/  العمل المستقل األول: سٌنتغطى رابطة العمل فً صورتها العامة نوعٌن رئٌ

ن العمل الذي ٌإدٌه الشخص دون أن ٌخضع فً أدائه لسلطة اإلشراف والتوجٌه من جانب طرف آخر سواء كا وٌقصد بالعمل المستقل:

 مل الطبٌب فً عٌادته الخاصةوع الذي ٌقوم بنفسه بإصالح السٌاراتصاحب الورشة المٌكانٌكٌة  مثال ذلك: لنفسه أو للغٌرٌإدي هذا العمل 

أن  وٌإدي الطبٌب عمله وفقا  لألصول الطبٌة دون بؤن ٌبذل العناٌة الواجبة لشفائهبالمرٌض  حٌث ٌلتزم الطبٌب بموجب العفد الذي ٌربطه

 وهذا النوع من العمل ٌخرج من نطاق نظام العمل. الل فً أداء العملقوهذا هو المقصود باالست ٌخضع إلشراف أو توجٌه المرٌض

 

وهذا العمل  ل فً أدائه لعمله فً مركز التابعبحٌث ٌكوون العام إدٌه خاضا  لسلطة وتوجٌه شخص آخرمتى كان من ٌ :عاَ وٌعد العمل تاب

 التابع هو الذي ٌخضع لنظام العمل.

ٌشرف علٌه وٌراقبه فً  والتً تعطً لصاحب العمل لسلطة إصدار أوامر وتعلٌمات بشؤن العمل وأن التبعٌة القانونٌة ة المقصودة هًوالتبعٌ

 وأن ٌوقع علٌه الجزاء فً حالة إخالله بتنفٌذ التزاماته المترتبة على عقد العمل. القٌام به

وإنما ٌكفً التبعٌة اإلدارٌة  لمتعلقة بالعمل الذي ٌإدي العاملتوافر التبعٌة الفنٌة بمعنى أن ٌكون صاحب العمل ملم باألمور الفنٌة ا والٌشترط

 .أو التنظٌمٌة

لقانونٌة دون التبعٌة وفقا  للرأي الراجح فقها التبعٌة االقتصادٌة كشرط لخصوع العامل لنظام العمل وإنما ٌكتفً بالتبعٌة ا كما ال ٌلزم

فقد ٌعتمد العامل  ل بالمعنى المقصود فً هذا المقامألن مجرد التبعٌة االقتصادٌة التكفى إلعطاء رابطة ما وصف رابطة العم االقتصادٌة

وقد ٌمثل األجر جزءا  محدودا  من  ملة بحٌث ٌعتبر مصدر رزقه الوحٌدقتصادٌا  على أجره الذي ٌحصل علٌه من صاحب العمل بصفة كاا

 موارد داخله حٌث تكون له موارد أخرى أكثر أهمٌة.
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دارٌة دون فً صورتها التنظٌمٌة أو اإلأي ٌكفً تحقق التبعٌة  لسرٌان هذا النظام ود رابطة التبعٌة بالمعنى السابقوج وٌشترط نظام العمل

"كل شخص طبٌعً ٌعمل لمصلحة صاحب :عرفت العامل بأنهالتً  ٌه المادة الثانٌة من نظام العملوهذا ما أشارت إل اشتراط التبعٌة الفنٌة

 عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر".

 ال أو موظفا أو مستخدما أو مدٌراأي كان اسم القائم بالعمل عام العمل ٌخضع لنظاممجمل القول أن العمل الخاص المؤجور التابع هو الذي 

 وأٌا كان نوع األجر المعطً مقابل العمل أو مقداره. عمل الذي ٌقوم به ذهنٌا أو ٌدوٌاوأٌا كان نوع ال

 نظام العمل 

 هو القانون الذي ٌنظم العمل التابع أو الخاضع؟

 مالمقصود بالعمل التابع

وهو أحد العنصرٌن  عالقة التبعٌةما ٌطلق علٌه عنصر وهذا هو  )صاحب العمل( وتوجٌه الغٌرإشراف الذي ٌتم تحت إدارة والعمل  هو 

 الممٌزٌن لعقد العمل.

 الٌخضع لنظام العمل

 الحرفً(. –المحامً  –)الطبٌب  كمن ٌمارس حرفة أو مهنة ع فً مباشرته لرقابة وإشراف غٌرهغٌر خاض ٌقوم بعمل مستقل من 

 ظام العمل بٌن بقٌة فروع القانونموضع ن

 

  ولماذا؟أم أنه فرع من فروع الخاص ؟!  العام؟هل نظام العمل فرع من فروع القانون 

 اتجاهات ثالث بشأن اإلجابة على هذا التساؤل  هظهر فً الفق

 قانون العمل فرع من فروع القانون العمل  .1

 قانون العمل قانون ذو طبٌعة مزدوجة  .2

 قانون العمل فرع من فروع القانون الخاص  .3
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 .اإلتجاه األول: نظام العمل فرع من فروع القانون العام 

 الخاص.على الرغم من نشؤته فً أحضان القنون لعمل فرعا من فروع القانون العام ٌرى أن نظام ا

 

 

 نقد أسانٌد الرأي الثانً 

وإنما بالنظر إلى ما إذا كانت الدولة تظهر فً قواعد القانونٌة )آمرة أو مكملة( العبرة فً تقسٌم القانون إلى عام وخاص لٌست بطبٌعة ال

فنكون أمام عالقة من م عالقة من عالقات القانون العام أما إذا ظهرت كفرد عادي فنكون أماانونٌة بوصفها صاحبة سلطة وسٌادة العالقة الق

 عالقات القانون الخاص.

ذلك ألن ن الخاص ٌستهدف تحقٌق مصلحة خاصة وهو الذي ٌستهدف تحقٌق مصلحة عامة فً حٌن أن القانوٌمكن التسلٌم بؤن القانون العام ال

 إنما تسعى إلى تحقٌق المصلحة العامة. –اصا سواء أكان عاما أو خ –كل فروع القانون 

 :ًنظام العمل قانون ذو طبٌعة مزدوجة. اإلتجاه الثان 

 أسانٌد الرأي الثانً 

وإن كان بحسب نشؤته بعد أحد فروع القانون الخاص إال أن ما لحق هذا القانون من تطور قد أدى إلى دخول كثٌر من قواعد  –نظام العمل 

فرعا القانون العام بٌن أحكامه ومن بٌنها القواعد التً تقرر عقوبات جنائٌة عند مخالفة بعض أحكامه وال ٌقصد بذلك أن نظام العمل قد أصبح 

 العام ألن عالقات العمل ال تزال أهم الموضوعات التً ٌضطلع بتنظٌمها هذا القانون وهً عالقات الخاصة. من فروع القانون
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 :العمل فرع من فروع القانون الخاصنظام  اإلتجاه الثالث 

 أسانٌد الرأي الثالث 

 .تتعلق بتنظٌم السلطات العامة فً الدولةال ألنها ن ٌغلب علٌها طابع القانون الخاص أن طبٌعة العالقات التً ٌنظمها هذا القانو

 مصادر نظام العمل السعودي:  1 – 2

 فإن مصادر نظام العمل هً:وعلى ذلك ى التختلف المصادر العامة لنظام العمل عن المصادر العامة ألي فرع من فروع القانون األخر

فإن نظام العمل ٌتمٌز بوجود عدة مصادر اضافٌة ذات .باالضافة إلى هذه المصادر التشرٌع ومبادئ الشرٌعة االسالمٌة والعرف والقضاء

 وسوف نتناول هذه المصادر على النحو األتً:ٌعة حرفٌة وأخري ذات طبٌعة دولٌة طب

 المصادر العامة لنظام العمل:  1 – 2 – 1

 التشرٌع:  1 – 2 – 1 – 1

 والتشرٌع العادي والتشرٌع الفرعً.ته الثالثٌة وهً التشرٌع األساسً التشرٌع بدرجاٌستمد نظام العمل غالبٌة قواعده من 

هـ(ٌتضمن بعض القواعد 27/8/1412( وبتارٌخ 90للحكم الصادر بالمرسوم الملكسً رقم )أ/ فالتشرٌع األساسً أو النظام األساسً

 لملكٌة ورأس المال ومن أهم تلك المبادئ ال قوم علٌها المجتمعالمنظمة للعمل نص علٌها بإعتبارها مبادئ أساسٌة ٌ

وتٌسر اإلسالمٌة والعمل مقومات أساسٌة فً الكٌان االقتصادي واالجتماعً للملكٌة وهً حقوق خاصة تإدي وظٌفة اجتماعٌة وفق الشرٌعة 

 وتسن األنظمة التً تحمل العامل وصاحب العمل.دولة مجاالت العمل لكل قادر علٌه ال

فٌتبر من أغزر مصدار نظام العمل,وقد جمع المنظم معظم القواعد المنظمة للعمل فً نظام واحد وهو نظام  التشرٌع العاديأما النظام أو 

 هـ.25/9/1426هـ,والمنشور بجرٌدة أم القري فً 23/8/1426بتارٌخ  51العمل الصادر بالمرسوم الملكً رقم م/

ظم ٌضع القواعد فالمنً دورا بارزا فً نطاق نظام العمل فإن للتشرٌع الفرعات العمل التً تنظم عالقوبالرغم من وفرة التشرٌعات العادٌة 

 ٌالت التً تكون قابلة للتغٌٌر بإختالف الظروف الخاصة باألشخاص من حٌث السن والجنس ومنالعامة واألساسٌة وٌترك الكثٌر من التفص

المنظمة لها أو المنفذة ألحكامها الدارٌة اصدار اللوائح والقرارات الوزارٌة ولذلك ٌترك المنظم للسلطة احٌث القدرة المالٌة لصاحب العمل 

وعلى وجه لنظام قدرا من الثبات واالستقرار لذلك تضمن تلك اللوائح والقرارات لٌق النظام متالئما مع هذه الظروف وذلك حتى تجعل تطب

تكون بمسائل طبٌة أو صناعٌة أو حسابٌة تً تتناول تفصٌالت خاصة الخصوص أن الكثٌر منها ٌتعلق ببعض المسائل ذات الطابع الفنً ال

 الجهة الفنٌة المختصة أقدر على فهمها وتنظٌمها.

ٌوما  من تارٌخ  180/ عمل على أنه "ٌصدر وزٌر العمل القرارات واللوائح الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا النظام خالل 243ولذلك نصت المادة 

/ عمل على أن ٌستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة 244للوائح التنفٌذٌة فً الجرٌدة الرسمٌة",ونصت المادة العمل بهذا النظام,وتنشر ا

هـ 28/6/1437وتارٌخ (1982)وقد صدرت بالفعل الالئحة التنفٌذٌة لنظام العمل بالقرار الوزاري رقم نفاذ هذا النظام إلى حٌن تعدٌلها قبل 

هـ والئحة شركات االستقدام وتنظٌم استقدام 29/2/1428وتارٌخ  (693/1ة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )لتحل محل الالئحة التنفٌذٌ

هـ وما صدر علٌهما من  29/6/1432( وتارٌخ 1/1/1998وتقدٌم الخدمات العمالٌة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )العمالة للغٌر 

 تعدٌالت,وتغلى كل ما ٌتعارض معها.
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 مبادئ الشرٌعة االسالمٌة:  1 – 2 – 1 – 2

تختص السلطة  حٌث قررت أن "المٌة هً المصدر الرئٌسً للتشرٌع من النظام األساسً للحكم تعد مبادئ الشرٌعة االس 67وفقا لنص المادة 

وتمارس المٌة لشرٌعة اإلسون الدولة وفقا لقواعد االمصلحة أو ٌرفع المفسدة فً شئو التنظٌمٌة بوضع األنظمة واللوائح فٌما ٌحقق

 ً مجلس الوزراء ومجلس الشوري."تصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظاماخ

 وإال اعتبر غٌر دستوري.مخالفا ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة ومن ثم ٌجب أال ٌصدر المنظم نظاما وخطاب هذا النص موجه إلى المنظم 

 وكذلك المسائل المتفرعة عنها.عٌة فً المعامالت الكلٌة التً تحدد األحكام الشروٌقصد بؤحكام الشرٌعة االسالمٌة المبادئ األصولٌة والقواعد 

لً إجارة األشخاص وإجارة األشٌاء وٌطلق جمهور الفقهاء لفظ اإلجارة عٌر من األحكام الخاصة بعقد العمل وتضمن الشرٌعة اإلسالمٌة الكث

بالعمل خالل واألجٌر الخاص هو الذي ٌستحق األجرة مقابل قٌامه المشترك  ٌن األجٌر الخاص واألجٌروٌفرق الفقهاء فً إجارة األشخاص ب

أما لذي ٌسمً العامل فً الوقت الحاضرواألجٌر الخاص هو افهو الذي ٌستحق األجر لعمل محدد  أما األجٌر المشتركفترة زمنٌة معٌنة 

 األجٌر المشترك فهو ماٌطلق علٌه المقاول.

 العرف: 1 – 2 – 1 – 3

ه إذا لم ٌوجد نص فً النظام أو او حكم فً الشرٌعة وٌرجع إلٌة السعودٌة احتٌاطٌا  لقواعد نظام العمل فً المملكة العربٌ العرف مصدراَ ٌعد 

والعلة من ذلك أن العرف األفضل للعامل ال ٌتضمن د قاعدة مكملة إلدارة المتعاقدٌن وكذلك ٌمكن الرجوع إلٌه بالرغم من وجواإلسالمٌة 

 للقاعدة اآلمرة التً تقررت لحماٌته. مخالفة

 فً نظام العمل بؤنه فً أغلب األحٌان عرفا محلٌا خاص بإقلٌم أو بمنطقة معٌنة أو بمهنة أو بحرفة معٌنة. وٌتمٌز العرف

وتتكون معٌنة وأصحاب العمل فً نطاق مهنة فً نطاق نظام العمل العادات التً جرى العمل علٌها فً العالقة بٌن العمال  وٌقصد بالعرف

 العادة من تكرار األخذ بحكمها.

سلوك معٌن لمدة طوٌلة من الزمن(  فالعرف له جانب مادي )تكرار اتباعنظام العمل تختلف عن العرف بمعناه القانونً والعادة فً نطاق 

 ي فٌها.بٌنما العادة ال ٌشترط توافر الركن المعنوالناس بؤن هذا السلوك ملزم لهم(  وجانب معنوي )اعتقاد

ً التً ٌعطٌها صاحب العمل للعامل وماٌصرف له /عمل التً عرفت المنحة أو المكافؤة بؤنها "ه2/4وقد استخدم المنظم لفظ العادة فً المادة 

عادة بمنحها أو المكافؤة مقررة فً عقد العمل أوالئحة تنظٌم العمل للمنشؤة أوجرت ال إذا كانت هذه المنحةجزاء أمانته أو كفاٌته وماشابه ذلك 

 حتى أصبح العمال ٌعدونها جزءا من األجر ال تبرعا."

ومع ذلك قد تحٌل بما ٌتواءم مع الحاجات المتجددة  وٌتضاءل دور العرف فً نطاق عالقات العمل نظرا  لكثرة التنظٌمات وسرعة تعدٌلها

/عمل التً تقرر أنه "إذا لم 95/1مثال ذلك نص المادة فا وبصفة خاصة فٌما ٌتعلق باألجر بعض نصوص نظام العمل إلى العادة وٌسمٌها عر

من النوع ذاته فً المنشؤة إن وجد ٌنص عقد العمل أو الئحة تنظٌم العمل علً األجر الذي ٌتلزم به صاحب العمل ٌإخذ باألجر المقدر لعمل 

ٌئة تسوٌة الخالفات العمالٌة تقدٌر األجر وفقا وإال قدر األجر طبقا لعرف المهنة فً الجهة التً ٌإدي فٌها العمل,فإن لم ٌوجد تولت ه

 لمقتضٌات العدالة."
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 القضاء: 1 – 2 – 1 – 4

حٌث ٌشوف النظام رز فً أي فرع قانونً حدٌث النشؤة وٌقوم القضاء بدور بامن أهم مصادر تنظٌم عالقات العمل  تعد المبادئ القضائٌة

ؤون إلى راته فٌلجمن ٌقومون بتطبٌق نظام العمل حول المقصود ببعض عبا مر علىإلحتماالت أو حٌث ٌختلط األبعض النقص لمواجهة كافة ا

 القضاء لحسم المسؤلة.

ع المنازعات وهً تختص بالنظر فً جمٌ 228إلى  210وقد نظمها نظام العمل فً المواد من ء هٌئات تسوٌة الخالفات العمالٌة وقد تم أنشا

اء العدٌد من المبادئ القضائٌة التً ساعدت المنظم علً تطوٌر أحكام نظام العمل فً ضوء وقد ساهم ذلك فً إرسالمتعلقة بعقد العمل 

 التطبٌقات القضائٌة.

وتجدر االشارة فً هذا الصدد إلى أن االختصاص بنظر المنازعات العمالٌة سٌإول إلى المحاكم العمالٌة التً أنشئت بموجب نظام القضاء 

 الجدٌد.

 المصادر ذات الطبٌعة الحرفٌة: )لوائح تنظٌم العمل والجزاءات التأدٌبٌة( 1 – 2 – 2

سائل التفصٌلٌة والتنظٌمٌة التً تحدد الم وتتضمن القواعدللقواعد التً تحكم عالقات العمل  أحد المصادر الحرفٌة تعد اللوائح الداخلٌة للعمل

وٌجوز للوزٌر ها وفق النموذج المعد من الوزارة ٌلتزم كل صاحب عمل بإعداد وقد أخذ المنظم بنظام الالئحة الموحدة للمنشؤة حٌثللعمل 

حٌث أصبح ٌسري على جمٌع المنشآت أي كان عدد العمال الذي  وأٌضا  توسع المنظم فً نطاق االلتزام بإعداد الالئحةاالستثناء من ذلك 

وغٌرها خول العمال وخروجهم وساعات العمل تنظٌم العمل كمواعٌد دوهً إما أن تكون لوائح تنظٌمٌة تتناول المسائل المتعلقة بتستخدمهم 

النسبة للمخالفات التً ٌرتكبونها وتتضمن هذه اللوائح قواعد ملزمة أو لوائح جزاءات توقع على العمال بوظروف العمل األخرى من الشروط 

 ه.بشرط أال تتعارض مع أحكام هذا النظام والئحته والقرارات الصادرة تنفٌذا  ل

 

 المصادر الدولٌة لنظام العمل: 1 – 2 – 3

ٌات الدولٌة تمثل فً المعهادات واإلتفاقلنظام العمل والتً تعرضنا لها آنفا  هناك أٌضا  مصادر ذات طابع دولً تإلى جانب المصادر الداخلٌة 

ٌستمد ة التً تنضم إلٌها أو تصدق علٌها وتعد بمثابة مصادر دولٌة لنظام العمل وتصبح جزءا  من النظام الداخلً للدولالمنظمة لشئون العمل 

وقد انضمت المملكة العربٌة السعودٌة إلى العدٌد من االتفاقٌات الدولٌة المنظمة للعمل,وما زالت تواصل وأحكامه  منها الكثٌر من مبادئه

 التصدٌق على المزٌد منها.

 ا:أهمهولعل ف وضع قواعد موحدة فً كافة الدول بهدر حركة دولٌة فً مجال نظام العمل ظهوولقد كانت هناك عدة عوامل وراء 

التفاوت فً مستوى التقدم الصناعً تشابه مشكالت التصنٌع فٌما بٌن المجتمعات المختلفة,حٌث ٌقتصر االختالف بٌنها على ما ٌقتضٌه  أوالَ:

 وقد ترتب على تشابه المشكالت تشابه الحلول.

ولذلك فإن الدول األكثر تقدما  فً صناعة تإثر على نفقة اإلنتاج حٌث تفرض القوانٌن االجتماعٌة أعباء على الالمنافسة التجارٌة الدولٌة  :ثانٌاَ 

ف المنافسة وبالتالً التقارب فً ظروام العمل إلى التقارب فً األعباء وٌإدي توحٌد قواعد نظتفقد الكثٌر من قدرتها التنافسٌة هذه القوانٌن 

 االقتصادٌة.
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 صحٌا  واجتماعٌا .توفٌر حٌاة أفضل لهموالمعٌشٌةالرغبة فً تحقٌق العدالة االجتماعٌة,من خالل تحسٌن أحوال العمال  :ثالثا

 م.1910والتً أنشئت سنة لحماٌة القانونٌة للعمال بسوٌسراتلك التً قامت بها الجمعٌة الدولٌة ل وكانت أول محاولة لتدوٌل قانون العمل

الدولٌة  نتٌجة لقٌام هٌئة العملب العالمٌة األولى لم تظهر بشكل واضح إال بعد الحرة فً المجال الدولً لقانون العمل غٌر أن الجهود المبذول

 على إبرامها.التً نصت معاهدات الصلح 

وقد كفل لها هذا االستقالل ن استقلت عنها متحدة,ثم ما لبثت أم,كجهاز من أجهزة عصبة األمم ال1919فً  وأنشأت هٌئة العمل الدولٌة

وبعد أن أنشؤت هٌئة األمم المتحدة اعترفت بهٌئة م 1939بنشوف الحرب العالمٌة الثانٌة سنة لبقاء بعد زوال عصبة األمم نفسها االستمرار وا

الدول التً تطلب  وعضوٌتها مفتوحة لكلالمستقلة الملحقة باألمم المتحدة كمنظمة من المنظمات المتخصصة م 1946العمل الدولٌة عام 

 م.1976وقد انضمت المملكة العربٌة السعودٌة إلى منظمة العمل الدولٌة فً عام قبولها مإتمر هٌئة األمم المتحدة وٌقرر االنضمام إلٌها 

وٌتكون الدول األعضاء فً المنظمة د جمٌع وٌتكون المإتمر من وفوكتب العمل الدولً ومل الدولٌة من مإتمر العمل الدولً وتكون هٌئة العم

ل عضو من أعضاء الوفد ولكأعضاء اثنٌن منهم ٌمثالن الحكومة وواحد من العمال وآخر عن أصحاب األعمال وفد كل دولة من أربعة 

 أو أصحاب األعمال على نحو مغاٌر لتصوٌت ممثلً الحكومة.صوت خاص به بمعنى إمكانٌة تصوٌت ممثل العمال 

وإقرار مختلف االتفاقٌات  كبٌر من المستشارٌن الفنٌٌن متخصصٌن فً وضع إستراتٌجٌة محددة تقوم علٌها مهام هذه المنظمة,إلى جانب عدد 

وٌمكن مراجعتها كلما أخذت الضرورة إلى ذلك على مستوى المإتمر بحضور كل ومراقبة تنفٌذها تنفٌذا  صارما   والمنظمات الدولٌة

 أعضائها.

ق قانون العمل فً الدول المختلفة وٌتمثل نشاطه فً إصدار توصٌات بما ٌراه من إصالحٌات فً نطاواحدة كل سنة  مرة وٌجتمع المؤتمر

 وهذه االتفاقٌات ال تلزم الدولة إال بعد التصدٌق علٌها.وإقرار نصوص على شكل اتفاقٌات 

وٌقوم بتجمٌع على نشاطه وٌتولى إدارته مجلس إدارة ٌشرف  ولهجهاز تنفٌذي أو سكرتارٌة للمإتمر فهو بمثابة  أما عن مكتب العمل الدولً

لقة اتصال بٌن المإتمر والحكومات وٌتولى تحضٌر جدول أعمال وٌعتبر حن العمل وتشرٌعاته فً كافة الدول المعلومات المتعلقة بشئو

 وٌراقب تنفٌذ اتفاقٌات العمل الدولٌة التً تم التصدٌق علٌها.المإتمر 

الذي ٌتضمن مبادئ وتوجٌهات م وأقر المٌثاق العربً للعمل 1965نعقد المإتمر األول لوزراء العمل العرب عام ربً اوعلى المستوى الع

مجلس جامعة الدول وتم إنشاء منظمة العمل العربٌة بقرار من المإتمر المذكور ووافق علٌه ً مراعاتها من قبل الدول األعضاء عامة ٌنبغ

 وتتمتع بالشخصٌة االعتبارٌة حدى الوكاالت اإلقلٌمٌة المتخصصة إوأصبحت هذه المنظمة العربٌة 

مر العام للمنظمة,ولجنة المتابعة ومكتب وتتكون أجهزة المنظمة من المإتار التوصٌات فً شتى مجاالت العمل وتقوم بعقد االجتماعات وإصد

 م.1976ة العربٌة السعودٌة إلى منظمة العمل العربٌة فً عام العمل وقد انضمت المملك

 األهمٌة االجتماعٌة لنظام العمل: 1 – 4 – 1

ولذلك ٌنظم نظام العمل عمال وضمان المعاملة العادلة لهم ارتبطت نشؤة هذا النظام باالعتبارات اإلنسانٌة المتمثلة فً تحسٌن أحوال ال

قه من أجر من خالل وضع قواعد تضمن حصول العامل علً ما ٌستحبقصد تحقٌق التوازن بٌنهم ال العالقات بٌن العمال وأصحاب األعم

 وتحدٌد ساعات العمل وأوقات الراحة واألجازات السنوٌة والمرضٌة وتوفٌر وسائل الوقاٌة من األمراض والحوادث.مقابل ما ٌإدٌه من عمل 
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 ولكل ذلك تؤثٌره البالغ علً حٌاة العمال وأفراد أسرهم والمجتمع الذي ٌعٌشون فٌه,إذا ٌعتمد العمال وأسرهم علً األجر لتلبٌة حاجاتهم

 شئون أسرهم. العمل تتٌح للعمال تجدٌد نشاطهم واإلشراف على كما أن قواعد تنظٌموتوفٌر مستوى معٌشة الئقة وإنسانٌة لهم األساسٌة 

إن التنظٌم السلٌم لروابط تإدى إلى إشاعة التعاول بٌن العمال وأصحاب األعمال والقضاء على أسباب االضطراب فً المجتمع مما ومن ثم ف

 ٌحقق األمن واإلستقرار فً المجتمع,وٌإدي إلى إشاعة العدالة إلجتماعٌة.

 األهمٌة االقتصادٌة لنظام العمل: 1 – 4 – 2

ٌة سواء فٌما نظام العمل والنشاط االقتصادي تجعل منه أهم الوسائل التً تستخدم لتحقٌق السٌاسة االقتصادإن التفاعل المتبادل بٌن قواعد 

 أو بتوجٌه اإلنتاج.ٌتعلق بتوزٌع الدخل 

 للعمالوٌرجع سبب تؤثٌر نظام العمل علً الحٌاة اإلقتصادٌة إلً تدخله فً بعض العناصر األساسٌة للنشاط اإلقتصادي وهً: القوة الشرائٌة 

 واألعباء المالٌة للمشروع. , تشغٌل األٌدي العاملة ,

 القوة الشرائٌة للعمال: 1 – 4 – 2 – 1 

ٌإدي نظام العمل إلى رفع معٌشة العمال من خالل توفٌر أكبر قدر ممكن من الحقوق والضمانات وبصفة خاصة فٌما ٌتعلق باألجور 

مال الطبقة العظمى من حٌث ٌمثل العادة القوة الشرائٌة وبالتالً زٌادة االستهالك ٌادتها إلً زٌوالتعوٌضات والتً ٌإدي تنظٌمها وز

 وٌإثر ذلك بدوره على زٌادة اإلنتاج لما ٌرتبه من زٌادة فً الطلب علً السلع والخدمات المختلفة.المستهلكٌن 

 تشغٌل األٌدي العاملة:  1 – 4 – 2 – 2

فئات  كتحدٌد ساعات العمل وتقرٌر الراحة األسبوعٌة واألجازات وتحرٌم عمل بعضقواعد تنظم تشغٌل األٌدي العاملة ٌتضمن نظام العمل 

حٌث أن تحدٌد ساعات العمل وتقرٌر الراحة األسبوعٌة هذه القواعد أن تإثر على اإلنتاج ومن شؤن من العمال فً بعض المجاالت 

 .واألجازات تإدي إلى زٌادة نشاط العامل

 وبالتالً القضاء على مشكلة البطالة.ض ساعات العمل إلى إتاحة فرص عمل كما ٌترتب علً تخفٌ

 وبالتالً ٌكونون أكثر إنتاجا فً المستقبل.ن خمسة عشر سنة ٌحفظ علٌهم صحتهم كما أن تحرٌم تشغٌل العمال الذٌن ٌقل أعمارهم ع

 :األعباء المالٌة للمشروعات   1 – 4 – 2 – 3

ت المتعلقة بتوفٌر الظروف كل الضمانات التً ٌقررها المنظم للعمال أعباء مالٌة على المشروع نتٌجة لرفع األجور وفرض اإللتزاماتش

 فكل ذلك ٌإدي إلى زٌادة تكلفة اإلنتاج وبالتالً ارتفاع مستوى األسعار.ة اإلجتماعٌة ووقاٌة العامل..الخ وتقدٌم الرعاٌالصحٌة 

ى تدعم قدرته حتمن رفع األسعار  أي تقلٌل أرباحه بدال  عبء المزاٌا االجتماعٌة للمشروع  النتٌجة قد ٌقوم صاحب العمل بتحمٌلولتفادي تلك 

وربط األجر خالل تحسٌن وسائل اإلنتاج من جهة وذلك من نتاج لتعوٌض تلك األعباء المالٌة وقد ٌلجؤ إلى زٌادة اإلالتنافسٌة فً السوق 

 أخرى وال شك فً أهمٌة كل ذلك وتؤثٌره على االقتصاد القومً. باإلنتاج من جهة

 ولكل األسباب السابقة قد تتخذ قواعد نظام العمل كوسٌلة لتوجٌه االقتصاد القومً فً إطار تحقٌق الخطة العامة واألهداف المنشودة.

لذلك ٌنبغً على الجتماعً واالقتصادي من جهة أخرى اوبٌن البعدٌن ادل بٌن النظام واالقتصاد من جهة وٌتضح مما سبق عمق التؤثٌر المتب

كً تصدر عن أسس اقتصادٌة سلٌمة وتحقق فً ذات ثار االقتصادٌة واالجتماعٌة لها المنظم عند القٌام بوضع قواعد نظام العمل مراعاة اآل

 الوقت العدالة االجتماعٌة.
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 الخصائص المميزة لنظام العمل

 الخصائص المميزة لنظام العمل

تلك العدالة التً اقتضت تدخل هذا الفرع من فروع القانون  هي "العدالة االجتماعية"نشؤة نظام العمل فً أحضان قاعدة اجتماعٌة أساسٌة 

فً مركز تابع  ظروفه االقتصادية واالجتماعيةفً العالقات اإلنسانٌة الخاضعة لمبادبه وأحكامه بهدؾ حماٌة الطرؾ الضعٌؾ الذي وضعته 

 وضعٌؾ من الناحٌة االقتصادٌة.

الخصابص التً جعلته ٌخرج فً كثٌر من أحكامه على الصفة األساسٌة التً تتمٌز  وتحقٌقا لهذا الؽرض فقد تمٌز نظام العمل بمجموعة من

 .وهي صفة العمومية والتجريدبها القواعد القانونٌة فً فروع القانون األخرى أال 

 

 أوال: الطابع الواقعي لنظام العمل.

 من خصائص القاعدة القانونية:

 العمومية والتجريد 

 القاعدة القانونٌة ال ٌتوجه الى شخص بعٌنه أو واقعة بذاتها وانما لكافة األفراد.وٌقصد بالتجرٌد أن خطاب 

 أما الطابع الواقعي لنظام العمل

 ٌقصد به أن أحكامه تبعد عن العمومٌة والتجرٌد حتى ٌمكن مواجهة كافة الظروؾ المتصلة بعالقات العمل. 
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 ولذلك ..

 وبما ٌتفق والظروؾ الخاصة بكل منهم. باختالف المخاطبين بأحكامهتتنوع وتختلف فإن أحكام هذا القانون 

وهو ما ٌدفع المنظم إلى التنوٌع فً األحكام التً تحكم  الزراعيتختلؾ عن ظروؾ العمل فً القطاع  الصناعيفظروؾ العمل فً القطاع 

 هذه العالقات العمالٌة الخاصة بكل طابفة.

العامل ومن ثم فإن المنظم ٌضع القواعد المنظمة لعمل كل منهم بما ٌتالءم  والحدثالعاملة  مرأةالالعامل تختلؾ عن ظروؾ  لالرجوظروؾ 

 وظروفه: 

 حٌث ٌحظر المنظم تشؽٌل النساء لٌال كما ٌحظر تشؽٌلهم فً بعض الصناعات التً ٌرى أنها ال تتالءم مع طبٌعة الحدث والمرأة.

لسن التشؽٌل المحدد نظام وهو خمسة عشر عاما وٌفرض حدا أقصى لساعات عملهم وال  وأٌضا ٌحظر تشؽٌل الحدث قبل بلوغ الحد األدنى

 ٌجٌز تشؽٌلهم لٌالَ وال ساعات عمل إضافٌة.

ا وهذا التفرقة التً ٌجرٌها نظام العمل بٌن المخاطبٌن بؤحكامه على الرؼم من أنها تعد خروجا على صفة العمومٌة والتجرٌد التً تتمتع به

 ٌتؤثر باالعتبارات االجتماعٌة واالقتصادٌة. طابع واقعيونٌة إال أنها تعد داللة أكٌدة على أن نظام العمل قانون ذو القاعدة القان

 خصائص وذاتية نظام العمل: 1 – 5

قق نظام ٌهدؾ نظام العمل إلى حماٌة مصالح العمال وتحسٌن مستوى معٌشتهم ولذلك ٌعد وسٌلة فعالة لتحقٌق العدالة االجتماعٌة ولكً ٌح

العمل هذه الؽاٌة تمٌز بمجموعة من الخصابص التً تمٌزه عن ؼٌره من فروع القانون وهذه الخصابص تستند بصفة أساسٌة إلى الطابع 

الحمابً لقواعد هذا النظام إذ تهدؾ الؽالبٌة العظمى من قواعده إلى حماٌة العمال من خالل تنظٌمات محددة لنظام العمل من حٌث ظروفه 

 وقدر األجر وضمانات الحصول علٌه وقد ساهم فً تؤكٌد هذا الطابع خضوع العمال للتبعٌة القانونٌة لصاحب العمل.ووقته 

لنظام وإذا كان المبدأ الؽالب هو انصراؾ الطابع الحمابً إلى حماٌة مصالح العمال اال أنه سوؾ ٌتبٌن لنا من خالل دراسة األحكام المختلفة ل

إلى حماٌة مصلحة صاحب العمل أو إلى حماٌة مصلحة المشروع كمنشؤة اقتصادٌة تقوم بدور هام فً االقتصاد القومً  أن المنظم ٌتجه أحٌاناَ 

ومصالح االقتصاد القومً تبدو فً بعض الحاالت على قدر كبٌر من الوضوح  –لذلك فإن سٌاسة تحقٌق التوازن بٌن مصالح صاحب العمل 

 ذه الخصابص:والتؤكٌد وسوؾ نعرض فٌما ٌلً ألهم ه

 الطابع الواقعي لنظام العمل: 1 – 5 – 1 

 ٌختص نظام العمل بهدؾ ٌمٌزه عن باقً فروع القانون فاألصل أن القاعدة القانونٌة تطبق بصفة عامة ومجردة لتحقٌق المساواة بٌن األفراد

د إقامة توازن حقٌقً بٌن أطراؾ العالقة القانونٌة فً المجتمع ولكن نظام العمل ٌهدؾ إلى التدخل فً العالقات اإلنسانٌة الخاضعة له بقص

 عن طرٌق ترجٌح كفة الطرؾ الضعٌؾ اقتصادٌا فً مواجهة األقوى 

ومن هنا ٌتضح اختالؾ الهدؾ الذي ٌسعً لتحقٌقه نظام العمل عن فروع القانون األخرى ولتحقٌق هذا الهدؾ كان على نظام العمل أن 

 ٌتصؾ بطابع واقعً.

أن المنظم ال ٌخضع قواعد عامة التطبٌق دون النظر لنوع العمل أو صفة صاحبه أو القابم به بل تتكٌؾ  ة في نظام العملويقصد بالواقعي

 قواعده وتتنوع بما ٌتفق والظروؾ الخاصة بكل حالة على حدة.
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العمل اختالؾ فً القواعد التً تحكم كل نوع ومن ثم تختلؾ تختلؾ أحكام نظام العمل تبعا لظروؾ العمل حٌث ٌترتب على اختالؾ نوع 

القواعد التً تحكم العمل فً الصناعة أو التجارة عن العمل فً الزراعة وكثٌرا ما توضع لبعض األعمال الشاقة كالعمل فً المناجم 

 أو تعٌٌن فترات للراحة.والمحاجر أحكام خاصة تالبم الظروؾ القاسٌة التً تتم فٌها كتحدٌد حد أقصى لساعات العمل 

 العامل:  1 – 5 – 1 – 2

تختلؾ قواعد نظام العمل بحسب ظروؾ العامل فظروؾ الرجل العامل تختلؾ عن ظروؾ المرأة العاملة أو الحدث المصرح له بالعمل 

الخاصة بطبٌعة المرأة مثل اجازة ولذلك ٌخص المنظم كل نوع بقواعد خاصة فٌحرم عمل النساء لٌالَ وفً األعمال الشاقة وكذلك القواعد 

 الوضع واجازة رعاٌة الطفل أو تعٌٌن فترات للراحة كما ٌحرم عمل األحداث قبل بلوغ سن معٌنة وٌفرض حداَ أقصى لساعات عملهم.

 مقدرة صاحب العمل المالية:    1 – 5 – 1 – 3

ل المنشؤة الكبٌرة التً ٌزداد حجم العمالة فٌها التزامات أكثر لصالح تختلؾ أحكام نظام العمل تبعاَ للقدرة االقتصادٌة لصاحب العمل إذ تتحم

 العمال بٌنما ٌخفؾ المنظم أعباء المنشآت الصؽٌرة حتى تستطٌع المنافسة واالستمرار فً السوق.

مرأة العاملة إذ تقرر المادة ونذكر على سبٌل المثال ما فرضه المنظم من تدرج األعباء التً تتحملها المشروعات بشؤن الرعاٌة االجتماعٌة لل

 /عمل "159

على كل صاحب عمل ٌشؽل خمسٌن عاملة فؤكثر أن ٌهٌا مكانا مناسبا ٌتوافر فٌه العد الكافً من المربٌات لرعاٌة أطفال العامالت  -1

 الذٌن تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك إذا بلػ عدد األطفال عشرة فؤكثر.

الذي ٌستخدم مابة عاملة فؤكثر فً مدٌنة واحدة أن ٌنشا دارا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع ٌجوز للوزٌر أن ٌلزم صاحب العمل  -2

أصحاب عمل آخرٌن فً المدٌنة نفسها أو ٌتعاقد مع دار للحضانة قابمة لرعاٌة أطفال العامالت الذٌن تقل أعمارهم عن ست سنوات 

روط واألوضاع التً تنظم هذه الدار كما ٌقرر نسبة التكالٌؾ التً تفرض وذلك أثناء فترات العمل وفً هذه الحالة ٌحدد الوزٌر الش

 على العامالت المستفٌدات من هذه الخدمة."

 هذه التفرقة تدل على أن نظام العمل قانون ذات طابع واقعً تكون قواعده انعكاساَ للظروؾ االجتماعٌة واالقتصادٌة فً المجتمع.

ستثناء بعض األشخاص من الخضوع ألحكام نظام العمل وذلك العتبارات اجتماعٌة معٌنة على سبٌل ولعل ذلك هو ما ٌدعو المنظم إلى ا

/ أ /عمل " أفراد أسرة صاحب العمل وهم زوجه وأصوله وفروعه الذٌن ٌعملون فً المنشؤة التً ال تضم سواهم  7/1 المثال تستثنً المادة 

انون وٌخشى المنظم من إخضاع تلك العالقة لحكم القانون من أن ٌإدي ذلك إلى إفساد "على اعتبار أن رابطة القرابة أقوي من رابطة الق

 الروابط العابلٌة.

 وتزاد الواقعٌة بالمعنى السابق باتساع نطاق تطبٌق نظام العمل وشموله لمزٌد من فبات العمال.

وضع المبادئ العامة وترك التفصٌالت للوابح والقرارات  وحتى ٌحقق المنظم هذه المرونة فً المعاجلة الواقعٌة لعالقات العمال ٌجب علٌه

 باعتبارها أداة سرٌعة لمواكبة التطور السرٌع فً المجتمع.

وال شك أن واقعٌة نظام العمل كانت وراء نجاحه فً تحقٌق أهدافه وٌرجع ذلك إلى حرصه الدابم على تقدٌم الحماٌة للعمال والمحافظة على 

 حقوقهم المكتسبة.
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 الصفة اآلمرة لقواعد نظام العمل/  ثانيا

فً عالقة العمل )العامل( وهذه الؽاٌة لم ٌكن من الممكن تحققها إال بإضفاء الصفة  حماية الطرف الضعيفنظام العمل قد نشؤ أساسا من أجل 

 اآلمرة على قواعد هذا النظام.

 في حالة غياب الصفة

أن ٌفرض على العامل ما شاء من ظروؾ العمل  –العامل من الناحٌة االقتصادٌة وهو فً مركز أقوى من  –سٌكون بإمكان صاحب العمل  

ولن ٌكون أمام هذا األخٌر سوى القبول تحت ضؽط الظروؾ االقتصادٌة والرؼبة فً الحصول على فرصة عمل حتى ولو كانت هذه 

 الظروؾ تتضمن انتقاصا من الضمانات المقررة نظاما.

لصفة اآلمرة لقاعد نظام العمل فالؽالبٌة العظمى من هذه القواعد تتعلق بالنظام العام ومن ثم ال ٌجوز االتفاق على وهو ما ٌبٌن لنا مدى أهمٌة ا

 مخالفتها.

 الصفة اآلمرة في إطار نظام العمل

 للقانون.وهو فً ذلك ال ٌختلؾ عن الفروع األخرى  تعنى بطالن االتفاق على مخالفة أحكامهالصفة اآلمرة فً إطار نظام العمل 

 ما يميز نظام العمل

ٌقع باطال فاالتفاق على مخالفة أحكام نظام العمل ال ٌقع باطال إذا كانت هذه  –حتى ولو كانت آمرة  –أنه لٌس كل اتفاق على مخالفة أحكامه 

ً مصلحة العامل أو تحقٌق المخالفة تإدي إلى تحقٌق مصلحة العامل فالشرط المخالؾ لنظام العمل ٌقع صحٌحاَ متى كانت هذه المخالفة ف

 مصلحة أكبر للعامل.

 الجزاء المدني: النتائج المترتبة على مخالفة القواعد اآلمرة:

 وقوع الشرط المخالف لها باطال:  .أ 

المخالؾ لها إذا لم تكن المخالفة محققة لمصلحة العامل فتسرى علٌها القاعدة العامة بشؤن الصفة اآلمرة للقاعدة القانونٌة وهً وقوع الشرط 

 باطال.

 البطالن

 تنازل العامل عن حقوقه كلها أو بعضها بموجب اتفاق بٌنه وبٌن صاحب العمل. ماذا لو 

به لقد حسم المنظم السعودي فً نظام العمل الحالً هذا األمر بنص المادة الثامنة والذي ٌقضى ببطالن كل شرط أو إبراء ٌتنازل العامل بموج

نظام العمل أثناء سرٌان العقد مالم ٌكن أكثر فابدة للعامل وهو ما ٌترتب علٌه القول بصحة هذا التنازل حال تمامه  عن حقوقه المقررة بموجب

 بعد انتهاء العقد.
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 الجزاء الجنائي على مخالفة نظام العمل: .ب 

ٌقرر  البطالنالجزاء المدنً المتمثل فً إمعانا من المنظم فً المحافظة على احترام قواعد نظام العمل وعدم الخروج علٌها نجده إلى جانب 

كما ٌحرص المنظم على تشدٌد العقاب فً حالة تعدد العمال الذٌن وقعت فً  الغرامةجزاء جنابٌا على مخالفة القواعد اآلمرة وٌتمثل فً 

 شؤنهم المخالفة.

 الطبيعة اآلمرة لقواعد نظام العمل: 1 – 5 – 2

 معنى الطبيعة اآلمرة لقواعد نظام العمل:    1 – 5 – 2 – 1

األسس  تنقسم القاعدة القانونٌة من حٌث إلزامها إلى قواعد آمرة ال ٌجوز االتفاق على ما ٌخالفها لتعلقها بالنظام العام )ٌمثل النظام العام

واعد مكملة ٌجوز للمتعاقدٌن االتفاق على ما الجوهرٌة والمصالح الحٌوٌة فً المجتمع ومن ثم ٌبطل كل اتفاق ٌخالؾ القاعدة اآلمرة( وق

 ٌخالفها.

ق ولكن جمٌع قواعد نظام العمل تتمٌز بالصفة اآلمرة وبالتالً ال ٌجوز االتفاق على ما ٌخالفها وٌرجع سبب ذلك إلى أن نظام العمل لن ٌحق

ه الصفة ٌكون بإمكان صاحب العمل أن ٌفرض على هدفه وهو حماٌة العامل )األضعؾ اقتصادٌا( إال إذا كانت جمٌع قواعده آمرة فبؽٌر هذ

العامل شروط العمل وال ٌكون فً وسع العامل إال أن ٌقبل هذه الشروط تحت ضؽط الظروؾ االقتصادٌة فتتالشً الحماٌة التً قررها 

 المنظم.

لفة مساس بالحقوق المقررة للعامل بموجب وقد أخذت الصفة اآلمرة لهذه القواعد معنً خاصا بهدؾ تحرٌم مخالفتها إذا ترتبت على تلك المخا

ألنها تإدي تلك القواعد أما إذا قصد بالمخالفة تقرٌر مزاٌا أكثر للعامل أو الزٌادة فً الحقوق التً ٌقررها النظام له فإن المخالفة تكون جابزة 

وهو حماٌة العامل ولذلك ٌقع صحٌحا الشرط  إلى تحقٌق الهدؾ الذي تقررت من أجله القاعدة اآلمرة والتً ٌسعً نظام العمل إلى تحقٌقه

 الذي ٌقضً بؤن تكون ساعات العمل فً الٌوم الواحد سبع ساعات بدال من ثمان ساعات.

 ضمانات وآثار الطبيعة اآلمرة لقواعد نظام العمل:  1 – 5 – 2 – 2

 ن الشرط المخالؾ لقواعد نظام العمل، وبطالن الصلحٌترتب على ارتباط قواعد نظام العمل بالنظام العام عدة نتابج هامة تتمثل فً: بطال

واإلبراء فً بعض الحاالت، وتقرٌر جزاء جنابً على مخالفة هذه القواعد، وقٌام جهاز خاص للتفتٌش على أماكن العمل لضمان تنفٌذ هذه 

 وسوف نتناولها على النحو التالي:القواعد 

 بطالن الشروط المخالفة:  .1

ٌبطل كل شرط ٌخالؾ أحكام هذا النظام وبالتالً فإن الشروط المخالفة ألحكام نظام العمل تقع باطلة سواء وردت /عمل 8وفقا لنص المادة 

 فً عقد العمل أو فً عقد التؤهٌل والتدرٌب أو فً الالبحة الداخلٌة للمنشؤة.

اره األخرى إال إذا تبٌن أن العقد ما كان لٌتم بؽٌر الشق وٌقتصر البطالن على الشرط دون العقد وٌظل العقد باقٌاَ ملزماَ لطرفٌه منتجاَ لكافة آث

 الذي وقع باطال فٌبطل العقد كله.
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هذا  تؤكٌدا لذلك قررت الهٌبة العلٌا لتسوٌة الخالفات العمالٌة أنه "ال ٌجوز أن ٌتضمن العقد المبرم بٌن العامل وصاحب العمل بنودا تخالؾ

األثر المترتب على مخالفة نظام العمل ٌجعل البند أو الشرط الوارد فً العقد باطال من تلقاء نفسه ")قرار الهٌبة العلٌا رقم  –النظام 

 هـ(.23/12/1432بتارٌخ  1544/1/432

 مثال ذلكوٌتم تعدٌل العقد بإحالل القاعدة القانونٌة التً تمت مخالفتها محل الشرط بحٌث تسري القاعدة القانونٌة وال ٌسري الشرط المخالؾ 

ا الشرط ٌقع باطال وٌستبعد /عمل، فإن هذ109إذا تضمن عقد العمل شرطا ٌحرم العامل من أجازته السنوٌة المنصوص علٌها فً المادة 

،ومن ثم ٌستحق العامل االجازة السنوٌة المقررة له وهو ما قررته الهٌبة العلٌا لتسوٌة الخالفات العمالٌة بقولها 109وٌنطبق علٌه نص المادة 

ٌجب اعمال أحكام النظام.")قرار "ٌجب أن تتفق بنود العقد مع أحكام نظام العمل وٌبطل كل شرط أو بند ٌخالؾ أحكام النظام وفً تلك الحالة 

 هـ(.18/4/1431بتارٌخ  714/1/431الهٌبة العلٌا رقم 

 بطالن الصلح أو اإلبراء في حاالت معينة:  .2

كذلك  قد ٌتنازل العامل عن حق تقرر له وقد ٌإخذ هذا التنازل صوراَ مختلفة فقد ٌتم بدون مقابل فٌكون )إبراء(، وقد ٌتم بمقابل فٌكون صلحاَ 

 التنازل عن الحق بعد تقرٌره وقبل استحقاق العامل له وقد ٌتم التنازل بعد تقرٌر الحق وبعد استحقاقه. قد ٌتم

/عمل على حكم تنازل العامل عن حقوقه بقولها "ٌبطل كل شرط ٌخالؾ أحكام هذا النظام وٌبطل كل إبراء أو مصالحة 8ولقد نصت المادة 

 ام أثناء سرٌان عقد العمل، مالم ٌكن أكثر فابدة للعامل".عن الحقوق الناشبة للعامل بموجب هذا النظ

 ومن استقراء هذا النص يمكن استخالص النتائج التالية:

  ٌقصر المنظم البطالن على اإلبراء أو المصلحة عن الحقوق المقررة بموجب نظام العمل وبمفهوم المخالفة ال ٌرد البطالن على اإلبراء

 ة بموجب عقد العمل.أو المصالحة عن الحقوق المقرر

  ٌعد بالطال كل تنازل ٌتم وقت إبرام عقد العمل بإدراجه ضمن بنوده أو فً وثٌقة خاصة ألنه ال ٌجوز التنازل مقدماَ عن الحقوق المقررة

ٌفٌد تنازله  بموجب قواعد قانونٌة آمرة إذ ٌلجؤ بعض أصحاب األعمال إلى استؽالل حاجة العامل إلى العمل فٌلزمه بالتوقٌع مقدماَ عماَ 

 أو تقاضٌه كافة حقوقه.

  ٌحدد المنظم النطاق الزمنً الذي ٌطبق خالله جزاء البطالن بفترة قٌام عالقة العمل وذلك ضماناَ لعدم تعرض العامل لضؽط من

صلح أو إبراء صاحب العمل أثناء قٌام العقد مما قد ٌضطره إلى التنازل عن كل أو بعض حقوقه المقررة فً نظام العمل لذا ٌبطل كل 

 مخالؾ ألحكام نظام العمل إذا تم أثناء قٌم الرابطة العقدٌة.

  ٌعتبر صحٌحاَ اإلبراء أو الصلح الواقع عقب تلك الفترة بشرط صدوره عن إرادة صحٌحة ؼٌر معٌبة بعٌب من عٌوب اإلرادة وإال كان

 نوي من جانب صاحب العمل.قابالَ لإلبطال كما لو شاب إرادة العامل عٌب فنتٌجة إلكراه مادي أو مع

"ال ٌجوز التصالح أو اإلبراء فً حقوق العامل الناشبة عن  وقد أكدت على هذا المعنى الهيئة العليا لتسوية الخالفات العمالية حيث قررت أنه

مل.")قرار الهٌبة العلٌا رقم نظام العمل حتى ولو قبل بذلك العامل نفسه واستثناء من ذلك ٌجوز اجازة هذه مصالحة متى كانت أكثر فابدة للعا

 هـ(.23/12/1432بتارٌخ   432/  1/  1544
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 الجزاء الجنائي على مخالفة نظام العمل: .3

لم ٌكتؾ المنظم بالجزاء المدنً كجزاء على مخالفة أحكام نظام العمل أو القرارات الصادرة تنفٌذا له وإنما أمضى فً بسط حماٌة أوفر 

 ات العملللعامل بؤن قرار أٌضاَ الحماٌة الجنابٌة لهذه القواعد تؤكٌداَ للصفة اآلمرة لها ولقد تضمن الباب الخامس عشر من النظام تحدٌد مخالف

  (،وقد تم تعدٌل المواد242 – 229والعقوبات التً تقع على المسبولٌن عن هذه المخالفات )المواد 

(،وإعادة صٌاؼة هذه المواد بعد تعدٌل أحكامها لتكون فً 229،230،231،232،233،234،235،236،237،238،239،241)

 علي النحو اآلتي:/عمل(230/عمل،229مادتٌن )

( مع عدم اإلخالل بؤي عقوبة أشد ٌنص علٌها نظام آخر ٌعاقب كل من ٌخل بؤي حكم من أحكام هذا 1/عمل تنص على أنه " 229المادة 

 من العقوبات اآلتية:النظام أو البحته أو القرارات الصادرة تنفٌذا له بعقوبة أو أكثر 

 ؼرامة مالٌة ال تتجاوز مابة ألؾ لاير. -أ 

 ثالثٌن ٌوما. إؼالق المنشؤة لمدة ال تزٌد على -ب 

 إؼالق المنشؤة نهابٌا. -ج 

 (  ٌجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالؾ فً حالة العود إلى ارتكاب المخالفة.2

 (  تتعدد الؽرامات بتعدد األشخاص الذٌن وقعت المخالفة فً شؤنهم.3

إٌقاع العقوبتٌن أو إحداهما المنصوص علٌها  –ٌبه بقرار من الوزٌر أو من ٌن –للوزارة 1) /عمل على النحو التالً"230وٌجري نص المادة 

( من المادة )التاسعة والعشرٌن بعد المابتٌن( من هذا النظام بما ال ٌتجاوز نص الحد االعلى 1فً الفقرتٌن الفرعٌتٌن )أ( و )ب( من الفقرة )

 المقرر ألي منهما وٌجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة المختصة.

جدول تحدٌد فٌه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التً ال تتجاوز نصؾ الحد األعلى للعقوبتٌن الواردتٌن  –بقرار من الوزٌر  –( ٌصدر 2

ٌد ( من المادة )التاسعة والعشرٌن بعد المابتٌن( من هذا النظام وٌراعً فً ذلك التدرج فً تحد1فً الفقرتٌن الفرعٌتٌن )أ( و )ب( من الفقرة )

 مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.

 

جدول تحدد فٌه المخالفات التً تتجاوز عقوبتها نصؾ الحد األعلى للعقوبتٌن الواردتٌن فً الفقرتٌن )أ(  –بقرار من الوزٌر  -( ٌصدر 3

 ( من المادة )التاسعة والعشرٌن بعد المابتٌن( من هذا النظام.1و)ب( من الفقرة )

( من هذه المادة، 3الفة تستوجب عقوبة تزٌد على نصؾ الحد األعلى المقرر لها وفقا للجدول المنصوص علٌه فً الفقرة )( إذا كانت المخ4

بتٌن( فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فٌها وإٌقاع العقوبة المناسبة المنصوص علٌها فً المادة )التاسعة والعشرٌن بعد الما

 من هذا النظام.

ٌجوز االتفاق بٌن الوزارة والمخالؾ على تسوٌة المخالفة، وذلك بدفع المبلػ الؽرامة الذي تقدره الوزارة، على أن ٌصدر بهذه التسوٌة  (5

 قرار من الوزٌر.
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 ويالحظ بالنسبة لهذه األحكام المستحدثة ما يلي:

 أن العقوبات الواردة فً نظام العمل تمثل الحد األدنى ومن ثم إذا وجدت عقوبة أشد فً أي نظام آخر فإنها تكون واجبة التطبٌق.  -

 أن المنظم شدد الؽرامة المالٌة على مخالفات النظام أو القرارات الصادرة تنفٌذاَ له بحٌث جعل حدها االعلى مابة ألؾ لاير. -

لعقوبات عن الفعل الواحد وذلك خالفاَ للقواعد العامة فً القانون الجنابً وٌهدؾ من ذلك تشدٌد العقاب على أن المنظم أجاز تعدد ا -

أصحاب األعمال المخالفٌن ألحكام النظام حٌث أجاز توقٌع عقوبة أو أكثر من هذه العقوبات: الؽرامة التً ال تتجاوز مابة ألؾ لاير 

 ن ٌوماَ أو إؼالق المنشؤة نهابٌاَ.إؼالق المنشؤة مدة ال تزٌد على ثالثٌ

 أن عقوبة الؽرامة تتعدد بتعدد العمال الذٌن وقعت فً شؤنهم المخالفة. -

 أن العقوبة الموقعة على مخالؾ تتضاعؾ فً حال تكرار ارتكاب المخالفة. -

/أ،ب، بما ال ٌتجاوز 229/1أن للوزٌر أو من ٌنٌبه إٌقاع عقوبتً الؽرامة المالٌة وإؼالق المنشؤة أو إحداهما المنصوص علٌها فً المادة  -

 نصؾ الحد األعلى المقرر ألي منهما مع جواز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة اإلدارٌة المختصة.

عمل أن ٌحدد بقرار منه جدول تحدٌد فٌه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التً ال تتجاوز نصؾ الحد األعلى أن المنظم عهد إلى وزٌر ال -

للعقوبتٌن الواردتٌن أعاله وٌراعً فً ذلك التدرج فً تحدٌد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة وكذلك ٌصدر الوزٌر جدول تحدد فٌه 

ؾ الحد األعلى للعقوبتٌن الواردتٌن أعاله وتحدد فٌه كذلك المخالفات التً تكون العقوبة الواردة فٌها المخالفات التً تتجاوز عقوبتها نص

 إؼالق المنشؤة نهابٌاَ.

 ثالثاَ: التفتيش على العمل.

 إنشاء جهاز للتفتيش على العمل:

بٌن بها ومنعهم من مخالفتها فتعتمد الدولة إلى قد ال ٌكفً مجرد إضفاء الصفة اآلمرة على القواعد نظام العمل لفرض أحكامه على المخاط

 إنشاء جهاز للتفتٌش على العمل تكون مهمته مراقبة تنفٌذ أحكام هذا النظام.

 صفة الضبطية القضائية لمفتشي العمل والحق في الدخول إلى أماكن العمل:

وأعطاهم  الضبطية القضائيةفقد خلع علٌهم المنظم وصؾ وحتى ٌمكن مفتشو العمل من القٌام بوظٌفتهم بشؤن مراقبة احترام أحكام النظام 

 الحق فً الدخول إلى أماكن العمل أثناء ساعات العمل لٌالَ أو نهاراَ مع منحهم كافة الصالحٌات الالزمة للقٌام بالتفتٌش كفحص األوراق

 عنهم فً هذا الشؤن.والدفاتر المتعلقة بالعمل وطلب كافة البٌانات الالزمة من أصحاب األعمال أو من ٌنوب 

وا وتسهٌالَ لمفتشً العمل فً القٌام بمهمتهم فقد ألزم نظام العمل أصحاب األعمال أو من ٌنوبون عنهم بؤن ٌسهلوا مهمة المفتشٌن وأن ٌقدم

 لهم معلومات صادقة.
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 رابعاً: نظام التفتيش على أماكن العمل: 

بذاته لضمان التطبٌق العملً الفعال لقواعد نظام العمل لذلك وضع المنظم نظاما خاصا تقرٌر الصفة اآلمرة لقواعد نظام العمل ؼٌر كاؾ 

 للتفتٌش على أماكن العمل لضمان احترام هذه القواعد والكشؾ عن المخالفات التً تقع فً هذا الشؤن وقد نظم ذلك فً الباب الثالث عشر من

 (.209 – 194) نظام العمل تحت عنوان تفتٌش العمل وجاء فً ذلك المواد

 اختيار المفتشين: –أ 

/عمل بؤنه "ٌتولى تفتٌش العمل مفتشون من موظفً الوزارة أو من ؼٌرهم من السعودٌٌن ٌحددهم الوزٌر أو من ٌفوضه 194قررت المادة 

 وتكون لهم الصالحٌات واالختصاصات المنصوص علٌها فً هذا النظام".

وجبه عهد إلى وزٌر العمل أو من ٌفوضه بذلك الختٌار كفاءات مإهلة لالضطالع بوظٌفة ٌفهم من هذا النص أن المنظم استحدث حكم بم

 التفتٌش سواء كانوا من موظفً الوزارة أو من ؼٌرهم وتكون لهم الصالحٌات واالختصاصات المنصوص علٌها فً هذا النظام.

 المإهالت التً ٌتملكونها ألداء الواجبات المنوطة بهم.وعلى ذلك فإن االعتبار األساسً الذي ٌتبع فً اختٌار مفتشً العمل هو 

 تدريب مفتشي العمل: –ب 

/عمل تدريب مفتشي 208يتعين إخضاع مفتشي لقدر واف من التدريب لتمكينهم من أداء الواجبات المنوطة بهم ولذلك نظمت المادة 

 العمل في دورات تدريبية على األمور اآلتية:

 لتفتٌشٌة واالتصال بؤصحاب العمل والعمالأصول تنظٌم الزٌارات ا – 1

 أصول تدقٌق السجالت والدفاتر والحاسب اآللً وأصول تنظٌم محاضر التفتٌش واستجواب األشخاص. – 2

 أصول إرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات النصوص النامٌة وفوابد تطبٌقها ومساعدتهم فً هذا التطبٌق. – 3

 المبادئ األساسٌة فً التقنٌة الصناعٌة، ووسابل الوقاٌة من إصابات العمل واألمراض المهنٌة.  - 4

 المبادئ األساسٌة فً الكفاٌة اإلنتاجٌة، وصلتها بمدى تؤمٌن الشروط الصالحة لجو ممارسة العمل. – 5

 قواعد السلوك الوظيفي لمفتش العمل عند ممارسته لعمله: –ج 

  بتوقٌع تعهد وفق نموذج تعده الوزارة ٌتضمن  –قبل مباشرة عمله  –/عمل حكما جدٌداَ بمقتضاه ٌلزم مفتش العمل 197استحداث المادة

التزامه بؤداء عمله بؤمانة وإخالص وأال ٌفشً سر أي اختراع صناعً أو ؼٌر ذلك من األسرار التً ٌطلع علٌها بحكم عمله ولو بعد 

 بؤن ٌإدي القسم أمام الوزٌر. –قبل مباشرة عمله  –السابق ٌلزم مفتش العمل انقطاعه عن الوظٌفة وقد كان الحكم 

  عمل(.197ٌجب أن ٌحمل مفتش العمل بطاقة من وزارة العمل تثبٌت صفته وعلٌه إظهارها قبل دخول المنشؤة )المادة/ 

  عمل(.195/1ٌجب أن ٌتصؾ مفتش العمل بالحٌاد التام والعدل واألمانة والنزاهة والشفافٌة )المادة/ 

  عمل(.195/2أن ال ٌكون لمفتش العمل صلة مباشرة أو ؼٌر مباشرة بالمنشآت التً ٌقوم بتفتٌشها )المادة/ 

  عمل(.195/3ٌجب أن ٌجتاز مفتش العمل الفحص المسلكً بعد قضاء فترة تدرٌب ال تقل عن تسعٌن ٌوماَ )المادة/ 

 عمل(.202نشؤة بسرٌة تامة وبؤسلوب مهنً محترؾ )المادة ٌجب أن ٌعامل مفتش العمل أي شكوى أو مخالفة ضد أي م/ 
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 اختصاص مفتشو العمل: –د 

 /عمل اختصاص مفتشو العمل على النحو التالي:196قد بينت المادة 

 لدعم  تزوٌد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات واإلرشادات التً تمكنهم من إتباع أحسن السبل واآللٌات لتطبٌق أحكام نظام العمل وذلك

 وتعزٌز التعاون بٌن كل من وزارة العمل وأصحاب األعمال إلٌجاد بٌبة خالٌة من المخالفات.

 .مراقبة تنفٌذ أحكام نظام العمل والالبحة والقرارات الصادرة تنفٌذا له 

 .ضبط مخالفات أحكام نظام العمل والالبحة والقرارات الصادرة تنفٌذا له 

 ص التً تعجز األحكام القابمة عن معالجتها وتقدٌم االقتراحات الالزمة لتداركها.إبالغ الجهات المختصة بؤوجه النق 

  حكما بمقتضاه ٌختص مفتشو العمل بالتحقق من المخالفات التً تضبطها  196وقد استحدثت الفقرتٌن الخامسة والسادسة من المادة

 ناسبة وفقا لجدول المخالفات وجهات حكومٌة مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة وكذلك اقتراح الؽرامة الم

 العقوبات.

( من )المادة السادسة والتسعون بعد المابة( 5من الالبحة التنفٌذٌة لنظام العمل أنه "فً تنفٌذ أحكام الفقرة ) 37وترتٌبا على ذلك قررت المادة 

ات الصادرة تنفٌذا له ضمن ضبطٌات الجهات من النظام إذا تحقق مفتش العمل من وجود مخالفات لنظام العمل أو هذه الالبحة أو القرار

الحكومٌة المختصة فعلٌه تحرٌر محضر ضبط بالمخالفات التً تحقق منها وفقا لألحكام الواردة فً الالبحة التنفٌذٌة لضبط أعمال التفتٌش 

 وتنظٌمها واستكمال االجراءات النظامٌة حٌالها."

 السلطات المخولة لمفتش العمل: -هـ 

 /عمل سلطات مفتش العمل على النحو التالي:198 حددت السلطات

الدخول دون اخطار سابق فً أي من ساعات النهار أو اللٌل إلً أي منشؤة خاضعة ألحكام نظام العمل وٌقتصر حق الدخول والتفتٌش  – 1

عمل وال ٌجوز دخول مكان العمل على أماكن العمل فقط دون ؼٌرها فال ٌجوز دخول مسكن صاحب العمل أو تفتٌشه ولو كان ملحقاَ بمحل ال

رٌاَ فعال أو تفتٌشه إال فً ساعات العمل سواء كان ذلك لٌالَ أو نهاراَ والعبرة بساعات العمل الفعلٌة فٌجوز الدخول والتفتٌش إذا كان العمل جا

 .فً ؼٌر أوقات العمل المحددة ولو كان المحل مؽلقاَ طالما ظهرت إمارات خارجٌة تكشؾ عن سرٌان العمل

 وعلى األخص:القٌام بؤي فحص أو تحقٌق الزم للتحقق من سالمة تنفٌذ النظام  -2

  سإال صاحب العمل أو من ٌمثله أو أي من العاملٌن فً المنشؤة بصورة منفردة أو فً حضور شهود عن أي أمر من األمور المتعلقة

 بتنفٌذ أحكام النظام.

 خرى الالزم االحتفاظ بها طبقا ألحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه االطالع على جمٌع الدفاتر والسجالت والوثابق األ

 والحصول على صور ومستخرجات منها.

 أخذ عٌنة أو عٌنات من المواد المستعملة أو المتداولة فً العملٌات الصناعٌة وؼٌرها الخاضعة للتفتٌش مما ٌظن أن لها أثراَ ضاراَ على 

 لك لؽرض تحلٌلها فً المختبرات الحكومٌة ولمعرفة مدى األثر مع إبالغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.صحة العمال أو سالمتهم وذ
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 أنواع الزيارات التفتيشية: –و 

 تنقسم الزيارات التفتيشية إلى أربعة أنواع:

 وٌكون التفتٌش فٌها شامال ألوضاع العمل فً المنشاة وشروطه فً جمٌع النواحً. شاملة:

 وهً التً تتبع الزٌارة الشاملة وهدفها التؤكد من إزالة المخالفات التً تم معاٌنتها. تبعية:

 وهً التً تتم ال هدؾ خاصة مثل فحص شكوى معٌنة او فحص اشتراطات نظامٌة محددة. خاصة:

 العمل. وهً التً تدؾ إلى التؤكد من اشتراطات السالمة والصحة المهنٌة وتوفر الشروط الضرورٌة لبٌبة تخصصية:

وٌراعً فً تحدٌد زٌارات التفتٌش االختٌار المناسب للزمن بحٌث تكون زٌارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع مالحظة توزٌع 

 أوقات العمل فً المنشؤة.

 آلية تحرير المخالفة:  –ز 

 المفتش باتخاذ التدابير المناسبة وفقاَ لما يلي:إذا تبين بعد إجراء الزيارة التفتيشية وجود مخالفات ألحكام نظام العمل يقوم 

ٌحرر محضر ضبط المخالفة فً مكان العمل إن أمكن إال إذا حال دون ذلك مانع وذلك بتعببة نموذج محضر تحرٌر مخالفة تفتٌش العمل  -

الذي قام بإعداد محضر المخالفة أن على المنشآت وهو ما أكدته الهٌبة العلٌا لتسوٌة الخالفات العمالٌة بقولها "ٌجب على مفتش العمل 

ل ٌكون شاهد المخالفة وقت وقوعها" ولذلك صدر قرار الهٌبة العلٌا بتؤٌٌد قرار الهٌبة االبتدابٌة برد الدعوي استنادا إلى أن مفتش العم

لك ما أفاد به المدعً العام الذي قام بإعداد المحضر لم ٌشاهد المخالفة وقت وقوعها وإنما استند إلى معاملة واردة من جهة آخري وكذ

 527/1/431فً محضر ضبط الجلسات واعترافه الصرٌح بؤن المخالفة ضبطته ادارٌا فً مكتب العمل بمكة.")قرار الهٌبة العلٌا رقم 

 هـ(.6/4/1431بتارٌخ 

 عن أسباب ارتكاب كل مخالفة من المخالفات التً شاهدها المفتش. –أو ممثله  –مناقشة صاحب العمل  -

 فً محضر الضبط. –أو ممثله  –تسجٌل جمٌع التفاصٌل التً تم مناقشتها مع صاحب العمل  -

/عمل الذي ٌقرر أن على المفتش تحرٌر محضر ضبط بالمخالفة 203وحسنا فعل المنظم حٌن استحدث حكما جدٌد بموجب نص المادة 

خالفة ألحكام النظام أو الالبحة أو القرارات الصادرة تنفٌذاَ له ورفعه إلى الوزٌر إلصدار قرار بذلك إذا تحقق أثناء التفتٌش من وجود م

 والحكمة من هذا الحكم المستحدث هً ضمان سالمة اإلجراء بحق المخالؾ.

وقد كان النص السابق ٌعطً المفتش صالحٌة إسداء النصح واإلرشاد لتالفً المخالفة أو توجٌه تنبٌه شفهً أو إنذار كتابً حسب أهمٌة 

 والظروؾ األخرى التً ٌقدرها المفتش. المخالفة

كما ٌجب على صاحب العمل أو من ٌنوب عنه أن ٌسهل مهمة مفتشً الوزارة وأن ٌقدم لهم معلومات صادقة فٌما ٌتعلق بمهمتهم )المادة 

معهم لتطبٌق أحكام /عمل(، وٌعاقب صاحب العمل فً حلة عدم قٌامه بتسهٌل مهام مفتشً الوزارة وموظفً المختصة أو عدم التعاون 199

 نظام العمل بؽرامة تقدر قٌمتها بعشرة أالؾ لاير.
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% من مبلػ الؽرامة المحصلة لموظفً 25/عمل حكما ٌقرر مكافؤة مالٌة ال تزٌد عن 233ولتعزٌز مفهوم الرقابة والضبط استحدثت المادة 

والبحته والقرارات الصادرة تنفٌذا له وفً هذا تحفٌز مالً التفتٌش أو ؼٌرهم ممن ٌساعد فً الكشؾ عن أي من مخالفات أحكام هذا النظام 

 للمكلفٌن بالتفتٌش وؼٌرهم لإلرشاد عن مثل هذه المخالفات.

 ولما كان القٌام بعملٌة التفتٌش من شؤنها أن تتٌح لمن ٌقوم بها االطالع على أسرار المنشؤة وهو ما قد ٌإدي إلى اإلضرار بمصالح صاحب

بتوقٌع تعهد وفق نموذج تعده الوزارة  –قبل مباشرة عمله  –/عمل حكما جدٌدا بمقتضاه ٌلزم مفتش العمل 197مادة العمل فقد استحدثت ال

ٌتضمن التزامه بؤداء عمله بؤمانه وإخالص وأال ٌفشً سر أي اختراع صناعً أو ؼٌر من األسرار التً ٌطلع علٌها بحكم عمله ولو بعد 

 انقطاعه عن الوظٌفة.

 بيعة الحمائية لقواعد نظام العمل.الط 1 – 5 – 3

 معنى الطبيعة الحمائية لقواعد نظام العمل: 1 – 5 – 3 – 1

اك النظام سبق القول بؤن قواعد نظام العمل تتعلق بالنظام العمل وتوجد فروع عدٌدة للنظام العام إلى جانب النظام العام العادي أو التقلٌدي فهن

لتً تنظم مسابل األسرة والنظام العام االقتصادي أو االجتماعً وٌنقسم إلى النظام العام التوجٌهً وٌستهدؾ العام العابلً وتتعلق به القواعد ا

تحقٌق المصلحة العامة والنظام العام الحمابً وٌكون مضمونة فً حماٌة الطرؾ الضعٌؾ اقتصادٌا فً العالقات القانونٌة كالعامل فً عقد 

 العمل.

فتتعلق بالنظام العام  –خاصة تلك المنظمة لعقد العمل  –مل بالنظام العام التقلٌدي أما ؼالبٌة قواعد نظام العمل وتتعلق بعض قواعد نظام الع

 الحمابً 

ة فتتعلق وتحدٌد أي قواعد نظام العمل تتعلق بالنظام العام التقلٌدي وأٌها تتعلق بالنظام العام الحمابً ٌتحدد حسب الهدؾ من القاعدة القانونٌ

ة بالنظام العام التقلٌدي إذا كانت تستهدؾ إقامة التوازن بٌن مصلحة صاحب العمل والعامل أو إذا كانت تستهدؾ تحقٌق المصلحة القاعد

ة الواجبة العامة بٌنما تعد القاعدة حمابٌة إذا كانت تقرر حقا أو مٌزة للعامل باعتبار أن هذه المٌزة أو هذا الحق ٌمثل الحد األدنى من الرعاٌ

 مل.للعا

وبناء على ما سبق فإن القواعد القانونٌة التً تقرر حق العامل فً األجر واالجازات والتعوٌض عن الفصل التعسفً ومهلة اإلخطار 

التؤدٌبٌة وؼٌر ذلك تعد قواعد حمابٌة وبالتالً ٌجوز االتفاق على ما ٌخالؾ هذه القواعد إذا انطوى االتفاق على  تالجزاءاوضمانات توقٌع 

 أو مزاٌا أكثر للعامل.حقوقا 

ق بٌنما القواعد الخاصة بتشؽٌل األجانب والقواعد المتعلقة بالتفتٌش على أماكن العمل وتلك التً تقرر العقوبات الجنابٌة وؼٌر ذلك تتعل

 بالنظام العام التقلٌدي ومن ثم ٌبطل كل اتفاق مخالؾ لها بؽض النظر عن الفابدة التً تعود على العامل منها.
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 آثار الطبيعة لقواعد نظام العمل. 1 – 5 – 3 – 2

 يترتب على الطبيعة الحمائية لغالبية قواعد العمل عدة نتائج أهما ما يلي:

 أوال: جواز الشروط المخالفة األصلح للعامل:

جواز االتفاق على ما ٌخالؾ حكمها إذا تضمن االتفاق حقوقا أو مزاٌا للعامل  ٌترتب علً تعلق ؼالبٌة قواعد نظام العمل بالنظام العام الحمابً

ط مما تقرره القاعدة القانونٌة سواء ورد الشرط األصلح للعامل فً عقد العمل أو فً البحة تنظٌم العمل أو جري علٌه العرؾ فال تعد الشرو

نظام العمل ٌهدؾ أساسا إلى تحقٌق مصلحة العامل مما ٌبرر جواز الشروط التً األكثر فابدة للعامل مخالفة لنظام العمل، والسبب فً ذلك أن 

 تزٌد من هذه الحماٌة.

/عمل على أنه "ٌستحق العامل عن كل عام أجازه سنوٌة ال تقل مدتها عن واحد وعشرٌن ٌوماَ تزاد إلى 109/1على سبٌل المثال تنص المادة 

 مل فً خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة وتكون اإلجازة بؤجر ٌدفع مقدماَ.مدة ال تقل عن ثالثٌن ٌوماَ إذا أمضى العا

 ٌتضمن هذا النص قاعدة من القواعد الحمابٌة للعامل تضع الحد األدنى لمدة اإلجازة السنوٌة فإذا اتفق صاحب العمل مع العامل علً زٌادة

 متعاقدان على اتفاقهما باطال.مدة هذه اإلجازة كان هذا االتفاق صحٌحا، على العكس إذا اتفق ال

 ثانيا: تفسير قواعد نظام العمل:

إذا شاب الؽموض احدى القواعد المنظمة لعالقات العمل كؤن تحتمل أكثٌر من تفسٌر أحدهما فً مصلحة العامل واآلخر فً ؼٌر مصلحته 

مل باعتبار أن الهدؾ من نظام العمل هو حماٌة العمال فإن القاعدة طبقا للرأي الراجح هً وجوب تفسٌر هذه القاعدة وفقا لما هو أصلح للعا

 فً مواجهة تعسؾ أصحاب العمل.

على سبٌل المثال القواعد تنظم فصل العامل لمبررات مشروعة إذا قام الشك حول توفر المبرر المشروع فإن مصلحة العامل تقتضً اعتبار 

 الفصل ؼٌر مشروع.

بضرورة أن ٌكون النص ؼامضا أما إذا كان النص واضحاَ ال لبس فٌه فال محل لتفسٌره حتى ولكن قاعدة التفسٌر األصلح للعامل مرهون 

 ولو كان فً ؼٌر مصلحة العامل.

كذلك فإنه ٌجب أن تكون القاعدة حمابٌة أي تستهدؾ حماٌة العامل لكً تفسر عند الشك لمصلحة العامل، أما إذا كانت القاعدة من القواعد 

وازن بٌن مصالح العمال وصاحب العمل أو حماٌة المجتمع أو تحقٌق مصالح أصحاب العمل فٌنبؽً تفسٌر النص التً تستهدؾ إقامة الت

 الؽامض بما ٌحق الهدؾ منه دون التقٌد بقاعدة التفسٌر األصلح للعامل والقول بؽٌر ذلك ٌعنً إضافة حماٌة جدٌدة إلى جانب الحماٌة التً

 المنظم.ٌتمتع بها العامل وال ٌملك ذلك سوى 

وإذا كانت القاعدة المراد تفسٌرها تفرض عقوبة جنابٌة على من ٌخالؾ أحكام نظام العمل فٌجب أن تفسر بما أصلح للمتهم تطبٌقاَ لقاعدة 

م فإن التفسٌر األصلح للمتهم فً المواد الجنابٌة وبما أن الجزاءات الجنابٌة موجهة فً أؼلبها إلى أصحاب العمل فإن التفسٌر ٌكون لمصلحته

 كان المتهم هو العامل فً حاالت نادرة تعٌن تفسٌر النص لمصلحته.

وقد اتجه المنظم فً نظام العمل إلى وضع تعرٌؾ لجمٌع مصطلحات نظام العمل وتمت صٌاؼة النصوص بؤسلوب واضح بحٌث ال تحتاج 

 إلى تفسٌر إلى فً حاالت نادرة.
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cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 لعمل:ثالثا: مراعاة مصلحة العامل في إثبات وجود عقد ا

/عمل على أنه "ٌجب أن ٌكتب عقد العمل من نسختٌن ٌحتفظ كل من طرفٌه بنسخة وٌعد العقد قابما ولو كان ؼٌر مكتوب 51تنص المادة 

وفً هذه الحالة ٌجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التً نشؤت عنه بجمٌع طرق اإلثبات، وٌكون لكل من الطرفٌن أن ٌطلب كتابة العقد 

 قت أما عمل الحكومة والمإسسات العامة فٌقوم قرار أو أمر التعٌٌن الصادر من الجهات المختصة مقام العقد".فً أي و

من جهة ال ٌجٌز لصاحب العمل أن ٌثبت عقد العمل إال بالكتابة أي كانت قٌمته من جهة  يختلف هذا النص عن القواعد العامة من وجهتين:

العمل بكافة طرق اإلثبات وٌتضح من ذلك أن جزاء عدم كتابة عقد العمل ٌقع على عاتق صاحب  آخري ٌجٌز النص للعامل أن ٌثبت عقد

العمل وحده دون العامل باعتبار أن عدم كتابة ترجع إلى تقصر أصحاب األعمال فً أؼلب الحاالت فؤجاز المنظم للعامل إثبات العقد بكافة 

 ؼٌر مكتوب وأنكره العامل فال ٌستطٌع صاحب العمل إثبات العقد إال بالكتابة.الطرق دون صاحب العمل، ومن ثم إذا كان عقد العمل 

 رابعا: ضمانات استيفاء العامل لحقوقه:

ٌقرر نظام العمل العدٌد من الضمانات التً تضمن حصول العامل على حقوقه وأٌضا حصول المستحقٌن عنه على حقوقهم المستحقة بموجب 

 الضمانات التضامن واالمتٌاز: أحكام نظام العمل ومن أهم هذه

 فيما يتعلق باالمتياز: -

/ عمل تعد المبالػ المستحقة للعامل أو ورثته بمقضً هذا النظام دٌونا ممتازة من الدرجة األولى وورثته فً سبٌل 19وفقا لنص المادة 

منشؤته تسجل المبالػ المذكورة دٌونا ممتازة وٌدفع استٌفابها امتٌاز على جمٌع أموال صاحب العمل وفً حالة إفالس صاحب العمل أو تصفٌة 

للعامل مبلػ معجل ٌعادل أجر شهر واحد وذلك قبل سداد اي مصروؾ آخر بما فً ذلك المصروفات القضابٌة ومصروفات اإلفالس أو 

 التصفٌة.

 فيما يتعلق بالتضامن: -

طرأ تؽٌٌر على شكلها النظامً بالدمج أو التجزبة أو ؼٌر ذلك تبقً  /عمل على أنه "إذا انتقلت ملكٌة المنشؤة لمالك جدٌد أو18تنص المادة 

 عقود العمل نافذة فً الحالٌن وتعد الخدمة مستمرة.

ملكٌة، أو أما بالنسبة لحقوق العمال الناشبة عن المدة السابقة لهذا التؽٌٌر من أجور أو مكافؤة نهاٌة خدمة مفترضة االستحقاق بتارٌخ انتقال ال

 حقوق فسٌكون الخلؾ والسلؾ مسإولٌن عنها بالتضامن." ؼٌر ذلك من

اء ووفقا لهذا النص ال ٌترتب على إدماج المنشؤة فً ؼٌرها أو انتقالها باإلرث أو الوصٌة أو الهبة أو البٌع أو ؼٌر ذلك من التصرفات إنه

 اللتزامات عن هذه العقود.عقود العمل وٌكون الخلؾ مسبوال بالتضامن مع أصحاب العمل السابقٌن عن تنفٌذ جمٌع ا
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                     الثالثة المحاضرة  –  نظام العمل والخدمة المدنٌة

 15الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ،  إعداد : 

 النسخ ؼٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر حقوق نسخ وطباعة هذا الملؾ محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 ملخص الفصل: 1 – 6

مجموعة القواعد القانونٌة التً تحكم العالقات الناشبة عن قٌام شخص طبٌعً بالعمل لحساب شخص من أشخاص  نظام العمل هو -

 القانون الخاص وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر.

 مناط والٌة نظام العمل. العمل الخاص المأجور التابع هو -

 إقامة توازن حقٌقً بٌن أطراؾ العالقة القانونٌة عن طرٌق ترجٌح كافة الطرؾ الضعٌؾ اقتصادٌا. األساسي من نظام العمل هو الهدف -

 تتعدد مصادر نظام العمل بٌن المصادر الداخلٌة والدولٌة. -

 لنظام العمل أهمٌة بالؽة من الناحٌتٌن االجتماعٌة واالقتصادٌة. -

 العمل من أجل حماٌة العامل لذلك تضمنت هذه القواعد لحد األدنى من الرعاٌة الواجبة للعامل. شرعت القواعد اآلمرة فً نظام -

 نظام العمل ذات طابع واقعً بتؤثر باالعتبارات االجتماعٌة واالقتصادٌة. -

 تعد الطبٌعة الحمابٌة لقواعد نظام العمل من أهم خصابصه. -
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                      الرابعةالمحاضرة  –  نظام العمل والخدمة المدنٌة

 1انصفحة انتعهيى عٍ بعذ                                                                                               –جايعة اإلياو عبذانزحًٍ بٍ فيصم 

 هـ1439 انثاَيانفصم      e7sasعادل انذرياٌ ،  إعذاد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 نطاق تطبيق نظام العمل 

 

 العمل.هو القانون الذي ٌختص بحكم العالقة التً تقوم بٌن العامل وصاحب  نظام العمل

 : بناء على هذا المفهوم

 هل كل عالقة عمل تخضع ألحكام نظام العمل؟ 

 لٌست كل عالقة عمل تخضع ألحكام نظام العمل.

 حٌث استثنى المنظم بعض الطوائف من العمال من الخضوع ألحكام نظام العمل.

 والتعداد؟ هل نظام العمل يحدد نطاق تطبيقه عن طريق االستثناء واالستبعاد أم عن طريق الحصر

جمع نظام العمل بٌن المعٌارٌن حٌث حدد المنظم فً نص المادة الخامسة بعض الفئات الخاضعة للنظام ثم عاد فً نص المادة السابعة فعدد 

 الفئات المستثناة من الخضوع للنظام بصفة عامة وهو تكرار ال لزوم له.

 ما األصوب من وجهة نظرك؟

ئات الغٌر خاضعة للنظام بحٌث ٌفهم من ذلك أنه وفٌما عدا هذه الفئات المستثناة ٌخضع كل من ٌرتبط بعقد األفضل اكتفاء المنظم بتحدٌد الف

 عمل ألحكام هذا النظام.

 هل جميع الفئات المستثناة ال تخضع لكل أحكام نظام العمل؟

 االجابة ال

 ة من بعض أحكام نظام العمل.هناك فئتان األولى مستثناة من جمٌع أحكام نظام العمل بٌنما األخرى مستثنا

 الخاضعين لنظام العمل.

 المادة الخامسة:

 تسري أحكام هذا النظام على:

 كل عقد عمل ٌلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. .1

 .أو الزراعةعمال الحكومة والهٌئات والمإسسات العامة بمن فً ذلك الذٌن ٌشتغلون فً المراعً  .2

 عمال المإسسات الخٌرٌة .3

 عقود التؤهٌل والتدرٌب مع غٌر العاملٌن لدى صاحب العمل فً حدود األحكام الخاصة والمنصوص علٌها فً هذا النظام. .4

 العاملٌن بعض الوقت فً حدود ما ٌتعلق بالسالمة والصحة المهنٌة وإصابات العمل وما ٌقرره الوزٌر .5
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                      الرابعةالمحاضرة  –  نظام العمل والخدمة المدنٌة

 2انصفحة انتعهيى عٍ بعذ                                                                                               –جايعة اإلياو عبذانزحًٍ بٍ فيصم 

 هـ1439 انثاَيانفصم      e7sasعادل انذرياٌ ،  إعذاد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 يتضح لنا اآلتي: من استقراء النصوص السابقة

  ٌحدد نظام العمل نطاق تطبٌقه عن طرٌق الحصر والتعداد واٌضا عن طرٌق االستبعاد حٌث نص فً المادة الخامسة على بعض الفئات

الخاضعة للنظام ثم عاد فً المادة السابعة فعدد الفئات المستثناة من الخضوع للنظام والمنطق ٌقتضً تحدٌد نطاق تطبٌقه عن طرٌق 

بعاد بمعنً ان نظام العمل هو الذي ٌحكم كافة عالقات العمل وٌنطبق على كل من توافرت فٌه شروط تطبٌقه عدا الفئات التً االست

 أخرجها المنظم من هذا النطاق بالنص علٌها صراحة.

 جمٌع العمال الذٌن ٌإدون  ٌعتبر نظام العمل القانون العام الذي ٌحكم عالقات العمل وٌقصد بذلك ان النظام العمل هو الذي ٌطبق على

عمال لحساب الغٌر وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر أٌا كان طبٌعة العمل الذي ٌإدونه حٌث نصت الفقرة األولى من المادة الخامسة 

 على سرٌان نظام العمل على عقود العمل بوجه عام ثم نصت الفقرات التالٌة على تطبٌقات لهذه القاعدة.

 و توسٌع نطاق تطبٌقه لٌشمل عمال الحكومة والهٌئات والمإسسات العامة والحكومة من ذلك هو إقامة المساواة بٌن ٌسٌر نظام العمل نح

 العاملٌن فً القطاعات المختلفة مما ٌحقق التوازن االجتماعً لعالقات العمل فً مختلف القطاعات.

لهٌئات والمإسسات العامة وهم الموظفٌن والمستخدمٌن والمعٌنٌن على وتدق التفرقة فً هذا الصدد بٌن أربع فئات ٌعملون لدى الحكومة او ا

 بند األجور والعاملٌن من غٌر الفئات السابقة.

هو شخص الطبٌعً الذي ٌتم تعٌٌنه وفق شروط نظام محدد لٌقوم بواجبات ومسئولٌات وظٌفة ما مقابل اجر محدد  :الموظف العام :أوالً 

 تٌازات المرتبطة بها وٌخضع الموظف العام لنظام الخدمة المدنٌة.وٌتمتع لقاء ذلك بالحقوق واالم

 هم اشخاص الذٌن ٌإدون أعماال ٌساهم بعضها فً تقدٌم الخدمة العامة التً تساعد الموظفٌن على أداء أعمالهم :المستخدمون :ثانياً 

الوظائف المشابهة لها فً نظام الخدمة المدنٌة  هتتطلب كوظائف المراسلٌن والفراشٌن او ٌإدون أعمال حرفٌه وفنٌة ال تتطلب من التؤهٌل ما

هـ وقد قضت الالئحة بسرٌان نظام الخدمة المدنٌة فٌما لم ٌرد بشؤنه 20/9/1397وٌخضع المستخدمون لالئحة المستخدمٌن الصادرة فً 

 نص خاص.

العمال العادٌٌن )وهم عمال النظافة والحراسة األشخاص الذٌن ٌقومون بعمل من أعمال مجموعة  هم المعينون على بند األجور:: ثالثاً 

والمصاعد والحمالون والزراعٌون والسفرجٌون( أو من أعمال مجموعة الحرفٌٌن )وهم المٌكانٌكٌون والكهربائٌون وفارزو وموزعون البرٌد 

شعة والمختبرات والمستشفٌات والمصانع والسائقون والمعقبون والطهاة والسباكون والنجارون( أو مجموعة الفنٌٌن المساعدٌن )وهم عمال األ

 والورش ومركز التدرٌب( وكل هإالء ٌخضعون لالئحة المعٌنٌن على بند األجور فً الجهات اإلدارٌة.

نظرا ألن العالقة التً تربط بٌن هإالء العاملٌن والجهات التابعة لها لٌست عالقة  وال تخضع الفئات الثالثة المذكورة انفاَ ألحكام نظام العمل

ل تعاقدٌة بل عالقة الئحٌة تحكمها األنظمة واللوائح وتدخل فً نطاق القانون العام كما تمكن الحكمة من هذا االستبعاد فً توفٌر االستقال

 ألشخاص القانون العام فً تسٌٌر ها للمرافق العامة.
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                      الرابعةالمحاضرة  –  نظام العمل والخدمة المدنٌة

 3انصفحة انتعهيى عٍ بعذ                                                                                               –جايعة اإلياو عبذانزحًٍ بٍ فيصم 

 هـ1439 انثاَيانفصم      e7sasعادل انذرياٌ ،  إعذاد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 لمادة السابعة:ا

 يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام:

 أفراد أسرة صاحب العمل وهم زوجه وأصوله وفروعه الذٌن ٌعملون فً المنشؤة التً ال تضم سواهم. -أ 

 العبو األندٌة واالتحادات الرٌاضٌة ومدربوها. -ب 

 العمالة المنزلٌة ومن فً حكمهم. -ج 

 عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن فً حكمهم. -د 

 عمال البحر الذٌن ٌعملون فً سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. -ه 

 العاملون غٌر السعودٌٌن القادمون ألداء مهمة محددة ولمدة ال تزٌد على شهرٌن. -و 

( من هذه 1من الفقرة ) و( ، ـه ج، ت الواردة فً الفقرات )أ،الئحة أو أكثر للفئا–بالتنسٌق مع الجهات المتخصصة  –ٌصدر الوزٌر  -2

 تمل على الحقوق والواجبات الخاصة االخرى ذات الصلة بكل فئة.المادة تش

 من خالل مقارنة المادة الخامسة، والمادة السابعة حدد الخاضعين لنظام العمل والفئات المستثناة من الخضوع نظام العمل 

 الخاضعين لنظام العمل: 

  أن نظام العمل هو الذي ٌطبق على جمٌع العمال الذٌن ٌإدون ٌعتبر نظام العمل القانون العام الذي ٌحكم عالقات العمل وٌقصد بذلك

عمال لحساب الغٌر وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر أٌا كان طبٌعة العمل الذي ٌإدونه، حٌث نصت الفقرة األولى من المادة الخامسة 

 لهذه القاعدة.على سرٌان نظام العمل على عقود العمل بوجه عام، ثم نصت الفقرات التالٌة على تطبٌقات 

  ٌطبق نظام العمل على عمال الحكومة والهٌئات والمإسسات العامة والحكمة من ذلك هو إقامة المساواة بٌن العاملٌن فً القطاعات

 المختلفة مما ٌحقق التوازن االجتماعً لعالقات العمل فً مختلف القطاعات.

 ة التبعٌة واألجر، رغم أن هذه المإسسات ال تهدف إلى تحقٌق ٌخضع عمال المإسسات الخٌرٌة لنظام العمل طالما توافرت عالق

 الربح.
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                      الرابعةالمحاضرة  –  نظام العمل والخدمة المدنٌة

 4انصفحة انتعهيى عٍ بعذ                                                                                               –جايعة اإلياو عبذانزحًٍ بٍ فيصم 

 هـ1439 انثاَيانفصم      e7sasعادل انذرياٌ ،  إعذاد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 صاحب العمل أسرة أفراد: أوالً 

 ما المقصود بؤفراد أسرة صاحب العمل؟

 يشترط إلعمال هذا االستثناء شرطان:

 أن تكون المنشؤة عائلٌة    -                           صلة القرابة  -

 صلة القرابة  -1

 أفراد أسرة صاحب العمل في نطاق هذا االستثناء هم:

وفروعه، دون باقً أفراد االسرة وتحدٌد أفراد أسرة صاحب العمل على النحو لزوج أو الزوجة حسب األحوال وأصوله ا

السابق ٌعنى أن صاحب العمل البد وأن ٌكون شخصاً طبٌعٌاً، ومن ثم ال ٌسري هذا االستثناء فً الحاالت التً ٌكون فٌها 

صاحب العمل شخصاً صاحب العمل شخصاً معنوٌا، بغض النظر عمن ٌتولى إدارة هذا الشخص المعنوي فلو كان 

معنوٌا، وكان من بٌن عمال هذا المشروع من تربطه صلة قرابة برئٌس مجلس اإلدارة أو بؤحد الشركاء مثال فال محل 

  .ال عمال هذا االستثناء

 الزوج او الزوجة حسب االحوال واصوله وفروعه
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 أن تكون المنشأة عائلية  -2

مال والمنشؤة العائلٌة هً المنشؤة التً ال ٌعمل بها سوى أفراد أسرة صاحب العمل وبناء على ذلك إذا ضمت المنشؤة عماالً آخرٌن ولو كان عا

 واحداً من غٌر أصول صاحب العمل، وإن علوا، أو فروعه وإن نزلوا فال محل لتطبٌق هذا االستثناء.

 المنشأة التي ال يعمل بها سوى أفراد أسرة صاحب العمل.

 الحكمة من استثناء هذه الفئة من الخضوع لنظام العمل

ن صاحب العمل فهذه الرابطة أقوى من رابطة القانون إلى جانب أنه لٌس من المتصور تعود إلى رابطة القرابة التً تربط بٌن هإالء وبٌ

 استغالل صاحب العمل ألقاربه من العمال بل أن تدخل القانون فً هذه الروابط من شؤنه أن ٌإدى إلى إفسادها.

 رابطة القرابة 

 هل هذه العلة صحيحة من وجهة نظرك؟

ال ٌمكن أن تكون سببا فً حرمان العامل من التمتع بالحماٌة التً ٌقررها نظام العمل، كما أنه  هذه العلة غٌر صحٌحة على إطالقها فالقرابة

لٌس من المنطق أن ٌتمتع العمال الذٌن ال تربطهم بصاحب العمل أي صلة قرابة بهذه الحماٌة فً حٌن ٌحرم منها العمال من أقارب صاحب 

 العمل.

احب العمل على التحدٌد السابق إنما ٌتعٌن باإلضافة الى ذلك ان تكون المنشؤة عائلٌة والمنشاة ال ٌكفً ان ٌكون العامل من افراد اسرة ص

 /أ/ عمل هً المنشاة التً ال ٌعمل بها سوى افراد اسرة صاحب العمل.7العائلٌة وفقآ لنص المادة 

ك إذا ضمت المنشاة عماال أخرٌن ولو كان عامال ما عبر عنه النص سالف الذكر بقوله "المنشاة التً ال تضم سواهم "وبناء على ذلوهو 

واحداَ من غٌر أصول صاحب العمل وان علوا او فروعه وان نزلوا فال محل لتطبٌق هذا االستثناء وٌشترط المشرع المصري ضرورة توافر 

زام مفروض علٌه بهذه االعالة أي اكان شرط اإلعالة الفعلٌة باإلضافة إلً الشرطٌن السابقٌن ال مكان أعمال االستثناء وسواء كان هناك الت

مصدره ام كانت اختٌارٌة أي كان صاحب العمل متبرعا بها فكل ما ٌشترطه ان ٌكون صاحب العمل عائل لهم بالفعل أي ٌتولى االنفاق على 

ٌة الهامل من الناحٌة االقتصادٌة اقاربه المعنٌٌن بهذا االستثناء بكل ما تعنٌه النفقة من عناصر كالمؤكل والملبس والمسكن بحٌث تتوفر تبع

 لصاحب العمل.

وان كنا نرى انه من األصوب ان ٌتطلب نظام العمل السعودي هذا الشرط حتى ٌضٌق نطاق هذا االستثناء وٌتسع نطاق العمال المستفٌدٌن 

ام التؤمٌنات االجتماعٌة بخصوص تلك من الحماٌة القانونٌة المقررة فً نظام العمل خاصة وان المنظم السعودي قد أعمل هذا الشرط فً نظ

الفئة حٌن اشترط الستثنائهم من الخضوع ال حكامه ان ٌعٌشوا مع صاحب العمل تحت سقف واحد وإذا توافر الشرطان السابقان فال تخضع 

 العالقة بٌن العامل القرٌب وصاحب العمل ال حكام نظام العمل

قرابة تنفي مظنة استغالل صاحب العمل ال فراد اسرته واقاربه وانه يخشى أن يؤدى والحكمة من هذا االستثناء ترجع الي أن رابطة ال

 تطبيق نظام العمل على العالقة بين صاحب العمل وافراد اسرته إلى افساد الروابط العائلية.
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 ثانيا: عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

 الحكمة من استثناء خدم المنازل ومن في حكمهم.

فً خدمة صاحب العمل باعتبار أن هذا العمل ٌتصف بالخصوصٌة الشدٌدة والصلة المباشرة التً  بٌعة العمل الذي ٌقومون بهطتعود إلى 

تربط بٌنهم وبٌن مخدومٌنهم والتً تمكنهم من االطالع على أسرارهم وشئونهم الخاصة وهو ما ٌتطلب ضرورة معاملتهم معاملة خاصة 

 ً الوقت نفسه حماٌة أسرار صاحب العمل وحٌاته الخاصة باإلضافة إلى أن التؤكد من احترام أحكام نظامتختلف عن باقً العمال، وتكفل ف

 العمل ٌتطلب دخول مفتش العمل إلى مكان العمل وهو االمر الذي ٌتعارض مع حرمة المسكن والحٌاة الخاصة لصاحب العمل.

  والقضاء فً تحدٌدهما لهذه الطائفة على ضرورة توافر شرطٌن الستثناء عمال الخدمة المنزلٌة ومن فً حكمهم من ٌجمع الفقه

 الخضوع لنظام العمل وهما:

 أن ٌكون محل مزاولة الخدمة منزل معد للسكنى أو أحد األماكن الملحقة به. الشرط األول:

 و طبٌعة ٌدوٌة مادٌة لقضاء حاجات شخصٌة للمخدوم أو ذوٌه بشرط أن ٌتم ذلكأن ٌكون العمل الذي ٌمارسه العامل ذ الشرط الثاني:

 داخل منزل معد للسكنى أو فً أحد األماكن الملحقة به.

 

 يخضع لنظام العمل  ال

 من ٌقومون بؤعمال ٌدوٌة مادٌة لقضاء حاجات شخصٌة للمخدوم أو ذوٌه فً منزل معد للسكنى خدم المنازل:

 كل من ٌقوم بعمل ٌدوي لخدمة صاحب العمل أو ذوٌه خارج نطاق المنزل المعد للسكنى المنازل:من هم في حكم خدم 

 يعد من خدم المنازل

ل الطاهً ومربٌة األطفال، ومن ثم ٌخرجون من نطاق تطبٌق نظام العمل باعتبار أن عملهم له الصفة المادٌة البحتة إضافة إلى أنه ٌإدى داخ

 للسكنى.المنزل الخاص المعد 

 من واقع القضايا العمالية

 ال ٌخضع الحارس والبستانً والسائق لنظام العمل.

 ال يعد من خدم المنازل

مل كل من ٌقوم بعمل ذهنً لصاحب العمل أو إلى من ذوٌه مثل السكرتٌر الخاص وأمٌن المكتبة الخاصة وذلك استنادا إلى تخلف معٌار الع

 .المادي

 .ويٍ ثى يخضع انحكاو َظاو انعًم
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 الراجح فقها هو التفرقة بٌن بواب المنزل الخاص وبواب العمارة االستغاللٌة.

 بواب المنزل الخاص

 ٌعد من خدم المنازل المستثنٌن من الخضوع لنظام العمل باعتبار أنه ٌقوم بعمل ٌدوي ٌتصل بالخدمة الشخصٌة لصاحب العمل.

 بواب العمارة االستغاللية

فً  اختلفت فً شؤنه آراء الفقهاء حٌث ذهب رأي إلى القول بؤن بواب العمارة االستغاللٌة ال ٌعتبر من خدم المنازل بل أنه ال ٌعتبر ممن هم

حكم خدم المنازل نظرا لعدم وجود أٌة صلة مباشرة بٌنه وبٌن صاحب العمل وبالتالً ال ٌمكنه الوقوف على أسراره وهً الحكمة من 

 من الخضوع لنظام العمل.االستثناء 

فً حالة الجمع بٌن أكثر من عمل )أي أن الشخص الواحد ٌجمع بٌن عملٌن أحدهما ذو طبٌعة مادٌة تتصل بخدمة صاحب العمل الشخصٌة 

 واألخر ذو طبٌعة ذهنٌة( 

 العبرة بالعمل االساسي.

 وضع الئحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم.

نازل ومن فً حكمهم لنظام العمل أن عملهم ٌظل بال مظلة تشرٌعٌة فقد أوجب نظام العمل على وزارة العمل لٌس معنى عدم خضوع خدم الم

بالتنسٌق مع الجهات المختصة وضع الئحة خاصة لخدم المنازل ومن فً حكمهم تحكم عالقاتهم بمخدومٌهم وتبٌن حقوق وواجبات كل طرف 

 .منهم

 ومن في حكمهم : عمال الزراعة والرعاة الخاصونثالثاً 

ال ٌخضع لنظام العمل، العمال الذٌن ٌشتغلون فً المنشآت الزراعٌة الخاصة سواء كانوا ٌعملون فً المراعً، كرعً األغنام والمواشً 

اعتبارها وتربٌتها والساهر على شئونها، أو فً الزراعة بمعناها الفنً الدقٌق الذي ٌشامل إعداد األرض والقٌام بالغرس والسقاٌة والحصاد ب

أعمال غٌار ثابتة فً نتائجها وٌمتد هذا االستثناء للعمال الذٌن ٌشتغلون فً قطاع الزراعة وال ٌقومون بالعمل فً األرض مثل المحاسب 

 والحارس والسائق.

 العلة من استثناء أفراد هذه الفئة من الخضوع لنظام العمل:

علٌها الصفة الموسمٌة وهو ما ٌجعل من الصعوبة بمكان إخضاعهم لنظام العمل عالوة تكمن فً أن عالقة عملهم تبدو غٌر منتظمة إذ ٌغلب 

على ما ٌمكن أن ٌتعرض له المحصول الزراعً من تقلبات موسمٌة قد تإثر على دخول المزارعٌن )أصحاب األعمال( فتحول بٌنهم وبٌن 

 القدرة على الوفاء بااللتزامات المنصوص علٌها فً نظام العمل.
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 ية واالتحادات الرياضية ومدربوها: العبوا األندخامساً 

حرص المنظم على إخراجهم من دائرة تطبٌق نظام العمل، مإثراً خضوعهم للوائح التً تصدرها المإسسة العامة لرعاٌة الشباب فً هذا 

ٌمٌزها عن عالقة العمل العادٌة وهو ما  الشؤن باعتبار أن عالقة الالعبٌن والمدربٌن باألندٌة واالتحادات الرٌاضٌة لها من الخصوصٌة ما

ٌمكن أن ٌخرج أعضائها من محٌط تطبٌق نظام العمل وإن كنا نرى خضوعهم لنظام العمل فٌما لم ٌرد فً شؤنه نص فً تلك اللوائح الخاصة 

 بهم.

 فئات أخرى غير خاضعة لنظام العمل: خامساً 

بعة من نظام العمل فئات أخرى حرص المنظم على إخراجهم من نطاق تطبٌق نظام إلى جانب هذه الفئات سالفة الذكر تضمن نص المادة السا

 وهما:العمل الجدٌد 

عمال البحر الذٌن ٌعملون على سفن نقل تقل حمولتها عن خمسمائة طن، وهو ما ٌعنى أن البحارة الذٌن ٌعملون على سفن نقل  .1

 طن ٌعدوا عماال خاضعٌن لنظام العمل. )سواء فً ذلك البضائع او االشخاص( تزٌد حمولتها عن خمسمائة

العاملون غٌر السعودٌون القادمون ألداء مهمة محددة ولمدة ال تزٌد على شهرٌن: وكنا نفضل، فً هذا الشؤن لو كان المنظم قد جعل  .2

 مدة المهمة المحددة ثالثة أشهر أسوة بما هو موجود فً نظام التؤمٌنات االجتماعٌة السعودي.

 ثناة من بعض أحكام نظام العملالفئات المست  -ب

باإلضافة إلى الفئات سالفة الذكر والتً استثناها المنظم كلٌة من الخضوع لكل أحكام نظام العمل فقد حدد نظام العمل ثالث فئات أخرى 

 : وهذه الفئات الثالث هيتستثنى فقط من بعض أحكام النظام وتخضع للبعض اآلخر من تلك األحكام 

  :ألحكام الخاصة بعقد التأهيل والتدريب المهنيالعمال الخاضعون ل .1

ال ٌخضع هإالء العمال سوى لألحكام بعقد التدرٌب المهنً فقط دون سواها من باقً أحكام النظام مع مالحظة أن هذا االستثناء ال ٌسري 

تواهم ال حاللهم تدرٌجٌاً محل العمالة على العاملٌن السعودٌٌن لدى صاحب العمل الذٌن ٌلتزم صاحب العمل بتؤهٌلهم وتدرٌبهم وتحسٌن مس

 من نظام العمل. 42غٌر السعودٌة وفقاً لنص المادة 

 العاملون لبعض الوقت. .2

هو العمل الذي ٌإدٌه عامل غٌر متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل الٌومٌة المعتادة  العمل لبعض الوقت

الوقت العامل الذي ٌتؤثر من جراء التخفٌض الجماعً والمإقت لساعات العمل والذي ٌجرٌه صاحب لدى المنشؤة وال ٌعتبر عامال لبعض 

 من نظام العمل. 111العمل ألسباب هٌكلٌة أو اقتصادٌة، وفقا لنص المادة 

 ويخضع العاملون لبعض الوقت فقط 

ر به قرار من وزٌر العمل فً هذا الشؤن وال ٌخضعون لباقً لألحكام المتعلقة بالسالمة والصحة المهنٌة وإصابات العمل، وما ٌمكن أن ٌصد

 أحكام النظام.
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 العمال المشتغلون في األعمال العرضية والموسمية والمؤقتة. .3

العمل الذي ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضً طبٌعة إنجازه مدة محددة أو ٌنصب على  وٌقصد بالعمل المإقت:

 (2/1نتهً بانتهائه، وال ٌستغرق إنجازه فً كل الحاالت أكثر من تسعٌن ٌوما )معمل بذاته وٌ

 العمل العرضي: 

 (2/11هو العمل الذي ال ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من نشاط وال ٌستغرق إنجازه أكثر من تسعٌن ٌوما )م 

 العمل الموسمي:

 .العمل الذي ٌتم فً مواسم دورٌة معروفة 

الفئات الثالثة المشتغل أفرادها فً أي من تلك األعمال ال تسري علٌهم من أحكام نظام العمل سوى األحكام الخاصة بواجبات العمال هذه 

والقواعد الخاصة بتؤدٌب العمال والتنظٌم القانونً لوقت العمل، والعطالت الرسمٌة وقواعد السالمة والصحة المهنٌة وإصابات العمل 

 ما ٌمكن أن ٌقرره وزٌر العمل، دون باقً أحكام النظاموالتعوٌض عنها و

 ملخص الفصل الثاني  2-3 

 االصل هو سرٌان نظام العمل على عالقات العمل الخاص التابع المؤجور  ־

استثنى المنظم بعض طوائف من العمال من الخضوع ألحكام نظام العمل بصفة كاملة وذلك العتبارات خاصة وهً افراد اسرة صاحب  ־

العمل العبو االندٌة واالتحادات الرٌاضٌة ومدربوها العمالة المنزلٌة ومن فً حكمهم عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن فً حكمهم 

ن فً سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن والعاملون غٌر السعودٌٌن القادمون ألداء مهمة محددة ولمدة ال تزٌد عمال البحر الذٌن ٌعملو

 على شهرٌن 

تستثنى فقط من بعض احكام النظام وهً العمال الخاضعون لألحكام الخاصة بعقد التؤهٌل والتدرٌب المهنً  حدد نظام العمل ثالثة فئات ־

 العرضٌة والموسمٌة والمإقتة  ال المنشغلون فً االعمالالعاملون لبعض الوقت والعم
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 عقد العمل

 

 تمهٌد:

تنشأ عبلقات العمل فً الغالب عن عقد العمل ٌتعهد بمقتضاه عامل بأن ٌعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر ومن ثم 

 مضمون نظام العمل.فإن أحكام ذلك العقد تمثل جوهر 

عبلقة التبعٌة واألجر وعلى أساس عبلقة التبعٌة ٌمكن تمٌٌز عقد العمل عن العقود األخرى المشابهة كعقد  وٌتمٌز عقد العمل بعنصرٌن هما:

ألجر المقاولة وعقد الشركة وعقد الوكالة وعقد اإلٌجار ونظراَ لؤلهمٌة الحٌوٌة لؤلجر بالنسبة للعامل فقد عنى المنظم بتنظٌمه فتبٌن صور ا

 على النحو التالً:ولذلك سوف نتطرق الى كل هذه الموضوعات بالتفصٌل ه والقواعد الخاصة بحماٌة األجر وكٌفٌة تحدٌده وقواعد الوفاء ب

 

 عقد العمل الجوهرٌة عناصر 

 عنصر التعبٌة: 3 – 3 – 1

إن مناط تمٌٌز عقد العمل عن غٌره من العقود هو توافر عنصر التبعٌة الذي ٌتمثل فً خضوع العامل لرقابة وإشراف صاحب العمل 

 ود بعنصر التبعٌة ثم نستخدم هذا العنصر لتمٌٌز عقد العمل عما قد ٌختلط به من عقود.ونستعرض فٌما ٌلً المقص

 األجر: 3 – 3 – 2

 وتنقسم األجر إلى فئتٌن: 2/14,2/15ٌعرف نظام العمل األجر فً نص المادة 

كان نوع األجر أو  للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب مهما ىما ٌعط"كل  بأنه 2/14ألجر األساسً وتعرفه المادة ا -أ 

 طرٌقة أدائه مضافاَ إلٌه العبلوات الدورٌة".

 

"األجر األساسً مضافاَ إلٌه سائر الزٌادات األخرى التً تقرر للعامل مقابل جهد بذله فً  بأنه 2/15األجر الفعلً وتعرفه المادة  -ب 

 عقد العمل أو الئحة تنظٌم العمل".لها فً أداء عمله أو التً تقرر للعامل لقاء العمل بموجب العمل أو مخاطر ٌتعرض 

 

ذمة العامل مقابل العمل الذي ٌؤدٌه تنفٌذاَ لعقد العمل وذلك أٌا كان نوعه أو االسم  لما ٌدخٌتضح إذن من النصوص السابقة أن األجر هو كل 

ٌمكن تسمٌة باألجر أو األتعاب الذي ٌطلق علٌه أو صورته وأٌا كانت طرٌقة احتسابه فاألجر ٌمكن أن ٌأخذ صورة نقدٌة أو صورة عٌنٌة و

 أو الراتب وٌمكن أن ٌشمل عدة صور كالمنحة والربح والبدل إلى غٌر ذلك.
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  أوال/ تعرٌف عقد العمل:

الذي ٌبرم بٌن صاحب عمل وعامل ٌتعهد بموجبه العامل بأن ٌعمل لد صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أي كان  العقدهو 

 نوعه.

 

 العمل عقد ملزم للجانبٌن: دأوال: عق

ٌترتب على ابرام عقد العمل التزامات متبادلة على عائق كل من العامل وصاحب العمل حٌث ٌولد حقوق لكل طرف تجاه الطرف اآلخر 

 أهمها التزام العامل بأداء العمل والتزام صاحب العمل بدفع األجر للعامل.

 العمل عقد معاوضة: دعق ثانٌا:

ففً عقد العمل ٌحصل كل طرف فٌه على مقابل لما ٌعطً فالعامل ٌؤدي العمل مقابل األجر بٌنما صاحب العمل ٌؤدي األجر عوضاَ عن 

 العمل الذي ٌستوفٌه وعلى ذلك إذا اتفق الطرفان على قٌام أحدهما بأداء العمل بدون أجر تحت إدارته وإشراف اآلخر فبل ٌعد ذلك عقد عمل

 فق الطرفان على أن ٌؤدي أحدهما لآلخر أجر دون عمل فبل ٌعد ذلك عقد عمل أٌضاَ.وكذلك إذا ات

 العمل عقد رضائً: دعق ثالثا:

متطابقتٌن النعقاد عقد العمل أي اقتران القبول باإلٌجاب فبل ٌشترط فً عقد العمل أي شكل خاص مالم تنص  إرادتٌنٌكفً تبادل التعبٌر عن 

 خبلف ذلك.األنظمة واللوائح على 

ظم أجاز وال ٌؤثر فً ذلك اشتراط أن ٌكون العقد مكتوباَ ألن الكتابة لٌست شرطاَ النعقاد العقد بل هً وسٌلة إلثباته والدلٌل على ذلك أن المن

عقدا  ابة ال ٌعدإثبات العقد بكافة طرق االثبات مما ٌدل على أن العقد الذي انتفت فٌه الكت –فً حالة عدم وجود عقد مكتوب  –للعامل وحده 

 /عمل(. 51هو الذي ٌدعً وجوده )المادة  باطبل ولكن تكون واجبة ألثبات عقد العمل إذا كان صاحب العمل
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 العمل من عقود المدة فً أغلب األحوال: دعق رابعا:

ٌكون العقد فورٌا إذا كان الزمن ال ٌعد ٌكون العقد زمنٌا إذا كان الزمن ٌشكل عنصرا جوهرٌا فٌه بحٌث ٌقاس به االلتزامات المتقابلة فٌه و

 عنصرا جوهرٌا فٌه.

 ولذلك ٌعد عقد العمل عقدا زمنٌا بحسب األصل إذ ٌلتزم العامل بتقدٌم عمله لمدة من الزمن معٌنة أو غٌر معٌنة بحٌث ٌكون الزمن ضرورٌا

 األجر للعامل علً أساس مدة عمله.لقٌاس العمل كما ٌعد ضرورٌا لتحدٌد مقدار األجر حٌث ٌلتزم صاحب العمل بتقدٌم 

ان على وإذا كان عقد العمل فً أغلب األحوال عقداَ زمنٌاَ إال أنه فً بعض الحاالت ٌكون عقداَ فورٌاَ وذلك فً الحاالت التً ٌتفق فٌها الطرف

 اب األجر بالقطعة.ضرورة تحقٌق نتٌجة معٌنة بغض النظر عن الزمن الذي ٌنفق فً الوصول لهذه النتٌجة مثال ذلك حالة حس

 العمل من العقود الواردة على العمل: دعق خامسا:

محبلَ ٌعد عقد العمل من العقود الواردة على العمل حٌث أن األداء الرئٌسً المقصود من عقد العمل هو القٌام بالعمل وٌتمٌز العمل الذي ٌكون 

 ٌز أٌضا بأنه عمل مأجور.لعقد العمل بأنه عمل تابع ٌتم تحت إشراف ورقابة صاحب العمل وٌتم

 سادسا: عقد العمل من العقود التً تقوم على االعتبار الشخصً من جهة العامل:

ئه تراعً شخصٌة العامل عند ابرام عقد العمل إذ ٌأخذ صاحب العمل مهاراته وسلوكه فً االعتبار وتمتد هذه الخاصٌة إلى تنفٌذ العقد وانتها

مل العمل بنفسه فبل ٌجوز للعامل بغٌر موافقة صاحب العمل أن ٌقوم بإحبلل غٌر محله فً أداء العمل وٌترتب على ذلك وجوب أن ٌؤدي العا

 كما ٌنتهً عقد العمل بوفاة العامل.

 عقد العمل وعقد الوكالة: 3 – 3 – 1 – 2 – 3

وللتفرقة بٌن عقد العمل وعقد الوكالة أهمٌة عملٌة بالغة  عقد بمقتضاه ٌلتزم الوكٌل بأن ٌقوم بعمل قانون لحساب المؤكل عقد الوكالة هو

كان  نظرا الختبلف النظام القانونً لكل من العقدٌن فاألصل أن عقد العمل ال ٌنتهً بوفاة صاحب العمل وال ٌجوز انهاؤه قبل انقضاء مدته إذا

غٌر محددة المدة بٌنما فً عقد الوكالة ٌجوز للموكل عزل محدد المدة أو قبل اخطار الطرف اآلخر وانتهاء مهلة االخطار إذا كان العقد 

 الوكٌل فً أي وقت وللوكٌل الحق فً أن ٌتنازل عن الوكالة فً أي وقت.

 وقد وضعت عدة معاٌٌر فً تمٌٌز عقد العمل عن عقد الوكالة:

 .المعٌار األول: شكل األجر

الوكالة ٌستند إلى اختبلف شكل األجر فهو ثابت فً عقد العمل ومتغٌر فً  ذهب جانب من الفقه إلى أن معٌار التمٌٌز بٌن عقد العمل وعقد

 عقد الوكالة على أساس أن الوكٌل غالبا ما ٌحصل على عمولة.

د عٌب على هذا المعٌار أنه غٌر دقٌق ألن أجر العامل قد ٌتحدد فً صورة نسبة مئوٌة من االٌرادات أو األرباح أو فً صورة عمولة مما وق

 ألجر متغٌر كما قد ٌحصل الوكٌل علً أتعاب محددة فٌكون أجره ثابتا.ٌجعل ا
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 المعٌار الثانً: طبٌعة العمل

تحدد ذهب جانب آخر من الفقه إلى أن معٌار التمٌٌز بٌن عقد العمل وعقد الوكالة ٌستند إلى اختبلف طبٌعة العمل فً كل منهما فعقد الوكالة ٌ

 ٌتحدد نطاق عقد العمل باألعمال المادٌة سواء كانت ٌدوٌة أو ذهنٌة.نطاقه باألعمال القانونٌة بٌنما 

على األعمال المادٌة وحدها ذلك أن المنظم فً  رال ٌقتصوقد انتقد هذا المعٌار من عدة جوانب فهو من جانب غٌر دقٌق ألن عقد العمل 

عمل مطلقاَ فقد ٌكون العمل محل التعاقد عمبلَ مادٌاَ أو عمبلَ تعرٌفه لعقد العمل لم ٌقصر موضوعه على العمل المادي وحده وإنما ورد لفظ ال

 قانونٌاَ ولذلك فإن صح استبعاد العمل المادي من نطاق عقد الوكالة فالعكس غٌر صحٌح.

وال حاطه إذ أن االختبلف من حٌث طبٌعة العمل ال ٌنهض سنداَ كافٌاَ الختبلف المركز القانونً لمن ٌؤدي العمل  مقنن ومن جانب آخر غٌر

 العامل بالضمانات القانونٌة التً ٌقررها نظام العمل لمجرد قٌامه بتصرفات قانونٌة ال بأعمال مادٌة وحرمان الوكٌل منها.

 المعٌار الثالث: رابطة التبعٌة القانونٌة.

معٌار آخر للتمٌٌز بٌن العقدٌن وقد استقر  ازاء عدم دقة وكفاٌة المعاٌٌر السابقة للتمٌٌز بٌن عقد العمل وعقد الوكالة كان البد من البحث عن

ل خاضعا الفقه الحدٌث على أن المعٌار الذي ٌستند إلٌه فً هذا الصدد هو معٌار التبعٌة القانونٌة ومن ثم ٌعد العقد عمل متً كان القائم بالعم

ً أو عمل مادي، وٌعد العقد عقد وكالة إذا كان لرقابة وإشراف صاحب العمل بغض النظر عما إذا كان العمل المكلف به التابع هو عمل قانون

 موضوعه القٌام بعمل قانونً وكان المكلف بأدائه ال ٌخضع لرقابة وإشراف من ٌتم العمل لحسابه.

إذا من موكله أوامر وتوجٌهات ٌجب علٌه االلتزام بها ولكن  ٌتلقىعلى أن ٌنبغً توخً الدقة فً تطبٌق هذا المعٌار نظرا ألن الوكٌل بدوره 

له أداؤها بٌنما العامل ال ٌتمتع بهذا  المؤكلالوكٌل ٌتقٌد بأوامر المؤكل وتوجٌهاته إال أنه ٌحتفظ بقدر من الحرٌة واالستقبلل فً أداء المهمة 

مكانه االستقبلل حٌث ٌخضع لرقابة صاحب العمل واشرافه ال من حٌث اإلشراف العام فقط، وإنما من حٌث التنفٌذ كتحدٌد طرٌقة العمل و

 وزمانه كما ٌتعرض العامل لجزاءات إذا لم ٌنفذ العمل على الوجه المطلوب.
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 ثانٌا: شروط عقد العمل

 نسختٌن ٌحتفظ كل من طرفٌه بنسخة ٌجب أن ٌكتب عقد العمل من .1

 لئلثبات فهًوالكتابة لٌست شرطا النعقاد عقد العمل إذ هو عقد رضائً ٌنعقد دون الحاجة إلفراغه فً شكل معٌن وإذا تمت كتابة العقد 

ا حتى ولو كان غٌر مكتوب وفً هذه الحالة ٌكون وحفظ حقوق الطرفٌن خاصة العامل لذلك حرص المنظم على النص على أن العقد ٌعد قائم

 العقد طلب كتابة العقد فً أي وقت. طرفًلكل من 

 لإلثباتالكتابة لٌست شرطا النعقاد العقد وانما 

 ماذا لو لم ٌكتب عقد العمل؟

 أجاز المنظم للعامل وحده اثبات والحقوق عنه بكافة طرق االثبات وذلك حماٌة لمصلحة العامل.

 العقد على البٌانات األساسٌة:احتواء  .2

تضع الوزارة نموذجا موحدا لعقد العمل ٌحتوي بصورة أساسٌة علً: اسم صاحب العمل ومكانه واسم العامل وجنسٌته وما ٌلزم ألثبات 

 الشخصٌة وعنوان اقامته واألجر المتفق علٌه ونوع العمل ومكانه وتارٌخ االلتحاق به ومدته إن كان محدد المدة.

 دا أخري بما ال ٌتعارض مع النظامالعقد أن ٌضٌفوا إلٌه بنو ولطرفً

 ثالثا: أطراف عقد العمل

 العامل (1

 هو كل شخص طبٌعً ٌعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه.

ن العامل ال ٌمكن أن ٌكون ٌتضح من التعرٌف السابق أن العامل ال بد أن ٌكون شخصا طبٌعٌا ٌستوي أن ٌكون ذكرا أم أنثى، وهو ما ٌعنى أ

 سواء أكان مجهودا عضلٌا أم ذهنٌا. – إراديشخصا اعتبارٌا، ألن العمل الذي ٌجب أن ٌؤدٌه العامل ٌتطلب بذل مجهود 

 العبرة اذن بكونه عامبل فً خدمة صاحب العمل بغض النظر عن نوع هذا العمل ومكانة العمل فً السلم الوظٌفً.

 صاحب العمل (2

  ٌستخدم عامبل أو أكثر لقاء أجر. اعتباريهو كل شخص طبٌعً أو 

 وعلى ذلك فإن صاحب العمل قد ٌكون:

  شخصا طبٌعٌا أو شركة أو جمعٌة أو مؤسسة طالما أن هذا الشخص ٌباشر نشاطا وٌستعٌن فً مباشرته لهذا النشاط طبٌعٌٌن

الذي ٌباشره صاحب العمل سواء كان نشاطا إنتاجٌا أم نشاطا  ٌعملون تحت إدارته وإشرافه لقاء أجر أي كانت طبٌعٌة النشاط

 خدمٌا.

 

40

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


                      الخامسةالمحاضرة  –  نظام العمل والخدمة المدنٌة

 6الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ،  إعداد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 نفس مهنة العاملصاحب العمل  احترافال ٌشترط 

 كصاحب عمل  –ولو كان هو  حكام نظام العمل باعتباره صاحب عمل،ألله ٌرتبط معهم بعقد عمل، وٌخضع من ٌتعاقد مع عمال لبناء منزل ف

  .التنظٌمٌة أو اإلدارٌةجرد إشرافه على هذ العمل من الناحٌة ٌحترف مهنة البناء، فٌكفى م ال –

 بقصد تحقٌق الربحأن ٌكون أدائه لعمله ٌشترط فً صاحب العمل وال 

  األخرىالرٌاضٌة واالجتماعٌة وغٌرها من الجهات  والنواديولذلك ٌطبق نظام العمل على من تستخدمهم الهٌئات الخٌرٌة والثقافٌة 

بو األندٌة الرٌاضٌة ومدربٌها( التً ال تهدف من وراء نشاطها إلى تحقٌق الربح فهذه الهٌئات تعتبر صاحب عمل )فٌما عدا الع

 .اوإشرافهبالنسبة لمن تستخدمهم من العمال لقاء أجر وتحت إدارتها 

 رابعا: عناصر عقد العمل

 

 عنصر العمل .1

مضمون التزام العامل كما أن الغرض الذي ٌسعى صاحب العمل إلى الحصول علٌه من العمل عنصر جوهري من عناصر عقد العمل اذ هو 

 ابرام هذا العقد.

 تعرٌف العمل

هو الجهد المبذول فً كافة النشاطات االنسانٌة تنفٌذا لعقد عمل )مكتوب أو غٌر مكتوب( بصرف النظر عن طبٌعتها أو نوعها صناعٌة كانت 

 و غٌرها عضلٌة كانت أم ذهنٌة.أو تجارٌة أو زراعٌة أو فنٌة أ

 ٌجب أن ٌكون العمل محل العقد:

 ممكنا فً ذاته غٌر مستحٌل. ־

مشروعا فبل ٌجوز مثبل أن ٌكون العمل واردا على االتجار فً الخمور أو المخدرات كما ال ٌجوز تشغٌل األحداث أو النساء فً المناجم  ־

 والمحاجر أو فً االعمال الخطٌرة التً ٌحددها النظام.
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 عنصر التبعٌة .2

  وهذا العنصر من أهم العناصر التً تمٌز عقد العمل من غٌره من العقود فنظام العمل ال ٌحكم سوى العمل التابع الذي ٌقوم به

 إدارته وإشرافه )عبلقة التبعٌة(.العامل لحساب صاحب العمل وتحت 

 لقد اختلفت اآلراء فً تحدٌد معنى التبعٌة الى مذهبٌن:

 مذهب التبعٌة القانونٌة  -                   التبعٌة االقتصادٌةمذهبٌة  -

 مذهب التبعٌة االقتصادٌة -أ

 وٌتحقق ذلك إذا كان صاحب العمل ٌستأثر بعمل العامل مقابل األجر الذي ٌعتبر المورد الوحٌد للعامل.

 طبقا للراي الراجح فً الفقه لم ٌؤخذ بهذا المذهب لألسباب اآلتٌة:

 عنصر غٌر محدد: .1

 األفراد ٌعتمدون فً معٌشتهم على مورد واحد للرزق. خصوصا وأن معظم 

 عنصر غٌر قانونً. .2

 .وانما هو عنصرا اجتماعٌا وال ٌمكن أن ٌقوم تكٌٌف العقد على المركز االجتماعً للمتعاقدٌن 

 مذهب التبعٌة القانونٌة -ب

  ٌر ٌحدد للعامل العمل الذي ٌقوم به وأسلوبه فً ورقابة صاحب العمل فاألخ إلشرافوٌقصد بالتبعٌة القانونٌة: أن ٌكون العامل خاضعا

 العمل ومكان العمل وزمانه وتوقٌع الجزاء علٌه فً حالة المخالفة.

 .وهذا المذهب هو المذهب الشائع لدى الفقهاء فالمقصود بالتبعٌة اذن التبعٌة القانونٌة 

 

 لقانونٌةٌشترط لتوافر التبعٌة ا ال

 االشراف المباشر

وجود العامل تحت االشراف المباشر لصاحب العمل بحٌث ٌؤدي العمل تحت سمعه وبصره بل ٌكفً أن تتوافر سلطة االشراف والتوجٌه من 

 صاحب العمل ولو كان العامل بعٌدا عن نظره عند قٌامه بالعمل.

 االشراف الفنً

ى العامل اذ ٌكفً توافر التبعٌة القانونٌة فً شقٌها أن ٌكون صاحب العمل على دراٌة فنٌة ببٌانات العمل أو له االشراف الفنً الكامل عل

 أو التنظٌمً. اإلداري
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 عنصر األجر .3

  تعرٌف األجر: -أ

 هو ما ٌدفع للعامل مقابل عمله وهو السبب الذي ٌدفع العامل الى القٌام بالعمل.

 ٌستحق العامل األجر:

 كان باطبل فبل ٌستحق األجر ألن الباطل معدوم والمعدوم ال ٌترتب علٌه أثر.إذا كان عقد العمل صحٌحا أما إذا  .1
 بإعبلن استعداده للعمل بغض النظر عما إذا قام به فعبل أم ال. .2

 أوال: تعرٌف األجر:

 وٌقسم األجر إلى فئتٌن: 2/14,2/15ٌعرف نظام العمل األجر فً نص المادة 

للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب مهما كان نوع األجر أو  ىما ٌعط"كل  بأنه 2/14األجر األساسً وتعرفه المادة  -أ 

 طرٌقة أدائه مضافاَ إلٌه العبلوات الدورٌة.

األجر األساسً مضافاَ إلٌه سائر الزٌادات األخرى التً تقرر للعامل مقابل جهد بذله فً  "بأنه 2/15األجر الفعلً وتعرف المادة  -ب 

 فً أداء عمله أو التً تقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو الئحة تنظٌم العمل. العمل أو مخاطر ٌتعرض لها

كل ما ٌدخل ذمة العامل مقابل العمل الذي ٌؤدٌه تنفٌذاَ لعقد العمل وذلك أٌا كان نوعه أو  ٌتضح إذن من النصوص السابقة أن األجر هو

سابه فاألجر ٌمكن أن ٌأخذ صورة نقدٌة أو صورة عٌنٌة وٌمكن تسمٌته باألجر االسم الذي ٌطلق علٌه أو صورته وأٌا كانت طرٌقة احت

 أو األتعاب أو الراتب، وٌمكن أن ٌشمل عدة صور كالمنحة والربح والبدل إلى غٌر ذلك.

 ومن ثم ال ٌعتبر أجراَ المبالغ التً ٌحصل علٌها العامل بعٌداَ عن العقد وأداء العمل كالتعوٌض عن الفصل التعسفً.

بمكان تحدٌد طبٌعة المبالغ التً ٌحصل علٌها العامل إذ ٌحرم العامل فً شأن بعض مستحقاته التً ال ٌصدق علٌها وصف  ومن األهمٌة

 األجر من الحماٌة القانونٌة المقررة لؤلجر ولذلك فإن المنظم ال ٌتمسك فً كل الحاالت بالمعنى القانونً الدقٌق لؤلجر باعتباره مقابل

 ث ٌخضع للنظام القانونً لؤلجر بعض ما ٌستحق للعامل دون أن ٌكون مقاببلَ للعمل باعتباره ملحقاَ به.للعمل، بحٌ
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 ثانٌا: شروط استحقاق األجر:

 حتى ٌعد ما ٌحصل علٌه العامل من صاحب العمل أجرا ٌجب أن ٌتوافر فٌه شرطان:

 ألداء العمل: الفعلًاألقل مقابل استعداد العامل  الشرط األول: ٌجب أن ٌكون األجر فً مقابل عمل العامل أو على

المتفق علٌه  األصل فً استحقاق األجر أنه لقاء العمل الذي ٌؤدٌه العامل تنفٌذاَ لعقد العمل ولذلك ال ٌستحق العامل أجراَ إذا لم ٌقم بأداء العمل

 ل والعامل لم ٌقم بتنفٌذ هذا االلتزام.ألن التزام صاحب العمل بدفع األجر ٌعد مقاببلَ اللتزام العامل بأداء العم

صاحب العمل بدفع أجر للعامل رغم عدم أدائه للعمل إذا كان راجعاَ إلى خطأ صاحب العمل  بإلزامومع ذلك قضى المنظم فً بعض الحاالت 

أنه مستعد ألداء عمله فً هذا الوقت / عمل بقولها "إذا حضر العامل ألداء عمله فً الوقت المحدد لذلك أو بٌن 62وهذا ما نصت علٌه المادة 

 ولم ٌمنعه عن العمل إال سبب راجع إلى صاحب العمل، كان له الحق فً أجر المدة التً ٌؤدى فٌها العمل".

 الشرط الثانً: ٌجب أن ٌكون األجر مستحقاَ بموجب عقد العمل, أو الئحة تنظٌم العمل:

حقا له ناشئا عن عقد العمل  باعتبارهٌجب أن ٌكون قد ثبت له فً ذمة صاحب العمل حتى ٌعد ما ٌحصل علٌه العامل من صاحب العمل أجرا 

أو الئحة تنظٌم العمل ورغم أن نص المادة الثانٌة من نظام العمل لم ٌتضمن النص على إمكان اعتبار العرف مصدراَ اللتزام صاحب العمل 

لً كل مبلغ تقاضاه العامل من صاحب العمل لقاء أدائه لعمله متى جرى العرف ببعض ملحقات األجر إال أننا نرى أنه ٌعد من قبٌل األجر الفع

 على اعتباره كذلك حتى ولو لم ٌكن منصوصاَ علٌه فً عقد العمل أو فً الئحة تنظٌم العمل.

بالوفاء به إال إذا أدى العامل فسبب التزام صاحب العمل بدفع األجر هو التزام العامل بأداء العمل تنفٌذاَ لعقد العمل وال ٌلتزم صاحب العمل 

 العمل على الوجه الوارد بالعقد وبقدر العمل الذي أداه.

هو السبب القانونً لطلب األجر وٌشترط الستحقاق األجر أن ٌكون عقد العمل قائماَ وٌستحق األجر من تارٌخ تسلم العمل ولٌس  وعقد العمل

 ة المدة المحددة للقبض.ي فً نهاٌمن وقت إبرام العقد وٌدفع األجر مؤخراَ أ
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واعتبرت أن إطالق لفظ األجر مطلقا دون تحدٌد ٌقصد به نصت المادة الثانٌة من نظام العمل على تعرٌف األجر األساسً واألجر الفعلً 

 األجر الفعلً

 األجر األساسً

هو كل ما ٌعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غٌر مكتوب مهما كان نوع األجر أو طرٌقة أدائه مضافا الٌه العبلوات 

 الدورٌة.

 الفعلًاألجر 

سائر الزٌادات المستحقة األخرى التً تقرر للعامل مقابل جهد بذله فً العمل أو مخاطر ٌتعرض لها مضافا الٌه  األساسًعبارة عن األجر 

 عمله أو التً تقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو الئحة تنظٌم العمل. أداءفً 

  العالوة الدورٌة:

ٌكون أول ٌناٌر من كل عام وٌتكرر صرفها بمرور سنة على صرف غالباَ ما  دوريهً مبلغ نقدي ثابت ٌضاف الً أجر العامل فً موعد 

 آخر عبلوة وتحتسب أول عبلوة بعد مرور عام على استبلم العامل للعمل.

  أهمٌة التفرقة بٌن األجر الفعلً واألجر األساسً 

من مفهوم األجر المستحق للعامل أو  الفعلًلٌس لها أثر اال فً حالة االتفاق بٌن العامل وصاحب العمل على استبعاد بعض عناصر األجر 

 الذي تسوى على أساسه مستحقات العامل االخرى سواء تم االتفاق على ذلك فً عقد العمل أو تضمنته الئحة تنظٌم العمل داخل المنشأة.

 ٌمكن أن نضفى علٌها وصف وبناء على تعرٌف األجر سالف الذكر ٌمكننا القول إن المبالغ التً ٌحصل علٌها العامل من صاحب العمل ال

 :التالٌةتوافرت فٌها الشروط اال إذا األجر 

 ل الفعلً ألداء العملتعداد العامٌجب أن تكون هذه المبالغ مقابال ألداء العمل أو على األقل مقابل اس .1

  ًٌحصل علها العامل كعوض عن نفقات وعلى ذلك فكل مبلغ ٌعطى للعامل دون أن ٌكون مقاببل ألداء العمل كما هو الحال فً المبالغ الت

على التعوٌض عن الفصل وغٌر ذلك من  كذلكمعٌنة تكبدها فً سبٌل أداء العمل مثل بدل سفر ال تعد من قبٌل األجر وهو ما ٌنطبق 

 المبالغ األخرى التً ٌحصل علٌها ألسباب أخرى غٌر أدائه للعمل.

 تنظٌم العمل ٌجب أن ٌكون األجر مستحقاَ بموجب عقد عمل أو الئحة .2

  وعلى الرغم من أن نص المادة الثانٌة من نظام العمل لم ٌتضمن النص على امكان اعتبار العرف مصدرا اللتزام صاحب العمل ببعض

مل لقاء أدائه لعمله متى جرى العرف عكل مبلغ تقاضاه العامل من صاحب ال الفعلًملحقات األجر اال اننا نرى أنه ٌعد من قبٌل األجر 

 عتباره كذلك حتى ولو لم ٌكن منصوصا علٌه فً عقد العمل أو فً الئحة تنظٌم العمل.على ا

ضً فً األصل أن ٌتحدد األجر بما ٌتفق علٌه المتعاقدان فً العقد ولكن هذا التحدٌد ال ٌخضع دائما إلرادة المتعاقدٌن وحدهما، بل ٌحدده القا

د الحد األدنى لؤلجور على نحو ٌواجه غبلء المعٌشة، ومن ثم فإن تحدٌد األجر إما أن بعض الحاالت وقد ٌتحدد بناء علً تدخل الدولة لتحدٌ

وسوف نعرض لكل صورة على حدة على النحو ٌتم باتفاق المتعاقدٌن أو عن طرٌق هٌئة تسوٌة الخبلفات العمالٌة أو بواسطة مجلس الوزراء 

 التالً:
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 تحدٌد األجر باتفاق المتعاقدٌن: .1

نظاماَ أن األجر ٌدور وجوداَ وعدما مع العمل ومداه والحق فً األجر ٌرتبط بتقدٌم العمل فً ذاته، وقد ٌرد االتفاق على األجر األصل المقرر 

عن فً عقد العمل ذاته، أو فً الئحة تنظٌم العمل التً تعد متممة للعقد، وللطرفٌن التراضً على مقدار األجر، وطرٌقة أدائه بشرط أال ٌقل 

 ى لؤلجور.الحد األدن

 ونعرض لطرق تحدٌد األجر باالتفاق ثم نبٌن مدى جواز تعدٌله.

 :باالتفاقطرق تحدٌد األجر  - أ

المعٌار الذي ٌحسب األجر وفقا له: فإما أن ٌحسب األجر على أساس وحدة زمنٌة معٌنة )كالساعة أو  باختبلفتختلف طرٌقة تحدٌد األجر 

طرٌقة اإلنتاج وإما أن ٌحسب علً أساس اإلنتاج بحٌث ٌكون لكل وحدة ٌنتجها العامل أجر معٌن الٌوم أو األسبوع أو الشهر( دون االعتداد ب

 العامل. كما فً األجر بالقطعة وقد ٌجمع بٌن الطرٌقتٌن معاَ لتحدٌد األجر، فٌتحدد أجر ثابت على أساس الزمن ثم ٌزداد هذا األجر تبعاَ إلنتاج

 أوال: حساب األجر بالزمن:

وفقاَ لهذه الطرٌقة على أساس وحدة زمنٌة معٌنة كالساعة أو الٌوم أو األسبوع أو الشهر دون النظر إلى كمٌة أو جودة اإلنتاج  وٌحسب األجر

 التً ٌحصلها العامل فً مثل هذه الوحدة الزمنٌة.

من للعامل ثبات أجره حٌث وأنسب هذه الصور للعامل هو األجر الذي ٌتحدد بالشهر فهذه الصورة تضمن االستقرار فً األجر حٌث تض

ت، ٌعتبر أجر للعامل مدفوعاَ عن مدة ثابتة ال تتغٌر هً مدة ثبلثون ٌوماَ، بصرف النظر عما ٌتخلل هذه الفترة من عطلة أسبوعٌة، أو إجازا

 لذلك ٌتعٌن احتساب أجره عن األعٌاد واإلجازات الرسمٌة.

للعامل فمن ناحٌة تضمن للعامل دخبل ثابتا مما ٌوفر له االستقرار فً معٌشته ومن وبذاك فإن طرٌقة تحدٌد األجر على أساس الزمن أفضل 

 ناحٌة أخرى تضمن له عدم اإلرهاق فً العمل.

ءات ولكن ٌعٌب هذه الطرٌقة أنها ال تحفز العمال على تحسٌن أو زٌادة اإلنتاج مما ٌؤدي إلى ارتفاع سعر التكلفة كما أنها تساوي بٌن الكفا

 .المتفاوتة

 ثانٌا: حساب األجر باإلنتاج:

وفقاَ لهذه الطرٌقة ٌحسب األجر على أساس وحدة إنتاجٌة معٌنة بصرف النظر عما استغرقه من زمن فً هذا اإلنتاج بحٌث ٌتناسب ما 

 ٌحصل علٌه العامل من أجر مع عدد الوحدات اإلنتاجٌة التً ٌحققها.

حساب األجر بالزمن وتسمح بالتعرف على القدرات المهنٌة للعمال وبالتالً توفر العدالة  وهذه الطرٌقة تتبلفى العٌوب التً وجهت إلى طرٌقة

 المهنٌة حٌث ٌتفاوت األجر بتفاوت اإلنتاج من عامل آلخر كما أنها تحفز العمال على زٌادة اإلنتاجٌة وترفع المنافسة فٌما بٌنهم.

 ومع ذلك فقد تعرضت هذه الطرٌقة للنقد لألسباب اآلتٌة:

 المالً والنفسً لدى العامل بما ٌؤثر على إنتاجٌته. االستقرارد تؤدى إلى انعدام ق -

 تؤدى إلى شٌوع روح المنافسة ولٌس التضامن بٌن العمال. -

 تؤدي إلى استنزاف جهد العامل واإلضرار به صحٌا إذ ٌضطر العامل إلى بذل أقصً جهد من أجل الحصول على أكبر دخل ممكن. -
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 لعامل بزٌادة حصٌلة إنتاجه وقد ٌأتً ذلك على حساب الكٌف أي جودة منتجاته.تؤدي إلى اهتمام ا -

 تؤدي إلى تحكم صاحب العمل بالعامل فاألخٌر هو الذي ٌحدد قواعد اإلنتاج ومواصفاته. -

األعٌاد  إجازاتو السنوٌة أو المرضٌة أ اإلجازاتقد تثٌر بعض الصعوبات خاصة بالنسبة لكٌفٌة حساب األجر الذي ٌستحقه العامل أثناء  -

 أو أثناء الراحة األسبوعٌة وكذلك فً حاالت العطل أو التوقف.

 ثالثا: حساب األجر بالطرٌحة:

حة تجمع هذه الطرٌقة بٌن الطرٌقتٌن السابقتٌن ووفقا لها ٌتم حساب األجر على أساس الزمن واإلنتاج وتعرف هذه الطرٌقة باسم األجر بالطرٌ

جزاء ثابت من األجر على أساس الزمن وٌزداد هذا األجر تبعا لمساهمة العامل فً زٌادة اإلنتاج كما ٌنقص أجر ومؤداها أن ٌؤدي للعامل 

 العامل كلما نقص اإلنتاج.

 وهذه الزٌادة فً كمٌة اإلنتاج قد تحسب على أساس النظر إلى اإلنتاج الشخصً لكل عامل حٌث ٌحدد للعامل أجراَ ثابتاَ ٌزداد تبعاَ لمدى

مته الشخصٌة فً زٌادة إنتاج المنشأة كما هو الحال بالنسبة للمندوبٌن التجارٌٌن ومندوبً التأمٌن حٌث تزداد العمولة المستحقة لهم مساه

 بحسب إنتاجهم.

 وقد تحسب على أساس النظر إلى اإلنتاج الكلً للمنشأة وذلك عن طرٌق حصول كل العمال على نسبة من أرباح المنشأة.

لتً ٌتحدد أجر العامل وفقا لها وفً الواقع ال ٌمكن تفضٌل طرٌقة دون أخرى فً حساب األجر، فلكل طرٌقة مزاٌاها هذه هً الطرق ا

وعٌوبها، وٌتوقف اختٌار أفضل هذه الطرق على الظروف االقتصادٌة التً تطبق فٌها، وال ٌنبغً النظر إلى المصلحة الفردٌة للعامل بل 

 .االقتصادٌةلعاملة ككل ومدي تأثرها بالظروف ٌتعٌن النظر إلى مصلحة الطبقة ا

الحالٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة ٌعد نظام األجر بالطرٌحة من أهم الوسائل  االقتصادٌةوفً ضوء هذا المعٌار نرى أنه فً ظل الظروف 

النفع المباشر مما ٌدفعه إلى بذل أقصً جهد الجوهرٌة لزٌادة اإلنتاج حٌث من شأنها أن تشعر العامل أن كل زٌادة فً اإلنتاج تعود علٌه ب

 ممكن لمضاعفة إنتاجٌته لكً ٌحصل علً أكبر دخل ممكن مما ٌترتب علٌه رفع مستوي المعٌشة.

 تعدٌل طرٌقة أداء األجر: - ب

 جور المقرر نظاما.لؤل األدنىاألصل أن ٌتفق المتعاقدان على تحدٌد األجر الذي ٌلتزم بأدائه صاحب العمل للعامل بشرط أال ٌقل عن الحد 

 وتوجد عدة مبادئ جوهرٌة فٌما ٌتعلق بتعدٌل طرٌقة أداء األجر تتمثل فٌما ٌلً:

إذا تم االتفاق على تحدٌد طرٌقة حساب األجر سواء فً العقد أو فً الئحة المنشأة فإن هذا األجر ٌكون ثابتا وال ٌجوز ألي من  -

شأن هذا التعدٌل المساس بمقدار األجر ألن العقد شرٌعة المتعاقدٌن فبل ٌجوز نقضه أو المتعاقدٌن أن ٌستقل بتعدٌله ولو لم ٌكن من 

و تعدٌله إال باتفاق المتعاقدٌن أو لؤلسباب التً ٌقررها النظام بناء على ذلك ال ٌجوز لصاحب العمل أو للعامل أن ٌنفرد بتعدٌل األجر أ

 طرٌقة أداءه.

قدٌن بما ال ٌنزل عن الحد األدنى المقرر نظاما وهو ما أكدته الهٌئة العلٌا لتسوٌة الخبلفات العمالٌة بٌن المتعا باالتفاقٌجوز تعدٌل األجر  -

 305/2/431بقولها "ال ٌجوز للعامل أو صاحب العمل بإدارته المنفردة تعدٌل األجر المتفق علٌه فً العقد.")قرار الهٌئة العلٌا رقم 

 هـ(.15/4/1431بتارٌخ 

صاحب العمل أن ٌعدل طرٌقة تحدٌد األجر إذا وافق العامل على ذلك وموافقة العامل قد تكون صرٌحة أو ضمنٌة وعلى ذلك ٌستطٌع 

/عمل بقولها "ال ٌجوز نقل 59تستخلص من الظروف عدا الحاالت التً ٌتطلب المنظم فٌها موافقة صرٌحة من العامل وهو ما قررته المادة 

الٌومٌة أو العمال المعٌنٌن باألجر األسبوعً أو بالقطعة أو بالساعة إال إذا وافق العامل على ذلك  العامل ذي األجر الشهري إلى فئة عمال

 كتابة ومع عدم اإلخبلل بالحقوق التً اكتسبها العامل فً المدة التً قضاها باألجر الشهري".
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 سكوت األطراف عن تحدٌد األجر: .1

 /عمل على أنه: 95تنص المادة 

العمل أو الئحة تنظٌم العمل على األجر الذي ٌلتزم به صاحب العمل ٌؤخذ باألجر المقدر لعمل من النوع ذاته فً إذا لم ٌنص عقد  .1

المنشأة إن وجد وإال قدر األجر طبقاَ لعرف المهنة فً الجهة التً ٌؤدى فٌها العمل فإن لم ٌوجد تولت هٌئة تسوٌة الخبلفات العمالٌة 

 عدالة.تقدٌر األجر وفقاَ لمقتضٌات ال

 وٌتبع ذلك أٌضاَ فً تحدٌد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفً تحدٌد مداها. .2

 

 الحد األدنى لألجور: .2

 /عمل على أنه89تنص المادة 

 وضع حد أدنى لؤلجور. –وبناء على اقتراح الوزٌر  –لمجلس الوزراء عند االقتضاء  

أكٌد أهمٌة الحد األدنى لؤلجور حٌث خول مجلس الوزراء عند االقتضاء بناء على نظرا لؤلهمٌة الحٌوٌة لؤلجور فقد حرص المنظم على ت

اقتراح وزٌر العمل أمر تحدٌد الحد األدنى لؤلجور بما ٌكفل تحقٌق التوازن بٌن األجور واألسعار حتى ٌستطٌع العامل أن ٌواجه أعباء 

 المستمر فً األسعار. واالرتفاعالمعٌشة 

اعتبار ان أحدهما اقتصادي واآلخر اجتماعً وٌتمثل االعتبار االقتصادي فً أن األجر عنصر من عناصر تحدٌد تكلفة وٌتنازع تحدٌد األجر 

 االحتٌاجاتللمعٌشة فً ضوء أسعار  األدنىاإلنتاج بٌنما ٌتمثل االعتبار االجتماعً فً ضمان حصول العامل على أجر ٌكفل له الحد 

 األساسٌة لئلنسان.

 

 .تقوم بٌن العامل وصاحب العمل التً العالقةنظام العمل هو القانون الذي ٌختص بحكم 

 على هذا المفهوم اً بناء

 كل عالقة عمل تخضع الحكام نظام العمل ؟هل 

 .نظام العمل ألحكامعمل تخضع  عبلقةلٌست كل 

 .نظام العمل ألحكامحٌث استثنى المنظم بعض الطوائف من العمال ، من الخضوع 
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 عقد العملابع ت

 

 العمل تنظيم الئحة

 العمل تنظٌم البحة بإعالن المنشؤة وتلتزم ، العمل من وزارة اعتمادها علٌه وٌجب بإصدارها، العمل لنظام خاضع عمل صاحب كل ٌلتزم

 .الالبحةبتلك  العاملٌن معرفة تكفل وسٌلة بؤي أو المنشؤة فً ظاهر مكان فً قبل الوزارة من المعتمدة

 

 سبٌل على منها البعض النص ذكر حٌث متعددة صورا الفعلً األجر صور أن نجد العمل نظام من الثانٌة المادة نص الى وبالرجوع 

 تعداد هو النظام من الثانٌة من المادة عشرة الخامسة الفقرة نص فً الوارد الفعلً األجر صور تعداد أن ٌعنى هو ما و الحصر ال المثال

  ما يلي ذلك من و ” بقوله النص عنه عبر ما وهو الحصر سبٌل على ال المثال سبٌل على ورد

 

 العمولة :أوال

  العمولة تعريف

 تحسٌنه أو االنتاج من زٌادة ٌحققه ما أو تحصٌله أو انتاجه أو بتسوٌقه ٌقوم ما مقابل للعامل تدفع التً هً

 التً الصفقات قٌمة من مبوٌة نسب من مندوبو التؤمٌن و التجارٌون والممثلون ، الوسطاء علٌه ٌحصل ما كل بالعمولة ويقصد 

 .الصفقات هذه ابرام فً جهد من ٌبذلونه ما مقابل األعمال أصحاب من من ٌمثلونهم لحساب ابرامها فً ٌتوسطون

 

 العقد، طرفً التفاق وفقا احتسابها وكٌفٌة العمولةسعر  ولذا ٌقدر أساسها، على تحسب التً القٌمة وال العمولة، حساب طرٌقة المنظم ٌبٌن لم

 .التجاري للعرف وفقا حسابها ٌتم هناك اتفاق ٌكن لم فإذا

 .و هو ما يإكد مدى أهمية تحديد قيمة هذه الصفقة

 الٌه مصروفات تضاف أن وال العمولة نسبة منه تخصم أن دون للبٌع الثمن االجمالً أساس على الصفقة قٌمة تحدٌد على العرف جرى قد و

 التغلٌف و الشحن

 

 على أساس الثمن االجمالي للبيع 

 ابرامها؟ تم التي الصفقة من العمولة نسبة تحديد على االتفاق يتم لم لو ماذا

 . العرف به ٌقضى لما وفقا حسابها ٌتم و انما األجر كل هى العمولة كانت ولو حتى العمل عقد بطالن ذلك على ٌترتب ال

 

 العمولة الوسيط يستحق

 علً أو عرف اتفاق ٌوجد أن ٌمنع ما لٌس ولكن فً إتمامها، مباشرة الوسٌط ٌساهم التً الصفقات عن - األصل بحسب - العمولة تستحق

 ٌعمل التً المنطقة فً نشاطه العام نتٌجة مباشرة، غٌر بطرٌقة العامل جهد إلى ا راجع إتمامها اعتبار ٌمكن الصفقات التً عن استحقاقها

 .فٌها
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 العامل حرمان بعدم العدالة وتقضً بالثمن، والوفاء تنفٌذها استحقاقها لحٌن ٌرجا اتفاق ٌوجد لم ما الصفقة، إبرام بمجرد العمولة وتستحق

انتهاء  بعد إال العمل صاحب إلً تبلغ لم التً الصفقات عن العمولة وتستحق.العمل صاحب خطؤ نتٌجة الصفقة إتمام عدم كان العمولة إذا من

 المدة خالل بحقوقه ٌطالب أن خدمته ،بشرط أثناء لدى العمالء سعً من به قام لما مباشرة نتٌجة الصفقات هذه كانت متى ، الوسٌط عقد

 .عرف المهنة فً المعتادة

 .العمل تنظٌم البحة فً أو العمل عقد فً سواء ذلك على تم االتفاق متى ملحقاته من ملحقا تكون قد و األجر كل هً تكون قد والعمولة

 األجر  من يتجزأ ال جزءا اعتبار العمولة على المترتبة النتائج

 تمثل عمولة صورة فً األخٌر هذا أجر تحدٌد على والعامل العمل صاحب بٌن االتفاق أن ، ذلك على وٌترتب ، األجر حكم علٌها ٌسرى

 .باتفاق الطرفٌن اال تعدٌله وال نقضه ٌجوز فال األجر أداء طرٌقة على اتفاقا ٌعد قٌمة المبٌعات من مبوٌة نسبة

 

 العمل، وال فً حافز إٌجاد بها قصد مكافؤة بمثابة فهً أو االستمرار، صفة الثبات لها لٌس التً الدابمة غٌر األجر ملحقات من العمولة تعتبر

 أو التوزٌع الفعلً  أو اإلنتاج بالبٌع العامل قٌام أي هذه العمولة، له المقرر العمل وهو سببها، تحقق إذا إال العامل ٌستحقها

 

 المكافآت و المنح :ثانيا

 المنحة

  .معٌنة فً أوقات أو معٌنة مناسبات األجر فً على عالوة العمل صاحب من علٌه العامل ٌحصل أو عٌنً نقدى مقابل كل هً

 أخرى من مناسبات غٌرها فً أو المالٌة السنة بمناسبة انتهاء أو األعٌاد فى لعماله العمل ٌمنحها صاحب التً المبالغ فً الحال هو كما

 اأو غٌره الوالدة أو كالزواج

 المكافاة

 اسم علٌه ٌطلق هوما و ، العمل أداء فً اإلخالص و ٌتصف باألمانة كمن العمال باقً من غٌره ٌتمٌز عن الذى للعامل العمل صاحب ٌمنحها

 تلقى التً الصفات من ذلك أو غٌر االنتاج فً المستخدمة األولٌة الموادفً  وفرا ٌحقق الذى للعامل ٌمنح ما وكذلك التشجٌعٌة المكافاة

 ورضابه العمل استحسان صاحب

 

 أصبح صاحب إذا التبرع صفة بدفعها وتفقد التزامه عدم علٌه ٌترتب وهو ما العمل صاحب من تبرعٌه أنهاوالمكافئات  المنح هذه في األصل

 .لعماله بؤدابها ملزما العمل

 الشرط هذا لها لم ٌتوافر فان العمل تنظٌم البحة علٌها فً النص ٌرد أن أو عقد العمل فً أما مقررة تكون أن أجرا المنحة العتبار يشترط

 .بمنحها) العادة ( العرف ٌجرى فٌجبؤن

 

 االيراد أو الربح من المئوية النسبة:ثالثا

 .و تلك الصورة هذه بٌن كبٌر فارق و االٌراد من نسبة صورة أو تحققه المنشؤة الذي الربح من نسبة صورة العامل أجر ٌتخذ أن المنظم أجاز

 

 المنشؤة أرباح معينة من نسبة صورة في األجر كان اذا

 تحقق لم ولو حتى األجر االدنى من الحد على الحصول دابما ٌضمن له النظام كان وإن ، أرباح المنشؤة من تحققه بما العامل حق ٌرتبط

 الحاالت جمٌع فً العامل علٌه حصول ضرورة النظام ما ٌحتم هو الحد هذا أن باعتبار منٌت بالخسارة ولو حتى بل ربحا المعنٌةالمنشؤة 
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 المنشؤة ايرادات من معينة صورة نسبة في منه جزء أو األجر كان اذا

كافة  هنا باإلٌراد والمقصود ، الى الخسارة أم الربح الى تنتهً هذه االٌرادات تحقق لمجرد علٌها النسبة المتفق هذه على سٌحصل العامل فإن

 .الطرٌقة بهذه المعنى ٌنتجه العامل أو ٌبٌعه مما الناتج االٌراد ولٌس فقط المنشاة تحققها التً االٌرادات

 

 باإلضافة الربح تحقٌق عدم مغبة ٌتجنب حتى الربح من االٌراد ولٌس من نسبة صورة فً أجره ٌحدد أن العامل مصلحة من أن ٌإكد ما وهو

 .المنشؤة حققتها التً االرباح حقٌقة من التحقق بمسالة تحٌط التً المشاكل العملٌة الى

 

 سلطة العمل صاحب ٌملك فال استحقاقها شروط بٌان و من الربح لنسبة العامل استحقاق على العمل صاحب و العامل بٌن االتفاق تم واذا

 .حصة العامل بتخفٌض أم باإللغاء التعدٌل هذا أكان سواء المنفردة بإرادته هذا االتفاق تعدٌل

 البدل:رابعا

 :النفقات عن كعوض البدل

 .لعمله أدابه فً سبٌل تكبدها أو مصارٌف انفقها نفقات معٌنة عن عوضا العامل الى صاحب العمل ٌإدٌها التً المبالغ به وٌقصد

 بذلها فعلٌة نفقات عوض عن مجرد هو انما و للعمل لٌس مقابال ألنه نظرا حكمه ٌؤخذ وال صور األجر من ٌعد ال البدالت من النوع وهذا

 .العمل لهذا بمناسبة أدابه العامل

 

 :األجر من كجزء البدل

 و المخاطربدل  و العدوى بدل كذلك و االغتراب فً بدل الحال هو كما لها ٌتعرض معٌنة أو مخاطر ٌبذلها طاقة لقاء للعاملٌصرف  كان اذا

 .البدالت األخرى من غٌرها و بالصحة األماكن الضارة فً أو لٌال العمل بدل

 تقرٌره الى التً دعت بالظروف مرهون فهو سببها اذا تحقق اال تستحق ال التً الدابمة غٌر ملحقات األجر من هو النحو هذا على البدل و

 بزوالها وٌنقطع بوجودها ٌستحق

 

 العالوات:خامسا

 العائلة واعباء المعيشة غالء وعالوات الدورية العالوات وتضم

 وفقا لنص المادة الثانٌة من نظام العمل ، تعتبر العالوات جزاء من االجر ، و العالوة هً مبلغ من النقود ٌصرف للعامل زٌادة على أجرة

العتبارات مختلفة : فقد تعطى للعامل كلما طالت مدة خدمته أو أقدمٌته لدى صاحب العمل و تمنح على فترات دورٌة وتمسى بالعالوة 

 السنوٌة وقد تعطى العالوة للعامل لمواجهة الزٌادة فً االسعار وٌطلق علٌها عالوة غالء المعٌشة الدورٌة أو 

  العالوة الدورية : -1

مبلغ من النقود ٌضاف الى أجر العامل فً فترات دورٌة منتظمة غالبا ما تكون سنه ولذلك ٌطلق علٌها العالوة السنوٌة وقد تحدد برقم  وهي

عامل) خمسمابة لاير مثال( أو بنسبة مبوٌة من االجر االساسً للعامل بحٌث تضم العالوة الدورٌة الى االجر االساسً ثابت ٌضاف الى اجر ال

 مما ٌترتب علٌة ارتفاع هذا االجر بمقدار العالوة . 

ل او فً البحة تنظٌم العمل وفً ان صاحب العمل ال ٌلتزم بمنح عماله عالوة دورٌة اال إذا وجد نص علً هذا االلتزام فً عقد العم القاعدةو

 هذه الحالة ٌتحدد مقدار العالوة و مواعٌد استحقاقها و شروطه وفقا لما ٌقرره المصدر الذي أنشاها 
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أنه لٌس فً نظام العمل ما ٌلزم صاحب العمل بوضع نظام لترقٌات العمال وال ٌجوز أن ٌستخلص من التزام صاحب العمل  مالحظةمع 

ظٌم العمل أن صاحب العمل ملزما بتضمٌن هذه الالبحة نظاما أو كادرا لترتٌب الوظابف و الدرجات ومنح الترقٌات  بوضع البحة لتن

ة والعالوات الدورٌة ولكنة اذا ضمنها مثل هذا الكادر اختٌارٌا فٌتقٌد به وبما ٌفرضه من عالوات دورٌة وٌجب علٌه أن ٌمنح العاملٌن لدٌ

 ال مطالبته قضابٌا بها إذ أنها تعتبر فً هذه الحالة جزءا ال ٌتجزأ من االجر عالوتهم الدورٌة وٌحق للعم

 حرمان العامل من العالوة السنوٌة كجزاء تؤدٌبً عند ارتكاب هذه االخٌر لمخالفة  ويجوز لصاحب العمل

 

 العائلة أعباء وعالوة المعيشة غالء عالوة  -2

 فً العالوة هذه أهمٌة وتبدوا ، المعٌشة تكالٌف لمواجهة ارتفاع أجره علً زٌادة للعامل تمنح التً العالوة المعيشة غالء بعالوة ويقصد

 .لألجر الحقٌقٌة القٌمة انخفاض إلً ٌإدي مما للنقود الشرابٌة وتناقص القوة التضخم فترات

 

 ، واإلنجاب الزواج مثل العابلٌة، ظروفه بسبب عاتقه علً التً تلقً األعباء زٌادة لمواجهة للعامل تمنح التً فهً العائلية األعباء عالوة أما

أو  اقتصادٌة ظروف تتقرر لمواجهة نظٌر العمل، وإنما لٌست فهً العمل، بمباشرة ترتبط ال العابلة وأعباء المعٌشة عالوة غالء فإن ولذلك

 .وجه أكمل على بالعمل على القٌام القدرة للعامل تتٌح حتى عابلٌة،

 من نظام العمل ، تعتبر جزءاً من األجر ، العالوات التً تعطى للعمال بسبب غالء المعٌشة ، وأعباء العابلة . لنص المادة الثانيةوفقاً 

التً ٌمنحها صاحب العمل للعامل دفعة واحدة او فً مناسبات معٌنة كالزواج أو الوفاة حٌث تعد هذه المبالغ مجرد  وهي تختلف عن المبالغ

 تدفع للعامل بصفه ثابتة مقابل اعباء معٌشٌة كالزواج أو االنجاب وال توفر له موردا لمواجهه ارتفاع تكالٌف المعٌشة  ألنهامعونة مالٌة 

 

بعالوة غالء المعٌشة و عالوة االعباء العابلٌة نص فً نظام العمل وهذا هو الغالب وقد ٌكون مصدرها االتفاق فً  د يكون مصدر االلزاموق

 عقد العمل أو نص فً البحة تنظٌم العمل بالمنشاة أ، جرٌان عادة صاحب العمل على دفعها للعامل بصفة عامة و مستمرة وثابتة 

 

أنه ال ٌستطٌع االمتناع عن دفعها استنادا الى خسارتة النها تعتبر جزءا من االجر وٌحق  ر العالوات ملزمة لصاحب العملويترتب على اعتبا

للعامل المطالبة قضابٌا بالزام صاحب العمل بدفعها لهم كما أنه ٌترتب على اعتبارها جزءا من االجر أن تخضع لالحكام المقرره لحماٌة 

 االجر 

 

 العينية االمتيازات:سادسا

 :األتية الشروط فيها توافرت متى األجر من ٌتجزأ جزء ال عمله لقاء العامل علٌها ٌحصل التً العٌنٌة االمتٌازات تعتبر

 لتٌسٌر ال العمل، أدابه لتٌسٌر للعامل تعطً األخٌرة فهذه العمل أدوات من أداة تكون وأال عمله، لقاء للعامل العٌنٌة المزاٌا تقدم أن .1

 .الخاصة معٌشته أمور

 ٌوم، كل له تعطى أن ٌلزم أنه االستمرار وال ٌعنً خدمته، مدة طوال أي مستمرة بصفة العٌنٌة المٌزة على العامل ٌحصل أن ٌجب .2

 سفر كتذاكر سنة، كل تكون وقد ، شهرٌا للعامل ٌعطى البترول كقدر من شهر كل وقد تكون الغذابٌة، كالوجبات كذلك تكون فقد

 صفتها تفقد ال حتى انقطاع ودون بصفة دورٌة للعامل العٌنٌة المٌزة تعطى أن االستمرار بصفة المقصود أن ذلك ، سنوٌا تسلم

 .األجر من كجزء
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 كانت وإذا أجرا، تعد فال النقود من مبلغ علٌها مقابل حصل إذا أما األجر، من جزء ألنها مقابل، دون للعامل العٌنٌة المٌزة تقدم أن .3

 .فٌها ٌدفع الذي والمقابل مثلها قٌمة بٌن فً حدود الفرق إال أجرا فال تعد زهٌد، بمقابل

 ملزما ٌكون أن دون منه تبرعا للعامل إذا قدمها ،أمال عمله مقابل للعامل العٌنٌة ٌوفر المٌزة بؤن ملزما العمل صاحب ٌكون أن .4

 حقا  العامل تكسب األجر وال من وال جزءا أجرا تعد فال بذلك، ٌقضً أو اتفاق أو عرف بمقتضً النص له بتوفٌرها

 

 فال ثم ومن ، حماٌة من به ٌتمتع بما ٌتمتع األجر من أصبحت جزءا ، فٌها العامل حق وثبت ، السابقة الشروط العٌنٌة للمٌزة توافرت فإذا

 االستعاضة ٌمكن فإنه ، إلٌه ٌرجع لسبب عٌنا بهاالوفاء  عن عجز فإن ، بإرادته المنفردة منها االنتقاص أو عنها العدول لصاحب العمل ٌجوز

 .نقدى بمقابل عنها

 

 :لذلك وتطبيقا

 ولٌس  العمل أدوات من ٌعتبر وكذلك .وإنجازه أداء العمل فً استعمالها به قصد إذا سٌارة للعامل تخصٌص عٌنٌة مٌزة تعتبر ال

 أو عمالء المنشؤة بٌن الزى توحٌد بقصد أو أمام العمالء الالبق بالمظهر الظهور للعامل بقصد المصروفة المالبس له مقابال

 العمل طبٌعة التً تقتضٌها الخاصة المالبس

 الشخصٌة تنقالته فً للعامل الستخدامها توفٌرها تم إذا أجرا ) السٌارة ( العٌنٌة المٌزة تعتبر. 

 

 اإلضافي األجر :سابعا

ساعات  ألدابه نتٌجة أو ، األصلً عمله إلى جانب إضافً بعمل قٌامه لقاء العامل ٌتقاضاه المادي الذي المقابل عن عبارة هو اإلضافي األجر

 اتفاقا قانونا أو المحددة العمل ساعات عدد عن تزٌد عمل

 

 صاحب العمل به ٌواجه حافز عن عبارة أنه سببها باعتبار تحقق إذا إال تستحق ال التً ، غٌر الدابمة األجر ملحقات من يعد اإلضافي واألجر

 .فً اإلنتاج المتطلبة الزٌادة هذه مجابهة أجل ،من المقررة العمل ساعات زٌادة ثم ومن زٌادة اإلنتاج تستدعً التً الطاربة الظروف

 

من  إضافً عمل لقاء ٌكون أن ،وبشرط ودورٌة منتظمة بصفة العامل ٌتقاضاه كان متى ، حكمه األجر ويؤخذ من جزءا يعد اإلضافي األجر

 عمال ٌكون أن ال ، عنه العدول صاحب العمل ٌستطٌع ال قانونٌا معه التزاما وٌشكل األصلً العمل طبٌعة نفس

 .طاربة حاالت وفً عرضٌا

 

 األجر تحديد قواعد  -ج

 العمل: عقد في العام األصل

 ٌحدد أن العملٌة الناحٌة من ٌغلب ولكن.العمل عقد فً األجر على هذا النص وٌتم والعامل، العمل صاحب الطرفٌن باتفاق األجر تحدٌد ٌتم أن

 .باالتفاق األجر محددا اعتبر قبل وان ، العمل عقد ٌنعقد لم رفض فإن ، ٌرفض أو ذلك أن ٌقبل العامل وعلى األجر العمل صاحب

 .العمل تنظٌم البحة أو العمل عقد فً اذن ٌتحدد فاألجر 
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 األجر تحديد طرق - د

 لتحدٌد األجر كمعٌار الزمن 

 لتحدٌد األجر كمعٌار االنتاج 

 األجر لتحدد واإلنتاج كمعٌار الزمن بٌن الجمع 

 

 األجر لتحديد كمعيار الزمن

 ًاإلنتاج خالل حجم عن النظر بغض العمل سبٌل انجاز فً استغرقه الذى الزمن أساس العامل على أجر تحدٌد ٌتم الطرٌقة هذه ف 

 الوحدة هذه انقضاء وبمجرد ٌوم، أسبوع أو أو شهر تكون قد الزمنٌة الوحدة .األجر لتحدٌد اختٌارها كمعٌار تم التً الزمنٌة الوحدة

 .األجر على الحصول فً الحق ٌكون للعامل

 العطالت و األسبوعٌة ٌوم الراحة فً حتى األجر على فً الحصول العامل حق ٌسقط ال تحدٌد األجر فً الزمن بمعٌار األخذ 

 عمله مهام خاللها بممارسة العامل ٌقوم لم السنوٌة والتً واإلجازات الرسمٌة. 

 

 

 األجر لتحديد كمعيار االنتاج -2

 المستغرق الزمن عن النظر بغض عمله العامل فً حققه الذى اإلنتاج معدل أساس على األجر ٌتحدد هنا. 

 أثناء األجر تحدٌد فً صعوبة ٌثٌر المعٌار بهذا األخذ كما أن ، العامل مجهود استنفاد الى اضافة األجر ثبات عدم المعٌار هذا ٌعٌب 

 .اإلجازة

 الذي األجر متوسط ٌعتمد اإلنتاج أو القطعة أساس محدداً على العامل أجر كان إذا -1  ( أنه على 96 المادة فً نص العمل نظام ولكن

 .النظام هذا له بموجب المقررة الحقوق من أي حساب لغرض ، خدمته من األخٌرة السنة فً عمله الفعلٌة أٌام عن تقاضاه
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 ما متوسط أساس األجور، على تلك تقدر حٌث الفعلً أساس إنتاجهم علً أجورهم ٌتقاضون الذٌن أجور العمال حساب النص هذا ٌنظم

 األدنى الحد هو التقدٌر هذا وٌعد ذات الفترة، عن الفعلٌة العمل أٌام عدد على اً  مقسوم األخٌرة السنة فً الفعلٌة العمل عن أٌام العامل تقاضاه

  .العمال لهإالء لألجر المقرر 

 أو العطل حاالت فً أو األسبوعٌة الراحة أو األعٌاد أو إجازات المرضٌة أو السنوٌة اإلجازات أثناء للعامل المستحق هو األجر هذا وٌكون

 .التوقف

 األجر لتحديد كمعيار واإلنتاج الزمن بين الجمع -3

 .معدل االنتاج على زٌادة له وٌضاف ثابت كؤجر الزمن أساس على العامل أجر تحدٌد ٌتم هنا

 

 باألجر للوفاء القانوني النظام - ـه

 : التسعون المادة

 : اآلتية لألحكام طبقاً  ومكانه العمل ساعات فً دفع األجر ٌجب كما ، للبالد الرسمٌة بالعملة له مستحق مبلغ وكل العامل أجر دفع ٌجب -1

 

 . األقل على أسبوع كل مرة أجورهم تصرف بالٌومٌة العمال -1/1

 

 . الشهر فً مرة أجورهم تصرف الشهرٌة األجور ذوو العمال - 1/2

 

 من أتمه ما مع تتناسب أسبوع كل دفعة على ٌحصل العامل أن فٌجب أسبوعٌن على تزٌد لمدة وٌحتاج بالقطعة، ٌإدى العمل كان إذا - 1/3

 .العمل لتسلٌم التالً األسبوع كامال خالل األجر باقً وٌصرف العمل

 

 .األقل على أسبوع كل مرة أجورهم العمال إلى تإدى ذكر ما غٌر فً - 1/4

 

 المواعٌد استحقاقها موعد ٌتجاوز أال بشرط ، فً المملكة المعتمدة البنوك طرٌق عن العمال حسابات فً األجور بدفع المنشآت تلتزم -2

 ذلك من المنشآت بعض للوزٌر استثناء وٌجوز ، أعاله المحددة

 

 األجر عملة

 وسٌادة الوطنً االقتصاد حماٌة هً والعلة اللاير السعودٌة وهى العربٌة للمملكة الرسمٌة بالعملة للعامل مستحق وكل األجر ٌدفع 

 .السعودٌة وحماٌتها العملة

 ًالجزاء ترتب مخالفته حٌث مخالفته على االتفاق ٌجوز وال العام النظام من هذا الحقٌقة وف. 

 السعودٌة العملة بغٌر ومستحقاته العامل أجر على تحدٌد االتفاق من مانع هناك لٌس العملً للواقع وتطبٌقا هذا من الرغم وعلى 

 .بالعملة السعودٌة الدفع ٌتم أن بشرط

 فً المملكة المعتمدة البنوك طرٌق عن العمال حسابات فً األجور بدفع المنشآت تلتزم. 

 ذلك من المنشآت بعض استثناء للوزٌر وٌجوز. 
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 األجر دفع زمان

 الشهرٌة ذوى األجور من العمال كان اذا اال أسبوعٌا األجر ٌدفع أن األمر الغالب اذ ، األسبوعً الدفع فكرة عام كؤصل المنظم اعتمد قد

 .األقل على أسبوع كل األجور فتصرف الٌومٌة الدخول من ذوى كانوا اذا أما شهر كل أجورهم فتصرف

 

 العامل ألجر الحمائية القواعد

 وتتمثل الوحٌد أو األساسًرزقه  مورد ٌكون غالبا األجر هذا أن باعتبار أجر العامل حماٌة الى تهدف التً القواعد من عددا المنظم رصد

 :يلى فيما الحمابٌة القواعد هذه

 أدنى لألجور حد وضع :أوال 

 ال ٌجوز لألجور أدنى حد وضع الوزراء لمجلس المنظم أجاز فقد تخفٌض األجر سبٌل فً ذلك واستخدام للعمل العمال حاجة الستغالل منعا

 .العمل وزٌر اقتراح على بناء وذلك عنه النزول

 

 العامل امتياز :ثانيا 

 .العمل صاحب أموال جمٌع على امتٌاز استٌفابها سبٌل فًوورثته  وللعامل ، الدٌون بقٌة على امتٌازا للعامل المستحقة للمبالغ المنظم جعل

 ، واحد شهر أجر ٌعادل معجل مبلغ للعامل وٌدفع ، دٌونا ممتازة المذكورة المبالغ تسجل منشؤته تصفٌة أو العمل صاحب افالس حالة وفً

 أو االفالس ومصروفات القضابٌة المصروفات ذلك فً بما ، آخر مصروف أي سداد قبل وذلك

 .التصفٌة

 األجر من الخصم جواز مدى  :ثالثا 

 خطؤ العامل  الخصم بسبب

 عن ناتجا ذلك ٌكون أن وعلى شهر كل فً أٌام 5 أجر عن الخصم ٌزٌد اال بشرط العمل آالت أتلف إذا العامل على الخصم ٌجوز 

 .التعلٌمات مخالفة أو العامل خطؤ

 االكتشاف  تارٌخ ٌوما من 15 خالل ، فً الخصم الزٌادة وطلب إلى القضاء التظلم العمل لصاحب 

 تارٌخ  من أٌام 7 خالل أن ٌرده فعلٌه العمل صاحب مما خصمه بؤقل الهٌبة حكمت الخصم وإذا من التظلم حق للعامل

 .القرار صدور

 :منه خطية موافقة بدون العامل أجر من مبالغ خصم يجوز التي الحاالت

 .أجره من % 10 نحالة عال هذه فً العامل من ٌخصم ما ٌزٌد أال بشرط العمل صاحب قروض استرداد -

 .االجتماعٌة التؤمٌنات اشتراكات -

 .للصندوق المستحقة والقروض االدخار صندوق فً العامل اشتراكات -

 أي أو للعمال تملٌكها بقصد المساكن ببناء العمل صاحب به ٌقوم مشروع أي أقساط -

 .أخرى مزٌة -

 .أتلفه ما مقابل منه التً ٌقتطع المبالغ وكذلك ٌرتكبها التً المخالفات بسبب العامل على توقع التً الغرامات -

 ذلك خالف الحكم تضمن إذا األجر إال ربع ذلك لقاء شهرٌاً  ٌخصم ما ٌزٌد أال على قضابً حكم ألي إنفاذاً  دٌن استٌفاء -

 ) األخرى الدٌون قبل والمسكن والملبس المؤكل دٌن ثم أوالً  النفقة دٌن ٌستوفى(.
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 الخصم كيفية

 الهٌبة من بموجب حكم إال العامل أجر نصف من أكثر خصم األحوال كل فً ٌجوز ال. 

 أجره أرباع ثالثة إعطابه إلى لها جاز أجره نصف من أكثر العامل احتٌاج للهٌبة ثبت إذا. 

 الخصم قٌمة تخفض أو تزٌد أن للهٌبة ٌجوز. 

 

 الخصم من التظلم

 التظلم له جاز خطٌة موافقة بدون النظام فً ذكر ما غٌر العامل من خصم إذا. 

 خصم ما تقدر بضعف بغرامة علٌه الحكم للهٌبة جاز نظاما مقرر هو مما أكثر العمل صاحب خصم إذا. 

 األجر قٌمة ضعف أو العامل أجر من ما خصم ضعف بغرامة علٌه الحكم للهٌبة جاز األجور دفع فً العمل صاحب تؤخر إذا 

 .المتؤخر

 

 احتجازه أو توقيفه حالة في العامل ضمانات

  %50دفع فً ٌستمر أن العمل صاحب فعلى ، بسببه أو بالعمل قضاٌا تتصل فً المختصة الجهات لدى احتجازه أو العامل توقٌف جري اذا

 ٌلتزم ذلك فال على زادت فإذا ، ٌوما وثمانٌن مابة على الحجز أو التوقٌف تزٌد مدة أال على ، قضٌته فً ٌفصل حتى العامل الى األجر من

  .الزابدة المدة عن األجر من جزء أي بدفع العمل صاحب

سبق  ما العامل الى ٌرد أن العمل صاحب على وجب ، صحته أو لعدم الٌه نسب ما ثبوت لعدم التحقٌق حفظ أو العامل ببراءة قضً فإذا

 .ذلك خالف على الحكم ٌنص له مالم صرف ما منه ٌستعاد فال بإدانته قضً اذا أما ، أجره من خصمه

 

 تقادم الحق في االجر:  -هـ

/ عمل التً تنص على انه ال تقبل امام الهٌبات المنصوص علٌها فً هذا 222/1عالج المنظم موضوع التقادم فً االجر بموجب نص المادة 

را من فً هذا النظام أو الناشبة عن عقد العمل بعد مضً اثنى عشر شهالنظام أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص علٌها 

 تارٌخ انتهاء عالقة العمل 

ألجر أي و التقادم الوارد النص علٌة فً تلك المادة لٌس تقادما للحق فً االجر انا هو تقادم للوسٌلة التً ٌمكن للعامل من خاللها المطالبة با

 تقر سقوط الحق مهما طالت المدة  فً االجر فال ٌتقادم وفقا لمبادئ الشرٌعة االسالمٌة التً التقادم دعوى ولٌس تقادم حق أما الحق 

 التلف:  او الفقد مقابل االقتطاع

 نص لتطبيق احكامه توافر شرطين : يشترط ال

: أن تكون االشٌاء تالفة او الفاقدة او المدمرة االت او منتجات ٌملكها صاحب العمل أو كانت مملوكة للغٌر ولكنها فً عهدة صاحب  األول

العمل فقد تكون ادوات استؤجرها صاحب العمل أو تم اٌداعها لدٌة وال محل لتطبٌق اذا لم تكن هذه االشٌاء مملوكة لصاحب العمل أو فً 

 عهدته 

ي أو الخطؤ : أن ٌكون التلف او الفقد او التدمٌر راجعا الى مخالفة تعلٌمات صاحب العمل أو خطا العامل ٌستوي فً ذلك الخطؤ العمدالثاني

 غٌر العمدي 

ق وبالمبلغ فاذا توافر هذان الشرطٌن ٌجب أن ٌجري صاحب العمل تحقٌقا مع العامل وٌقوم بتقدٌر قٌمة التلف وٌخطر العامل بنتٌجة التحقٌ

 احد الذي ٌتحمله وٌبدأ فً اقتطاع مبلغ التعوٌض من اجر العامل بشرط اال ٌزٌد االقتطاع عن اجر خمسة اٌام فً الشهر الو
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و للعامل الحق فً ان ٌتظلم من مما نسب الٌة او تقدٌر صاحب العمل للتعوٌض وذلك امام هٌبة تسوٌة الخالفات العمالٌة خالل خمسة عشر 

رٌخ ابالغه بالقرار فاذا قضت الهٌبة بعدم احقٌة صاحب العمل بما اقتطعته منه أو اذا لم تقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدرة ٌوما من تا

 لإلتالف وقضت له 

 اح الوزٌر وضع حد أدنى لألجور . / عمل على أنه لمجلس الوزراء عند االقتضاء وبناء على اقتر98تنص المادة 

نظرا لألهمٌة الحٌوٌة لألجر فقد حرص المنظم على تؤكٌد أهمٌة الحد األدنى لألجر حٌث خول مجلس الوزراء عند االقتضاء بناء على 

اقتراح وزٌر العمل أمر تحدٌد الحد األدنى لألجور بما ٌكفل تحقٌق التوازن بٌن االجور و االسعار حتى ٌستطٌع العامل أن ٌواجه أعباء 

 رتفاع المستمر فً االسعار . المعٌشة و اال

 

وٌتنازع تحدٌد االجر اعتباران أحداهما اقتصادي و االخر اجتماعً وٌتمثل االعتبار االقتصادي فً أن االجر عنصر من عناصر تحدٌد تكلفة 

االحتٌاجات األساسٌة االنتاج بٌنما االعتبار االجتماعً فً ضمان حصول العامل على أجر ٌكفل له الحد األدنى للمعٌشة فً ضوء أسعار 

 لإلنسان . 

 

فع وٌجب عند تحدٌد الحد األدنى لألجور مراعاة التوازن بٌن االعتبارٌن و اال ترتب على ذلك نتابج خطٌرة من الناحٌة االقتصادٌة إذا تم ر

جدٌدة أو من الناحٌة  الحد االدنى لألجر بصورة مبالغة سوف ٌترتب على ذلك إحجام أصحاب رأس المال عن االستثمار وخلق فرص عمل

 االجتماعٌة إذا حددت أجور العمال على نحو ال ٌضمن لهم متطلباتهم األساسٌة سوف ٌترتب علٌه اضطرابات اجتماعٌة. 

 

االقتصادي و  لالعتباروزٌر العمل وذلك مراعاة منه  اقتراحوقد أوكل المنظم أمر تحدٌد الحد األدنى لألجر الى مجلس الوزراء بناء على 

جتماعً لعنصر االجر فً عالقات العمل حٌث تتوافر لدٌهم القدرة للحكم على مستوى األجور ومقتضٌات رفعها ومدى تناسب ذلك و اال

 الحالة االقتصادٌة فً المملكة. 

 

فقا على اجر ٌقل على أنه متى تحدد الحد االنى لألجور اصبح ملزما للعمال و ألصحاب االعمال بحٌث ال ٌجوز للطرفٌن النزول عنه و أذا ات

 عن ذلك فإن االتفاق باطال ولكن ال ٌنصرف البطالن الى العقد بؤكمله  بل ٌظل صحٌحا وٌستحق العامل الحد األدنى المقرر نظاما 

 

عٌشة أي وعند تحدٌد الحد االدنى لالجر ٌإخذ فً االعتبار االجر الفعلً الذي ٌضم االجر االساسً وكافة ملحقاته بما فً ذلك إعانة غالء الم

ٌقدمة  انه ٌعتد باالجر النقدي الذي ٌدفع مقابل العمل باالضافة الى كافة صور االجر االخرى بما فً ذلك المٌزات العٌنٌة عدا الطعام الذي قد

 صاحب العمل للعامل فهو ال ٌدخل فً حساب الحد االدنى لالجر. 

 

جمٌع العمال الخاضعٌن لنظام العمل ألحكام الحد األدنى لألجور أٌا كانت مدة عقد العمل وسواء كان باتا أم تحت االختبار وبغض  ضعوٌخ

أو بالعمولة فال ٌجوز أن ٌقل ما ٌتقاضاه العامل عن الحد  باإلنتاجالنظر عن طرٌقة تحدٌد االجر ولو بالقطعة أو بالطرٌحة فاذا تحدد االجر 

أدى العامل ساعات عمل إضافٌة فإن االجر و إذا  جهإنتادنى لألجر وال ٌتؤثر استحقاق العامل لهذا الحد بمستوى كفاءته المهنٌة أو بمستوى األ

 الذي ٌحصل علٌه العامل مقابلها ال ٌدخل فً حساب الحد االدنى لألجر . 
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لتؤهٌل أو التدرٌب إال بعد انقضاء مدة التؤهٌل أو التدرٌب طبقا لنظام العمل ) وال ٌسري الحد االدنى لألجور على العاملٌن الخاضعٌن ألحكام ا

 / عمل ( 48المادة 

ونظرا الهمٌة الحد األدنى لألجور على المستوى االقتصادي و االجتماعً و السٌاسً فقد اهتمت منظمتً العمل الدولٌة و العربٌة بهذا 

  :في هذا الصددوأبرمت كل منهما اتفاقيات متعددة الموضوع 

 

 أبرمت منظمة العمل الدولية ثالث اتفاقيات تتعلق بالحد األدنى لألجر : 

 ودخلت حٌز التنفٌذ  16/6/1829بتارٌخ  11م عن مإتمر العمل الدولً رقم 1829لسنه  26صدرت االتفاقٌة الدولٌة رقم  االولى

 بشؤن تحدٌد المستوٌات الدنٌا لألجور.  14/6/1831فً 

 بشان طرابق تحدٌد المستوٌات الدنٌا لألجور فً الزراعة .  1851لسنه  88االتفاقٌة الدولٌة رقم  الثانيةو 

 ودخلت حٌز التنفٌذ  22/6/1891بتارٌخ  49عن مإتمر العمل الدولً رقم  1891لسنة  131صدرت االتفاقٌة الدولٌة رقم  الثالثةو

 خاصة للبلدان النامٌة .  أشارهر مع بشؤن تحدٌد الحد األدنى لألجو28/4/1829فً 

 

  بشؤن تحدٌد وحماٌة االجور.  1893لسنة  15كما أبرمت منظمة العمل العربٌة االتفاقٌة رقم 

وٌعاقب كل صاحب العمل ٌخالف أحكام تحدٌد الحد األدنى لألجور بغرامة مالٌة ال تتجاوز مابة ألف لاير وتتعدد الغرامات بتعدد األشخاص 

 / عمل( 228المخالفة بشؤنهم وٌجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف فً حال تكرار المخالفة ) المادة  الذٌن وقعت

  .تنشؤ عالقات العمل فً الغالب عن عقد عمل ٌتعهد بمقتضاه عامل بؤن ٌعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر 

  ٌتمٌز عقد العمل بخصٌتٌن أساسٌتٌن هما التبعٌة و االجر 

  .ٌمثل عنصر التبعٌة مناط تكٌٌف عقد العمل وتمٌٌزه عن غٌرة من العقود وٌتمثل فً خضوع العامل لرقابة وإشراف صاحب العمل 

 ف ٌعتد المنظم بالتبعٌة القانونٌة وٌجعل منها مناط تطبٌق نظام العمل وتتنوع هذه التبعٌة فً درجاتها فقد تكون تبعٌة فنٌة بموجبها ٌشر

صاحب العمل على العامل إشرافا كامال وقد تكون تبعٌة إدارٌة أو تنظٌمٌة وبموجبها ٌشرف صاحب العمل على الظروف الخارجٌة. 

 الرأي على أنه ال ٌشترط توافر التبعٌة الفنٌة بل ٌكتفً أن تتوفر التبعٌة التنظٌمٌة أو االدارٌة.  للعمل وقد استقر

  . األجر هو كل ما ٌحصل علٌة العامل لقاء عملة ثابتا كان أو متغٌرا نقدٌا أو عٌنٌا 

  أوفً العامل بالتزامه بحضوره الى مقر العمل األصل أن التزام صاحب العمل بؤداء األجر هو مقابل التزام العامل بؤداء العمل وطالما

 واستعداده لمباشرة العمل كان على صاحب العمل أن ٌفً بالتزامه بؤداء االجر. 

  ًال ٌقتصر التزام صاحب العمل بؤداء االجر على الوفاء باألجر االساسً بل ٌشمل أٌضا ملحقات االجر التً ٌحصل علٌها العامل و الت

 وات و العموالت و النسب المبوٌة من االٌراد أو الربح و االمتٌازات العٌنٌة و المنح و المكافبات . تؤخذ حكم االجر كالعال

  تختلف طرق تحدٌد االجر باختالف المعٌار الذي ٌحسب على أساسه فقد ٌحسب على أساس الزمن أو على اساس االنتاج وٌمكن الجمع

 عن طرٌق حساب االجر بالطرٌحة . 

 جر بالنسبة للعامل واعتماده علٌة فً معٌشته فقد احاطة المنظم بمجموعة من الضمانات التً تكفل للعامل الحصول ونظرا ألهمٌة األ

 علٌه فً حالة إفالس صاحب العمل وفً مواجهة دابنً العمال وفً مواجهة صاحب العمل. 
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 صاحب العمل ) حقوق العامل (التزامات 

 التزامات صاحب العمل

 .االلتزام بدفع األجر

إن االلتزام األساسً والجوهري الذي ٌقع على صاحب العمل فً عقد العمل هو االلتزام بدفع األجر وسبق التطرق بالتفصٌل والشرح لقواعد 

 وتنظٌمات األجر فً النظام السعودي.

 تجاه العامل:إضافة إلى هذا االلتزام توجد عدة التزامات تقع على عاتق صاحب العمل 

 

 

 ما المقصود بالتزام صاحب العمل بمنع العمل القسري واحترام حقوق العامل اإلنسانٌة وضمان حسن المعاملة؟ (1

 .أن ٌلتزم بعدم تشغٌل العامل بالقوة أو تحت التهدٌد 

 .أن ٌحترم حق العامل فً اختٌار العمل وعدم إجباره على عمل معٌن 

  العاملٌن لدٌه وال ٌكفلهم بما ال طاقة لهم به  وأن ٌتعهد بعدم المساس بهم وبكرامتهم ودٌنهم قوال أو فعال.أن ٌلتزم بحسن معاملة 

 ماذا فعل نظام العمل السعودي؟

 منح العامل الحق فً ترك العمل دون أشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامٌة كلها فً حالة إخالل صاحب العمل بهذا االلتزام. 
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 ن العامل من العمل وتوفٌر أدوات العمل. االلتزام بتمكٌ (2

 ماذا لو: 

 حضر العامل إلى مقر عمله فً الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك:

 أسباب ترجع إلى صاحب العمل -

 وسواء كان ناشئا عن خطأ عمدى أم غٌر عمدى اعتبر كأنه أدى عمله فعال واستحق أجره كامال 

 إلى قوة قاهرةأسباب ترجع  -

 خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

 بشرط حضور العامل لمكان العمل فً الوقت المحدد وإبداء استعداده ألداء هذا العمل.

 االلتزام بساعات العمل وفترات الراحة واإلجازات. (3

 االلتزام بساعات العمل

 ما هو الحد األقصى لساعات العمل الفعلٌة؟

  48ساعات فً الٌوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعٌار الٌومً أو أكثر من  8ال ٌجوز تشغٌل العامل تشغٌال فعلٌا أكثر من 

 ساعة فً األسبوع إذا اعتمد المعٌار األسبوعً.

  ساعة فً األسبوع 36تخفض ساعات العمل خالل شهر رمضان للمسلمٌن بحٌث ال تزٌد عن ست ساعات فً الٌوم أو. 

 ال ٌدخل فً ساعات العمل الفعلٌة:

 .األوقات التً ٌستغرقها العامل فً تهٌئة نفسه للعمل كتلك التً ٌنفقها فً تغٌٌر مالبسه وارتداء مالبس العمل 

 .فترات الصالة والراحة وتناول الطعام 

 هل ٌجوز تخفٌض الحد األقصى لساعات العمل؟

 مراعات للظروف الخاصة ببعض األعمال:

  المنظم وزٌر العمل الحق فً تخفٌض الحد األقصى إلى سبع ساعات فً الٌوم الواحد وذلك فً األعمال الضارة أو الخطرة التً خول

 ٌصدر بتحدٌدها قرار من الوزٌر.

 .مثال: الصناعات الكٌماوٌة والحفارات البترولٌة 

 هل ٌجوز زٌادة الحد األقصى لساعات العمل بقرار من الوزٌر العمل؟

زٌادة ساعات العمل إلى تسع ساعات فً الٌوم الواحد لبعض فئات العمل, أو فً بعض الصناعات واألعمال التً ال ٌشتغل فٌها العامل ٌجوز 

 بصفة مستمرة, وتحدد فئات العمال والصناعات واألعمال المشار إلٌها بقرار من الوزٌر.
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 هل ٌجوز لصاحب العمل زٌادة ساعات العمل؟

 شروط اآلتٌة:ٌجوز إذا توافرت ال

 اقتضاء طبٌعة العمل انجازه وأداءه بالتناوب. .1

 موافقة وزٌر العمل. .2

 أال ٌزٌد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثالثة أسابٌع أو أقل على ثمانً ساعات ٌومٌا أو ثمان وأربعٌن ساعة أسبوعٌا. .3

 أٌام. 6المقصود باألسبوع هً أٌام العمل أي 

 

 الراحة وما هً أحكامها؟ ما المقصود بفترات

 فترات الراحة

  الٌومٌة 

 األسبوعٌة 

 أوال: فترات الراحة الٌومٌة

 ( حقا للعامل بفترة راحة ال تقل عن نصف ساعة للراحة والصالة والطعام وقد تعدد فترة الراحة فً الٌوم الواحد.101أوجبت المادة )

 وذلك بالضوابط اآلتٌة:

 تزٌد عن خمس ساعات عمل متتالٌة.أن تكون الراحة بعد مدة ال  .1

 أال تقل مدة الراحة فً المرة الواحدة عن نصف ساعة. .2

 ( ساعة فً الٌوم الواحد.11أال تؤدي فترات الراحة إلى بقاء العامل فً مكان العمل ألكثر من ) .3

 

 

62

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


                      السابعةالمحاضرة  –  نظام العمل والخدمة المدنٌة

 4الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ،  إعداد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 فترات الراحة الٌومٌة

 .ال تدخل ضمن ساعات العمل الفعلٌة 

 ًمكان العمل. ال ٌلتزم العامل خاللها بالبقاء ف 

 .ال ٌكون لعامل خاللها خاضع لصاحب العمل 

 ماهً فترات الراحة الخاصة؟

 

 

 ماهً ضوابط استمرار العمل دون راحة؟

 أن تحدد الحاالت واألعمال التً تتطلب استمرار العمل دون راحة بقرار من وزٌر العمل. .1

 أن تكون ألسباب فنٌة أو تشغٌلٌه ضرورٌة لعدم توقٌف العمل. .2

 وبعض الراحة أثناء سٌر العمل. أن تنظٌم المنشأة طرٌقة أخرى للصالة والطعام .3

 ٌستمر العمل دون راحة فً األعمال التالٌة:

 .المناوبة لصٌانة الطوارئ 

 .أعمال خدمات الجمهور 

 .األعمال الصحٌة كاألطباء والممرضٌن 
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 ثانٌا: الراحة األسبوعٌة.

  صالة الجمعة.ٌوم الجمعة هو ٌوم الراحة األسبوعٌة لجمٌع العمال بحسب األصل وذلك لتمكن من أداء 

  أن ٌستبدل بهذا الٌوم لبعض عماله أي ٌوم من أٌام األسبوع وعلٌه أن ٌمكنهم  –بعد إبالغ مكتب العمل المختص  –ٌجوز لصاحب العمل

 من أداء صالة الجمعة.

 .ال ٌجوز استبداله بمقابل نقدي إضافة إلى استحقاق العامل األجر الكامل فً ٌوم الراحة األسبوعٌة 

 ة بٌن الراحة الٌومٌة والراحة األسبوعٌةالتفرق

 الراحة األسبوعٌة الراحة الٌومٌة

  ال تدخل فً حساب ساعات العمل وبالتالً ال تدخل

 فً األجر

 تكون عادة وغالباً فً مكان العمل 

 ال تقل عن نصف ساعة 

 تدخل فً حساب األجر كٌوم عادي 

 تعنً عدم الذهاب الى مكان العمل 

 ( 24ٌجب أال تقل عن) ساعة متتالٌة أي ٌوم ولٌلة 

 

 ماهً ضوابط تجمٌع الراحات األسبوعٌة؟

 أن ٌكون مكان العمل بعٌدا عن العمران. .1

 أن تتطلب طبٌعة العمل استمرار التشغٌل. .2

 أال تتجاوز مدة تجمٌع الراحات عن مدة تشغٌل أكثر من ثمانٌة أسابٌع. .3

 على ذلك.البد من اتفاق صاحب العمل والعامل وأن توافق الوزارة  .4

 تحسب مدة الراحة األسبوعٌة المجمعة من ساعة وصول العامل ألقرب مدٌنة ٌتوفر فٌها وسائل نقل وتنتهً بالعودة لمكان البداٌة.

 هل توجد حاالت ٌجوز فٌها عدم التقٌد بساعات العمل والراحات؟

للبٌع بأثمان مخفضة واالستعداد للمواسم بشرط أال ٌزٌد أعمال الجرد السنوي وإعداد المٌزانٌة والتصفٌة وقفل الحسابات واالستعداد  .1

 عن عدد األٌام التً ٌشتغل فٌها العمال على ثالثٌن ٌوما فً السنة.

 إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصالح ما نشأ عنه أو تالفً خسارة محققة لمواد قابلة للتلف. .2

 إذا كان التشغٌل بقصد مواجهة ضغط عمل غٌر عادي. .3

 عٌاد والمواسم والمناسبات األخرى واألعمال الموسمٌة التً تحدد بقرار من الوزٌر.األ .4

وال ٌجوز فً جمٌع الحاالت المتقدمة أن تزٌد ساعات العمل الفعلٌة على عشر ساعات فً الٌوم أو ستٌن ساعة فً األسبوع وٌحدد الوزٌر 

 ها فً السنة.بقرار منه الحد األقصى لساعات العمل اإلضافٌة التً ٌسمح ب
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 ماهً اإلجازات التً قررها نظام العمل السعودي؟

 ٌلتزم صاحب العمل بمنح العامل اإلجازات اآلتٌة:

 اإلجازة السنوٌة. .1

 أجازه العطالت الرسمٌة واألعٌاد. .2

 اإلجازة لظروف اجتماعٌة. .3

 أجازه الحج. .4

 أجازه االمتحانات. .5

 اإلجازة بدون راتب. .6

 الوضع ورعاٌة المولود وحالة العدة. اإلجازات الخاصة للمرأة فً حالة .7

8.  

 اإلجازة السنوٌة .1

 .الغرض منها استعادة العامل لنشاطه 

  ٌوما  30سنوات وتزداد بحٌث ال تقل عن  5ٌوما فً السنة لمن تقل مدة خدمته لدي صاحب العمل عن  21مدة اإلجازة ال تقل عن

 سنوات متصلة. 5متى أمضى العامل فً خدمة صاحب العمل 

 أحكام اإلجازة السنوٌة:

اإلجازة السنوٌة مستحقة األجر مقدما واألجر هذا هو األجر الفعلً وٌشمل كل ملحقات األجر من عمولة وغٌرها متى اعتبر جزء  .1

 من األجر وٌحصل العامل على أجر اإلجازة مقدما قبل تمتعه باإلجازة.

 زة.ال ٌشترط مدة عمل محددة فً السنة األولً للحصول على اإلجا .2

ٌجب أن ٌتمتع العامل بإجازاته فً سنة استحقاقها وال ٌجوز النزول عنها و أن ٌتقاضى بدالَ نقدٌاَ عوضا عن الحصول علٌها أثناء  .3

 خدمته.

 ٌجوز استثناء التعوٌض عن مدة اإلجازة التً لم ٌتمتع بها العامل والمستحقة له فً حالة ترك العمل قبل فترة استعماله لها. .4

اإلجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها فً العمل وتحسب فً هذا الحالة بقسمة مدة اإلجازة على السنة  وٌستحق أجرة .5

 مضروبة فً المدة التً عملها خالل تلك السنة.

مل لصاحب العمل الحق فً تحدٌد مواعٌد اإلجازة وفقا لمقتضٌات العمل وله الحق فً منحها بالتناوب وعلٌه التزام بأخطار العا .6

 ٌوما. 30بالمٌعاد المحدد لتمتعه باإلجازة بوقت ال ٌقل عن 

 للعامل بموافقة صاحب العمل أن ٌؤجل اجازته السنوٌة أو أٌاما منها إلى السنة التالٌة. .7

 ٌوما. 90ٌحق لصاحب العمل تأجٌل اإلجازة لظروف العمل مدة ال تزٌد على  .8

ٌوما بشرط الموافقة الكتابٌة للعامل وبشرط أال  90لتأجٌل ألكثر من وفً حالة اقتضت ظروف العمل استمرار التأجٌل ٌجوز ا .9

 ٌتجاوز هذا التأجٌل نهاٌة السنة التالٌة لسنة استحقاق اإلجازة.

ال ٌجوز للعامل أن ٌعمل خالل اإلجازة السنوٌة لدى غٌر صاحب العمل فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله  .11

 أو ٌسترد ما سبق أن أداه من ذلك األجر. حرمانه من أجر االجازة
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 اإلجازة السنوٌة مستقلة عن غٌرها من اإلجازات األخرى وبالتالً ال تخصم مدد تلك اإلجازة من اإلجازة السنوٌة إذا تداخلت معها.

 ما هو جزاء إخالل صاحب العمل بالتزامه بإعطاء العامل أجازه السنوٌة؟

  ألفً لاير وال تزٌد عن خمسة آالف لاير.ٌعاقب بالغرامة التً ال تقل عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ما قٌمة التقوى الناجمة عن العجز عن ارتكاب المعاصً
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 صاحب العمل ) حقوق العامل (التزامات تابع  

 
 الرسمية والمناسبات األعياد إجازات -2

 

 التنفٌذٌة الالئحة تحددها والمناسبات التً األعٌاد فً بأجر كامل  أجازه فً الحق عامل لكل

 . القرى أم تقوٌم حسب شهر رمضان من والعشرٌن التاسع للٌوم التالً الٌوم من تبدأ أٌام بأربعة الفطر عٌد أجازه تحدد .1

 . بعرفة الوقوف ٌوم من تبدأ أٌام بأربعة األضحى عٌد أجازه تحدد .2

 الذي أو ٌسبقه الذي بالٌوم عنه العاملٌعوض  ، أسبوعٌة راحة ٌوم الٌوم هذا صادف وإذا المٌزان أول فً للمملكة الوطنً الٌوم أجازه .3

 . ٌلٌه

 أجر من حرمانه فله ذلك خالف قد أن العامل العمل صاحب أثبت فإذا ، العمل صاحب غٌر لدى االجازة خالل ٌعمل أن للعامل ٌجوز ال .4

 . ذلك األجر من أداه أن سبق ما ٌسترد أو ، االجازة

 العامل حصول ٌتعٌن التً األعٌاد إجازات األدنى من الحد تمثل العمل، لنظام التنفٌذٌة الالئحة فً علٌها النص ورد التً األٌام هذه 

 .خاللها كامل بأجر أجازه على

 النظام فً خاص نصا   أو المنشأة، العمل فً تنظٌم الئحة أو العمل عقد بموجب زٌادتها وتجوز منها االنتقاص ٌجوز فال 

 

 الحج أجازه -3

 .الحج ألجازه قضائه أثناء األجر كامال   العامل وٌستحق ، عٌد األضحى أجازه فٌها بما ٌوما   عشر عن خمسة تزٌد ال و أٌام عشرة عن تقل ال

 :الحج أجازه استحقاق شروط

 .األقل على متصلتٌن سنتٌن العمل صاحب خدمة فً أمضى قد العامل ٌكون أن .1

 . خدمته مدة طوال واحدة مرة للحج أجازه فً الحق للعامل فإن وبالتالً الحج، له سبق قد العامل ٌكون أال .2

 السلطة مظاهر من ذلك أن ،باعتبار العمل لمقتضٌات وفقا سنوٌا اإلجازة هذه ٌمنحون الذٌن العمال ٌحدد أن العمل لصاحب .3

 .العمل لصاحب التنظٌمٌة

 حرمانه فله ذلك خالف قد أن العامل العمل صاحب أثبت فإذا العمل صاحب غٌر لدى الحج أجازه خالل ٌعمل أن للعامل ٌجوز ال .4

 .األجر ذلك من أداه أن سبق ما ٌسترد أو ، اإلجازة أجر من

 األخٌرة اإلجازة هذه من خصمها ٌجوز فال السنوٌة، اإلجازة عن تماما   مستقلة فهً ثم ومن ، دٌنٌة العتبارات مقررة الحج أجازه 

 .السنوٌة اإلجازة استقالل لمبدأ تطبٌقا  

 

 المرضية اإلجازة -4

 :كالتالي سنة كل عن مرضية أجازه في الحق للعامل

 أجر ذلك بدون بعد ٌوما التً الثالثٌن. 

 كامل األولى بأجر ٌوما الثالثٌن .  

 األجر أرباع التالٌة بثالثة ٌوما الستٌن. 

 . متقطعة أو متصلة كانت سواء مرضٌة أجازه أول تارٌخ من تبدأ التً ، الواحدة بالسنة ٌقصد
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 المرضية؟ اإلجازة استحقاق شروط هي ما

 .المرض العامل ٌثبت أن .1

 .الواحدة السنة خالل ٌوما 120 اإلجازة مدة تتجاوز ال أن .2

 

 بضم المطالبة للعامل ٌجوز ال ثم ومن ، األخرى السنوات من غٌرها عن ذلك فً مستقلة بها، الخاصة المرضٌة أجازتها لها تكون سنة كل

 بانتهاء المرضٌة االجازة فً الحق ٌنقضً وانما التالٌة، السنة الى السنوات من سنة أي فً علٌها، ٌحصل لم التً المرضٌة االجازات مدد

 .بها الخاصة السنة

 

 المرض؟ بسبب العامل خدمة انهاء العمل لصاحب يجوز هل

 له ٌكن لم أو ، سنوٌة إجازات متجمد من له كان ما العامل واستنفد معها ، المرضٌة اإلجازة لمدة األقصى الحد تجاوزت اذا إال ٌجوز ال

 بالعامل تربطه التً العقدٌة الرابطة انهاء العمل لصاحب ٌجوز معها دائمة، استحالة تصبح هنا فاالستحالة أصال، اإلجازات هذه رصٌد من

 .العمل عقد والمتمثلة فً

 :بين التفرقة يجب

 الكلً  العامل عجز 

 األصلً لعمله على أدائه القدرة وبٌن بٌنه ٌحول

 القانون بقوة العمل عقد ٌنتهً

 الجزئي العجز 

  .ٌعدمها كلٌة وال العمل، أداء على قدرة العامل من فقط ٌنقص الذي وهو 

 .به ٌقوم أن ظروفه فً للعامل ٌمكن آخر عمل العمل صاحب فٌها لدى ٌوجد ال التً الحاالت فً إال العمل، عقد النتهاء سببا   ٌعد ال

 

 الحداد وأجازه ، الوضع أجازه  -5

 :الوضع أجازه ) أ(

 تلى التً بالفترة اهتم ولكنه ، علٌه ، والالحقة للوضع السابقة المدة تشمل كامل، بأجر أسابٌع بعشرة الوضع أجازه المنظم حدد 

 وصاحب بالنسبة للعاملة اجبارٌة أجازه فهً ، أسابٌع ستة هو ، الفترة هذه عن لإلجازة الحد األدنى جعل بحٌث ، الفعلً الوضع

 .برضاها ولو ، المدة هذه انقضاء قبل تشغٌل العاملة العمل لصاحب ٌجوز ال وبالتالً ، سواء حد على العمل

 ٌنبغً طلبتها فإن ، تطلبها أوال تطلبها أن لها ، اختٌارٌة للعاملة وهى ، أسابٌع أربعة أقصى بحد الوضع قبل أجازه فً الحق للعاملة 

 أن العمل لصاحب ٌجوز وال ، الوضع فٌه ٌحدث أن ٌحتمل الذى التارٌخ تبٌن ، مختصة جهة من طبٌة مصدقة شهادة تقدٌم علٌها

 .العمل فً االستمرار فضلت اذا اإلجازة هذه على ٌجبرها أن له ٌحق وال ، طلبتها اذا اإلجازة هذه العاملة اعطاء ٌرفض

 الوضع أسابٌع بعد العشرة على تحصل فإنها ، الوضع قبل أجازه على العاملة تحصل لم اذا. 

 أجر دون شهر مدة اإلجازة تمدٌد فً الحق للعاملة. 

 العمل صاحب لدى العاملة خدمة مدة كانت أٌا كامل، بأجر الوضع أجازه. 

 الخاصة االحتٌاجات ذوى من أو مرٌض طفل انجبت ،اذا الوضع اجازة انتهاء بعد تبدأ كامل بأجر شهر مدتها أجازه فً الحق للعاملة ، 

 .أجر دون شهر لمدة اإلجازة تمدٌد لها ٌجوز كما ، له مستمرا الصحٌة مرافقا حالته وتطلبت
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 ال ذلك ألن مٌتا أم حٌا ولد قد الجنٌن كان إذا النظر عما بغض علٌها، الحصول شروط تحقق بمجرد وضع أجازه العاملة تستحق 

 .اإلجازة هذه منح العاملة من الحكمة مع ٌتعارض

 هذه اإلجازة على العاملة المرأة حصول مرات لعدد أقصى حد السعودي المنظم ٌضع لم. 

 بموجب مرضها أثبتت متى الوضع أو الحمل عن مرضها الناتج فترة أثناء خدمتها انهاء أو ، العاملة فصل العمل صاحب على ٌحظر 

 .ٌوما 180 غٌابها مدة تتجاوز أال وبشرط،  معتمدة طبٌة شهادة

 للوالدة المحتمل التارٌخ على السابقة ٌوما180 خالل مشروع سبب بغٌر العاملة فصل العمل صاحب على ٌحظر كما. 

 

 ماذا لو

 آخر:  عمل لدى صاحب الوضع أجازه خالل العاملة اشتغلت 

 لدى اإلجازة خالل اشتغالها ثبت اذا لها، أداه ما منها ٌسترد أن أو ، اإلجازة مدة عن أجرها من العاملة حرمان فً الحق العمل لصاحب 

 .آخر عمل صاحب

 

 )الحداد( الزوج وفاة أجازه)ب( 

 اذا اال ، الوفاة تارٌخ من أٌام وعشرة أشهر أربعة عن تقل ال لمدة كامل بأجر أجازه زوجها وفاة حالة فً المسلمة العاملة تمنح 

 .الحمل بوضع مرتبط عدتها فانتهاء ، أجر دون أجازتها تمدٌد فً الحق فلها زوجها وفاة وقت حامال كانت

 ٌوما عشرة خمسة لمدة كامل بأجر أجازه زوجها وفاة حالة فً المسلمة غٌر العاملة تمنح. 

 قدمت متى لدٌه، العاملة المرأة طلب ٌرفض أن ٌمكنه ال إذ شأنها، فً العمل لصاحب حٌلة وال كامل، بأجر الوفاة عدة أجازه 

 .الجازةا لهذه استحقاقها على الدالة الوثائق

 المدة هذه خالل الغٌر لدى عمل أي ممارسة زوجها عنها المتوفى العاملة على ٌحظر. 

 

 الدراسية اإلجازة

 االمتحان أدائه على ٌدل ما وكذلك اإلجازة لطلب الوثائق المؤٌدة تقدٌم من العامل ٌطلب أن العمل لصاحب.  

 المعادة أجر للسنة وبدون ، غٌر معادة لسنة كامل بأجر 

 الفعلٌة االمتحان بعدد أٌام وتحدد ، األقل ٌوم على 15 ب موعدها االجازة قبل طلب العامل علً ٌجب. 

 تأدٌبٌا مساءلته العمل حق ولصاحب من األجر، فٌحرم االمتحان لم ٌدخل العامل أن ثبت إذا. 

 

 لظروف اجتماعية اإلجازة

 له والدة مولود حالة فً ثالثة أٌام أجازه للعامل. 

 لمناسبة زواجه أٌام خمس. 

  .فً حالة وفاة زوجة أو أحد أصوله أو فروعة خمس أٌام 

 أعاله المؤٌدة للحاالت الوثائق أن ٌطلب العمل لصاحب ٌحق.  
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 أجر بدون اإلجازة

 راتب بدون أجازهعلى  الحصول العمل صاحب بموافقة للعامل ٌجوز. 

 ذلك غٌر على االتفاق ٌتم لم ما ٌوما   20 من أكثر كانت إذا موقوف العمل عقد ٌعتبر. 

 

وضع نظام العمل أربع قواعد رئٌسٌة لتنظٌم وقت العمل الٌومً وتتمثل فً وضع حد أقصى لساعات العمل الٌومً ثم تقرٌر فترات الراحة 

ونتناول هذه القواعد تباعا على ل فً مكان العمل وأخٌر عدم جواز تشغٌل األحداث و النساء لٌال الٌومٌة ثم وضع حد أقصى لمدة بقاء العام

 الوجه التالي: 

 

 :حد االقصى لساعات العمل اليومي القاعدة االولى : ال

العامل وال الى اضرار  ارهاقحدد نظام العمل الحد االقصى لساعات العمل بثمانً ساعات ٌومٌا وقد راعى فً هذا التحدٌد أال ٌؤدي إلى 

/ عمل أنه ال ٌجوز تشغٌل العامل تشغٌال فعلٌا أكثر من ثمان ساعات فً الٌوم الواحد إذا اعتمد 89قرر فً المادة  ذالعمل، إبمصالح صاحب 

ساعات العمل الفعلٌة خالل شهر  ضاألسبوعً، وتخفاعتمد المعٌار  ااألسبوع، إذالٌومً أو أكثر من ثمان وأربعٌن ساعة فً  المعٌار

 رمضان للمسلمٌن بحٌث ال تزٌد على ست ساعات فً الٌوم  أو ست وثالثٌن ساعة فً االسبوع . 

 

ن ساعات فً الٌوم الواحد و الثانً ٌحظر التشغٌل أكثر من ثمان وعلى ذلك فإن المنظم وضع قٌدٌن: االول ٌحظر التشغٌل أكثر من ثما

ً واربعٌن ساعة فً االسبوع  وبالتالً ال ٌجوز تشغٌل العامل أكثر من ثمان ساعات فً الٌوم الواحد حتى ولو لم تتجاوز مدة العمل األسبوع

 ثمان وأربعٌن ساعة . 

 

 م :ت للراحة وتناول الطعاالقاعدة الثانية: توفير فترا

ثر للراحة وتناول الطعام والصالة بشرط أال تقل عن نصف ساعة فً المرة العمل وجوب منح العامل فترة أو أكفرض المنظم على صاحب 

الواحدة واال ٌشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالٌة دون راحة وفترات الراحة ٌجب أن تتخلل ساعات العمل الفعلٌة فال ٌجوز منحها 

 /عمل( 101كلها أو بعضها بعد انتهاء العمل )المادة 

اال تقل عن نصف ساعة فً المرة  طراحة، بشر نمتصلة، دوالحدث أكثر من أربع ساعات / عمل ال ٌجوز تشغٌل  164وفقا لنص المادة  

 الواحدة.  

وال تدخل فترات الراحة فً حساب ساعات العمل الفعلٌة وال ٌكون العامل خالل هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل وال ٌجوز لصاحب 

 / عمل ( 102خاللها فً مكان العمل )المادة  العمل أن ٌلزم العامل بالبقاء

 وتعتبر فترات الراحة أمر متعلق بالنظام العام ومن ثم ال ٌجوز التنازل عنها أو االتفاق على ما ٌخالفها . 

 

 القاعدة الثالثة : الحد األقصى لمدة بقاء العامل في مكان العمل: 

سالفة الذكر فأوجب على  101ومً فقد استحدث المنظم حكما بموجب المادة حتى ال تضٌع الحكمة من وضع حد أقصى لساعات العمل الٌ

صاحب العمل بتنظٌم ساعات العمل وفترات الراحة بحٌث ال ٌبقى العامل فً مكان العمل أكثر من اثنتً عشرة ساعة فً الٌوم  الواحد على 

راحة أي أن فترة الراحة تحسب ضمن الحد األقصى لمدة بقاء أن تحسب من بٌن هذه الفترة الفترات المخصصة للصالة وتناول الطعام و ال

 العامل فً مكان العمل . 

 / عمل اال ٌبقى الحدث فً مكان العمل أكثر من سبع ساعات .  164كما أوجب المنظم بمقتضى نص المادة 
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 الرابعة: عدم جواز تشغيل األحداث و النساء ليال:  القاعدة

ٌجوز تشغٌل النساء أثناء فترة من اللٌل ال تقل عن أحدى عشرة ساعة متتالٌة اال فً الحاالت التً ٌصدر بها / عمل ال  150وفقا لنص المادة 

 قرار من الوزٌر.

/ عمل ال ٌجوز تشغٌل األحداث أثناء فترة من اللٌل ال تقل عن اثنتً عشرة ساعة متتالٌة اال فً الحاالت التً ٌحددها 163ووفقا لنص المادة 

 ر منه . الوزٌر بقرا

 االستثناء من قواعد تنظيم وقت العمل: 

 

 حاالت عدم التقيد صاحب العمل بقواعد تنظيم وقت العمل وقيوده:  - أ

/ عمل على أنه لصاحب العمل عدم التقٌد بكافة األحكام السابقة المتعلقة بتنظٌم  العمل الٌومً من حٌث الحد األقصى 106نصت المادة 

عمل ( 102عمل ( و الحد االقصى لبقاء العمال فً أماكن العمل ) مادة 101و أوقات الراحة العادٌة ) مادة  عمل ( 89لساعات العمل ) مادة 

  وذلك في االحوال االتية :عمل(  104/1الراحة األسبوعٌة ) مادة 

أعمال اجرد السنوي وإعداد المٌزانٌة و التصفٌة وقفل الحسابات و االستعداد للبٌع بأثمان مخفضة و االستعداد للمواسم وبشرط فً  .1

 هذه الحالة اال ٌزٌد عدد أٌام التً ٌشتغل فٌها العامل أكثر من المدة المقررة للعمل الٌومً على ثالثٌن ٌوما فً السنة . 

 نع وقوع حادث خطٌر أو أصالح  ما نشا عنه أو لتالفً خسارة محققة لمواد قابلة للتلف إذا كان العمل لم .2

 إذا كان التشغٌل بقصد مواجهه ضغط عمل غٌر عادي   .3

 المواسم و المناسبات و األعمال الموسمٌة التً تحدد بقرار من وزٌر العمل.  .4

 

 وقت العمل: الفئات غي الخاضعة لبعض أحكام التنظيم القانوني ل –ب 

ئات االصل أن ٌسري التنظٌم القانونً السابق لوقت العمل على كافة العاملٌن الخاضعٌن ألحكام نظام العمل إال أن المنظم قد استثنى بعض الف

/ عمل ) 89/ عمل عدة أشخاص ال تسري علٌهم أحكام المادة 109من العمال من الخضوع لبعض هذه األحكام حٌث أورد نص المادة 

الحد األقصى لساعات العمل الٌومٌة بثمان ساعات و األسبوعٌة بثمان وأربعٌن ساعة فً االسبوع( وكذلك األحكام الواردة فً  المتعلقة بتحدٌد

و هؤالء ) التً تحدد أوقات الصالة وتناول الطعام و الراحة و الحد االقصى لمدة استبقاء العامل  فً مكان العمل  101نص المادة 

 االشخاص هم : 

 

 الوكالء المفوضون عن صاحب العمل:  .1

قد ٌفوض صاحب العمل بعض العاملٌن لممارسة بعض اختصاصاته أو سلطاته كأن ٌفوض عامل معٌن فً تنظٌم سٌر العمل فً المنشأة و 

ض بمركز خاص فً عالقته التأدٌبٌة على  العمال ففً مثل هذه الحاالت ٌتمتع العامل المفو تالجزاءااألشراف علٌه أو أن ٌعهد إلٌة بتوقٌع 

اعات بصاحب العمل مما ٌقتضً ترك أمر تنظٌم هذه العالقة لالتفاق بٌن طرفٌها و إعفائها من التقٌد بالتنظٌم األمر لوقت العمل فٌتم تحدٌد س

االتفاق بٌنهم وبٌن العمل الٌومٌة و األسبوعٌة بالنسبة لهم وكذلك ساعات العمل اإلضافٌة وكٌفٌة حساب األجر المستحق عنها عن طرٌق 

 سالف الذكر .  104صاحب العمل وأما الراحة األسبوعٌة فٌخضعون فً شأنها للقواعد العامة الواردة فً نص المادة 

 

 

 

 

71

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


                      الثامنةالمحاضرة  –  نظام العمل والخدمة المدنٌة

 6الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ،  إعداد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 التجهيزية و التكميلية:  باألعمالالعمال المشتغلون  .2

افٌة فٌها وترك ذلك الى الالئحة التنفٌذٌة وقد حددت فً لم ٌحدد النظم المقصود بهذه االعمال أو الحد األقصى لساعات العمل الفعلٌة أو االض

و االعمال التً ٌقوم بها العامل تمهٌدا للبدء  انتهائهاالعمال التجهٌزٌة بأنها األعمال التً ٌجب إنجازها قبل بدء العمل أو بعد  24/1المادة 

نها أو استالمها ممن ٌعهد إلٌه صاحب العمل بحفظها و بالعمل كتجهٌز المواد و األدوات التً ٌمارس بها عمله أو إحضارها من خزائ

 تخزٌنها. 

األدوات التً كما حددت الفقرة الثانٌة من ذات المادة األعمال التكمٌلٌة بأنها األعمال التً ٌقوم بها العامل بنهاٌة فترة العمل إلعادة المواد و 

وكذلك األعمال التً ٌسلم بها العامل عمله  اآلالتها و تنظٌف و تشحٌم و تزٌٌت عمل بها الى خزائنها أو الى من ٌعهد الٌة بحفظها و تخزٌن

 الى من ٌحل محلة من العمال إذا كان العمل ٌجري بالتناوب وغٌر ذلك من االعمال المماثلة . 

ٌقة تضاف الى ساعات العمل بحٌث وٌجب أال ٌتجاوز مجموع الوقت الذي ٌكلف به العامل للقٌام باألعمال التجهٌزٌة و التكمٌلٌة ثالثٌن دق

من  24/6ٌخصص منها ماال ٌتجاوز خمس عشرة دقٌقة لألعمال التجهٌزٌة و بما ال ٌتجاوز خمس عشرة دقٌقة لألعمال التكمٌلٌة ) المادة 

 الالئحة( . 

العامل فً أماكن العمل قبل بدء العمل  وترجع الحكمة من استثناء هذه الفئة من العمال الى طبٌعة األعمال التً ٌقومون بها حٌث تقتضً بقاء

 وأثناء ساعات العمل و بعد انتهاء ساعات العمل األصلٌة . 

 

 العمال المشتغلون باألعمال المقتطعة بالضرورة :  .3

تتضمن فترات ال ٌبذل  من الالئحة التنفٌذٌة األعمال المقتطعة بأنها االعمال غٌر المستمرة بطبٌعتها و التً 24حددت الفقرة الثالثة من المادة 

 اٌأتون فٌها العمال أي نشاط أو انتباه متواصل فً العمل أو ال ٌمكثون فً أماكنهم اال لتلبٌة طلبات محتملة أو العمل الذي ٌتطلب من العمال أ

و تشغٌل اآلالت و العمال الى أماكن العمل على فترات متقطعة ألداء عملهم كالعمال الفنٌٌن و المٌكانٌكٌٌن الذٌن ٌستخدمون لغرض اصالح أ

المستخدمٌن فً نقل البضائع أو تسلٌمها او شحنها أو تفرٌغها وعمال الترجٌل فً الموانئ و المطارات و محطات النقل وغٌرهم من ممارسً 

 المهن المماثلة . 

الل شهر رمضان المبارك بحٌث ال وتحدد ساعات العمل الفعلٌة هً هذه االعمال بعشر ساعات فً الٌوم الواحد تخفض الى ثمان ساعات خ

تزٌد ساعات العمل االسبوعٌة عن ثمان واربعٌن ساعة  و على ست وثالثٌن ساعه خالل شهر رمضان للمسلمٌن وما زاد على ذلك ٌحسب 

ن عمال اضافٌا بحٌث ٌعطً العامل فترة راحة ال تقل عن عشر ساعات متواصلة خالل كل أربع و عشرٌن ساعة وعلى صاحب العمل أ

 ( ةالالئحمن  24/7ٌمكن العمال من أداء الصالة فً أوقاتها ) المادة 

 

 العمال المخصصون للحراسة و النظافة:  .4

المقصود بالعمال المخصصٌن للحراسة بأنهم العمال الذٌن ٌوكل الٌهم حراسة أماكن العمل أو أشٌاء أو معدات أو أدوات  24/4حددت المادة 

طبٌعة  أعمال الحراسة خالل ساعات العمل  هون أن ٌكلفوا بأي عمل  آخر تقتضٌأو ممتلكات صاحب العمل سواء أكان ذلك لٌال أو نهارا  د

 هذا التعرٌف الذٌن ٌعملون فً الحراسات االمنٌة المدنٌة و الصناعٌة .  وال ٌشمل

المقصود بعمال النظافة بأنهم العمال الذٌن ٌوكل الٌهم تأمٌن نظافة أماكن العمل أو منشأته أثناء العمل أو خالل توقفه  24/5كما حددت المادة 

 ٌة متوالٌة على أال ٌقتضً عملهم االستمرار أكثر من ست ساعات عمل فعل

وتحدد ساعات العمل الفعلٌة للعمال المخصصٌن للحراسة و النظافة باثنتً عشرة ساعة فً الٌوم تخفض الى عشر ساعات خالل شهر 

رمضان المبارك بحٌث ال تزٌد ساعات العمل االسبوعٌة على ثمان وأربعٌن ساعة و على ست وثالثٌن ساعه خالل شهر رمضان للمسلمٌن 

 من الالئحة(  24/9إضافٌا و على ذلك أن ٌمكن العمال من أداء الصالة فً أوقاتها ) المادة  وما زاد على ذلك ٌحسب عمال
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 وقد قرر المنظم حق العامل في العديد من اإلجازات و تتمثل في: 

 اإلجازة السنوٌة  .1

 أجازه االعٌاد و المناسبات الرسمٌة  .2

 اإلجازة المرضٌة  .3

 أجازه الوضع ورعاٌة الطفل  .4

 أجازه الحج  .5

 أجازه الحداد ) أجازه المتوفى عنها زوجها(  .6

 جزاء مخالفة صاحب العمل ألحكام التنظيم القانوني لوقت العمل: 

إذا خالف صاحب العمل أي من األحكام سالفة الذكر بشأن التنظٌم القانونً لوقت العمل الٌومً أو األسبوعً أو خالف األحكام المتعلقة 

ة و أوقات الصالة وتناول الطعام و الراحة أو غٌرها من األحكام السابقة ٌفرض علٌة المنظم جزاءا جنائٌا ٌتمثل فً الغرامة بالراحة األسبوعٌ

 التً تقدر بعشرة األف لاير وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذٌن وقعت المخالفة فً شأنهم . 

 ن كل شرط على خالف هذا التنظٌم ) بما هو أسوا للعامل ( بطالنا مطلقا . وفضال عن الجزاء الجنائً ٌتعرض لجزاء مدنً ٌتمثل فً بطال

 التزامات صاحب العمل األخرى : 

 االلتزام بمنع العمل القسري واحترام حقوق العامل  .1

 االلتزام بإعطاء العامل شهادة خدمة ورد األوراق و المستندات المودوعة لدٌة:  .2

 التزام صاحب العمل بإعطاء العامل شهادة خدمة  1-2

 التزام صاحب العمل برد األوراق و المستندات الخاصة بالعامل  2-2

 االلتزام بإنشاء ملفات للعامل  .3

 التزام صاحب العمل بالمحافظة على أشٌاء العامل  .4

 االلتزام بتقدٌم الرعاٌة الصحٌة للعمال:  .5

 تهٌئة بٌئة العمل المناسبة.  5-1

 االلتزام بوقاٌة العمال من أخطار العمل  5-2

 التأمٌن الصحً على العمال  5-3

 الفحص الطبً الدوري للعمال  5-4

 توفٌر اإلسعافات الطبٌة  5-5

 االلتزام بتقدٌم الخدمات االجتماعٌة :  .6

 العمل ال تصل إلٌة وسائل المواصالت  االلتزام بتوفٌر وسائل االنتقال الٌومً إذا كان مكان 6-1

 االلتزام بتوفٌر المسكن و التغذٌة فً المناطق البعٌدة عن العمران  6-2

 إنشاء صندوق للتوفٌر و االدخار 6-3

 االلتزام بتوفٌر دار للحصانة  6-4

هو الجزء األصغر من التجربةجاح الن
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 ( صاحب العململ ) حقوق االتزامات صاحب الع 

 .صاحب العمل والعامل –متبادلة فً ذمة كل من طرفٌه حقوقا والتزامات من العقود الملزمة للجانبٌن ، وٌقصد بذلك أنه ٌرتب  عقد العمل

 الذى ٌتبادر الى الذهن هو هل وردت التزامات العامل فً نظام العمل على سبٌل المثال أم الحصر؟ التساؤل

 االجابة 

 وردت على سبٌل المثال ، ولٌست على سبٌل الحصر 

 :ٌترتب على ذلك

أنه ٌجوز االتفاق بٌن العامل وصاحب العمل على اضافة التزامات أخرى ؼٌر المنصوص علٌها فً نظام العمل، وهو اتفاق ٌقع صحٌحاً من 

 .من حٌث عدم مخالفته للنظام أو اآلداب وعدم تعرٌض العامل للخطرالناحٌة القانونٌة ، متى استجمع الشروط الالزمة لمشروعٌته القانونٌة، 

 

 التزام العامل بأداء العمل:  أوال:

 ٌعد من أهم االلتزامات التً ٌنشئها عقد العمل فً ذمة العامل

 :عناصر هذا االلتزام

 .طبقاً لتوجٌه وإشراؾ صاحب العمل بنفسهالتزام العامل بأن ٌؤدي العمل  .1

 .علٌه المتفقالتزام العامل بأداء العمل  .2

 المعتاد فً تأدٌته لهذا العمل عناٌة الشخصالتزام العامل ببذل  .3
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 لتزام العامل بأداء العمل بنفسها  -1

، أي أن شخصٌة العامل محل اعتبار فً عقد العمل بكل ما تمثله من كفاءة وخبرة وؼٌر الشخصًٌعد عقد العمل من العقود ذات االعتبار 

 ذلك من الصفات األخرى الجوهرٌة التً دفعت صاحب العمل للتعاقد معه

 وٌترتب على ذلك:   

التً تربطه بصاحب العمل، والتً تحرم على العامل  التبعٌةالتزام العامل بأداء العمل بنفسه ، ألن ذلك ٌعد تطبٌقا منطقٌا ومباشراً لعالقة 

 .صاحب العمل دون موافقة حتى أن ٌستعٌن بالغٌر فً أدائه، والاحالل ؼٌره محله فً أداء العمل المكلؾ به فً مواجهة صاحب العمل، 

   هل ٌجوز لصاحب العمل مطالبة العامل بإحالل غٌره محله فً أداء عمله؟

 ال ٌجوز 

 هل ٌجوز لصاحب العمل إذا استحال على العامل تنفٌذ التزامه بأداء العمل، أن ٌنفذ هذا االلتزام على نفقة العامل؟

 .استحالة التنفٌذ ال ٌجوز الن عقد العمل فً هذه الحالة ٌنفسخ بقوة القانون بسبب 

 وال  ٌجوز لصاحب العمل مطالبة الورثة بالحلول محل مورثهم فً تنفٌذ االلتزام بأداء العمل عقد العمل، انتهاءٌترتب على وفاة العامل 

وإذا كان عقد العمل من العقود ذات االعتبار الشخصً، إال أن هذه الصفة لٌست متعلقة بالنظام العام ولكنها مقررة فقط لمصلحة صاحب 

 العمل 

 ومن ثم: 

  ٌجوز االتفاق صراحة أو ضمنا على ما ٌخالفها بكل ما ٌترتب على هذا االتفاق من نتائج  -1

ـ كما هو الحال فً استعانة  إذا كان العرف قد جرى على ذلكء  العمل المكلؾ به العامل ٌمكن التؽاضً عن الطابع الشخصً ألدا.  -2

 .بواب العمارة بأوالده فً القٌام بأعمال النظافة أثناء سرٌان عقد العمل، أو خالل اجازته السنوٌة

ولٌس لصاحب العمل، إال إذا ظهر من ظروؾ التعاقد، موافقة صاحب  ٌكون تابعاً للعاملوهذا الؽٌر الذي ٌستعٌن به العامل فً أداء العمل ، 

 .العمل على ذلك ففً هذه الحالة ٌكتسب الؽٌر وصؾ العامل وٌصبح تابعاً لصاحب العمل

 هل شخصٌة صاحب العمل محل اعتبار فً عقد العمل؟

بالنشاط ألن هذا العقد ٌرتبط  بوفاة صاحب العمل،هً والدلٌل على ذلك أن عقد العمل ال ٌنت لٌست كذلك،األصل أن، شخصٌة صاحب العمل 

للمنشأة ولٌس بصاحب العمل ، ما لم تكن شخصٌة صاحب العمل قد روعٌت فً العقد، فً هذه الحالة ال ٌكون لصاحب العمل االقتصادي 

 .إحالة حقه قبل العامل إال بموافقة هذا األخٌر
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 التزام العامل بأداء العمل المتفق علٌه:   -2

 .الالئحة تتضمن توصٌفا للوظائفسواء فً عقد العمل أو فً  المتفق علٌه: ال ٌلتزم العامل إال بأداء العمل األصل

 هل ٌجوز لصاحب العمل تكلٌف العامل بالقٌام بعمل غٌر العمل المتفق علٌه؟ ٌجوز 

 ٌوماً  ثالثٌنتتجاوز  الولمدة ، مؤقتةحادث أو اإلصالح ما نشأ عنه على أن ٌكون بصفة  إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع  -1

 فً السنة. 

  .إذا كان العمل الجدٌد ال  ٌختلؾ اختالفا جوهرٌا عن العمل األصلج، بشرط عدم المساس بحقوقه المادٌة  -2

 لصاحب العمل أن ٌعدل عقد العمل الحاالت التً ٌجوز فٌها 

  ًالتعدٌل االتفاق 

 التعدٌل باإلرادة المنفردة لصاحب العمل 

 قًالتعدٌل االتفا

  . وال ٌجوز تعدٌل العقد إال باتفاق الطرفٌن أو لألسباب التً ٌقررها القانون 

  التعدٌل مكتوبٌتعٌن أن ٌكون اتفاق صاحب العمل والعامل، على هذا 

 حتى ٌسهل اثبات حصوله عند انكاره. 

  ٌستفاد من استمرار العامل فً تنفٌذ  نٌاً ضمعلى التعدٌل وقد ٌكون  صرٌحاً والكتابة لألثبات، ومن ثم فإن هذا االتفاق قد ٌكون اتفاقا

 .العمل دون تحفظ أو انقطاع أو احتجاج على تنفٌذ االلتزامات العقدٌة بعد التعدٌل

  ل باإلرادة المنفردة لصاحب العملالتعدٌ

 هل ٌجوز لصاحب العمل أن ٌكلؾ العامل بعمل ؼٌر المتفق علٌه ؟ 

 ٌجوز فً حالتٌن هما : 

  حالة الضرورٌة 

  .حالة عدم االختالؾ الجوهري بٌن العمل المتفق علٌه و العمل الجدٌد 

 حالة الضرورة 

  تتوافر إذا كان العمل ٌستهدؾ منع وقوع حادث أو إصالح ما نشأ عنه من أضرار 

  .بحد أقصى ثالثٌن ٌوم فً السنة 

 وتقتضى تكاتؾ جهود جمٌع العاملٌن بالمنشأة لمنع ما قد تتسبب فٌه من حوادث أو اإلصالح ما ٌنشأ عنها من أضرار 

 عمل المتفق علٌه اختالفا جوهرٌا حتى ولو أدى ذلك إلى تكلٌؾ العامل بعمل ٌختلؾ عن ال 

  ٌلتزم العامل بطاعة أوامر صاحب العمل بشأن هذا التؽٌٌر، وإال عد ممتنعاً عن تنفٌذ التزاماته، وكان من حق صاحب العمل توقٌع

 .الجزاء علٌه
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 من ٌقع علٌه عبء اثبات حالة الضرورة؟

 ٌر المتفق علٌه وٌختلؾ عنه اختالفا جوهرٌاً ٌقع على عاتق صاحب العمل حتى ٌتمكن من تكلٌؾ العامل بعمل ؼ 

 وٌلتزم أٌضا بإثبات أن تؽٌٌر العمل المتفق علٌه كان أمرا الزماً لمواجهة حالة الضرورة أو االصالح ما نجم عنها. 

 ماذا لو عجز عن اإلثبات؟ 

ٌكون الجدٌد ففصله صاحب العمل فان هذا الفصل ، وإن امتنع العامل عن القٌام بالعمل دون موافقتهال ٌمكنه فرض هذا التؽٌٌر على العامل 

 .بغٌر مبرر مشروع

 حالة التعدٌل غٌر الجوهري للعمل المتفق علٌه 

 هل ٌجوز لصاحب العمل أن ٌعدل بإرادته المنفردة العمل المتفق علٌه دون موافقة العامل ؟ 

 :ٌجوز إذا توافرت الشروط اآلتٌة

 أن ٌكون التعدٌل ؼٌر جوهري 

 علٌه إدخال تؽٌٌر بسٌط على مركز العامل أي ٌترتب ►

 ماذا لو ترتب علٌة تؽٌٌر كبٌر فً مركز العامل ►

ٌعد من التعدٌالت الجوهرٌة التً ال  ٌملكها صاحب العمل ، بؽٌر موافقة العامل وفً ؼٌر حاالت الضرورة أو القوة  ►

 القاهرة

  أن تقتضٌه مصلحة العمل 

 از التعسؾ فً استعمال الحقوهو ما ٌمكن تأسٌسه على قاعدة عدم جو ►

العامل هو الذي ٌتحمل عبء إثبات أن مصلحة العمل لم تكن تتطلب اجراء هذا التؽٌٌر وأن صاحب العمل انما قام به  ►

  .بسوء نٌة قاصدا األضرار به

 أال ٌترتب على التعدٌل مساس بالحقوق المادٌة للعامل 

ٌعد تعدٌال جوهرٌاً وهو ما ال ٌجوز لصاحب العمل اجرائه بإرادته الن كل تعدٌل ٌمس حق من حقوق العامل المادٌة،  ►

 المنفردة 

 ماذا لو لم ٌتفق المتعاقدٌن على تحدٌد مكان العمل عند ابرام العقد ؟ 

، وٌكون له إذا كان للمنشأة عدة فروع ـ ٌجوز لصاحب العمل وبإرادته المنفردة تحدٌد مكان العمل من بٌن هذه الفروع عند بداٌة تنفٌذ العقد

 .الحق فً نقل العامل من فرع إلى آخر أثناء تنفٌذ العقد ، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك

 العناٌة المطلوب من العامل بذلها:  -3

 ؟ هالعامل أن ٌبدلها فً تأدٌته لعملما العناٌة التً ٌتعٌن على 

 .خبرته ومهارتهالتً ٌنتمً الٌها العامل ب فئة العمالعناٌة الشخص المعتاد، ، من نفس 
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    ماذا لو نزل عن هذا القدر؟  

 تنعقد مسئولٌته           

   ؟  ددرجة أكبر من عناٌة الرجل المعتاهل ٌستطٌع صاحب العمل مطالبة العامل ببذل 

   .األصل ال ٌجوز        

   .استثناءا  ٌجوز إذا اتفق صاحب العمل مع العامل على بذل عناٌة الشخص الحرٌص

 ثانٌا: االلتزام بطاعة أوامر صاحب العمل الخاصة بالعمل المتفق علٌه 

  : لكً ٌلتزم العامل بتنفٌذ أوامر صاحب العمل، ٌنبغً توافر الشروط اآلتٌة

  تتعلق بالعمل المتفق علٌهأن 

o  تبعٌة العامل لصاحب العمل، وهً أساس هذا االلتزام تنحصر فً حدود العمل المتفق علٌه فقط ألن 

o  أما خارج نطاق العمل فال ٌملك صاحب العمل توجٌه األوامر ، إال إذا كان السلوك الشخصً للعامل الزم لحسن أداء العمل. 

  أن ال تنطوي على مخالفة للعقد أو النظام أو اآلداب 

o   تم االتفاق علٌه، اال اذا كان هذا األمر ٌفرضه النظام، فال  ٌجوز لصاحب العمل أن ٌأمر العامل بتنفٌذ تعلٌمات بالمخالفة لما

 .والالئحة الداخلٌة لتنظٌم العمل

  أال ٌترتب على تنفٌذها تعرض العامل للخطر 

o حتى ولو كانت هذه األوامر تتعلق بالعمل المتفق علٌه ولم تكن بها مخالفة لما تم االتفاق علٌه فً العقد أو فً الالئحة العمل. 

 رار العملثالثا: االلتزام بالمحافظة على أس

  العلة من الحظر حماٌة مصالح صاحب العمل عن طرٌق منع تسرب أسرار العمل للؽٌر 

  ٌشمل كافة األسرار التً وقؾ علٌها العامل بسبب وظٌفته، والتً ٌؤدى إفشاؤها إلى إلحاق ضرر بصاحب العمل ، بؽض النظر

 عن طبٌعة هذه األسرار

 هل ٌقتصر االلتزام على فترة بقاء العامل فً خدمة صاحب العمل؟ 

 ال بل ٌمتد إلى ما بعد انتهاء عقد العمل 

 عمل بعد انتهاء العقد تكون أدعى للحماٌة وخاصة فً الحاالت التً ٌنتهً فٌها عقد العمل نتٌجة لخالؾ بٌن الن مصلحة صاحب ال

 .العامل وبٌن صاحب العمل

 االلتزام االتفاقً بعدم المنافسة

عقد شرطا، ٌتمكن بمقتضاه من حرمان العامل من ممارسة نفس النشاط الذي ٌباشره أو أي نشاط مرتبط هل ٌجوز لصاحب العمل تضمٌن ال

 ؟ .به أو مماثل له بعد انتهاء العقد

   بشروط معٌة هً: .لصاحب العمل أن ٌضمن عقد العمل شرطاً ٌمنع العامل بمقتضاه من منافسته بعد انقضاء عقد العمل
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 نافسة: شروط صحة االتفاق بعدم الم

 ًان ٌكون الشرط ثابتاً بالكتابة ٌكف 

 أٌة كتابة ٌستفاد منها وجود هذا االلتزام االتفاقً 

  ( سنة هجرٌة 11بلوغ العامل سن الرشد (. 

  .حتى ٌتمكن من إدراك خطورة اآلثار المترتبة على الشرط

 .برام العقدالعبرة ببلوغ العامل سن الرشد وقت إبرامه شرط عدم المنافسة، ولٌس وقت ا

 ماذا لو تخلؾ الشرط؟ 

 ترتب على ذلك قابلٌة شرط عدم المنافسة فقط لإلبطال لمصلحة العامل القاصر ، دون أن ٌلحق اإلبطال بعقد العمل

  أن تكون لصاحب العمل مصلحة مشروعة فً اشتراطه 

ن معرفة عمالء صاحب العمل أو تمكنه من معرفة تعد المصلحة متوافرة فً الحاالت التً ٌكون فٌها العامل شاؼال لوظٌفة تمكنه م

  . سر أعماله

  :أن ٌكون الشرط محدد من حٌث 

  الزمان 

  .الحد األقصى للمدة التً ٌلتزم خاللها العامل بعدم منافسة صاحب العمل هً سنتٌن تبدأ من تارٌخ انتهاء العالقة بٌنهما

 المكان 

  .نشاطه أي النطاق الذي ٌباشر فٌه صاحب العمل

 نوع العمل 

أي ٌقتصر المنع على األعمال التً ٌباشرها صاحب العمل واال وقع هذا الشرط باطال دون أن ٌترتب على ذلك بطالن عقد  

 .العمل نفسه

 أال ٌتضمن االتفاق على عدم المنافسة شرطا جزائٌا مبالغا فٌه . -5

 ٌه؟ ماذا لو اقترن شرط عدم المنافسة بشرط جزائً مبالػ ف 

  ٌتم تخفٌض قٌمة الشرط الجزائً إلى الحدود المعقولة لٌتناسب مع التنفٌذ دون أن ٌنال ذلك من صحة االتفاق على عدم المنافسة

 ودون أن ٌصل األمر إلى حد الحكم ببطالن  الشرط الجزائً نفسه
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 لى النحو التالً : / عمل شروط االتفاق على عدم إفشاء األسرار ع13وقد حددت الفقرة الثانٌة من المادة 

 أن تتوفر المصلحة الجدٌة لصاحب العمل .  الشرط االول :

 أن ٌكون الشرط محددا من حٌث الزمان والمكان ونوع العمل  الشرط الثانً:

 ثم حد ٌتعلق بنوع العملوبذلك ٌكون النص قد وضع لمشروعٌته الشرط حدود ثالثة : زمان ، مكان، 

 أوال التحدٌد الزمنً 

 ثانٌا التحدٌد المكانً 

 ثالثا التحدٌد من حٌث نوع العمل  

 ط ثابتا بالكتابة . أن ٌكون الشر الشرط الثالث :

 مضمون التزامات العامل: 

/ عمل و التً ٌجري نصها على النحو التالً: باإلضافة الى الواجبات المنصوص علٌها فً هذا النظام و 65قد حددت هذه االلتزامات المادة 

 : له ٌجب على العاملاللوائح و القرارات الصادرة تطبٌقا 

أن ٌنجز العمل وفقا ال صول المهنة ووفق تعلٌمات صاحب العمل إذا لم ٌكن فً هذه التعلٌمات ما ٌخالؾ العقد أو النظام او اآلداب  .1

 العامة ولم ٌكن فً تنفٌذها ما ٌعرض للخطر . 

عة تحت تصرفه أو التً تكون أن ٌعتنً عناٌة كافٌة باآلالت  و األدوات و المهمات و الخامات المملوكة لصاحب العمل الموضو .2

 فً عهدته وأن ٌعٌد الى صاحب العمل المواد ؼٌر المستهلكة . 

 أن ٌلتزم حسن السلوك و األخالق أثناء العمل.  .3

أن ٌقدم كل عون و مساعدة دون أن ٌشترط لذلك أجرا اضافٌا فً حاالت الكوارث و االخطار التً تهدد سالمة مكان العمل أو  .4

 ملٌن فٌه. األشخاص العا

أن ٌتقدم وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبٌة التً ٌرؼب فً إجرائها علٌه قبل االلتحاق بالعمل أو إثناءه للتحقق من خلوة من  .5

 االمراض المهنٌة او السارٌة 

ة مباشرة أو ؼٌر مباشرة وجمٌع أن ٌحفظ األسرار  الفنٌة و التجارٌة و الصناعٌة للمواد التً ٌنتجها أو التً أسهم فً إنتاجها بصور .6

 األسرار المهنٌة المتعلقة بالعمل أو المنشأة التً من شأن إفشائها اإلضرار بمصلحة صاحب العمل. 

وباستقرار هذا النص ٌتضح أن هذه االلتزامات  وردت على سبٌل المثال ال الحصر ومن ثم ٌجوز االتفاق بٌن صاحب العمل و العامل على 

أخرى بموجب عقد العمل أو الئحة تنظٌم العمل ؼٌر تلك المنصوص علٌها فً نظام العمل بشرط أال تخالؾ النظام العام أو إضافة التزامات 

 اآلداب العامة ولم ٌكن فً تنفٌذها ما ٌعرض للخطر و ترتٌبا على ذلك قررت الهٌئة العلٌا لتسوٌة الخالفات العمالٌة أن ) االصل أن عقد

/  738وق و التزامات طرفٌه شرٌطٌة أال تخالؾ ما ورد من قواعد وأحكام فً نظام العمل ( قرار الهٌئة العلٌا رقم العمل هو الذي ٌحدد حق

  12/1/1432بتارٌخ  432/ 2
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التزام العامل بأداء العمل و االلتزام  بطاعة أوامر وتعلٌمات صاحب العمل و  وٌمكن إجمال التزامات العامل فً خمسة التزامات وهً:

افظة على أسرار العمل و الواقع أن هذا االلتزام قد ال ٌكفً لحماٌة صاحب العمل مما قد ٌؤدي الى تضمٌن العقد شرطا ٌمنع العامل من المح

 مل.  منافسة صاحب العمل بعد انتهاء العقد و باإلضافة الى ذلك قد تقع على العامل التزامات تتعلق باالختراعات التً ٌتوصل إلٌها أثناء الع

 دٌل العمل المتفق علٌه تع

 نستعرض فٌما ٌلً الحاالت التً ٌجوز فٌها لصاحب العمل تكلٌف العامل بعمل غٌر المتفق علٌه وبدون موافقته : 

 حالة الضرورة أو القوة القاهرة  .1

على موافقته بعمل أخر ؼٌر ٌعبر نظام العمل حالة الضرورة أو القوة القاهرة مبررا ٌخول صاحب العمل تكلٌؾ العامل وبدون الحصول 

المتفق علٌه حتى لو كان ٌختلؾ عنه اختالفا جوهرٌا ذلك أن حالة الضرورة أو القوة القاهرة تستوجب تكاتؾ وتعاون جمٌع من فً المنشاة 

 لمواجهة آثارها .

 حالة عدم االختالف الجوهري فً العمل  .2

نه تكلٌؾ العامل بعمل ٌختلؾ اختالفا جوهرٌا عن العمل المتفق علٌه بؽٌر / عمل أن صاحب العمل ال ٌمك 66ٌفهم إذن من نص المادة 

د منه موافقته الكتابٌة اال فً حالة الضرورة و القوة القاهرة على أن ٌكون بصفة مؤقته ولمدة ال تتجاوز ثالثٌن ٌوما فً السنة وهو ما ٌستفا

ل على موافقته بعمل أخر ؼٌر المتفق علٌه إذا كان ال ٌختلؾ عنه اختالفا بمفهوم المخالفة أن لصاحب العمل أن ٌكلؾ العامل وبؽٌر الحصو

 جوهرٌا . 

وفً هذه الحالة ٌمون التؽٌٌر بصفة دائمة ولٌس مؤقته وذلك استنادا الى سلطة صاحب العمل فً تنظٌم منشأته بالقدر الذي ٌتفق ومصلحة 

فً عمل عماله بما ٌحقق صالح منشأته وحسن سٌرها وذلك دون توقؾ على اإلنتاج حٌث ٌتمتع صاحب العمل بحرٌة التؽٌٌر ؼٌر الجوهري 

 قبولهم لمثل هذا التؽٌٌر. 

  :وٌشترط لصحة هذا التغٌٌر عدة شروط 

 : عدم وجود اختالؾ جوهري بٌن العمل الجدٌد و العمل القدٌم:  األول

من عدم جواز تعدٌله اال باتفاق الطرفٌن وبٌن ما تقتضٌها السلطة  وبهذا الشرط فإن المنظم ٌوازن بٌن مبدأ القوة الملزمة للعقد وما تستوجب

 التنظٌمٌة لصاحب العمل من إحداث تعدٌالت فً ظروؾ العمل بما ٌحقق مصلحة المنشأة وٌنبؽً أال تكون هذه السلطة مطلقة. 

ٌعد وهذه مسألة موضوعٌة ٌفصل فٌها قاضً  ولكن هذا الشرط عند تطبٌقه ٌقتضً ضرورة التمٌٌز بٌن ما ٌعد تؽٌٌرا جوهرٌا للعمل وما ال

الموضوع فً ضوء ظروؾ الدعوى و مالبساتها مسترشدا فً ذلك بالنٌة الحقٌقٌة للمتعاقدٌن وقً إبرام العقد ولٌس وقت حدوث التعدٌل 

ان العنصر محل التعدٌل وٌجب على القاضً أن ٌبحث لٌس فقط طبٌعة التعدٌل بل مدى ودرجة أهمٌته وما ٌسفر عنه من نتائج وعما إذا ك

 من المسائل التً من شأنها التأثٌر فً رضا الطرفٌن وقت إبرام العقد 

: ٌنبؽً أن ٌكون التؽٌٌر مما ٌقتضً صالح العمل فً المنشأة ولٌس مجرد اإلساءة الى العامل و إال كان صاحب العمل متعسفا فً الثانً

 عاتق العامل إثبات ذلك التعسؾ . استعماله حقه و مسئوال عن تعوٌض العامل وٌقع على 
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: ٌجب أن ال ٌؤدي تؽٌٌر العمل الى المساس بحقوق العامل بوجه عام وال الى االنتقاص من أجره بوجه خاص الن كل تعدٌل ٌمس حق الثالث

من حقوق العامل المادٌة ٌعد تعدٌال جوهرٌا وهو ما ال ٌجوز لصاحب العمل إجرائه بإرادته المنفردة ولكن ٌجب أال ٌؤخذ هذا القول على 

أنه إذا كان األجر الثابت ال ٌجوز خفضه ألنه من العناصر الجوهرٌة إال أنه ال ٌصدق على ملحقات األجر التً لٌس لها صفه  إطالقة ذلك

 الثبات كالعمولة التً تعد من ملحقات األجر الؽٌر دائمة التً ال تستحق إال بتحقق سببها. 

 السلطة اآلمرة لصاحب العمل: 

 حب العمل متعلقة بتنفٌذ العمل المتفق علٌه أن تكون أوامر صا القٌد األول:

 أن تكون األوامر ؼٌر مخالفة للعقد أو النظام أو اللوائح أو اآلداب العامة  القٌد الثانً:

 أال ٌكون فً تنفٌذ األوامر ما ٌعرض العامل للخطر.  القٌد الثالث:

 أنواع الجزاءات التأدٌبٌة: 

 ٌبٌة قولها الجزاءات التأدٌبٌة لتً ٌجوز لصاحب العمل توقٌعها على العامل: / عمل الجزاءات التأد66حددت المادة

 اإلنذار  .1

 الؽرامة  .2

 الحرمان من العالوة أو تأجٌلها ال تزٌد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.  .3

 تأجٌل الترقٌة مدة ال تزٌد على سنه متى كانت مقررة من صاحب العمل.  .4

 ن العمل مع الحرمان من األجر اإلٌقاؾ ع .5

 الفصل من العمل فً الحاالت المقررة فً النظام .  .6

و الجزاءات التأدٌبٌة سالفة الذكر وردت على سبٌل الحصر وحسنا فعل المنظم بحصر الجزاءات التأدٌبٌة ألنها ضمان للعمال فً مواجهة 

 / عمل .66ئحة الجزاءات على جزاء ؼٌر منصوص علٌه فً المادة أصحاب األعمال وعلى ذلك ال ٌجوز لصاحب العمل أن ٌنص فً ال

 حاالت الخطأ الجسٌم التً تجٌز فصل العامل: 

 اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدٌر المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسٌه  :الحالة األولى

 إخالل العامل بالتزاماته الجوهرٌة:  : الحالة الثانٌة

 تزاماته الجوهرٌة عدم تأدٌة العامل ال .1

 عدم مراعاة العامل التعلٌمات الخاصة بسالمة العمل و العمال .2

 / عمل وهً: 18/2وإذا وقعت المخالفة من العامل ٌجوز لصاحب العمل فصل العامل إذا توافرت الشروط التً قررتها المادة 

 أن تكون التعلٌمات الخاصة بسالمة العمل و العمال مكتوبة ومعلنه مكان ظاهر .  الشرط األول:

 أن ٌكون العامل قد تعمد مخالفة تلك التعلٌمات  الشرط الثانً:

 أن ٌوجه صاحب العمل إنذار كتابً الى العامل.  الشرط الثالث :
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 إذا ثبت إتباع العامل سلوكا سٌئا أو ارتكابه عمال مخال بالشرؾ أو األمانة  : الحالة الثالثة

 الفعل أو التقصٌر العمدي بقصد إلحاق خسارة مادٌة بصاحب العمل  :الحالة الرابعة

 إذا ثبت أن العامل لجأ الى تزوٌر لٌحصل على العمل  :الحالة الخامسة

 معٌنا تحت االختبار إذا كان العامل  :الحالة السادسة

 الؽٌاب بدون عذر مشروع  :الحالة السابعة

 اذا ثبت أن العامل استؽل مركزة الوظٌفً بطرٌقة ؼٌر مشروعة للحصول على نتائج و مكاسب شخصٌة : الحالة الثامنة

 إفشاء العامل أسرار العمل  :الحالة التاسعة

 : الخامس  ملخص الفصل

 ى عاتق طرفً العقد وإذا كان األصل أن للمتعاقدٌن حرٌة تحدٌد األثار التً تترتب على ٌترتب على عقد العمل نشوء التزامات عل

العقد وإال أن هذه الحرٌة مقٌدة بالتنظٌم الذي وضعة المنظم من أجل حماٌة العامل بحٌث ال ٌجوز للعامل وصاحب العمل استبعاد 

 االلتزامات التً فرضها المنظم أو التؽٌٌر فً حدودها 

 تزام بأداء العمل من أهم االلتزامات التً تقع على عاتق العامل ونظرا للطابع الشخصً لهذا االلتزام فإنه الال ٌجوز للعامل ٌعد االل

أن ٌحل محلة أي شخص من الؽٌر أو أن ٌستعٌن بالؽٌر فً أداء هذا العمل ؼٌر أن الطابع الشخصً لهذا االلتزام ال ٌتعلق بالنظام 

  ٌجوز االتفاق على خالفه

  ٌلتزم العامل عند قٌامة بأداء العمل ببذل عناٌة الشخص المعتاد مالم ٌتفق فً العقد على درجة من العناٌة أكبر من عناٌة الشخص

 المعتاد 

  ٌلتزم العامل بأداء العمل المتفق علٌه ؼٌر أن المنظم قرر أن ظروفا قد تستجد فتتطلب تؽٌٌر العمل المتفق علٌه إما بشكل دائم أو

 مؤقت .بشكل 

  ٌلتزم العامل بطاعة أوامر صاحب العمل المتعلقة بالعمل المتفق علٌة الن خارج نطاق العمل تنقضً سلطة األشراؾ و الرقابة

 استثناءا ٌلتزم العامل بإطاعة أوامر صاحب العمل المتعلقة بسلوكه خارج العمل إذا كان لها تأثٌر على العمل. 

  على االسرار على مدة العقد بل ٌظل سارٌا بعد انقضاء العقد. ال ٌقتصر التزام العامل بالمحافظة 

  ٌكون للعامل باعتباره مخترعا الحق األدبً فً أن ٌنسب إلٌه أما  حق االستؽالل المالً فٌثبت للعامل على االختراعات الحرة أو

ٌض عادل ٌدفعه للعامل وٌثبت العرضٌة مالم ٌشترط فً عقد العمل صراحة على أن ٌكون لصاحب العمل الحق فٌه مقابل تعو

لصاحب العمل على اختراعات الخدمة وٌجوز إذا كان االختراع ذا أهمٌة اقتصادٌة أن ٌطالب صاحب العمل بمقابل خاص عن هذا 

 االختراع . 

 مل بالتعوٌض إذا أخل العامل بالتزامه الناشئة عن العقد أصبح مسئوال مسئولٌة عقدٌة قبل صاحب العمل الذي ٌكون له مطالبة العا

عن األضرار التً أصابته أو فسخ العقد ولكن التعوٌض ٌقتضً  وقوع ضرر على صاحب العمل من خطأ العامل وقد ٌكون ؼٌر 

 مجدي نظرا لعدم مالءة العامل باإلضافة الى أن الفسخ ال ٌتم اال بحكم قضائً . 
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 لى عمالة المخالفٌن حتى ولو لم ٌترتب على هذه المخالفة ٌتمتع صاحب العمل بسلطة تأدٌبٌة تخوله توقٌع الجزاءات المناسبة ع

 ضرر 

  تمثل السلطة التأدٌبٌة خطورة على العامل إذ ٌجمع فٌها صاحب العمل بٌن صفات الخصم و الحكم فً نفس الوقت لذا أحاطها

 المنظم بعدة قٌود وضمانات تستهدؾ حماٌة العامل من أهمها:  

 التزام صاحب العمل بوضع الئحة تنظٌم العمل و الجزاءات التأدٌبٌة.  -

 تحدٌد الجزاءات التأدٌبٌة على سبٌل الحصر  -

 ٌجب أن ٌكون الفعل الذي ٌجوز مساءلة العامل علٌه تأدٌبٌا ذا صلة بالعمل.  -

  حماٌة العامل وحدد األخطاء التً تحٌز تعد عقوبة الفصل من الخدمة أشد الجزاءات التأدٌبٌة لذا أحاطها المنظم بضمانات تكفل

 توقٌع هذه العقوبة ولم ٌتركها لتقدٌر صاحب العمل مثل باقً الجزاءات . 
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 التزامات العامل

 ))حقوق صاحب العمل

 .العمل بعماله بعالقة تبعٌةٌرتبط صاحب 

  تعطى له

 .سلطة اصدار األوامر والتعلٌمات المتعلقة بالعمل 

 و تلزم العمال

 .باحترام هذه األوامر وتلك التعلٌمات 

 ما الجزاء الذي ٌوقعه صاحب العمل على العامل إذا لم ٌراعً التعلٌمات المتعلقة بالعمل؟ 

 جزء تأدٌبً   -2جزء مدنى -1

 الجزاء المدنً -1

  لصاحب العمل حق اللجوء إلى القضاء ، ومطالبة العامل بالتعوٌض عن األضرار التً لحقت به نتٌجة عدم مراعاته االلتزامات

  .التعاقدٌة

 بشرط

وجود خطأ وضرر وعالقة سببٌة ، أي أن ٌكون الضرر وقع على صاحب العمل نتٌجة إخالل العامل، وال ٌكفً مجرد مخالفة 

 .وٌرتبط التعوٌض بمقدار الضرر .التعلٌمات

ماهً العوامل التً تجعل من الصعب على صاحب العمل بفرض حصوله على حكم لصالحه بالتعوٌض أن ٌتمكن من تنفٌذ هذا الحكم من 

 ناحٌة العلمٌة؟ 

ا( بما ٌحكم به لصاحب العمل من على الوفاء )اختٌارا أو اجبار–وهو الذي ال ٌملك سوى عمله كمورد لدخله  –عدم مقدرة العامل  .1

  .تعوٌض

 .الحماٌة القانونٌة التً أحاط بها المنظم أجر العامل .2

 ولذلك

أعطى المنظم لصاحب العمل سلطة تأدٌبٌة ، ٌتمكن عن طرٌقها من توقٌع الجزاءات التأدٌبٌة على عماله المخالفٌن حال إخاللهم 

 .بتنفٌذ التزاماتهم العقدٌة

تأدٌبً عن الجزاء المدنً فالجزاء التأدٌبً ٌتم توقٌعه على العامل حتى ولو لم ٌصب صاحب العمل أي ضرر من جزاء وٌختلؾ الجزاء ال

 ٌقدر التعوٌض بمقدار هذا الضرر. خطأ العامل أما الجزاء المدنً ٌستوجب أن ٌترتب على خطأ العامل اصابة صاحب العمل بضرر و

 الجزاءات التأدٌبٌة   -2

 ما هو مفهوم السلطة التأدٌبٌة لصاحب العمل؟ 

  حق صاحب العمل فً مجازاة العمال عن أخطائهم التً ٌرتكبونها بالمخالفة االحكام نظام العمل أو بإحدى االلتزامات الناشئة عن

 .عقد العمل

 حكم لعمل بٌن صفتً الخصم و الٌجمع صاحب ا 

 ؼٌر أن هذا الحق لٌس مطلقاً، وإنما ٌخضع لضوابط معٌنة نص علٌها نظام العمل.  
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 ما هً الضمانات التً تكفل عدم تعسف صاحب العمل فً استخدام سلطته التأدٌبٌة؟ 

 حة الجزاءات التأدٌبٌة بوضع الئأوال : التزام صاحب العمل 

 ٌهم عامل واحد فقطٌلتزم جمٌع أصحاب األعمال بوضع الالئحة لتنظٌم العمل دون حد أدنً من العمال، أي حتى ولوكان ٌعمل لد. 

  وقد عهد المنظم الى وزارة العمل لوضع نموذجا موحدا أو أكثر لالئحة تنظم العمل ٌشتمل على القواعد الخاصة بتنظٌم العمل وما

ٌتصل به من أحكام و بما فً ذلك األحكام المتعلقة بالمٌزات و األحكام الخاصة بالمخالفات و الجزاءات التأدٌبٌة ثم أجاز لصاحب 

 لعمل تضمٌن الالئحة شروط وأحكام إضافٌة بما ال ٌتعارض مع أحكام هذا النظام والئحته و القرارات الصادرة تنفٌذا له. ا

 ما مضمون الئحة الجزاءات التأدٌبٌة؟ 

 تتضمن : 

 بٌانا بالمخالفات التً إذا ارتكبها العامل تعرض للجزاء التأدٌبً.  .1

 ماهٌة الجزاءات التً ٌمكن أن تفرض على كل مخالفة .  .2

 بع فً فرص الجزاءات التأدٌبٌة . اإلجراءات الى تت .3

 

 أهمٌة وضع الالئحة 

 .تحقق مبدأ المساواة بٌن العمال لخضوعهم لقواعد تأدٌبٌة عامة ومجردة .1

العمال على بٌنة من أمرهم ، فال ٌفاجأ العامل بتوقٌع الجزاء عن تحقق العدالة بأن ٌعلم العمال مقدما بالجزاء التأدٌبً، ولذلك ٌكون  .2

  .عمل كان ٌعتقد أنه لن ٌعاقب عنه أو أن العقاب علٌه سٌكون بسٌطا

 

 اللغة التً تكتب بها الالئحة 

بلؽة أجنبٌة أخرى بجانب العربٌة ، كما أوجب نظام العمل كتابة الالئحة باللؽة العربٌة ، وإذا كان هذا هو األصل فلٌس هناك مانع من كتابتها 

 .ٌفضل فً الكتابة أن تكون بالصٌاؼة واألسلوب الذي ٌمكن أن ٌفهمه العمال

 ثانٌا: ضوابط توقٌع الجزاء التأدٌبً: 

  كل ذلك فً محضر ٌودع فً ملفهال ٌجوز توقٌع جزاء تأدٌبً على العامل اال بعد التحقٌق معه واستجوابه وإثبات 

 ال ٌجوز أن ٌخصم من العامل فً المخالفة الواحدة ؼرامة تزٌد قٌمتها عن خمسة أٌام من أجره. 

  واحد على المخالفة الواحدةال ٌجوز توقٌع أكثر من جزاء. 

 ال ٌجوز أن ٌقتطع من أجره وفا ًء للؽرامات التً توقع علٌه أكثر من أجر خمسة أٌام فً الشهر الواحد 

 أال  تزٌد مدة إٌقافه عن العمل دون أجر على خمسة أٌام فً الشهر 

  ال ٌجوز توقٌع جزاء تأدٌبً عن أمر ارتكبه خارج مكان العمل إال إذا كان متصال بالعمل أو بصاحبه أو مدٌره المسئول 

 ٌجوز أن ٌكون التحقٌق أو االستجواب شفاهه فً المخالفات البسٌطة التً ال ٌتعدى جزاؤها عن اإلنذار أو الخصم أجر ٌوم واحد 
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 ابالغ العامل الجزاءات وحقة فً االعتراض :  :اثالث

  ٌجب تبلٌػ العامل كتابة بقرار توقٌع الجزاء علٌه 

  ماذا لو امتنع عن االستالم أو كان ؼٌر موجود؟ 

 ٌرسل البالغ كتاب مسجل على عنوانه المبٌن فً ملفه . 

  هل من حق العامل االعتراض على القرار؟ 

 من تارٌخ إبالؼه بالقرار النهائً بإٌقاع الجزاء علٌه خالل خمسة عشر ٌوما . نعم

 ٌقدم الى: 

 ن تارٌخ تسجٌل االعتراض لدٌها . هٌئة تسوٌة الخالفات العمالٌة وٌجب علٌها نظاما إصدار قراراها خالل ثالثٌن ٌوما م 

 

 العمل أو فً الئحة تنظٌم العمل. علٌه فً نظام ال ٌجوز لصاحب العمل أن ٌوقع على العامل جزاء غٌر منصوص  :رابعا

 ة تكرار المخالفة من جانب العملفً حال :خامسا 

  ال ٌجوز لصاحب العمل تشدٌد الجزاء إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون  ٌوما  من تارٌخ إبالغ العامل بتوقٌع

 الجزاء علٌه عن تلك المخالفة

 ال ٌجوز :  :سادسا

 .  اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثالثٌن ٌوما 

 .  توقٌع جزاء تأدٌبً بعد تارٌخ انتهاء التحقٌق فً المخالفة وثبوتها فً حق العامل بأكثر من ثالثٌن ٌوما 

 

 : الجزاءات التأدٌبٌة التً ٌجوز لصاحب العمل توقٌعها على  العامل

 وهً :  66المادة حدد نظام العمل هذه العقوبات فً نص 

 اإلنذار  -1

 الؽرامة  -2

 لمدة ال تزٌد على سنة ، متى كانت  مقررة من صاحب العمل. 3الحرمان من العالوة أو تأجٌلها  -3

 تأجٌل الترقٌة مدة ال تزٌد على  سنة متى كانت مقررة من صاحب  العمل.  -4

 اإلٌقاؾ عن العمل مع الحرمان من األجر.  -5

 لمقررة فً النظام.الفصل من العمل ، فً الحاالت ا -6

 

 من نظام  العمل وردت على سبٌل المثال  أم الحصر ؟٦٦هل الجزاءات التأدٌبٌة الواردة  فً نص المادة 

 ٌترتب على ذلك: وردت على سبٌل الحصر 

 ال ٌجوز لصاحب العمل توقٌع عقوبات ؼٌر واردة فً نظام العمل أو فً الئحة  تنظٌم العمل  

  تتضمن جزاءات لم ٌرد النص علٌها فً نظام العمل، وإال لن ٌتم التصدٌق علٌها من  وزارة العملوهذه الالئحة ال ٌمكن أن  
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 أنواع الجزاءات التأدٌبٌة

  اإلنذار 

  الؽرامة 

  الحرمان من العالوة السنوٌة أو تأجٌلها و الحرمان من الترقٌة 

  التوقؾ عن العمل 

  الفصل من الخدمة 

 

 اإلنذار: أوال 

ٌعد أول وأخؾ الجزاءات التأدٌبٌة فهو عقوبة تحذٌرٌة تقوم على عنصرٌن لفت نظر المخالؾ الى الخطأ الذي ارتكبه وتحذٌره من تكراراه 

 مستقبال . 

 وٌشترط قبل توقٌع االنذار: 

  على أن ٌثبت مضمونه فً القرار الذي ٌقضً بتوقٌع الجزاء 

 تفى المنظم باالستجواب الشفوي . أن ٌقوم صاحب العمل باستجواب العامل وقد اك 

 قد ٌكون اإلنذار: 

 عقوبة تأدٌبٌة مستقلة  مضمونه توجٌه اللوم للعامل الذى ارتكب  المخالفة  

 .مقدمة لعقوبة أشد ؼالبا ما تكون الفصل وهو بهذه المثابة ٌمثل  شرطا من شروط توقٌعها 

 أوال اإلنذار

 هو تنبٌه العامل الى المخالفة التً أرتكبها وتحذٌره من تكرار هذه المخالفة و إال تعرض لعقوبة أشد.  االنذار

ولذلك ٌجوز توقٌعه على العامل بعد التحقٌق معه شفاهه استثناء من وجوب التحقٌق مع العامل  وٌعد اإلنذار أول وأخف الجزاءات التأدٌبٌة

 كتابة

لٌس ركنا فً توقٌع هذا الجزاء ولكن باعتباره شرط أساسً لتوقٌع عقوبة الفصل اذا كرر رؼم اإلنذار  ر الكتابًوأشترط المنظم اإلنذا

ت الكتابً نفس المخالفة السابق إنذاره من أجلها وذلك فً حالتٌن حددهما المنظم على سبٌل الحصر وهما: حالة عدم مراعاة العامل التعلٌما

ل رؼم إنذاره كتابة وحالة تؽٌب العمل بدون سبب مشروع أكثر من ثالثٌن ٌوما خالل السنه الواحدة أو أكثر الخاصة بسالمة العمل و العما

المادة نت خمسة عشر ٌوما متتالٌة إذا كان قد سبق إنذاره بعد ؼٌابة عشرٌن ٌوما فً الحالة األولى و انقطاعه عشرة أٌام فً الحالة الثانٌة ) 

الهٌئة العلٌا لتسوٌة الخالفات العمالٌة بقولها االنذار فبل الفصل بسبب ؼٌاب العامل من اإلجراءات الجوهرٌة  / عمل ( وهو ما أكدت علٌه08

 (  24/5/1431بتارٌخ  431/ 2/ 444التً ٌترتب على تخلفها بطالن الفصل ) قرار الهٌئة العلٌا رقم 

توقٌعه على الصورة وهو ما ٌجري علٌه العمل وقد ٌكون بخطاب فقد ٌكون باستالم العامل األصل و و ال ٌشترط فً الكتابة شكل خاص

 موصى علٌه وقد ٌرسل على ٌد محضر. 

التً ٌكون اإلنذار هو الجزاء على ارتكابها ألول مرة تأخر العامل عن موعد الحضور ألول مرة دون إذن أو عذر  ومن أمثلة المخالفات

 ل سٌر العمل بالمنشأة؟ دقٌقة ولم ٌترتب على التأخٌر تعطٌ 15مقبول لمدة 

 فإنه ال ٌخضع إلجراءات وضمانات التأدٌب التً تضمنها النظام بالنسبة لؽٌرة من الجزاءات.  ولما كان اإلنذار أخف الجزاءات التأدٌبٌة
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 ثانٌا: الغرامة 

 عن مبلػ من النقود ٌقتطعه صاحب العمل من أجر العامل ، كعقوبة  تأدٌبٌة لخطأ ارتكبه هً عبارة . 

 قد تكون 

 مبلؽا محددا من المال أو مبلؽا مساوٌا لألجر عن  مدة معٌنة. 

  ضمانات العامل فً حالة فرض صاحب العمل الغرامة 

 ال ٌجوز أن ٌزٌد مقدار الؽرامة عن المخالفة الواحدة على أجر خمسة أٌام، بؽض النظر عن طرٌقة تحدٌد مقدار هذه  الؽرامة.

 ماذا لو 

 ً ارتكبها العمل وزادت قٌمة الؽرامات الموقعة علٌه بشأنها عن أجر خمسة أٌام فً الشهر الواحد .تعددت المخالفات الت

 ال ٌجوز لصاحب  العمل 

أن ٌقتطع من أجر العامل ما ٌزٌد على أجر خمسة أٌام، فً كل شهر أما الجزء الباقً، فال ٌكون أمام صاحب العمل من سبٌل سوى 

 تقسٌطه على عدد  من األشهر. 

 األجر الذي ٌتخذ أساسا لتحدٌد قٌمة الؽرامة، هو األجر الفعلً ولٌس  األساسً.و 

  ٌجب على صاحب العمل إعداد سجل خاص ٌخصص لكتابة  الؽرامات التً توقع على العامل مع بٌان اسمه ومقدار أجره ومقدار

 الؽرامة، وسبب توقٌعها علٌه وتارٌخ ذلك

  ال ٌجوز لصاحب العمل التصرؾ فً هذه الؽرامات إال فٌما ٌعود بالنفع على عمال المنشأة بشرط الحصول على موافقة مسبقة من

 ،  وزارة العمل على ذلك 

 

 الغرامةثانٌا 

 جاه صاحب العمل. مبلػ من النقود ٌقتطعه صاحب العمل من أجر العامل كعقوبة على إخالله ببعض االلتزامات الواقعة علٌة ت هً

ة وقد تحدد الؽرامة بمبلػ معٌن مائة لاير مثال أو تحدد بأجر العامل عن مدة معٌنة أجر ٌوم مثال وٌطلق على الؽرامة فً االوساط العمالٌ

 وصؾ عقوبة الخصم من األجر نظرا الن الوفاء بها ٌتم عن طرٌق خصمها من أجر العامل.  

ر على دخل العامل فقد وضع المنظم العدٌد من الضمانات التً تكفل حماٌة أجر العامل وهو مورد رزقة ونظرا لما لعقوبة الؽرامة من تأثٌ

 األساسً من الؽرامات المحكومة بها . 

ذه له فنجدة  ٌقرر أن مقدار الؽرامة ال ٌجوز أن ٌزٌد بالنسبة للمخالفة الواحدة عن أجر خمسة أٌام و ال ٌجوز أن ٌقتطع من أجر العامل وفاءا

 / عمل (  08الؽرامات أكثر من أجر خمسة أٌام فً الشهر الواحد ) المادة 

و معنى ذلك أنه إذا ارتكب العامل فً الشهر الواحد ثالث مخالفات فال ٌجوز لصاحب العمل أن ٌخصم من أجرة أكثر من خمسة أٌام فً 

الشهر الواحد أي ٌتم تقسٌط هذه الؽرامات بحٌث ال تخصم فً الشهر الواحد أكثر من أجر خمسة أٌام إذا انقضى العقد وكانت هناك ؼرامات 

 ٌسددها جاز خصمها من مكافاة نهاٌة الخدمة.  على العامل لم

 / عمل لصاحب العمل الجمع بٌن الخصم من أجر العامل كجزاء تأدٌبً و بٌن أي جزاء آخر . 08كذلك ال ٌجوز وفقها لنص المادة 

لزٌادات المستحقة األخرى التً و االجر الذي ٌتخذ أساسا للؽرامة هو األجر الفعلً أي كل ما ٌتقاضاه العامل لقاء عمله مضافا إلٌه سائر ا

 تتقرر للعامل مقابل جهد بذلة فً العمل أو مخاطر ٌتعرض لها فً أداء عملة أو التً تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل او الئحة

 تنظٌم العمل. 
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وك العامل كالنوم أثناء الخدمة و تعطٌل و الؽرامة عقوبة تترتب على العدٌد من المخالفات التً تتعلق عادة بنظام العمل و مواعٌده وسل

 العمال األخرٌن ونحو ذلك وإذا عاد العامل الى ارتكاب نفس المخالفة التً استوجبت توقٌع عقوبة الؽرامة ٌجوز لصاحب العمل توقٌع عقوبة

 أشد كالحرمان من العالوة الدورٌة. 

/ عمل صاحب العمل بقٌد 03بالحد األقصى المقرر بشأنها فقد الزمت المادة و للرقابة على صاحب العمل فً توقٌع عقوبة الؽرامة و التزامه 

 الؽرامات التً توقع على العمال فً سجل خاص مع بٌان أسم العامل ومقدار أجرة و مقدار الؽرامة وسبب توقٌعها وتارٌخ ذلك 

و تكون وسٌلة إلفادته حتى ال ٌتخذها وسٌلة ؼٌر ولما كانت الؽرامة عقوبة ولٌست تعوٌض و من ثم ٌنبؽً أال تؤول الى صاحب العمل أ

عمل حكما ألزمت صاحب العمل أال  ٌتصرؾ فً الؽرامات إال فٌما  03مباشرة للتحاٌل على أحكام تحدٌد األجور ولذلك استحدثت المادة 

ً حالة عدم وجود لجنة ٌشترط موافقة ٌعود بالنفع على عمال المنشأة وعلى أن ٌكون التصرؾ فٌها عن طرٌق اللجنة العمالٌة فً المنشأة وف

 وزارة العمل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الّناجحون فً الحٌاة ٌفّكرون بهذه الطرٌقة: إّنً أستطٌع، سوف أحّقق، إّنً قادر 

بٌنما الفاشلون ٌفّكرون بهذه الطرٌقة، كان الزماً أن ٌكون األمر كذلك، لٌت األمر كان كذلك، 

 . إّنً ال أستطٌع أن كون كذلك
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 تابع التزامات العامل

 )حقوق صاحب العمل(.

 ن من العالوة السنوٌة أو تأجٌلهاالحرما ثالثا:

 فً الحاالت التً تكون فٌها العالوة مقررة من صاحب العمل فً عقد العمل أو فً الئحة تنظٌم العمل.

 عدم االتفاق على استحقاق العامل لتلك العالوة فً حالة 

 ال محل للقول بوجود هذا الجزاء أصال أو توقٌعه على العامل.

 مدة الحرمان من العالوة السنوٌة 

ال ٌجوز أن تزٌد على سنة بحٌث ٌعود للعامل الحق فً استحقاق تلك العالوة عن السنة التً تلً تلك السنة التً حرم العامل من 

 المقررة لها. العالوة

 

 :الحرمان من العالوة أو تأجٌلها لمدة ال تزٌد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل: ثالثا  

مبلغ من النقود أو أي شًء آخر غٌر نقدي ٌمنح للعامل وٌضاف إلى أجره األصلً سنوٌا فً الموعد المحدد لها فً  وٌقصد بالعالوة الدورٌة

 عقد العمل أو فً الئحة تنظٌم العمل أو وفقا لما جري علٌه العرف وقد تتحدد بنسبة مئوٌة من األجر األصلً أو بمبلغ ثابت.

ب العمل حرمانه من العالوة السنوٌة أو تأجٌل موعد استحقاقها كجزاء تأدٌبً بشرط أال تزٌد مدة وإذا ارتكب العامل خطأ تأدٌبٌا ٌجوز لصاح

 الحرمان أو التأجٌل عن سنة واحدة.

ة وتجدر اإلشارة إلى أن الحرمان أو التأجٌل ٌنصب على عالوة واحدة وهً العالوة التالٌة لصدور قرار توقٌع الجزاء وتصرف العالوة التالٌ

 ها األصلً.فً موعد

 تأجٌل الترقٌة المستحقة للعامل. رابعا:

 .لمدة ال تزٌد على سنة وذلك أٌضا فً الحاالت التً ٌكون فٌها لدى صاحب العمل نظام لترتٌب الوظائف والدرجات 

 رابعا: تأجٌل الترقٌة مدة ال تزٌد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل:

كجزاء تأدٌبً من الجزاءات الرادعة نظرا لما ٌترتب علٌه من مساس بحٌاة العامل الوظٌفٌة لما له من تأثٌر علً أقدمٌة  ٌعد تأجٌل الترقٌة

 العامل.

 وإذا ارتكب العامل خطأ تأدٌبٌا ٌجوز لصاحب العمل معاقبته بتأجٌل ترقٌته عند استحقاقها بحد أقصى سنة إعتبارا من وقت استحقاق العامل

 أن الترقٌة تصبح حقاَ مكتسباَ عند حلول أجلها. للترقٌة إذا

 وٌالحظ أن مدة السنة مقررة كحد أقصً لتأجٌل الترقٌة,ومن ثم ٌجوز لصاحب العمل أن ٌحدد مدة أقصر.
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 سا: الوقف عن العملخام

 الوقف التأدٌبً •

 ٌترتب علٌه: حرمان العامل من أجره مدة معٌنة

 ٌمنع من أداء العمل خالل مدة الوقف

 قف اإلحتٌاطًالو •

 اجراء وقائً ٌتخذه صاحب العمل تجاه العامل الموجه الٌه اإلتهام فً قضاٌا تتصل بالعمل أو بسببه.

 على أال تزٌد مدة التوقٌف على مائة وثمانٌن ٌوما. ,حتى ٌفصل فً قضٌته, % من األجر الى العامل55ٌلتزم صاحب العمل بدفع 

 

 الفرع األول: الوقف التأدٌبً.

 حرمان العامل من مباشرة العمل لمدة معٌنة مع حرمانه من األجر خالل مدة الوقف. –كعقوبة تأدٌبٌة  –بالوقف عن العمل ٌقصد 

 .الوقف عن العمل ٌحرم العامل من األجر مدة الوقف وٌمنع من أداء العمل 

 ٌترتب على الوقف

ال ٌزال قائما  –طوال فترة الوقف  –باعتبار أن عقد عمله حرمانه العامل من العمل لدى أي صاحب عمل آخر طوال مدة الوقف, 

 ومنتجا لكل آثار عقد العمل الصحٌح ومن بٌنها تخصٌص ساعات عمله لمصلحة صاحب العمل

 .الغرامة ٌبقى العامل مستمرا فً أداء عمله رغم حرمانه من األجر مدة معٌنة 

 

 الوقف التأدٌبً مل فً اللجوء الىالضمانات التً تكفل عدم تعسف صاحب الع

 .ال ٌجوز وقف العامل تأدٌبٌا دون أجر عن المخالفة الواحدة مدة تزٌد على خمسة أٌام 

 .أن ال تزٌد مدة إٌقاف العامل عن العمل بدون أجر على خمسة أٌام فً الشهر الواحد 

 وبالتالً

 ط أن ٌكون ذلك عن مخالفات متعددة, واال ٌجوز لصاحب العمل أن ٌوقف العامل تأدٌبٌا عن العمل مدة تزٌد على خمسة اٌام بشر

ٌزٌد الحد األقصى لمدة الوقف على خمسة أٌام فً كل شهر بحٌث ٌقوم بتجزئة مدة الوقف على عدة أشهر بحٌث ال تزٌد مدة الوقف 

 دون أجر فً كل شهر على خمسة اٌام.
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 الوقف التأدٌبً وحدوده: (1)

 كجزاء تأدٌبً منع العامل من العمل مدة معٌنة مع حرمانه من األجر خالل هذه المدة. ٌقصد بالوقف عن العمل

ونظرا لما لجزاء الوقف عن العمل من تأثٌر على دخول العامل, فقد أحاطه المنظم بعدة ضمانات تكفل حصول العامل على حد أدنى من 

العمل أن ٌوقف العامل تأدٌبٌاَ عن المخالفة الواحدة بما ٌزٌد عن أجر  /عمل على صاحب70األجر ال ٌمكن المساس به, لذلك حظر فً المادة 

 مدة تزٌد على خمسة اٌام فً الشهر الواحد. –مما تعددت المخالفات  –خمسة اٌام فً الشهر, أو أن ٌوقفه 

العمل, وفً الثانٌة ٌخصم من وقد ٌبدو أن عقوبة الوقف أخف من عقوبة الغرامة ففً األولى ٌخصم من األجر خمسة أٌام مع عدم تأدٌة 

األجر خمسة أٌام مع أداء العمل كامالَ ومع ذلك فجزاء الوقف بما ٌتضمنه من حرمان العامل من أداء العمل ٌتمثل رادعاَ نفسٌاَ وضغطاَ 

 معنوٌاَ على العامل كما ٌمس سمعته فً المنشأة وفً أسرته.

من  ةاألجر, فالحكملوقف المحكوم بها ال تدخل فً حساب هذه المدة إذا كانت مدفوعة تتخلل مدة ا ًاألسبوعٌة, التوٌالحظ أن أٌام الراحة 

 تتحقق الحكمة من الوقف كعقوبة تأدٌبٌة. األسبوعٌة, فالكان ٌستحق أجراَ عن فترات الراحة  ااألجر, فإذالوقف هو حرمان العامل من 

 الفرع الثانً: الوقف االحتٌاطً.

 اجراء وقائً ٌتخذه صاحب العمل تجاه العامل الموجه إلٌه اإلتهام فً قضاٌا تتصل بالعمل أو بسببه.

  انتهاء  حٌنلالعمل, من حق صاحب العمل أن ٌوقفه احتٌاطٌا عن  نبسببه, كااذا وجه للعامل االتهام فً آٌة قضٌة تتصل بالعمل أو

 نه.ما ستفسر ع ةالمحاكمة, ومعرفاجراءات التحقٌق أو 

 أحكام الوقف اإلحتٌاطً

الٌجوز لصاحب العمل وقف العامل احتٌاطٌا اال بسبب قضاٌا تتصل بالعمل أو بسببه كما ال ٌجوز للعامل الموقوف احتٌاطٌا على ذمة  .1

% 55التحقٌق فً قضٌة أخرى ال صلة لها بالعمل أن ٌطالب صاحب العمل بتطبٌق أحكام الوقف االحتٌاطً ومن ثم تقاضً نسبة الـ 

 المنصوص علٌها فً نظام العمل طوال مدة توقٌفه.

ٌستحق العامل أجره كامال طوال المدة ما بٌن صدور قرار بتوقٌفه لدى الجهات المختصة وصدور قرار صاحب العمل بوقفه عن العمل  .2

 ات المختصة.ومن ثم فإن لصاحب العمل مصلحة أكٌدة فً المبادرة بإٌقافه احتٌاطٌا عن العمل فور توقٌفه لدى الجه

عن مائة وثمانٌن  االحتجازٌف أو قٌستحق العامل الموقوف نصف أجره طوال مدة الوقف حتى ٌفصل فً قضٌته بشرط اال تزٌد مدة التو .3

 ٌوماَ.

 إذا زادت التوقٌف على مائة وثمانٌن ٌوماَ فال ٌلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من األجر للعامل. .4

مدة الوقف االحتٌاطً التً ال تزٌد على مائة وثمانٌن ٌوماَ ثم قدم العامل إلى المحاكمة ببراءته إذا استحق العامل نصف أجر طوال  .5

 استحق النصف اآلخر من األجر الذي اقتطع منه طوال مدة الوقف.

المقتطع أثناء  فً حالة عدم تقدٌم العامل إلى المحاكمة وحالة تقدٌمه للمحاكمة والحكم ببراءته ٌجب على صاحب العمل دفع نصف األجر .6

 مدة الوقف.

إذا قضت المحكمة بإدانة العامل فٌما هو منسوب الٌه ال ٌجوز لصاحب العمل مطالبة العامل بما سبق صرفه من أجر طوال المدة السابقة  .7

 ذلك. دما ٌفٌعلى صدور الحكم باإلدانة اال إذا ضمنت المحكمة حكمها الصادر باإلدانة 
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أو فً حالة عدم تقدٌمه  ببراءتهالحاالت التً ٌقضى فٌها  ًالعمل, فلم ٌنص النظام صراحة على الزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى  .8

الحكم بالبراءة قد  وللمحاكمة, أطالما أن قرار بعدم تقدٌمه  ذه الحالة اعادة العامل الى عملهفً ه مع ذلك نعتقد أنه ٌتعٌن لكنو للمحاكمة,

قبل انتهاء مدة المائة وثمانٌن ٌوماَ المنصوص علٌها, وٌكون صاحب العمل متعسفا فً انهاء عقد العمل فً حالة رفض اعادة  صدر

اال اذا كان ٌستند  ,ببراءتهقدم الى المحاكمة وقضى  والمحاكمة, أالعامل الى العمل بعد أن رأت السلطة المختصة عدم تقدٌم العامل إلى 

 ً مبرر آخر ٌبرر له انهاء العقد.فً هذا االنهاء ال

 

 سادسا: الفصل من الخدمة

 ألانها تؤدى

 إلى انهاء الرابطة العقدٌة )عقد العمل( التً تربط بٌن العامل وصاحب العمل. 

 لم ٌتمكن من العثور على فرصة عمل أخرى. االبطالة, اذبٌن طٌاته امكانٌة تعرض العامل لمخاطر  لما ٌحموهو 

 العقوبات التأدٌبٌة من حٌث الجسامة.تعد أشد أنواع 

 ولذلك:

فً أحاط المنظم هذه العقوبة بالعدٌد من الضمانات, التً ترمً إلى الحٌلولة دون اساءة استعمالها من جانب صاحب العمل, تحقٌقا لالستقرار  

 عالقات العمل من ناحٌة, وحفظا للسالم االجتماعً, من ناحٌة أخرى.

 ل:الوقف االحتٌاطً عن العم (2)

عند ارتكاب العامل مخالفة تأدٌبٌة ٌختلف عن الوقف االحتٌاطً عن العمل الذي ٌتخذه صاحب العمل عند  ف عن العمل كعقوبة تأدٌبٌةوالوق

 اتهام العامل فً قضاٌا تتصل بالعمل أو بسببه كإجراء وقائً حتى ٌتحدد مصٌر هذا االتهام.

قفه عن عمله إذا كان فً استمراره بموقعه الوظٌفً ما من شأنه التأثٌر على مجرٌات أو فقد تقتضً مصلحة التحقٌق الذي ٌجري مع العامل و

 طمس أدلة االتهام أو التالعب فٌها أو التأثٌر المعنوي على الشهود الذٌن قد ٌكونوا خاضعٌن األمر الذي ٌؤدي إلى انحٌازهم لجانبه حال

 أدائهم لشهادتهم.

 ٌأتً:وباستقرار هذا النص ٌتضح لنا ما 

 ٌجوز لصاحب العمل وقف العامل احتٌاطٌاَ إال بسبب قضاٌا تتصل بالعمل أو بسببه كما ال ٌجوز للعامل الموقوف احتٌاطٌاَ على ذمة  ال

 التحقٌق فً قضٌة أخرى ال صلة لها بالعمل أن ٌطالب صاحب العمل بتطبٌق أحكام الوقف االحتٌاطً.

  بٌن صدور قرار بتوقٌفه لدى الجهات المختصة وصدو قرار صاحب العمل بوقفه عن العمل ٌستحق العامل أجره كامالَ طوال المدة ما

 ومن ثم فإن لصاحب العمل مصلحة أكٌدة فً المبادرة بإٌقافه احتٌاطٌاَ عن العمل فور توقٌفه لدى الجهات المختصة.

 ,اٌوماَ, فإذتزٌد مدة الوقف على مائة وثمانٌن أال  طقضٌته, بشرحتى ٌفصل فً  ٌستحق العامل الموقوف نصف أجره جوال مدة الوقف 

 زادت عن تلك المدة فإن صاحب العمل ال ٌلتزم بدفع أي جزء من األجر للعامل.

  النصف اآلخر  قالعامل, استحقضً ببراءة  وثبوته, أإذا رأت السلطة المختصة حفظ التحقٌق لعدم صحة ما نسب إلى العامل أو لعدم

 طوال مدة الوقف. أقتطع منه ياألجر, الذمن 
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  فإنه ال ٌستحق باقً أجره,وال ٌجوز لصاحب العمل مطالبته بما  ته,نالمحكمة بإدا ت, وقضالتهمهإذا تمت محاكمة العامل وثبتت علٌه

 ما ٌفٌد ذلك. ةباإلدانمنت المحكمة حكمها الصادر إال إذا ض ,ةباإلدانة السابقة على صدور الحكم سبق صرفه من أجر طوال المد

  وله, أبالنسبة  االتهامصاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله إذا صدر قرار بحفظ  التزام/عمل لم تنص علً 97وبالرغم من أن المادة 

رفض إعادة العامل الى عمله فصال تعسفٌا لعقد العمل ٌترتب  اعتبرأن هذا ما تقضٌه العدالة وإال  إلٌه, إالصدور حكم ببراءته مما نسب 

هذه الحالة ٌستطٌع صاحب العمل أن ٌثبت وجود مبرر مشروع  ًضرر, وفم صاحب العمل بتعوٌض العامل عما أصابه من علٌه التزا

 لرفضه إعادة العامل.

 ماهً الضمانات التً وضعها المنظم لعقوبة الفصل؟

 من قبٌل األخطاء الجسٌمة. حدد على سبٌل الحصر األخطاء التً تجٌز لصاحب العمل توقٌع عقوبة الفصل من الخدمة بإعتبارها

 سادسا : الفصل من الخدمة:

تتضمن فً نفس الوقت فسخا للعقد من جانب  اعمل, ألنه/66التً نصت علٌها المادة  تعد عقوبة الفصل من الخدمة أشد الجزاءات التأدٌبٌة

أحاط المنظم هذه العقوبة  كبالفصل, لذلمته إنهاء خد أستوجبخطأ  ارتكابهالعامل بعمل آخر بسبب  التحاقصعوبة  احتمال عصاحب العمل م

 .استخدامهابالعدٌد من الضمانات بهدف عدم إساءة 

له توقٌعها فً غٌر هذه  لذلك حرص المنظم علً تحدٌد المخالفات التً تجٌز لصاحب العمل توقٌع عقوبة الفصل علً العامل بحٌث ال ٌجوز

أحاط المنظم توقٌع هذه العقوبة ببعض اإلجراءات التً قصد بها حماٌة  االجزاءات, كمالحاالت ولم ٌترك تقدٌرها لصاحب العمل مثل باقً 

من الخدمة ٌعد من العقوبات التأدٌبٌة التً تنهً العالقة العمالٌة بٌن  لبقولها "الفصما أكدته الهٌئة العلٌا لتسوٌة الخالفات العمالٌة  العامل وهو

مراعاة الضوابط والضمانات  دللنظام, وبعد هذا القرار إلى خطأ جسٌم ثبت فً حق العامل وفقا ٌتعٌن أن ٌستن كالعمل, لذلالعامل وصاحب 

 هـ(.21/4/1431بتارٌخ  311/2/431التً أوردها النظام فً هذا الشأن. ")قرار الهٌئة العلٌا رقم ")قرار الهٌئة العلٌا رقم 

 ال تعوٌض؟ماهً األخطاء التً تجٌز فصل العامل دون اشعار وال مكافئة و

 .االعتداء على صاحب العمل أو المدٌر المسؤول أو أحد رؤساء العمل 

 .إخالل العامل بالتزاماته الجوهرٌة 

 .اذا ثبت اتباع العامل سلوكا أو ارتكب عمال مخال بالشرف أو األمانة 

 .اذا ثبت ان العامل لجأ الى التزوٌر لٌحصل على العمل 

 .الغٌاب بدون سبب مشروع 

  العامل مركزه الوظٌفً بطرٌقة غٌر مشروعة.استغالل 

 .إفشاء أسرار المنشأة 

/عمل حاالت الخطأ الجسٌم التً تجٌز فصل العامل بقولها "ال ٌجوز لصاحب العمل فسخ العقد دوون مكافئة العامل 80قد حددت المادة 

 أسباب معارضته للفسخ:وبشرط أن ٌتٌح له الفرصة لكً ٌبدي أو إشعاره أو تعوٌضه إال فً الحاالت اآلتٌة 

 إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدٌر المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسٌه أثناء العمل أو بسببه. .1

التً أعلن  –إذا لم ٌؤد العامل التزاماته الجوهرٌة المترتبة على عقد العمل أو لم ٌطع األوامر المشروعة أو لم ٌراع عمداَ التعلٌمات  .2

 الخاصة بسالمة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة. –صاحب العمل فً مكان ظاهر  عنها

 إذا ثبت إتباع العامل سلوكاَ سٌئاَ أو ارتكابه عمالَ مخالَ بالشرف أو األمانة. .3
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جهات أي فعل أو تقصٌر ٌقصد به إلحق خسارة مادٌة بصاحب العمل بشرط أن ٌبلغ صاحب العمل ال –عمداَ  –إذا وقع من العامل  .4

 المختصة بالحادث خالل أربع وعشرٌن ساعة من وقت علمه بوقوعه.

 إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوٌر لٌحصل على العمل. .5

 إذا كان العمل معٌناَ تحت االختبار. .6

وماَ متتالٌة إذا تغٌب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثالثٌن ٌوماَ متقطعة خالل السنة العقدٌة الواحدة أو أكثر من خمسة عشرة ٌ .7

على أن ٌسبق الفصل إنذار كتابً من صاحب العمل للعامل بعد غٌابه عشرٌن ٌوماَ فً الحالة األولى وانقطاعه عشرة أٌام فً الحالة 

 الثانٌة.

 إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظٌفً بطرٌقة غٌر مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصٌة. .8

 ار الصناعٌة أو التجارٌة الخاصة بالعمل الذي ٌعمل فٌه".إذا ثبت أن العامل أفشى األسر .9

ٌتضح من هذه المادة أن الحاالت المذكورة فٌها وردت على سبٌل الحصر ولٌس على سبٌل المثال كما ٌشترط لتوقٌعها اتاحة الفرصة للعامل 

 لكً ٌبدي أسباب معارضته للفسخ.

العامل ودون سبق إخطار ودون مكافئة أو تعوٌض وترجع الحكمة من ذلك إلى أن وٌالحظ أٌضا أن هذه الحاالت تجٌز لصاحب العمل فصل 

االستغناء عن شرط اإلخطار السابق للفسخ ترجع إلى أن الفسخ قد حددت حاالته فً نظام العمل على سبٌل الحصر فال ٌكون استعمال 

 ابق.اإلخطار الس تستدعىصاحب العمل لحقه فٌه عند توافر إحداها مفاجأة للعامل 

 وبالنسبة إلى حرمان العامل من المكافأة فترجع إلى أن الفسخ فً هذه الحاالت ٌستند على خطأ العامل مما ٌستوجب هذا الحرمان.

وأما النص على حرمان العامل من التعوٌض فمفهوم طالما أنه ال ٌشترط اإلخطار السابق بالفسخ إذا كان العقد غٌر محدد المدة حتى ٌستحق 

وٌض عن المفاجأة به وطالما أن صاحب العمل قد التزم فً الفسخ بالحاالت المحددة نظاما مما ٌنفً مسئولٌته عن فسخ العقد المحدد للعامل تع

 المدة وٌمتنع معه المطالبة بالتعوٌض عن المدة المتبقٌة من العقد.

 أوال : االعتداء على صاحب العمل أو المدٌر المسؤول أو أحد رؤساء العمل.

 على صاحب العمل أو المدٌر المسؤول وبٌن حالة االعتداء على أحد رؤساء العمل: االعتداءساوى المنظم السعودي بٌن حالة 

 .فاشترط فً الحالتٌن أن ٌكون االعتداء قد وقع أثناء العمل أو بسببه 

 .فأي اعتداء على أي من هؤالء ٌعد من قبٌل األخطاء المبررة للفصل 

  االعتداء جسٌماوال ٌشترط أن ٌكون 

 والحكمة من ذلك: 

أن أي عتداء ٌمثل اخالال بما ٌجب أن ٌسود عالقتهما من ود واحترام وٌمس هٌبة صاحب العمل ونفوذه بالمنشأة وهو ما ٌتعارض مع حسن 

 سٌر العمل بها.

 وبغض النظر عن مكان وقوعه فٌكفً أن ٌكون االعتداء ذا صلة بالعمل.

 ولكن بسبب العمل.االعتداء خارج مكان العمل 
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 ماذا لو: وقع اإلعتداء فً غٌر مكان العمل أو كان منبت الصلة بوقت العمل.

 .ٌعد من قبٌل األخطاء التً تبرر الفصل دون مكافئة أو تعوٌض إذا وقع هذا االعتداء بسبب العمل 

 وعلى ذلك: 

 مبررا للفصل.فاالعتداء الذي ٌقع فً غٌر أوقات العمل ولم ٌكن متعلق بالعمل ال ٌصلح 

 .أما اإلعتداء الذي ٌقع خارج مكان العمل ولكنه كان بسبب ٌتعلق به فٌصلح مبررا للفصل 

 المدٌر المسئول

  من ٌنوب عن صاحب العمل فً إدارة المنشأة وٌملك ما ٌملكه صاحب العمل من سلطات كسلطة التعٌٌن والفصل والتصرف فً كل

 سواء بسواء.ما ٌتعلق بالمنشأة شأنه شأن صاحب العمل 

 رؤساء العمل

 .من لهم حق اإلشراف والتوجٌه على عدد من العمال أو على قسم من أقسام المنشأة 

أو وال ٌشترط ان ٌكون االعتداء قد وقع على الرئٌس المباشر لنفس العامل المعتدى بل ٌتوافر االعتداء المبرر للفصل إذا وقع أثناء العمل 

 لمنشأة, ولو لم ٌكن هو رئٌس العامل.بسببه على أي من رؤساء العمل با

 تفاصٌل شرح الحاالت التسعة:

 الحالة األولى: اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدٌر المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسٌه:

  اعتداء من العامل /عمل فصل العامل بغٌر إخطار أو مكافئة أو تعوٌض إذا وقع 80ٌجوز لصاحب العمل وفقاَ للفقرة األولى من المادة

 على صاحب العمل أو المدٌر المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسٌه.

  سلطاته فً  لأغراضها, كوٌقصد بالمدٌر المسئول ذلك الشخص الذي ٌنوب عن صاحب العمل نٌابة كاملة فً إدارة المؤسسة وتنفٌذ

عدد  والمنشأة, أفٌن باإلشراف والتوجٌه على قسم من أقسام العمال المكل العمل, برؤساءوٌقصد  التعٌٌن والفصل والتصرف فً أمواله,

 من العمال.

  وٌتضح لنا أن النص لم ٌمٌز بٌن صاحب العمل أو المدٌر المسئول أو رؤساء العمل أو مرؤوسٌه من حٌث شروط االعتداء الموجب

 للفصل بل ساوى بٌنهما وبالتالً ٌكفً صدور االعتداء على أي منهما.

 العتداء الذي ٌبرر فصل العامل أن ٌكون جسٌما وبالتالً فإن أي اعتداء ٌكفً ولو كان ٌسٌرا وال ٌشترط أن ٌقع وال ٌشترط فً ا

/ عمل بقولها "أثناء 80االعتداء فً مكان العمل فٌكفً أن ٌكون االعتداء ذا صلة بالعمل وهو ما عبرت عنه الفقرة األولً من المادة 

ب أن تكون هناك صلة بٌن االعتداء والعمل وتتوافر هذه الصلة إذا وقع اإلعتداء فً مكان العمل العمل أو بسببه" ومعنى ذلك أنه ٌج

وفً ساعات العمل أو إذا وقع اإلعتداء خارج مكان العمل وفً غٌر ساعات العمل ولكن قامت عالقة سببٌة بٌن العمل واالعتداء اما إذا 

 به فال ٌجوز فصل العامل. وقع االعتداء خارج مكان العمل ولسبب منقطع الصلة

  وال ٌشترط فً اإلعتداء أن ٌكون مكونا لجرٌمة جنائٌة وال ٌشترط أن ٌكون مادٌا )كالضرب مثال( بل قد ٌكون االعتداء معنوٌا )كالسب

 والقذف(.
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 ٌمات صاحب العمل, كما ومبرر الفصل فً هذه الحالة أن العامل باعتدائه علً صاحب العمل أو ٌمثله ٌخل بالتزامه بإطاعة أوامر وتعل

أن هذا االعتداء من شأنه اإلخالل بهٌبة واحترام صاحب العمل أو من ٌمثله كذلك أٌضا فإن اعتداء العامل على أحد مرؤوسٌه ٌخل 

 بروح التعاون واالحترام المتبادل بٌنهما مما قد ٌخل بحسن سٌر العمل فً المنشأة.

  شتداد فً لهجته وال مجرد ارتفاع الصوت وا العامل إلى صاحب العمل ولو اشتدتوال ٌعتبر من قبٌل االعتداء توجٌه النصح من

 المناقشة.

  عمل إذا كان اعتداء العامل قد وقع على أثر اعتداء صاحب العمل أو المدٌر المسئول أو أحد 80/1وال ٌكون محل لتطبٌق المادة/

 رؤساء العمل على العامل بالضرب.

  وتطبٌقا لذلك صدرت عدة قرارات من الهٌئة العلٌا لتسوٌة الخالفات العمالٌة فً هذا الصدد حٌث قررت أن "لصاحب العمل فسخ العقد

دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعوٌضه إذا وقع منه إعتداء على صاحب العمل أو المدٌر المسئول أو أحد رؤسائه أثناء العمل 

هٌئة العلٌا بتأٌٌد قرار الهٌئة االبتدائٌة استنادا إلى أن "العامل لم ٌنكر ما بدر منه تجاه المدٌر اإلقلٌمً ولكنه وبسببه:وقد صدر قرار ال

كان عفوٌا وعن طرٌق غضب بعد أن رفض تكرٌمه كما أن العامل لم ٌنكر التحقٌق الذي أجري معه وأن ما بدر من العامل من تلفظ 

( من نظام العمل المتضمنة حرمانه من مكافأة نهاٌة الخدمة لعدم تقدٌم المدعً 80درجة المادة )ٌوجب الفصل إال أنه لم ٌرقً إلى 

علٌها ما ٌثبت اتاحة الفرصة للعامل لكً ٌبدي أسباب معارضته الفسخ وبناء علٌه فهو ٌستحق مكافأة نهاٌة الخدمة التً طالب بها")قرار 

 هـ(. 29/2/1431بتارٌخ  271/1/431الهٌئة العلٌا رقم 

 كما صدر قرار الهٌئة العلٌا بتأٌٌد قرار الهٌئة االبتدائٌة استنادا إلى أن "الشركة المستأنفة ذكرت أنها قامت بفصل العامل بناء على 

ركة ( من نظام العمل بسبب اعتدائه على رئٌسه والتهجم علٌه أثناء العمل والتهدٌد بالقتل, وبما أن الهٌئة العلٌا قررت أن للش80المادة )

فظ علٌه باأللفاظ التً ذكرتها الشركة, ولم تقبل الشركة ٌمٌن العامل فإن قرار الفصل لٌمٌن العامل على أنه لم ٌهدد رئٌسه المباشر أو ٌلت

 هـ(. 29/6/1431بتارٌخ  723/2/431غٌر مشروع" )قرار الهٌئة العلٌا رقم 

 خالل العامل بالتزاماته الجوهرٌةثانٌا: إ

 ن خطأٌن:وهذه الحالة تتضم

 :ٌتمثل فً عدم قٌام العامل بتأدٌة التزاماته الجوهرٌة المترتبة على عاتقه بسبب العقد. الخطأ األول 

 :ًٌتمثل فً تعمد العامل عدم مراعاة التعلٌمات المتعلقة بسالمة العمل والعمال. الخطأ الثان 

 

 عدم تأدٌة العامل التزاماته الجوهرٌة: .أ 

 الستناد صاحب العمل الى هذه الحالة لفصل العامل. ٌشترط 

 أن ٌكون االلتزام الذي أخل به العامل التزاما جوهرٌا.

 ان ٌكون االخالل قد وقع بخطأ من العامل. ٌشترط 

 .بغض النظر عما إذا كان العامل قد تعمده أم أنه وقع بخطأ غٌر عمدي منه 

  هذا خاضعا لرقابة القضاء.وهو ما ٌخضع لتقدٌر صاحب العمل وٌكون تقدٌره 

 أن ٌكون اإلخالل جسٌما وال ٌشترط 
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 تعمد عدم مراعاة التعلٌمات المتعلقة بسالمة العمل والعمال: .ب 

 من أي مخاطر قد ٌتعرضون لها اثناء  لكل منشأة تعلٌمات ترشد العمال الى بعض اإلجراءات الالزمة لحماٌتهم وحماٌة المنشأة فً الوقت نفسه

 إذا توافرت شروط معٌنه  خرج علٌها العامل ٌجوز لصاحب العمل فصلهالعمل فإذا 

  باعتبار ان عدم مراعاة هذه التعلٌمات تعد من قبٌل األخطاء الجسمٌة التً تبرر فصل العامل دون أي مسئولٌة على صاحب العمل 

 

  :تعمد العامل مخالفة تلك التعلٌمات 

 الضرر بمكان العملأو بقصد الحاق نكاٌة مثال فً صاحب العمل 

 وال ٌجوز لصاحب العمل فصل العامل إذا خالف التعلٌمات عن جهل منه بها وبأهمٌتها دون أن ٌتوفر لدٌه ركن العمد.

 أن تكون هذه التعلٌمات مكتوبة ومعلقة فً مكان ظاهر 

 ترتب على مخالفتها من اضرار.والحكمة من ذلك هً تمكٌن العمال من االطالع علٌها والشعور بأهمٌتة مراعاتها تجنب لما ٌ 

 سبق انذار العامل 

أن ٌكون صاحب العمل قد قام بإنذار العامل عند مخالفته لتلك التعلٌمات فً المرة األولى وحذره من تكرار هذا الفعل مرة أخرى وإال 

 تعرض لعقوبة الفصل.

وٌض, حتى ولو لم ٌترتب على هذا الخطأ اصابته بأي إذا توافرت هذه الشروط كان من حق صاحب العمل فصل العامل دون مكافأة أو تع

 ضرر.

 الحالة الثانٌة: إخالل العامل بالتزاماته الجوهرٌة:

ٌجوز لصاحب العمل فصل العامل إذا أخل بأي التزام من التزاماته الجوهرٌة بصرف النظر عن مصدر هذا االلتزام أي سواء أكان مصدره 

 تنظٌم العمل التً ٌلتزم بوضعها جمٌع أصحاب العمل.نظام العمل أو عقد العمل أو الئحة 

 وهذه الحالة تتضمن فً حقٌقة األمر خطأٌن مستقل كل منهما عن األخر الخطأ األول ٌتمثل فً عدم قٌام العامل بتأدٌة التزاماته الجوهرٌة

 العمل والعمال. الناشئة عن العقد والثانً ٌتمثل فً تعمد العامل عدم مراعاة التعلٌمات المتعلقة بسالمة

 عدم تأدٌة العامل التزاماته الجوهرٌة: .1

/عمل المقصود بااللتزام الجوهري ولذلك فإن تقدٌر مدى كون اإللتزام جوهرٌاَ أو غٌر جوهري أمر متروك 80/2لم ٌحدد النص المادة 

 لقاضً الموضوع ٌبٌت فٌه وفقا للظروف وطبٌعة العمل.

ه الجوهرٌة عدم المحافظة على أموال وممتلكات صاحب العمل أو امتناعه عن إطاعة أوامر صاحب وٌعد من قبٌل إخالل العامل بالتزامات

 العمل التً ال تخالف العقد أو النظام.

أن ٌكون إخالل العامل بالتزاماته الجوهرٌة راجعا إلى خطئه بغض  –فً هذه الحالة  –وٌشترط لثبوت حق صاحب العمل فً فصل العامل 

ان العامل قد تعمده أم أنه وقع بسبب اهماله وعلى ذلك إذا لم ٌنفذ العامل التزاماته الجوهرٌة وثبت أن هذا اإلخالل لم ٌكن النظر عما إذا ك

كما لو انقطع عن العمل بسبب إخالل صاحب العمل بالتزامه بدفع األجر إذا  80/2راجعاَ إلى العامل فال ٌجوز فصله استناداَ إلى نص المادة 

 ناع عن تنفٌذ التزاماته حتى ٌقوم صاحب العمل بالوفاء بالتزامه.ٌحق له االمت
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 عدم مراعاة العامل التعلٌمات الخاصة بسالمة العمل والعمال: .2

 ٌقصد بعدم مراعاة التعلٌمات الخاصة بسالمة العمل والعمال خروج العامل على هذه التعلٌمات سواء بفعل إٌجابً كالتدخٌن فً أماكن العمل

 التدخٌن لما ٌمثله من خطورة على المنشأة, أو بفعل سلبً, كامتناع العامل عن ارتداء أجهزة الوقاٌة. الممنوع فٌها

 /وهً:80/2وإذا وقعت المخالفة من العامل ٌجوز لصاحب العمل فصل العامل إذا توافرت الشروط التً قررتها المادة 

 ل مكتوبة ومعلنة فً مكان ظاهر:الشرط األول: أن تكون التعلٌمات الخاصة بسالمة العمل والعما 

 حتى ٌشعر العمال بأهمٌة هذه التعلٌمات وضرورة احترامها وٌتمكنوا من معرفة مضمونها بدقة تفادٌا لمخالفتها عن جهل بها, كما لو امتنع

المخالفة ضرر لصاحب العامل عن وضع نظارة الوقاٌة على عٌنٌة رغم ضرورة ذلك نظرا لطبٌعة عمله وال ٌشترط أن ٌترتب على هذه 

 العمل, حٌث ٌعاقب العامل على الخطأ الذي ارتكبه ولٌس على النتٌجة التً ترتبت علٌه.

 أما إذا كانت التعلٌمات شفوٌة فإن حق صاحب العمل فً فصل العامل المخالف ال ٌتقرر نظاماَ.

 :الشرط الثانً: أن ٌكون العامل قد تعمد مخالفة تل التعلٌمات 

كن صاحب العمل من االستناد إلى هذه الحالة كمبرر لفل العامل بغٌر إخطار وال مكافئة وال تعوٌض أن ٌكون العامل قد تعمد ٌتعٌن حتى ٌتم

الف مخالفة التعلٌمات المتعلقة بسالمة العمل والعمال نكاٌة مثالَ فً صاحب العمل أو بقصد إلحاق الضرر بالمنشأة أما إذا كان العامل قد خ

عن جهل منه بها وبأهمٌتها دون أن ٌتوفر لدٌه ركن العمدة فال ٌكون من حق صاحب العمل أن ٌفصله وإال كان الفصل فً هذه تلك التعلٌمات 

 الحالة غٌر مشروع.

 :الشرط الثالث: أن ٌوجه صاحب العمل إنذار كتابً إلى العامل 

 جزاء تأدٌبً من قبل عند ارتكابه هذه المخالفة أول مرة.ٌشترط ان ٌعود العامل إلى مخالفة هذه التعلٌمات رغم سبق إنذاره كتابٌاَ ك

فإذا توافر فً الخطأ هذه الشروط كان من حق صاحب العمل فصل العامل دون إخطار أو مكافأة أو تعوٌض حتى ولو لم ٌترتب على هذا 

تعوٌض والذي ٌدور وجوداَ وعدماَ مع الخطأ إصابته بأي ضرر وهو ما ٌمٌز عقوبة الفصل كجزاء تأدٌبً عن الجزاء المدنً المتمثل فً 

 الضرر.
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 تابع التزامات العامل

 )حقوق صاحب العمل(

 أو األمانة تكب عمال مخال بالشرف: إذا ثبت اتباع العامل سلوكا أو ارثالثا  

 وٌستوي فً ذلك أن ٌكون العمل الذي ارتكبه العامل أو السلوك الذي آتاه ذا صلة بالعمل أم كان منبت لصلة به.

 ألن اتٌان العامل أي من هذه األفعال

  ٌفقد ثقة صاحب العمل فٌه 

  ٌشترط أن ٌثبت صاحب العمل ارتكاب العامل لهذا الفعل ثبوتا ٌقٌنٌا 

 وسوؾ ٌنعكس أثره على أدائه لعمله 

 

 الحالة الثالثة: إذا ثبت إتباع العامل سلوكاَ سٌئاَ أو ارتكابه عمالَ مخالَ بالشرف أو األمانة:

  العامل سلوك سٌئ أو عمالَ مخالَ بالشرؾ أو األمانة سواء كان العمل الذي ارتكبه ٌجوز لصاحب العمل فسخ العقد إذا ثبت ارتكاب

العامل أو السلوك الذي أتاه ذا صلة بالعمل أم كان منبت الصلة به فكل ما ٌشترط بشأنه هو أن ٌتوافر له وصؾ العامل أو السلوك 

هً جوهرٌة فً العالقة بٌنهما عالوة على أن مثل هذا السلوك الماس بالشرؾ أو األمانة إذ تنعدم به ثقة صاحب العمل فً العامل و

مل الذي ٌأتٌه العامل ال بد وأن ٌنعكس أثره على كٌفٌة أداء العامل اللتزاماته وهو ما قررته الهٌئة العلٌا بقولها "صدور قرار فصل العا

ال ٌنال ذلك من حق العامل فً صرؾ مكافأة نهاٌة استنادا لمخالفة صدرت منه خارج نطاق عمله إذا لم تكن مخلة بالشرؾ واألمانة 

 هـ(.20/3/1431بتارٌخ  216/2/431الخدمة." )قرار الهٌئة العلٌا رقم 

  َوٌشترط حتى ٌتمكن صاحب العمل من فسخ العقد استناد إلى هذه الحالة أن ٌثبت ارتكاب العامل لهذه الفعل أو إتٌانه ذلك سلوك ثبوتا

 ارتكاب العامل لهذا العمل على وجه الٌقٌن؟ٌقٌنٌاَ ولكن كٌؾ ٌثبت 

  لم ٌبٌن المنظم كٌفٌة ثبوت ذلك األمر فً حق العامل فاألمر متروك لتقدٌر صاحب العمل وهو ما ٌمكن أن ٌفتح الباب أمامه لالدعاء

حٌث ٌتطلب ضرورة ثبوت إتٌان على العامل بأنه قد ارتكب عمالَ أو أتى سلوكاَ مخالَ بالشرؾ أو األمانة ولذلك نرى تعدٌل هذا النص ب

 العامل للسلوك السٌئ أو العمل المخل للشرؾ أو األمانة بحكم قضائً نهائً حماٌة للعامل.

  أو وقد بٌنت الهٌئة العلٌا لتسوٌة الخالفات العمالٌة كٌفٌة ارتكاب العامل لهذا الفعل بقولها "ٌجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة

وٌضه إذا ثبت اتباعه سلوكا سٌئا أو ارتكابه عمال مخال بالشرؾ أو األمانة وٌجب أن ٌثبت سلوك العامل المخالؾ اشعار العامل أو تع

هـ(,كما  28/4/1431بتارٌخ  335/2/431لمسلكه أو واجبات وظٌفته بحكم قضائً نهائً أو باألدلة التً تثبت ذلك." )قرار رقم 

ة واقراره بذلك فً التحقٌق الذي أجري معه ٌترتب علٌه عدم استحقاقه راتب شهر اإلنذار قررت أن "ارتكاب العامل عمال مخال باألمان

فت وكذلك مكافأة نهاٌة الخدمة: حٌث استأنؾ العامل القرار االبتدائً مكررا الطلبات نفسها التً طالب بها أمام الهٌئة االبتدائٌة واستأن

مل بشهر االنذار وبدل االجازة ومكافأة نهاٌة الخدمة والمكافأة السنوٌة بدعوي عدم المجموعة القرار االبتدائً معترضة علً الحكم للعا

( من نظام العمل الرتكابه عمال مخال باألمانة وهو 3( فقرة )80استحقاقه لما ٌطالب به ألن فصله كان بسبب مشروع وحسب المادة )

كاتب الشحن التً تتعامل مع المجموعة وقام بتحمٌل بضاعة فً قٌامه بوضع احدي سٌارات الشحن التً تعود ملكٌتها له لدى احدى م

قٌمة الشحن  األولًالسٌارة العائدة له من مستودع الشركة بجدة لتسلٌمها ألحد العمالء فً جدة محمال الشركة قٌمة أجره سٌارته مرتٌن 

صورٌا فً مستودع الرٌاض واخراجها صورٌا من مدٌنة الرٌاض إلى جدة وقام بإدخال البضاعة  واألخرىمن مدٌنة جدة إلى الرٌاض 
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منه إلى مقر العمل فً جٌن أن الحقٌقة أن السٌارة لم تصل إلى مدٌنة الرٌاض نهائٌا وباطالع الدائرة األولً علً االستئناؾ المقدم من 

الذي أجري معه بصحة  المجموعة وعلً محضر التحقٌق الذي أجري مع العامل من قبل المجموعة, وحٌث أن العامل أقر فً التحقٌق

( من نظام العمل كان 80ما نسبته له المجموعة وعلٌه فإن العامل بهذا اٌكون قد ارتكب عمال مخال باألمانة وإن فصله حسب المادة )

 هـ(. 28/12/1432بتارٌخ  1559/1/1/432بسبب مشروع." )قرار رقم 

  وقد اعتبرت الهٌئة العلٌا من قبٌل األعمال المخلة بالشرؾ أو األمانة:" قٌام العامل بالتصرؾ فً أموال صاحب العمل التً ٌعهد بها أو

هـ( او 3/2/1431بتارٌخ  158/1/431جزء منها لحسابه الخاص دون إذن فً ذلك تصرؾ مخل باألمانة." )قرار الهٌئة العلٌا رقم 

 1287/1/432مخدرة أكدتها نتٌجة التحالٌل ٌعد سلوكا سٌئا وسببا مشروعا للفصل" )قرار الهٌئة العلٌا رقم  "تعاطً العامل مواد

بتارٌخ  1287/1/432هـ( واعتبرت المخالفة األخالقٌة سببا كافٌا إلنهاء الخدمة )قرار الهٌئة العلٌا رقم  14/10/1432بتارٌخ 

هـ( كما اعتبرت أن "قٌام العامل بشطب اسم زمٌله من بطاقة الدوام وتسجٌل اسمه بدال منه عمل مخل بالشرؾ وٌجعل  14/10/1432

 هـ(.12/1/1432بتارٌخ  35/2/432قرار الفصل مشروعا")قرار الهٌئة العلٌا رقم 

 

 : الفعل أو التقصٌر العمدي بقصد االضرار بصاحب العمل.رابعا  

بقصد اصابة صاحب العمل بخسارة مادٌة بشرط أن ٌكون صاحب العمل قد أبلػ الجهات المختصة بالحادث خالل  إذا ارتكب العامل لخطأ

 ساعة من تارٌخ عمله بوقوعه. 42

 ٌستوي أن ٌكون الخطأ ٌسٌر أم جسٌم وبؽض النظر عما إذا كان هدؾ العامل من هذا الفعل قد تحقق أم ال.

 ضرورة استبعاد الخطأ الذي ال ٌنشأ عنه سوى الحاق الضرر األدبً فقط لصاحب العمل.واشتراط الخسارة المادٌة ٌترتب علٌه 

 الحالة الرابعة: الفعل أو التقصٌر العمدي بقصد إلحاق خسارة مادٌة ٌصاحب العمل:

 لعمل بشرط أي فعل أو تقصٌر ٌقصد به إلحاق خسارة مادٌة بصاحب ا –عمداَ  –فسخ العقد إذا وقع من العامل  ٌحق لصاحب العمل

 إبالغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خالل أربع وعشرٌن ساعة من وقت علمه بوقوعه.

  وقد تطلب المنظم فً هذه الحالة توافر أركان المسئولٌة المدنٌة من خطأ وضرر وعالقة سببٌة كما ٌشترط أن ٌكون الخطأ عمدٌا

معٌنة من جسامة الخطأ بل ٌكتفً بجسامة الضرر الناتج عن كما ال ٌلزم أن ٌكون وٌالحظ أن المنظم ال ٌتطلب فً هذه الحالة درجة 

 الخطأ المنسوب إلى العامل مكوناَ لجرٌمة جنائٌة.

  وٌستنبط المنظم من ذلك إخالل العامل بالتزام جوهري إذ ٌتعٌن على العامل أن ٌمتنع عن أي خطأ من شأنه التسبب فً خسارة مادٌة

 فً أن ٌكون الضر أدبٌا.لصاحب العمل فال ٌك

  وٌكفً أن ٌكون العامل قد ارتكب الخطأ بقصد إلحاق خسارة مادٌة بصاحب العمل بؽض النظر عما إذا كان هدؾ العامل من هذا الفعل

 أو التقصٌر قد تحقق أو لم ٌتحقق.

 ساعة  24هات المختصة بالحادث خالل الذي ٌستند إلى خطأ العامل لفصله فً هذه الحالة أن ٌبلػ الجهات الج وٌجب على صاحب العمل

من علمه بوقوعه وإال سقط حقه فً فصل العامل ولو ثبت خطأ العامل والضرر الجسٌم لصاحب العمل والحكمة من ذلك هً تمكٌن 

ك ٌجوز أن الجهة المختصة من التثبت من حقٌقة مخالفة العامل واألضرار المترتبة علٌها وقد ورد النص فً هذا المجال مطلقاَ وعلى ذل

 ٌكون التبلٌػ للنٌابة العامة أو الشرطة أو مكتب العمل.
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 فً اإلبالغ شكل معٌن كما ال ٌشترط ان ٌتضمن البالغ اسم العامل الذي ٌنسب إلٌه الحادث أو أن ٌكون البالغ قد تم بداٌة  وال ٌشترط

واإلدالء بمعلوماته خالل أربع وعشرٌن ساعة من من جانب صاحب العمل فٌكفً أن ٌتوجه هذا األخٌر إلى الجهة المختصة فإلخطار 

 وقت علمه بوقوعه حتى لو حصل البالغ من شخص آخر فً وقت لم ٌكن صاحب العمل على علم بوقوعه.

  وقرارات الهٌئة العلٌا لتسوٌة الخالفات العمالٌة مستقرة علً ذلك إذ قررت أن "علً صاحب العمل إذا صدر من العامل فعل أو تقصٌر

ه إلحاق خسارة مادٌة له أن ٌبلػ الجهات المختصة بالحادث خالل أربع وعشرٌن ساعة من وقت علمه بوقوعه ومخالفة ذلك ٌقصد ب

اإلجراء ٌجعل الفصل ؼٌر مشروع وٌعطً للعامل الحق فً عودته للعمل مع صرؾ مستحقاته النظامٌة واعتبار مدة خدمته متصلة 

علً أنه ال ٌجوز توقٌع جزاء تأدٌبً على العامل إال بعد إبالؼه كتابة بما نسب إلٌه  ( من نظام العمل نصت71"وحٌث أن المادة )

فً فقرتها الرابعة  –( من نظام العمل نصت 80وأجراء تحقٌق ٌودع فً ملفه وهذا الشًء الذي لم تقدم به المؤسسة كما أن المادة رقم )

رة مادٌة معتمدة به خالل أربع وعشرٌن ساعة من علمه بالحادث علً وجوب أن ٌبلػ صاحب العمل الجهات المختصة بحادث خسا –

وهو الشًء الذي لم تقم به المؤسسة التً تدعً أن العامل قام باختالس بعض أموالها علٌه فإن ما تم تقدٌمه من المؤسسة ال ٌؽٌر قناعة 

الهٌئة العلٌا تتفق مع الهٌئة االبتدائٌة بجدة." )قرار الهٌئة العلٌا الدائرة الثانٌة بما صدر به قرار الهٌئة االبتدائٌة لذا فإن الدائرة الثانٌة ب

 هـ(.12/4/1431بتارٌخ  291/2/431رقم 

 

 لجأ الى التزوٌر لٌحصل على العملخامسا: إذا ثبت أن العامل 

 هذه الحالة تتسع لتتضمن ثالثة صور:

 الشخص المطلوب التعاقد معه. أن ٌنتحل العامل شخصٌة ؼٌر صحٌحة: بهدؾ اٌهام صاحب العمل بأنه هو 

  أن ٌقدم العامل شهادات مزورة: بقصد اٌهام صاحب العمل بأنه عامل ذو خبرة أو مهارة وٌمل مؤهالت معٌنة بما ٌدفع صاحب العمل

 بالتعاقد معه.

  أنها شكلت سببا دفع أن ٌقدم العامل توصٌات مزورة: إدالء العامل لبٌانات ؼٌر صحٌحة ولم تكن مؤٌدة بأوراق أو مستندات طالما

 صاحب العمل الى التعاقد مع العامل.

 الحالة الخامسة: إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوٌر لٌحصل على العمل:

 ٌمكن القول بأن هذه الحالة تتسع لتشمل عدة صور وهً:

المطلوبة للقٌام بالعمل أو بأنه  أن ٌنتحل العامل شخصٌة ؼٌر صحٌحة أي إٌهام صاحب العمل بأنه الشخص الذي تتوافر فٌه الشروط .1

 شخص أخر مع علمه بذلك.

أن ٌقدم العامل مستندات مزورة بقصد إٌهام صاحب العمل بأنه عامل ذو خبرة أو مهارة وٌحمل مؤهالت معٌنة بحٌث ٌدفع صاحب  .4

 العمل على التعاقد معه تحت تأثٌر هذا الوهم.

أنها ال بد وأن تكون صادرة من الؽٌر متضمنة تزكٌته لهذا العامل وتأكٌد ما  أن ٌقدم العامل توصٌات مزورة ومفهوم كلمة التوصٌة .3

 ٌدعٌه بشأن خبراته ومؤهالته.

 إدالء العامل ببٌانات ؼٌر صحٌحة ولم تكن مؤٌدة بأوراق أو مستندات طالما أنها شكلت سبباَ دفع صاحب العمل إلى التعاقد مع العامل. .2

من جانب العامل لحمل صاحب العمل على التعاقد ومن ثم تعد من صور التدلٌس الذي ٌعٌب  ٌةوهذه الصور جمٌعها تمثل طرق احتٌال

الرضا وٌجعل العقد قابالَ لإلبطال لمصلحة الطرؾ صاحب اإلرادة المعٌبة وهو صاحب العمل ولكن المنظم بدال من ذلك منح صاحب العمل 

 الحق فً فصل العامل لتجنٌبه مشقة اللجوء إلى القضاء.

103

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


                      عشر الرابعةالمحاضرة  –  نظام العمل والخدمة المدنٌة

 4الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ،  إعداد : 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملؾ محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ ؼٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
أن ٌكون ما أقدم علٌه العامل ٌعد فعالَ معاقبا علٌه جنائٌا حتى ٌتمكن صاحب العمل من استخدام هذه الرخصة كما ال ٌشترط أن   ٌشترطوال

 ٌقوم صاحب العمل بإبالغ السلطات المختصة عن هذا العمل.

 سادسا: إذا كان العامل معٌنا تحت االختبار.

 ختبار:الحالة السادسة: إذا كان العامل تحت اال

  لم ٌكن المنظم بحاجة للنص على هذه الحالة ضمن الحاالت التً ٌجوز فٌها لصاحب العمل فسخ العقد دون اخطار وال مكافأة وال

تعوٌض ألن تعوٌض ألن هذه النتٌجة ٌكلفها النظام القانونً لعقد العمل تحت االختبار فوقاَ لهذا العقد ٌجوز لصاحب العمل إنهاؤه 

  تعوٌض متى كان شرط االختبار مقرراَ لمصلحته وبشرط أن اإلنهاء خالل فترة التجربة.دون مسئولٌة وال

  وقد قررت الهٌئة العلٌا فً هذا الصدد أن "انهاء العقد خالل فترة التجربة ال ٌعطً العامل الحق فً التعوٌض أو مكافأة نهاٌة

بند التجربة استؽالال باطال وقام بإنهاء خدمتها قبل انتهاء فترة الخدمة: حٌث ذكرت العاملة فً استئنافها أن المستشفى قد استؽل 

التجربة بستة أٌام فبما أن الهٌئة االبتدائٌة ناقشت مطالبة العاملة وحٌث اتضح لها أن فصل العاملة قد تم أثناء فترة التجربة وحٌث 

م من انتهاء فترة ثالثة األشهر التجرٌبٌة وعلٌه فإن ما أكدت ذلك العاملة فً استئنافها حٌث ذكرت أنه تم انهاء خدمتها قبل ستة أٌا

 هـ(. 18/4/1431بتارٌخ  604/1/431انتهت إلٌه الهٌئة االبتدائٌة هو ما ٌتفق مع صحٌح النظام,")قرار الهٌئة العلٌا رقم 

 

 سابعا: الغٌاب بدون سبب مشروع

 ٌجوز فصل العامل بسبب غٌابه إذا توافرت الشروط اآلتٌة:

ؼٌاب العامل بدون سبب مشروع وٌعتبر ؼٌاباَ مشروعاَ الؽٌاب بإذن سابق من صاحب العمل ولكن عدم الحصول على إذن أن ٌكون  .1

 بالؽٌاب ال ٌفٌد عدم مشروعٌة سبب الؽٌاب وإنما ٌجب إقامة الدلٌل على انعدام السبب المشروع.

خمسة عشرة ٌوماَ متتالٌة ففً الحالة األولً ٌشترط أن تكون مدة  أن تزٌد مدة الؽٌاب على ثالثٌن ٌوماَ متقطعة خالل السنة الواحدة أو .4

الؽٌاب المتقطعة خالل سنة واحدة والمقصود بالسنة العقدٌة هً سنة خدمة العامل التً تبدأ من تارٌخ التحاقه بالعمل وبالتالً فهً 

ة ؼٌابه عن الحدود التً قررها المنظم فإن مدة الؽٌاب تختلؾ من عامل إلى آخر داخل المنشأة الواحدة فإذا انتهت السنة دون أن تزٌد مد

 تسقط وال ٌعتد إال بمدة الؽٌاب التً تتم فً السنة الجدٌدة.

 هذا الشرط فٌكفً أن تكون مدة الخمسة عشرة ٌوما متتالٌة سواء وقعت مدة الؽٌاب خالل سنة واحدة  أما الحالة الثانٌة فال ٌشترط

ة العامل إلى عمله ولو لٌوم واحد خالل الخمسة عشرة أٌام األولى ٌقتضً لفصله أن تتجاوز مدة أو خالل سنتٌن وعلى ذلك فإن عود

 ؼٌابه ثالثٌن ٌوما.

سبق انذار العامل كتابة قبل الفصل ٌجب أن ٌتم هذا اإلنذار بالنسبة إلى الؽٌاب المتقطع بعد ؼٌابه عشرٌن ٌوماَ أي ابتداء من الٌوم   .3

الذي ٌتم قبل اكتمال  نسبة للؽٌاب المتتالً بعد ؼٌاب عشرة أٌام أي من الٌوم الحادي عشر وال ٌعتد باإلنذارالواحد والعشرٌن وبال

 هذه المدد.

 

 

 

 

 

 

104

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


                      عشر الرابعةالمحاضرة  –  نظام العمل والخدمة المدنٌة

 5الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ،  إعداد : 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملؾ محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ ؼٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 ثامنا: استغالل العامل مركزه الوظٌفً بطرٌقة غٌر مشروعة.

 به بهدف تحقٌق مكاسب شخصٌة خاصة

 وٌترتب على ذلك: 

  ألن العامل من حقه قانوناَ أن ٌسعى لتحقٌق مصالحه الشخصٌة 

  وٌمكن للعامل استؽالل صفته الوظٌفٌة فً تحقٌق مصالح أو مكاسب خاصة به 

 .ومتى كان استعمال العامل لمركزه الوظٌفً قد تم بطرٌقة مشروعة وؼٌر مخالفة للنظام أو العقد أو اآلداب العامة 

 العامل استغل مركزه الوظٌفً بطرٌقة غٌر مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصٌة:  الحالة الثامنة: إذا ثبت أن

  عمل ٌجوز لصاحب العمل كذلك فسخ العقد بدون اخطار وال مكافأة أو تعوٌض إذ استؽل العامل 80وفقاَ للفقرة الثامنة من المادة/

ان استخدامه للمركز الوظٌفً قد تم بطرٌقة ؼٌر مشروعة مركزه الوظٌفً فً المنشأة بهدؾ تحقٌق مكاسب شخصٌة خاصه به متى ك

وٌقصد بذلك أن العامل ٌمكنه استؽالل صفته الوظٌفٌة فً تحقٌق مصالح أو مكاسب خاصة به ألن العامل من حقه قانوناَ أن ٌسعى 

قات متى كان استعمال لتحقٌق مصالحه الشخصٌة ولو عن طرٌق استعماله لما ٌخوله له عمله لدى صاحب العمل من مٌزات أو عال

 العامل لمركزه الوظٌفً قد تم بطرٌقة مشروعة وؼٌر مخالفة للنظام أو العقد أو اآلداب العامة.

 

 تاسعا: إفشاء أسرار المنشأة.

  وعلى ذلك فان التزام العامل بالمحافظة على أسرار المنشأة التً ٌعمل بها ٌعد التزاما جوهرٌا ومن ثم فان إخالل العامل به ٌعد

 مبررا لفصله من قبل صاحب العمل بؽٌر مكافأة وال تعوٌض.

 امل أسرار العمل:الحالة التاسعة: إفشاء الع

  عمل ٌجوز لصاحب العمل فسخ العقد "إذا ثبت أن العامل أفشى األسرار الصناعٌة أو التجارٌة الخاصة  80/9وفقا لنص المادة

 بالعمل الذي ٌعمل فٌه".

  إفشاء تلك وقد سبق أن رأٌنا أن االلتزام بالمحافظة على أسرار العمل ٌعتبر التزام جوهري ٌقع على عاتق العامل بحٌث ٌكون

 األسرار من قبٌل الخطأ الجسٌم الذي ٌجٌز لصاحب العمل فسخ العقد دون اخطار وبدون مكافأة وال تعوٌض.

 ما ٌتعلق بطرٌقة اإلنتاج بٌنما تتعلق السرار التجارٌة بمعامالت المنشأة ومدى نشاطها. وٌقصد باألسرار الصناعٌة 

 ٌسأل العامل عن إفشاء أسرار صاحب العمل الؽٌر مشروعة كالجرائم المعاقب  أن تكون هذه األسرار مشروعة وبالتالً ال وٌشترط

 علٌها القانون.
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 قٌود وضمانات توقٌع الجزاءات التأدٌبٌة: 

وضع المنظم عدة قٌود تحد من سلطة صاحب العمل فً توقٌع الجزاءات التأدٌبٌة على العامل وهذه القٌود تعتبر فً نفس الوقت ضمانات 

 ة العامل من تحكم صاحب العمل فً شأنها ونوجز هذه الضمانات فٌما ٌلً:تكفل حماٌ

 ال ٌجوز توقٌع جزاء تأدٌبً غٌر وارد فً النظام أو فً الئحة تنظٌم العمل: .1

  عمل على أنه "ال ٌجوز لصاحب العمل أن ٌوقع على العامل جزاء ؼٌر وارد فً هذا النظام أو فً الئحة تنظٌم 67تنص المادة/

 العمل".

  عمل سالفة الذكر واردة على سبٌل الحصر وبالتالً ال ٌجوز 66ٌتضح من هذا النص أن الجزاءات المنصوص علٌها فً المادة/

 لصاحب العمل أن ٌوقع جزاء على العامل ؼٌر وارد فً النظام.

 ا وتشمل على المخالفات التأدٌبٌة وكذلك ال ٌجوز توقٌع جزاء ؼٌر وارد فً الئحة تنظٌم العمل التً ٌلتزم كافة أصحاب األعمال بوضعه

والجزاءات التً ٌجوز توقٌعها حالة ثبوت ارتكاب تلك المخالفات من العامل واإلجراءات التً ٌلزم مراعاتها عند توقٌع الجزاء وتعد 

 هذه األحكام ملزمة لصاحب العمل كما أنها ملزمة للعمال.

 القٌد الزمنً فً االتهام وفً توقٌع الجزاء:  .2

 نظم على أن ٌتم البت سرٌعا بشأن المخالفة المنسوبة إلى العامل لكً ال تظل هذه المخالفة سالح لتهدٌد العامل مدة طوٌلة حرص الم

دون أن ٌدري هل سٌتم توقٌع العقوبة علٌه أم ال مما ٌسبب له القلق وٌؤثر على نفسٌته وٌنعكس ذلك على أدائه لعمله وهو ما أكدته 

 ٌجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثالثٌن ٌوما وال ٌجوز توقٌع جزاء تأدٌبً بعد تارٌخ /عمل بقولها "ال69المادة 

 انتهاء التحقٌق فً المخالفة وثبوتها فً الحق العامل بأكثر من ثالثٌن ٌوما".

  علٌه والمدة المحددة هً ثالثون ٌوماَ تبدأ وٌتضح من هذا النص أنن المنظم قدر مدة زمنٌة قصٌرة لتوجٌه إلى العامل أو لتوقٌع الجزاء

 فً الحالة األولى من تارٌخ كشؾ المخالفة وفً الحالة الثانٌة تبدأ من تارٌخ انتهاء التحقٌق وثبوت ارتكاب العامل للمخالفة.

 كاعتراؾ العامل  باإلضافة إلى تحقٌق وقوعها تحقٌق نسبتها كذلك إلى العامل وقد تثبت بوسائل مختلفة وٌقصد بثبوت المخالفة

ل بارتكابها أو نتٌجة التحقٌق الذي أجري معه وهو ما أكدته الهٌئة العلٌا بقولها" ٌلتزم صاحب العمل بإثبات المخالفات التً نسبت للعام

أن  هـ( كما قررت 11/1/1431بتارٌخ  446/1/431واستند إلٌها فً قرار الفصل وبإجراء تحقٌق بشأنها." )قرار الهٌئة العلٌا رقم 

"فصل العامل من الخدمة ٌلزم صاحب العمل إذا كان هناك اخالل جوهري من قبل العامل اثبات ذلك من وجود تحقٌقات تمت من 

بتارٌخ  2996/2/431العامل أو صدور حكم من جهة مختصة أو اقرار العامل بما نسب إلٌه." )قرار الهٌئة العلٌا رقم 

 هـ(. 23/10/1431

 اٌة إلى أنه إذا مضت المدة التً حددها المنظم لممارسة صاحب العمل لسلطته التأدٌبٌة فً توجٌه االتهام أو وتجدر اإلشارة فً النه

أن ٌأخذ هذه المخالفة فً االعتبار عند  –أي صاحب العمل  –لتوقٌع العقوبة على العامل ترتب على ذلك سقوط المخالفة وال ٌجوز له 

 تطبٌق أحكام العود.
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 ان حرٌة الدفاع:تحقٌق االتهام وضم .3

  كفل المنظم للعامل حق الدفاع عن نفسه فٌما نسب إلٌه من مخالفات ولذلك ال ٌجوز لصاحب العمل أن ٌوقع عقوبة على العامل دون

/عمل بقولها "ال ٌجوز توقٌع جزاء تأدٌبً على العامل إال بعد إبالؼه كتابة بما نسب إلٌه 71التحقٌق معه وهو ما أكدته المادة 

واستجوابه وتحقٌق دفاعه واثبات ذلك فً محضر ٌودع فً ملفه الخاص وٌجوز أن ٌكون االستجواب شفاهه فً المخالفات البسٌطة 

التً ال ٌتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها اإلنذار أو الؽرامة باقتطاع ما ال تزٌد على أجر ٌوم واحد على أن ٌثبت ذلك فً 

 المحضر.

 صاحب العمل قبل توقٌع العقوبة علً العامل أن ٌبلؽه كتابة بما نسب إلٌه وإجراء تحقٌق كتابً ٌواجه فٌه  وبموجب هذا النص ٌلتزم

العامل بما نسب إلٌه ارتكابه من مخالفات وتسمع فٌه أقواله وأوجه دفاعه وشهادة الشهود إذا اقتضى األمر, واثبات مجرٌاته فً محضر 

ة أنه ٌجوز فً المخالفات البسٌطة التً ٌعاقب علٌها باإلنذار أو الخصم من األجر الذي ال ٌودع فً الملؾ الخاص بالعامل مع مالحظ

ٌتجاوز مقداره علً أجر ٌوم واحد أن ٌكون التحقٌق شفاهة علً أن ٌثبت مضمونه فً القرار الذي ٌقضً بتوقٌع الجزاء وٌودع هذا 

 المحضر فً الملؾ الخاص بالعامل.

  العامل بنفسه أو أن ٌعهد بالتحقٌق إلى إدارة الشئون القانونٌة أو أي شخص آخر من ذوي الخبرة فً ولصاحب العمل أن ٌحقق مع

 موضوع المخالفة أو أحد العاملٌن بالمنشأة بشرط أال ٌقل المستوى الوظٌفً للمحقق عن مستوى العامل الذي ٌحقق معه.

 ق للعامل االعتراض على القرار الخاص بتوقٌع الجزاء علٌه خالل خمسة عشر ٌوماَ من تارٌخ اإلبالغ وٌقدم االعتراض إلى هٌئة وٌح

تسوٌة الخالفات العمالٌة التً ٌجب أن تصدر قرارها خالل ثالثٌن ٌوماَ على األكثر من تارٌخ تسجٌل االعتراض لدٌها )المادة 

 /عمل(.72

 خالفة بالعمل:وجوب تعلق الم .4

  عمل أن "ال ٌجوز توقٌع جزاء تأدٌبً على العامل ألمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم ٌكن متصالَ بالعمل أو 70قررت المادة/

 بصاحبه أو مدٌره المسؤول.."

 واء وقعت داخل مكان وعلى ذلك ال ٌجوز توقٌع جزاء تأدٌبً على العامل إال إذا كانت المخالفة المستوجبة للجزاء متعلقة بالعمل س

العمل أو خالل ساعات العمل أو وقعت خارج مكان العمل بشرط أن ٌكون الخطأ ذا صلة بالعمل أو بصاحب العمل أو مدٌره المسئول 

ألن السلطة التأدٌبٌة لصاحب العمل تستند إلى رابطة التبعٌة بٌن العامل وصاحب العمل وهً تبعٌة فً أداء العمل ولذلك ال ٌجوز 

 ب العمل أن ٌعاقب العامل عن الخطأ المنبت الصلة بالعمل.لصاح

  وتثور الصعوبة بالنسبة لتحدٌد المقصود بالصلة بالعمل وٌبدو األمر ٌسٌراَ إذا كان الفعل الصادر من العامل ٌعد مخالفة صرٌحة لنص

عن العمل ولكن ٌؤثر فٌه بطرٌق ؼٌر مباشر  من نصوص نظام العمل أو لوائحه أو عقد العمل ولكن تظهر المشكلة إذا كان الفعل بعٌداَ 

 كممارسة سلوك مشٌن خارج العمل هنا ٌتعٌن على صاحب العمل اثبات تأثٌر ذلك على العمل.

 عدم جواز تعدد الجزاء عن المخالفة الواحدة: .5

  ٌجوز له االقتطاع من األجر  /عمل ال ٌجوز لصاحب العمل توقٌع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة كما ال70وفقا لنص المادة

 وفاءا للؽرامات إال فً حدود أجر خمسة أٌام فً الشهر الواحد.

  والعلة من هذا الخطر أن صاحب العمل ٌستنفذ سلطته التأدٌبٌة بتوقٌع الجزاء األول عن المخالفة التأدٌبٌة مما ال ٌجوز له توقٌع جزاء

 تان عن ذات المخالفة.

 عمل أن ٌجمع بٌن عقوبة الخصم من األجر وبٌن عقوبة االنذار عن ذات المخالفة أو أن ٌجمع بٌن عقوبة وعلى ذلك ال ٌجوز لصاحب ال

 الحرمان من العالوة وعقوبة اإلنذار عن ذات المخالفة.
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  تأدٌبً /عمل قٌام صاحب العمل بتوقٌع جزاء 70وتجدر اإلشارة إلى أنه ال ٌعد تعدداَ محظوراَ للجزاء مما ٌسري علٌه النص المادة

على العامل عن مخالفة تأدٌبٌة ارتكبها مع قٌامه باقتضاء تعوٌض عما أصابه من ضرر من جراء خطأ العامل وٌتعٌن فً هذه الحالة 

 مراعاة أال ٌتقطع من أجر العامل أكثر من أجر خمسة أٌام فً الشهر الواحد.

  ال ٌؽل ٌد صاحب العمل عن معاقبته تأدٌبٌاَ عن ذات المخالفة.كما أن توقٌع عقوبة جنائٌة على العامل عن المخالفة التً ارتكبها 

 مجمل القول إن الجزاء التأدٌبً والجزائٌٌن المدنً والجنائً مختلفان فً الطبٌعة واألساس والجمع بٌنهما ال ٌعد خروجاَ على مبدأ وحدة 

 العقوبة.

 الحد من سلطة صاحب العمل فً تشدٌد الجزاء بسبب العود: .6

 عمل أحكام تشدٌد الجزاء الموقع على العامل فقررت أنه "ال ٌجوز تشدٌد الجزاء فً حالة تكرار المخالفة إذا كان قد 68 نظمت المادة/

 انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانٌن ٌوماَ من تارٌخ إبالغ العامل بتوقٌع الجزاء علٌه عن تلك المخالفة.

 لعود إذا ارتكبت المخالفة الثانٌة بعد مائة وثمانٌن ٌوماَ من تارٌخ إبالغ العامل بتوقٌع وٌستفاد من ذلك أنه ال محل لتشدٌد الجزاء ل

 الجزاء علٌه.

 بسبب العود أن ٌرتكب العامل المخالفة الجدٌدة خالل مائة وثامنٌن ٌوماَ من وقت ابالؼه بتوقٌع الجزاء وأن  وٌشترط لتشدٌد الجزاء

 السابقة. تكون المخالفة الجدٌدة من نوع المخالفة

 رقابة القضاء على السلطة التأدٌبٌة لصاحب العمل: .7

  إذا كانت قٌود وضمانات توقٌع الجزاءات التأدٌبٌة تمثل نوعا من الضمانات الوقائٌة للعامل فإنه من الضروري أن توجد فً نفس الوقت

عمل فً توقٌع الجزاءات وبصفة خاصة عقوبة ضمانات الحقة لتوقٌع الجزاء والتً تقوم على الرقابة القضائٌة على سلطة صاحب ال

الفصل من الخدمة دون اشعار أو مكافأة أو تعوٌض وٌقصد بالرقابة القضائٌة حق القضاء فً الرقابة على مدى مشروعٌة الجزاء من 

 جهة ومدى تناسب الجزاء مع المخالفة التً ارتكبها العامل من جهة أخرى.

 

 رقابة مشروعٌة الجزاء التأدٌبً:

 .للعامل التظلم أمان القضاء من مخالفة صاحب العمل فً استعماله لسلطته التأدٌبٌة نصوص نظام العمل أو نصوص الئحة الجزاءات 

  فإذا تبٌن للقاضً مخالفة صاحب العمل كأن ٌوقع الجزاء دون تحقٌق مع العامل أو ٌوقع أكثر من جزاء على نفس المخالفة او ٌفصل

علٌها النص فإنه ٌقضً ببطالن الجزاء الموقع على العامل بل وتعوٌض العامل عن الضرر الذي أصابه بسبب العامل فً حالة لم ٌرد 

( من نظام 71توقٌع الجزاء بالمخالفة للنظام واللوائح وهو ما أكدت علٌه الهٌئة العلٌا بقولها "عدم إتخاذ اإلجراءات التأدٌبٌة طبقا للمادة )

بتارٌخ  936/2/432جعل قرار الفصل ؼٌر مشروع مستوجب اإللؽاء ")قرار الهٌئة العلٌا رقم العمل وعدم تقدٌم اإلنذارات ٌ

 هـ(. 4/11/1432
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 رقابة تناسب الجزاء مع المخالفة:

  ٌتولى القضاء مراقبة سلطة صاحب العمل فً توقٌع الجزاءات التأدٌبٌة على العامل من حٌث مدى التناسب بٌن الجزاء وبٌن جسامة

 تً ارتكبها العامل ومن ثم ٌملك القضاء ابطال الجزاء المبالػ فٌه على نحو ال ٌتناسب مع الخطأ الذي ارتكبه العامل.المخالفة ال

 .وأٌا ما كان األمر فإن القضاء ٌراقب مدى تعسؾ صاحب العمل فً استخدام سلطته التأدٌبٌة 

 ٌئة العلٌا فً هذا الصدد فقد ذهبت إلى القول "للهٌئة العمالٌة وحق القضاء فً رقابة تناسب الجزاء مع المخالفة ثابت من قرارات اله

 723/2/431تقدٌر مدي جسامة المخالفات المنسوبة للعامل وما إذا كانت ترقً إلى عقوبة الفصل من عدمه." )قرار الهٌئة العلٌا رقم  

ع له ما ٌؤدٌه من األوراق والمستندات هـ(,كما قررت أٌضا أنه "ٌجب أن ٌستند قرار الفصل علً سبب مشرو 29/6/1431بتارٌخ 

بتارٌخ  1530/1/432كما ٌجب أن ٌكون الخطأ على قدر من الجسامة التً تتناسب مع قرار الفصل." )قرار الهٌئة العلٌا رقم 

 هـ(.4/12/1432

 فصل واعتباره كأن لم ٌكن؟ولكن ٌثور التساؤل هل ٌجوز للقاضً إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله إذا حكم ببطالن قرار ال 

  ال ٌوجد نص فً نظام العمل ٌعالج هذا الموضوع ولكن الهٌئة العلٌا قد أجابت على هذا التساؤل بقولها" متً ثبت عدم مشروعٌة الفصل

 من العمل فإن للعامل الحق فً طلب العودة للعمل وصرؾ جمٌع رواتبه حتى تارٌخ العودة للعمل." )قرار الهٌئة العلٌا رقم

 هـ(. 17/3/1432بتارٌخ  345/2/432

  وتجدر االشارة فً هذا الصدد بأن الحكم بإعادة العامل إلى عمله أمر جوازي للهٌئة العمالٌة التً تملك الحكم بتعوٌض العامل بدال من

إلى عمله قد تؤدي إلى  إعادته للعمل وذلك حماٌة للعامل وحماٌة لمصلحة الجهة التً ٌعمل فٌها العامل كما لو رأت أن إعادة العامل

 لها معاملة جائزة من صاحب العملعالقة عمل مضطربة ٌلقً العامل خال
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 عقد التأهٌل والتدرٌب

 عقد التأهٌل والتدرٌب مع غٌر العاملٌن لدى صاحب العمل.

 تعرٌف عقد التأهٌل والتدرٌب

 تدرٌب شخص إلعداده فً مهنة معٌنة.عقد ٌلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهٌل أو  

 الفرق بٌن عقد العمل وعقد التأهٌل والتدرٌب؟ وما ه

  العمل عقد 

 موضوع العقد هو التزام العامل بالعمل تحت ادارة واشرافه صاحب العمل مقابل التزام صاحب العمل بدفع األجر.

  التدرٌب والتأهٌل عقد 

وتدرٌب العامل أصول مهنة أو صنعة معٌنة مقابل التزام العامل بالعمل تحت اشرافه أو موضوع العقد هو التزام صاحب العمل بتعلٌم 

 لحسابه خالل مدة التدرٌب.

 هو تمرٌن العامل أصول المهنة أو الصناعة التً ٌباشر فٌها لصاحب العمل نشاطه. التأهٌلجوهر عقد التدرٌب أو 

 شروط ابرام عقد التأهٌل والتدرٌب

 د التأهٌل والتدرٌب مكتوبا: ٌجب أن ٌكون عق .1

الراجح فً الفقه أن الكتابة هً مجرد وسٌلة إلثبات العقد ولٌس لصحته وبالتالً ال ٌستطٌع صاحب العمل اثبات عقد التأهٌل  -

 والتدرٌب بغٌر الكتابة بٌنما العامل ٌستطٌع وحده اثبات عقد التأهٌل والتدرٌب إن لم ٌكن مكتوبا بكافة طرق االثبات.

 أن ٌتضمن العقد نوع المهنة المتعاقد للتدرٌب علٌها ومدة التدرٌب ومراحله.ٌجب  .2

لم ٌحدد المنظم حد أدنى أو أقصى لمدة التأهٌل أو التدرٌب ولذلك تحدد المدة بإتفاق الطرفٌن بشرط أن تكون هذه المدة معقولة حتى  -

 ال ٌكون العقد المهنً مجرد ستار ٌخفً ورائه عقد عمل حقٌقً.

 المكافأة التً ٌحصل علٌها المتدرب: والتدرٌبٌتضمن عقد التأهٌل ٌجب أن  .3

فً كل مرحلة من مراحل التدرٌب على أن ال ٌكون تحدٌد تلك المكافأة على أساس القطعة أو اإلنتاج وهو ما ٌعنً أن هذه المكافأة  -

حساب أجر المتدرب بهذه الكٌفٌة قد ٌؤدي ال بد ان تحدد على أساس وحدة زمنٌة كالٌوم أو الشهر وترجع الحكمة من ذلك إلى أن 

 إلى عدم االهتمام بالتدرٌب وانصراف اهتمام المتدرب إلى الكم على حساب الجودة والتعلٌم.

وبناءاَ على ذلك ال ٌجوز اتفاق صاحب العمل والمتدرب على عدم استحقاق األخٌر ألي مكافأة طوال مراحل التدرٌب أو التأهٌل  -

 ه من أجر عٌنً وهو تعلمه ألصول المهنة التً ٌتدرب فٌها.اكتفاَء بما ٌحصل علٌ

 سنة: 15ٌجب أال ٌقل عمر العامل المتدرب عن  .4

 15على أنه ال ٌجوز أي شخص لم ٌتم  162لم ٌنص المنظم على سن محدد للعامل المتدرب فً عقد التأهٌل وانما نص فً المادة  -

 سنة ونرى أن هذا ٌشمل عقد التأهٌل.
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 التأهٌل والتدرٌب.انتهاء عقد 

  عمل على أنه "لصاحب العمل أن ٌنهً عقد التأهٌل أو التدرٌب إذا ثبت له عدم قابلٌة أو قدرة المتدرب أو الخاضع 48نصت المادة/

أولوٌة مثل هذا الحق وعلى الطرف الذي  للتأهٌلللتأهٌل على إكمال برامج التدرٌب أو التأهٌل بصورة مفٌدة وللمتدرب أو الخاضع 

 على األقل من تارٌخ التوقف عن التدرٌب أو التأهٌل. قبل أسبوعغب فً انهاء العقد إبالغ الطرف األخر بذلك ٌر

  ٌتضح لنا من هذا النص أن صاحب العمل بما له من سلطة فً تنظٌم وإدارة منشأته له إنهاء العقد إذا ثبت له عدم صالحٌة المتدرب

ب أو الخاضع للتأهٌل إنهاء العقد وكالهما ملتزم فً حالة اإلنهاء بمراعاة مهلة اإلخطار التً أو استعداده لتعلم المهنة كما أن للمتدر

حددها المنظم بأسبوع على األقل من تارٌخ التوقف عن التأهٌل أو التدرٌب ولم ٌحدد المنظم شكل خاص لإلنهاء ولذا ٌكون اإلخطار 

 صحٌحا إذا تم بخطاب عادل أو مصحوب بعلم الوصول.

 بٌنما ٌشترط المنظم أن ٌكون لدى  ق المتدرب فً اإلنهاء ٌجوز ممارسته فً أي وقت ودون أن ٌستند إلى سبب معٌن لإلنهاءوح

صاحب العمل مبرر مشروع لإلنهاء واعتبر من قبٌل اإلنهاء المشروع إذا ثبت لدٌه عدم صالحٌة أو استعداد الخاضع للتأهٌل أو 

 أو التأهٌل بصورة حسنة.التدرٌب على إكمال برامج التدرٌب 

  عقد التدرٌب أو التأهٌل من العقود محددة المدة وال ٌلزم  أن فترة التدرٌب المحددة فً العقد بانتهاءوٌنتهً عقد التدرٌب أو التأهٌل

ف ذلك وذلك ما لم ٌنص عقد التدرٌب أو التأهٌل على خال العامل بعد انتهاء التدرٌب أو التأهٌل بنجاح باستخدامالعمل صاحب 

وإذا استمر صاحب العمل فً استخدام العامل بعد تعلم المهنة أصبح عامالَ لدٌه باألجر وتخضع تلك العالقة لجمٌع أحكام نظام 

 العمل بما فٌها أحكام عقد العمل.

  أو  التدرٌبمدة مماثلة لمدة أو الخاضع للتدرٌب بعد إكمال مدة التدرٌب بأن ٌعمل لدٌه  ٌلزم المتدربٌجوز لصاحب العمل أن

التأهٌل فإذا رفض أو امتنع عن العمل المدة المماثلة أو بعضها وجب علٌه أن ٌدفع لصاحب العمل تكالٌف التدرٌب أو التأهٌل التً 

تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقٌة منها والحكمة من هذا الحكم هً تعوٌض صاحب العمل عما تكبده من مصارٌف التأهٌل 

 العمال وإعادة تأهٌلهم. تدرٌب قبولوكوسٌلة لتشجٌع أصحاب العمل على أو التدرٌب 

 

 مدى خضوع عقد التأهٌل والتدرٌب لنظام العمل.

  عمل ٌخضع الخاضع للتأهٌل أو التدرٌب ألحكام نظام العمل الخاصة باإلجازات السنوٌة والعطالت الرسمٌة 49بموجب المادة/

رات الراحة وقواعد السالمة والصحة المهنٌة وإصابات العمل وشروطها باإلضافة لذلك والقواعد الخاصة بتنظٌم وقت العمل وفت

 منح المنظم وزٌر العمل سلطة تقدٌرٌة فً تطبٌق بعض أحكام هذا النظام على هذا العقد.

 ٌ ستفٌد من بعض والحكمة من ذلك أن الخاضع للتأهٌل أو المتدرب ٌؤدي عمالَ تحت إدارة وإشراف صاحب العمل ومن المنطقً أن

 األحكام المطبقة على عقد العمل.
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 (6ملحق رقم )

 نموذج عقد العمل الموحد.
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 التوظٌف

 

 :نوعان من المنظمات وهما  بالمملكة العربٌة السعودٌةٌوجد 

 :الوزرات 

 وزارة الدفاع...الخ(اإلسكان، وزارة الداخلٌة، )وزارة  

 :المؤسسات العامة 

 مؤسسة البرٌد السعودي..الخ(السعودٌة، )المؤسسة العامة للتأمٌنات  

 :وهناك عدد قلٌل من الجهات الحكومٌة لها مسمٌات مختلفة  

 إحدى الوزرات.هٌئة( وقد تكون هذه األجهزة مستقلة وفً بعض األحٌان تكون مرتبطة بمصلحة، جمعٌة، )

 :مثل 

  مصلحة الزكاة والدخل..الخ(السعودٌة، )مصلحة الجمارك 

 )جمعٌة الكشافة العربٌة السعودٌة..الخ( 

  الهٌئة العامة لالستثمار..الخ(المدنً، )الهٌئة العامة للطٌران  
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 أوال: إجراءات التوظٌف

 النوع األول من األجهزة الحكومٌة الوزارات:

( ثم ٌرسل النموذج إلى وزارة 300تبدأ إجراءات التوظٌؾ من الوزارة المعنٌة حٌث ٌتم تعبئة نموذج طلب شؽل وظٌفة شاؼرة )نموذج 

 الخدمة المدنٌة فً الوزارة ٌتم إجراء عدد من الخطوات على تلك الوظائؾ:

 .فإذا كانت بعض الوظائؾ ؼٌر مصنفة ٌتم تصنٌفها 

 مدنٌة من أن تلك الوظائؾ تتبع لتلك الجهة.كما تتأكد وزارة الخدمة ال 

 االمتحاناتتقوم )اإلدارة العامة للتوظٌؾ( بتحدٌد شروط شؽل الوظٌفة ومن ثم اعداد االمتحانات الالزمة سواء كانت هذه  أخٌرا 

 تحرٌرٌة أو عملٌة أو كلٌهما.

 ؾ مدن المملكة لإلعالن عنها.ثم ٌتم إرسال تلك الوظائؾ الى فروع مكاتب التوظٌؾ التابعة للوزارة بمختل 

 

 معاٌٌر المفاضلة بٌن الخرٌجٌن.

 وفً الغالب فان المتقدمٌن للوظائف الشاغرة ٌنقسمون إلى فئتٌن:

 المعاهد أو الكلٌات التقنٌة الجامعات أوخرٌجو  -1

 خرٌجو الثانوٌة والكفاءة المتوسطة -2

وهؤالء الخرٌجون ٌتم المفاضلة بٌنهم بناء على معاٌٌر حددت من قبل وزارة الخدمة المعاهد أو الكلٌات التقنٌة  الجامعات أوأوال: خرٌجو 

 للمعاٌٌر التالٌة: وفقاالمدنٌة 

ولمن تقدٌره جٌد  نقاط 10ولمن تقدٌره جٌد جدا  نقاط 15نقطة حٌث خصص لمن تقدٌره ممتاز  15الحد األقصى لنقاطه : التقدٌر .1

 نقاط. 5

 نقطة بحٌث تحتسب الدرجات ما فوق الخمسٌن كل درجتٌن نقطة واحدة. 25الحد األقصى لنقاطه : المعدل .2

 تقسٌم نقاطها كالتالً: منقطة وٌت33 الحد األقصى لنقاطها : الخبرة .3

 الخبرات من سنة حتى خمس سنوات تحسب كل سنة بنقطتٌن. ־

 الخبرات من ست سنوات فما فوق تحسب كل سنة بأربع نقاط. ־

 نقاط بحٌث تحتسب عن كل سنة زائدة نقطة. 5الحد األقصى لنقاطها  أقدمٌة التخرج: .4

نقاط بحٌث تحتسب نقطة واحدة عن كل شهر  6الحد األقصى لنقاطه  الدورات التدرٌبٌة المناسبة للوظٌفة والمنتهٌة بنجاح: .5

 :ًما ٌلوٌراعً عند احتساب الدورة المقبولة تدرٌب 

 المدنٌة.أن تكون من معهد أو هٌئة معترؾ بها أو أن ٌكون تم عقد الدورة بموافقة لجنة تدرٌب وابتعاث موظفً الخدمة  ־

 أال تقل مدة الدورة عن أربعة أسابٌع. ־

 أن تكون فً طبٌعة عمل الوظٌفة المتقدم لها ومنتهٌة بنجاح. ־
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 أتمهانقاط عن كل سنة دراسٌة  4نقطه بحٌث ٌمنح  16الحد األقصى لنقاطها  :السنوات الدراسٌة الزائدة عن المؤهل المطلوب .6

 بنجاح بعد المؤهل المطلوب.

 إذا تساوت النقاط تكون األولوٌة لمن مؤهله أقرب للوظٌفة. تخصص للوظٌفة:مناسبة المؤهل وال .7

 

 تحرٌرٌة أو عملٌة على حسب طبٌعة الوظٌفة المتسابق علٌها. اختباراتفٌجري بٌنهم  ثانٌا: خرٌجو الثانوٌة والكفاءة المتوسطة

 الوثائق التً ٌجب على المتقدم للوظٌفة إحضارها:

 )االستمارة(.صورة كشؾ الدرجات  .1

 صورة بطاقة األحوال. .2

 .االجتماعٌةوإذا كانت الخدمة فً القطاع الخاص ٌجب أن تكون مصدقة من المؤسسة العامة للتأمٌنات  صورة من بٌان الخدمة .3

 تعبئة نموذج مفاضلة )بالنسبة لخرٌجً الجامعات والدبلومات( .4

 إحضار األصول للمطابقة. .5

 

 مٌة بالمملكة هً المؤسسات العامةالحكوالنوع الثانً من األجهزة 

من  االحدٌد، وؼٌرهالعامة للسكة  ةللتحلٌة، المؤسسالعامة  ةالسعودي، المؤسسالنقد العربً  ةالعامة، مؤسسدارة المعهد ا، : الجامعاتثلم

 اداري ومالً. استقاللالمؤسسات وهً ذات 

  منحت  اد أو ؼٌرها من المجاالت الحٌوٌةالتعلٌم أو التدرٌب أو االقتصونتٌجة لما تقدمه هذه المؤسسات من أعمال سواء فً مجال

لذلك فإنها تقوم بجمٌع إجراءات التوظٌؾ الختٌار القوة العاملة مع تدخل طفٌؾ من وزارة  الحٌات اختٌار القوة العاملة لهاص

 الخدمة المدنٌة الؽرض منه التأكد من توافر شروط شؽل الوظائؾ فً المتقدمٌن.

 ختٌار الموظفٌن الجدد باإلعالن عن الوظائؾ الشاؼرة فً افً مجال التعلٌم أو التدرٌب ٌتم سبٌل المثال المؤسسات التً تعمل  فعلى

وتحدد المؤسسة الشروط المطلوبة فً المتقدم من حٌث المعدل المطلوب وكذلك  ة وفً اللوائح الحائطٌة فً الجهةالصحؾ المحلٌ

 التخصص.

  ٌخضع لمقابلة تجرٌها لجنة بتلك المؤسسة ٌتم على ضوئها ترشٌحه لتلك الوظٌفة أو االعتذار  لشروط فً المتقدمتوافرت تلك ا إذاثم

 له.

 اإلدارٌون أو الفنٌون ٌتم اختٌارهم عن طرٌق:

وكذلك  نات فً اللوحات الحائطٌة بالجهةووضع تلك االعال عالن فً الصحؾ المحلٌةطرح الوظائؾ الشاؼرة للراؼبٌن عن طرٌق اإل -

 وضع الوظائؾ المعلن عنها فً مكاتب التوظٌؾ التابعة لوزارة الخدمة المدنٌة.

 ٌتم بعد ذلك استقبال طلبات المتقدمٌن وفحصها. -

 وزارة الخدمة المدنٌة تتأكد من توفر شروط شؽل الوظٌفة فً المتقدم. -

 أو كلٌهما.ثم ٌتم تحدٌد موعد إجراء االختبارات الوظٌفٌة سواء التحرٌرٌة أو العلمٌة  -

 أخٌرا ٌتم اجراء االختبارات الوظٌفٌة بٌنهم وفرز الناجحٌن والحاصلٌن على الدرجات األعلى. -
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 4الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 
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وٌتم بعد ذلك  لمؤسسةٌتم بعد ذلك إرسال خطابات الترشٌح لهم للعمل بتلك ال راقهم ؼلى وزارة الخدمة المدنٌةثم ترسل أو -

 اصدار قرارات تعٌٌنهم.

 

 وٌطلب من المتقدم:

  كشؾ الدرجات )االستمارة(.صورة من 

 .صورة بطاقة األحوال 

  صورة بٌان الخدمة لمن سبق لهم الخدمة سواء فً القطاع الحكومً أو القطاع الخاص )إذا كانت الخبرة فً القطاع الخاص ٌجب أن

 تصدق من المؤسسة االمة للتأمٌنات االجتماعٌة(.

 .مع احضار االصول للمطابقة 

 ثانٌا: أنواع التوظٌف.

 التوظٌف على الوظائف ثابتة .1

تقوم األجهزة الحكومٌة بتوظٌؾ المواطن على وظائؾ ثابتة فً المٌزانٌة وهذه الوظائؾ تشمل جمٌع مراتب الخدمة المدنٌة من األولى إلى 

إلضافة إلى ذلك والتعوٌضات المقررة لهذه الوظائؾ با والمكافاتالخامسة عشرة وٌستحق من ٌعٌن على الوظائؾ الثابتة جمٌع البدالت 

 % من أصل الراتب لكل شهر.9ٌخصم من الموظؾ خصمٌات تقاعدٌة بنسبة 

 وتطالب بالعادة األجهزة الحكومٌة بإحداث وظائؾ ثابتة بالمٌزانٌة سواء للتعٌٌن علٌها أو لترقٌة بعض الموظفٌن المستحقٌن للترقٌة.

 105التوظٌف على بند  .2

هات التوظٌؾ علٌه لفترة مؤقتة وال ٌتمتع المعٌنٌن على هذا البند بأي مزاٌا سواء باحتساب الخدمة المدنٌة هو بند من البنود المٌزانٌة سمح للج

 ألؼراض التقاعد أو استحقاقه إلجازات عادٌة أو ؼٌرها من اإلجازات.

 الفصل األول

 التعٌٌن فً الخدمة المدنٌة.

 .الوظائف 

 .شغل الوظٌفة 

  :التعٌٌن 

 أعالن عن الوظائؾ.

 والتعٌٌن.االختٌار 

 المسابقات الوظٌفٌة.

 .سنة التجربة 

بتطبٌق الئحة لتحل محل جمٌع المواد الواردة بالالئحة التنفٌذٌة لنظام الخدمة المدنٌة من بداٌة الالئحة الى  صدر قرار مجلس الخدمة المدنٌة

 ( واعتماد تطبٌقها فً األجهزة الحكومٌة.9/6المادة )
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 األسس العامة للوظٌفة العامة أوال:

  ولقد اعتبرت الجدارة األساس فً اختٌار الموظفٌن لشل الوظٌفة  العامة التً تحكم الوظٌفة العامةتضمن نظام الخدمة المدنٌة األسس

 العامة.

 ا الوظائؾ المتماثلة فً طبٌعة العمل ومستوى الواجبات كما أوجب النظام تصنٌؾ الوظائؾ بتجمٌعها فً فئات تتضمن كل فئة منه

 والمسئولٌات والمؤهالت المطلوبة لشؽلها.

  وال ٌجوز إشؽال الوظائؾ الشاؼرة إال إذا كانت متفقة مع قواعد تصنٌؾ الوظائؾ المعتمدة من وزارة الخدمة المدنٌة ومتطابقة مع

 سجالتها.

 وٌتم استحداث  نت متفقة مع قواعد تصنٌؾ الوظائؾٌة العامة للدولة إال إذا كاوال ٌجوز استحداث وظائؾ جدٌدة فً المٌزان

 الوظائؾ باالتفاق بٌن وزارة المالٌة ووزارة الخدمة المدنٌة.

 ثانٌا: شغل الوظٌفة

 كٌف ٌمكن اثبات الجنسٌة السعودٌة؟

  االحوال، وال المدنٌة( مثل بطاقة المختصة )ادارة االح الجهةالوثٌقة الرسمٌة التً تصدر من 

  أن تكون سارٌة المفعول. وٌشترطالجنسٌة السعودٌة  ألثباتتعتبر وثٌقة رسمٌة 

  المختصة  الجهةالوثٌقة الرسمٌة التً تصدرها  فًٌحدد سن الموظفٌن عند التعٌٌن فً أحكام النظام بالٌوم والشهر والسنة الثابتة

 الجنسٌة السعودٌة. بأثبات

 اعتبر تارٌخ المٌالد هو ؼرة رجب لسنته. ٌقة تحدٌد التارٌخ بالٌوم والشهرلم تتضمن الوث ماذا لو 

 

 ؟ الوظٌفةشروط شغل ماهً 

 المادة الرابعة من النظام وهً: احددته الشروط هذه 

الجنسٌة ٌعتبر نتٌجة ألن الوظٌفة العامة من الحقوق العامة التً ٌتمتع بها الموطنون الذٌن لهم حق  طالجنسٌة، وشرأن ٌكون سعودي  .1

 مباشرة الحقوق السٌاسٌة.

وٌجوز استثناء من ذلك استخدام ؼٌر السعودي بصفة مؤقتة فً الوظائؾ التً تتطلب كفاءات ؼٌر متوفرة فً السعوددٌن بموجب  -

 دنٌة.قواعد ٌضعها مجلس الخدمة الم

 ولم ٌفرق المنظم السعودي فً أن ٌكون المرشح للوظٌفة سعودي الجنسٌة أصال أم اكتسابا بمعنً أنه متجنس. -

ومع ذلك فإن هناك وظائؾ معٌنة ٌشترط فٌها المنظم أن ٌكون المرشح لتولٌها شخصا له الجنسٌة السعودٌة األصلٌة ولٌس متجنسا  -

 بها.

 وكذلك الوظائؾ العسكرٌة.مثل وظائؾ السلك الدبلوماسً  -

 ألن مثل هذه الوظائؾ تعتبر حساسة وتتصل مباشرة بكٌان الدولة وأمنها. -
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 أن ٌكون قد بلػ سن سبع السابعة عشر عاما من العمر. .2

 أن ٌكون الئقا صحٌا ألداء الخدمة. .3

 أن ٌكون حسن السٌر واالخالق. .4

 ا الشرط.وٌجوز لمجلس الخدمة المدنٌة اإلعفاء عن هذ أن ٌكون حائزا للمؤهالت التً تتطلبها الوظٌفة. .5

علٌه بحد شرعً أو السجن فً جرٌمة مخلة بالشرؾ أو األمانة حتى ٌمضً على انتهاء تنفٌذ الحد أو السجن ثالث سنوات ؼٌر محكوم  .6

  على األقل

 ؼٌر مفصول من خدمة الدولة ألسباب تأدٌبٌة ما لم ٌكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثالث سنوات على األقل. .7

 على وزارة الخدمة المدنٌة تحدٌد ماٌلً: وباالضافة الى شروط التعٌٌن السابقة

 االختصاص. جهةشروط اللٌاقة على ضوء طبٌعة عمل الوظٌفة بعد التنسٌق مع  .1

 إجراءات اثبات حسن السٌرة والسلوك. .2

 ثالثا: التعٌٌن

 ".بأمر ملكً"  ٌتم شؽل وظائؾ الدواوٌن الملكٌة

 "بقرار مجلس الوزراء".وظائؾ المرتبة الرابعة عشر فما فوق ٌتم شؽل 

 "بقرار من الوزٌر المختص".عشرة فما دون  الثالثةٌتم شؽل وظائؾ المرتبة 

 التً فً المرتبة العاشرة فما دونتعلن وزارة الخدمة المدنٌة الوظائف 

المدنٌة مقاٌٌسه وإجراءاته حسب ما تفتضٌه الوظائؾ المعلنة ٌخضع جمٌع المتقدمٌن لشؽل هذه الوظائؾ لتقٌٌم تحدد وزارة الخدمة  .1

 ومتطلبات الخدمة.

وٌجوز بعد اتفاق وزٌر الخدمة المدنٌة والوزٌر المختص أن تقوم الجهة اإلدارٌة بامتحان من ٌتقدمون لشؽل بعض وظائؾ المرتبة  .2

 مدنٌة.الخامسة فما دون وفق المقاٌٌس واإلجراءات التً تحددها وزارة الخدمة ال

 وظٌفة أخري بنفس المرتبة ٌتم نقله الٌها ولم ٌرؼب فً النقل لمرتبة أقل. ٌوجدمن ألؽٌت وظٌفته ولم  المنسق هو

 عن الوظائف: اعالن - أ

  ٌتم االعالن عن الوظائؾ وقبول الطلبات واجراء المنافسات واعالن النتائج وتنظٌم قوائم المرشحٌن من المنسقٌن والناجحٌن وؼٌر ذلك

 المور المتعلقة باختٌار الموظفٌن وفق الئحة تصدرها وزارة الخدمة المدنٌة.من ا

 وكٌفٌة التعٌٌن علٌها. ورهاعكومٌة وتتأكد من تصنٌفها وشوزارة الخدمة المدنٌة تتسلم طلبات شؽل الوظائؾ الشاؼرة من الوزارات الح 

  الحائطٌة بمكاتب التوظٌؾ التابعة للوزارة فً مختلؾ مدن ثم تعلن عنها من خالل الصحؾ وموقع الوزارة باإلنترنت واإلعالنات

 .المملكة

  وزارة الخدمة المدنٌة. حددتهاما بعد الثانوٌة ٌتم المفاضلة بٌنهم حسب المعاٌٌر التً  ودبلوماتخرٌجو الجامعات 

 ت تحرٌرٌة أو عملٌه.المرشحٌن اآلخرٌن من خرٌجً الثانوٌة العامة فٌخضعون للمسابقات الوظٌفٌة المختلفة من اختبارا 
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 االختٌار والتعٌٌن. - ب

 :ًما ٌلها التعٌٌن عن طرٌقها حسب ترتب الوزارة قوائم بأسماء المرشحٌن لشؽل الوظائؾ التً ٌتم فٌ

  قواعد المفاضلة. والوظٌفٌة، أ تالتوظٌؾ، والمسابقاالمرشحون وفقا لترتٌبهم حسب نتائج منافسات 

  ترشٌحهم حسب المؤهل األعلى فإن تساووا فاألكثر خدمة.المنسقٌن من الخدمة ٌرتبون عند 

 .ال ٌجوز مباشرة الشخص للوظٌفة قبل صدور قرار تعٌٌنه علٌها 

 .على الوزٌر المختص أن ٌصدر قرار تعٌٌن المرشح للوظٌفة وفقا للترتٌب المنصوص علٌه 

  بالتعٌٌن عن طرٌق وزارة الخدمة المدنٌة سواء عن طرٌق ال ٌجوز للجهة الحكومٌة التصرؾ فً الوظٌفة التً سبق لها طلب شؽلها

 الترقٌة أو النقل أو اتخاذ أي إجراء آخر ٌؽٌر من وصفها من حٌث المسمى أو المقر اال بعد االتفاق مع وزارة الخدمة المدنٌة.

 فً طلب التوظٌؾ. ٌجب على الجهة الحكومٌة ابالغ المرشح بقرار تعٌٌنه فور صدوره بخطاب رسمً على العنوان الثابت 

 

 ك الموظف فً المسابقات الوظٌفٌةشروط اشترا

 توفر المؤهل المطلوب لشؽل الوظٌفة. .1

 أن ٌكون قد أمضى فً المرتبة التً ٌشؽلها سنتٌن على األقل. .2

 تكون مرتبة الوظٌفة المتسابق علٌها تلً مرتبة الموظؾ المتسابق مباشرة. .3

 وٌقصد بالجهة اإلدارٌة فً هذا الحكم الجهة. ٌتبعها الموظؾ أن تكون الوظٌفة فً الجهة اإلدارٌة التً .4

 ٌزانٌةها بفرع مستقل من فروع المة التً تنظم مٌزانٌتٌاإلدار

 ال ٌسمح للموظف باالشتراك فً المسابقة لمدة سنة فً الحالتٌن اآلتٌتٌن:

 كان أخر تقوٌم أداء وظٌفً عنه بدرجة ؼٌر مرضً. إذا .1

 عوقب بالحرمان من العالوة أو الخصم من راتبه مدة ستة عشر ٌوما فأكثر. إذا .2

 ال ٌسمح للموظف باالشتراك فً المسابقة أثناء:

 فترة كؾ الٌد أو التحقٌق أو المحاكمة. .1

 االبتعاث للدراسة أو التدرٌب لمدة تزٌد عن ستة أشهر. .2

 الدراسٌة. اإلجازة واالستثنائٌة أ اإلجازة .3

  تعاقد الممثلٌات ومكاتب الملحقٌن فً الخارج مع السعودٌٌن أو ؼٌرهم وفق قواعد ٌتم االتفاق علٌها بٌن وزارة الخدمة المدنٌة ٌجوز

 ووزارة الخارجٌة.

 .عقد الموظؾ ؼٌر السعودي ٌنتهً بمجرد حصوله على الجنسٌة السعودٌة وتصفٌة حقوقه المترتبة على العقد 

 الدبلوماسٌة أن تكون جنسٌته السعودٌة أصلٌة. ٌشترط فً من ٌعٌن فً الوظائؾ 
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 المعٌن دون السن النظامٌة

 إذا أتضح أمره قبل إكمال السن النظامٌة للتعٌٌن:

 ٌطوى قٌده وٌعتبر ما قبضه من راتب مكافأة نظٌر عمله. .1

 عائدات تقاعدٌة.ٌرد له ما استقطع من  .2

 ٌطالب باسترداد ما صرؾ له من بدل تعٌٌن. .3

 عن الفقرة التً قام بالعمل خاللها. إجازةال ٌستحق  .4

 واجبات وظٌفته:السن المقررة للتعٌٌن وهو قائم بإذا أكمل الموظف 

 وتبدأ فترة التجربة بالنسبة له. امٌة للتعٌٌن تعتبر خدمته نظامٌةٌستمر فً عمله ومنذ إكماله للسن النظ .1

 ال ٌطالب باسترداد ما صرؾ له من بدل تعٌٌن. .2

 تقاضاه قبل ذلك مكافأة نظٌر عمله.ٌعتبر ما  .3

 ٌعاد إلٌه ما استقطع من عائدات تقاعدٌة قبل بلوؼه السن النظامٌة. .4

إذا ثبت أن تعٌٌن الموظف قبل إكماله السن النظامٌة للتعٌٌن تم بتحاٌل منه ٌوقف عن العمل فً جمٌع األجوال وٌحال إلى الجهة المختصة 

 التخاذ اإلجراءات النظامٌة بحقه.

 رابعا: سنة التجربة

 ٌخضع الموظؾ الجدٌد لفترة تجربة مدتها سنة كاملة. .1

 الكبٌرة التً تطبق نظام العمل لفترة تجربة ست شهور. تالشركاأما فً القطاع الخاص فٌخضع الوظؾ الجدٌد فً  .2

 خالل فترة التجربة

 أخرى. ال ٌجوز تكلٌؾ الموظؾ خاللها بعمل خارج مقر وظٌفته أو بعمل وظٌفة من فئة 

 تؽٌب الموظؾ عن العمل أثناء فترة التجربة بسبب نظامً أو بؽٌره ولم ٌترتب علٌه إنهاء خدمته تمدد الفترة بقدر الفترات التً  وإذا

 ؼابها.

 حتساب فترة التجربة ٌشترط استمرارها وال تحسب فترات التجربة المتقطعة التً تقل مدتها عن سنة لو جاوزت فً مجموعها سنة.ال 

 على أن ٌتم اعتماد  المعدة من وزارة الخدمة المدنٌة الجهة التً ٌعمل بها الموظؾ تقرٌرا عن عمله اثناء فترة التجربة حسب النماذج تعد

 التقرٌر من قبل الوزٌر المختص أو من ٌفوضه قبل انتهاء سنة التجربة وعلى ضوئه ٌتم إصدار قرار تثبٌت الموظؾ من عدمه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


                      عشر السادسةالمحاضرة  –  نظام العمل والخدمة المدنٌة

 9الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ،  إعداد : 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملؾ محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ ؼٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 وظف خالل فترة التجربة:إذا لم تثبت صالحٌة الم

ً ؼٌرها وٌخضع فاو ة أخرى فً الجهة التً ٌعمل بهاوٌجوز بدال من فصل الموظؾ نقله لوظٌف قرار من الجهة التً تملك التعٌٌنٌفصل ب

 فإذا لم تثبت صالحٌته بفصل من الخدمة. هذه المحالة لفتره تجربة جدٌدة

 الموظف الذي تنهى خدمته حسب المادة السابقة:

 ٌستحق إجازة عادٌة عن عمله.ال  .1

 ٌعاد إلٌه ما استقطع من عائدات تقاعدٌة. .2

 باسترداد ما صرؾ له من )بدل تعٌٌن(. ٌطالبال  .3

 وال تحتسب له فً هذه الحالة العالوات التً استفاد منها فً فترة التجربة. دمة بعد مضً سنة من انتهاء خدمتهٌسمح له بالعودة للخ .4

 بعد ثبوت صالحٌته من مدة خدمته.تعتبر فترة تجربة الموظؾ  .5
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 الحقوق المالٌة

 الحقوق المالٌة:

 .الرواتب 

 البدالت. 

 العالوات. 

 المكافأت. 

 تذاكر السفر. 

 التعوٌضات. 

 الرواتب

 .الحد األدنى للرواتب لكافة العاملٌن فً الدولة من السعودٌٌن بثالثة آالؾ لاير بعد الزٌادة 

  ضمن الراتب األساسً للموظفٌن55صدر األمر الملكً بتثبٌت بدل ؼالء المعٌشة ومقداره %. 

المعٌنٌن على سلم رواتب الموظفٌن وسلم رواتب وقد كان لهذٌن القرارٌن أثر كبٌر فً زٌادة رواتب الموظفٌن العاملٌن بالدولة وباألخص 

 وسلم رواتب المعٌنٌن على بند األجور.المستخدمٌن 

 عامة معلومات 

 رتبة:الم

  هً المستوى الوظٌفً الذي ٌوضع فٌه الموظؾ بعد توفر الشروط المطلوبة التً تؤهل لشؽلها وكلما كانت الوظٌفة ذات مستوى

 زٌادة فً السلطة والمسؤولٌة والرواتب. –ؼالبا  –أعلى اي مرتبة أعلى فإنها ٌصاحبها 

  وتنتهً بالخامسة عشرة. ىاألول بالمرتبة أمرتبة. تبدخمسة عشر وتتكون المراتب الواردة فً سلم رواتب نظام الخدمة المدنٌة من 

 .أما المستخدمون فٌتكون سلم رواتبهم من ثالث مراتب تبدأ بالحادٌة والثالثٌن وتنتهً بالثالثة والثالثٌن 

 لوظابؾ.أما بقٌة الوظابؾ األخرى كالتعلٌمٌة والصحٌة والقضاة فلها ساللم رواتب أخرى مرافقة للوابح الخاصة بتلك ا 

 الدرجة

 هً الشرٌحة التً ٌتحدد على أساسها راتب الموظؾ داخل المرتبة. 
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 تسوٌة راتب الموظف فً: 

 

 تسوٌة راتب الموظف فً حالة تعٌٌنه:

 .أن الموظؾ ٌستحق راتبه اعتبارا من تارٌخ مباشرته للعمل 

  معٌنة.كما ٌجوز التعٌٌن فً ؼٌر الدرجة األولى لمن تتوفر لدٌه مؤهالت 

 .الموظؾ المعٌن ألول مرة ٌمنح راتب أول درجة من مرتبة الوظٌفة 

 

  منح الموظؾ المعٌن راتب الدرجة األولى من المرتبة المعٌن علٌها.األصل هو 

  :ٌجوز تعٌٌنه على ؼٌر الدرجة األولى وفقا لضوابط حددها مجلس الخدمة المدنٌة.استثناءا 

 ٌ لمؤهله الدراسً للدبلوم( وٌشترط لذلك أن ٌكون  المحددةعٌن فً الدرجة الثانٌة من المرتبة )فمن ٌحمل دبلوما لمدة سنة دراسٌة

 ٌتجاوز راتب الدرجة المعٌن علٌها راتب أول درجة من المرتبة التالٌة. علٌها, واالالمؤهل متجانسا مع الوظٌفة المراد التعٌٌن 

 ق الموظف الراتبشروط استحقا
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 الراتبشروط استحقاق الموظف 

 صدور قرار تعٌٌن صحٌح وفقا للقواعد النظامٌة. .5

 مباشرة الموظؾ أو المستخدم لمهام وظٌفته بعد صدور قرار التعٌٌن. .2

 استمرار العالقة الوظٌفٌة بٌن الموظؾ والجهاز الحكومً. .3

 أال ٌكون هناك سبب نظامً ٌحرم الموظؾ من راتبه. .4

 األجهزة الحكومٌة حالة عودة الموظف الً الخدمة مرة آخري فً أحد

 بنفس الدرجة التً كان علٌها. عخدمته, ٌوض اذا عاد الى وظٌفة بنفس المرتبة التً كان ٌشؽلها الموظؾ عند انهاء 

 كان راتبه ٌزٌد عن راتب اخر  اٌتقاضاه, فإذى وظٌفة ذات مرتبة أقل فٌمنح راتب اول درجة تتجاوز اخر راتب كان اما اذا أعٌد ال

 الوظٌفة ٌمنح هذه الدرجة.درجة فً مرتبة 

 

 :ٌتم تحقٌق راتب الموظف أو المستخدم حسب المعادلة التالٌة 

 %x (9 )ساسً خصم التقاعد = الراتب األ .5

 إجمالً الراتب = الراتب األساسً + بدل النقل .2

 إجمالً الخصم = خصم التقاعد + أي خصم آخر. .3

 اجمالً الخصم –صافً الراتب = اجمالً الراتب  .4

  الحجز على راتب الموظؾ اال بأمر من الجهة المختصة.ال ٌجوز 

 .وال ٌجوز أن ٌتجاوز المقدار المحجوز لكل شهر ثلث صافً الراتب ما عدا دٌن النفقة 

 سوٌة راتب الموظف فً حالة الغٌابت

  من خدمته. دالموظؾ, وٌستبععذرا لم تقبله االدارة هذا الٌوم ٌخصم على  مأكثر, وقداذا ؼاب الموظؾ عن عمله سواء ٌوم أو 

 ءحالة خصم الجزاراتب الموظف فً  تسوٌة

 ٌتهاون فً العمل وال ٌؤدٌه بالشكل المطلوب.لموظؾ مخالفة مالٌة أو ادارٌة أو اذا ارتكب ا 

 .توقع االدارة عقوبة الخصم من الراتب كعقوبة تأدٌبٌة بعد التحقٌق مع الموظؾ وسماع أقواله 

 لٌدتسوٌة راتب الموظف فً حالة كف ا

 ف الٌد اذا كان حبسه بسبب اتهامهالمحبوس احتٌاطٌا ٌعتبر فً حكم مكفو

 بارتكاب جرٌمة تتصل بالوظٌفة العامة. .5

 بارتكاب جرٌمة اعتداء على النفس أو العرض أو المال. .2

 من السلطة التنفٌذٌة بارتكاب جرٌمة تخل بالشرؾ أو األمانة. .3

 فً حكم مكفوؾ الٌد.بتهمة سٌاسٌة وطلب وزٌر الداخلٌة اعتباره  .4
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  اراتبه, فاذمكفوؾ الٌد ٌصرؾ له نصؾ صافً  ؾالٌد, الموظبكٌفٌة معالجة صرؾ راتب الموظؾ مكفوؾ  59واخٌرا اشارت المادة 

 اذا عوقب بالفصل فال ٌستعاد ما صرؾ له. اراتبه, آمبرئ او عوقب بؽٌر الفصل ٌصرؾ له الباقً من 

 العالوات

 العالوة: 

قٌمة العالوة كلما ازدادت  دعناصره, وتزامبلػ من المال ٌمثل زٌادة تضاؾ سنوٌا على الراتب وتصبح عنصرا من  العالوة السنوٌة هً

 هذه العالوة بالعالوة الدورٌة. ى, وتسماإلداريدرجة أو مرتبة الموظؾ فً السلم 

 العالوة التشجٌعٌة: 

الوة كما ٌدل علٌه اسمها الهدؾ منها تشجٌع الموظؾ على االجتهاد فً هً مبلػ من المال ٌعادل نفس قٌمة العالوة الدوري للموظؾ,وهذه الع

 وظٌفته بمكافأته وحث ؼٌره لالقتداء به,وهذه العالوة تمنح بقرار من الوزٌر المختص.

 عالوة الترقٌة: 

 وهً مبلػ نقدي ٌحصل لٌه الموظؾ عند ترقٌته من درجة أو مرتبة إلى أخرى أعلى منها فً سلم المرتبات.

 ا: العالوات:ثانٌ

 اذا تمت ترقٌة الموظف من أول محرم:

  العالوة الدورٌة على أساس الدرجة التً ٌستحقها فً المرتبة المرقً الٌها. حللترقٌة, ومنمنح الزٌادة المقررة 

 أو تعلو مباشرة الراتب الذي كان ٌتقاضاه فً  لمدنٌة ٌوضع فً الدرجة التً تساوىالمستخدم المعٌن على وظٌفة خاضعة لنظام الخدمة ا

 وظٌفته السابقة.

 فإذا كان هذا الراتب ٌتجاوز آخر درجة فً مرتبته الوظٌفٌة المعٌن علٌها منح مكافأة شهرٌة بقدر الفرق وتتفناقص هذه المكافأة بقدر ما 

 ٌحصل علٌه بعد ذلك من زٌادة فً راتبه.

 فما فوق بالشروط التالٌة: 11منح عالوة اضافٌة لمن ٌرقً للمرتبة 

 أن ٌكون الموظؾ حاصال على تقدٌر أداء ال ٌقل عن ممتاز فً العام األخٌر قبل منحه العالوة. .5

 أن تكون ترقٌته التالٌة لمرتبه. .2

 أال ٌكون قد استثنى من بعض قواعد وشروط الترقٌة اال فً حالة منحه هذه العالوة فً قرار الترقٌة االستثنابٌة. .3

 وة اضافٌة لمن ٌرقً للمرتبة العاشرة فما دون بالشروط األتٌة:منح عال

 أن ٌكون الموظؾ حاصال على تقدٌر أداء وظٌفً ال ٌقل عن جٌد جدا فً العام األخٌر قبل منحه العالوة. .5

 أن ٌكون الموظؾ قد أمضً مدة ال تقل عن أربع سنوات فً المرتبة التً ٌشؽلها. .2

% من الموظفٌن الذٌن تم ترقٌتهم لكل مرتبة فً كل محضر ترقٌات حسب  55ٌمنحون هذه العالوة عن أال ٌزٌد عدد الموظفٌن التً  .3

 د واحد جاز أن تمنح له.كان العد اعلٌها, فإذرقٌة المتفق مواعٌد الت

 أال ٌكون قد خصم من رابته لؽٌابه مدة خمسة أٌام أو أكثر أو عوقب تأدٌبٌا خالل السنتٌن السابقتٌن للترقٌة. .4
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 لبدالتا

 

 بدل التعٌٌن        

 .ٌصرؾ للموظؾ عند التعٌٌن أول مرة فً خدمة الدولة بدل ٌعادل راتب شهر واحد 

 بدل االنتداب        

 .هو مبلػ ٌومً محدد ٌدفع للموظؾ عند تكلٌفه بمهمة خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها 

 مقدار البدل:

 الموظؾ.أصبح ٌمٌز حسب تصنٌؾ الدول التً ٌنتدب الٌها  -

 ٌحصل الموظؾ على ربع البدل فً حالة توفٌر السكن والطعام. -

 ٌحصل الموظؾ على نصؾ البدل اذا امن له السكن. -

 ٌحصل الموظؾ على البدل كامل فً حالة تقدٌم السكن والطعام من أٌة جهة ؼٌر حكومٌة بشرط اال تحسب التكالٌؾ على الحكومة. -

 والخامسة عشرة عند سفرهم الى خارج المملكة فً مهمة رسمٌة عن كل ٌوم بدل انتقال قدره  ٌمنح الموظفوا المرتبتٌن الرابعة عشرة

 ( لاير.355)

 بدل النقل:

 ٌصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق النقاط التالٌة:

 555  للمراتب من األولى الى الخامسة. –لاير 

 055  للمراتب من السادسة الى العاشرة. –لاير 

 955  للمراتب من الحادٌة عشر الى الثالثة عشر. –لاير 

 5255 للمرتبة الرابعة عشر. –لاير 
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 تدب أو المكلؾ بالعمل االضافً فً ؼٌر أوقات الدوام الرسمً ٌصرؾ له عن كل ٌوم من أٌام التكالٌؾ أو االنتداب نالموظؾ الم

 ( من بدل االنتقال المخصص لمرتبته.5/35بدل انتقال إضافً ٌعادل نسبة )

  ٌجوز عوضا عن صرؾ هذا البدل تأمٌن وسٌلة النقل المناسبة للموظفٌن الذٌن تستوجب طبٌعة عملهم سفرا متواصال بشرط موافقة

 وزٌر المالٌة ووزٌر الخدمة على ذلك.

 وظفٌن ٌجب على الوزارات والمصالح الحكومٌة التً تتبعها مراكز عمل تقع خارج نطاق المدن بمسافة لٌست قلٌلة تأمٌن نقل للم

 أن ٌتم ذلك على وسابل النقل العادٌة المستخدمة للطلبات. ىشهري, علمن بدل انتقال  هما ٌأخذالى  باإلضافةمن والى العمل 

  كما تقوم الوزارات والمصالح الحكومٌة بنقل الموظفٌن الذٌن ٌعملون بالتناوب بٌن الساعة التاسعة مساءا والسادسة صباحا بنفس

 الً ما ٌأخذه من بدل االنتقال الشهري. باإلضافةالوسٌلة وذلك 

  شهري. انتقالالسٌارات الحكومٌة إذا كان ٌحصل على بدل  استعمالال ٌجوز للموظؾ بأي حال من األحوال 

 بدل الترحٌل:

  أن  ىه, علوأمتعت لنفقات ترحٌله وعابلته ذلك مقابالا  باعتبارٌصرؾ له ما ٌعادل راتب شهرٌن إذا نقل الموظؾ من بلد إلى بلد آخر

ال ٌصرؾ أكثر من بدل ترحٌل فً حالة النقل للموظؾ خالل سنة واحدة إال بعد أخذ رأي وزارة الخدمة المدنٌة وموافقتها بعد 

 تقصً أسباب النقل ووجاهتها.

 ما له باإلضافة إلى  ؾالمملكة, تصرإلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى جهة أخرى خارج  فإذا كان النقل من داخل المملكة

ٌصرؾ له ثالثة أضعاؾ قٌمة التذكرة من البلد المنقول منه إلى البلد المنقول إلٌه على أال ٌقل ما  اوعابلته, كم أركابهتذاكر  قسب

 .ٌصرؾ له عن راتب شهر واحد وذلك مقابل نفقات اإلعداد للسفر

 الموظف مدة أو مدد متواصلة تزٌد على تسعٌن ٌوماَ ٌؤمن ترحٌله على النحو التالً: انتدبإذا 

ذلك مقابل نفقات ترحٌله وعابلته وأمتعته  باعتبارما ٌعادل راتب شهرٌن  االنتداب ابتداءداخل المملكة ٌصرؾ له  االنتدابفً حالة  .5

 وأثاثه فً الذهاب واإلٌاب.

داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة فتؤمن له تذاكر إركاب فقط له من  االنتدابفً حالة  .2

 ولزوجته وأوالده فً حدود أربع تذاكر كاملة للجمٌع.

 بدل ضرر وبدل الخطر:

 ( لاير للموظفٌن الذٌن ٌتعرضون بحكم عملهم وبصورة مبا055ٌصرؾ بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره ) شرة للضر أو

 العدوى.

 ( لاير للذي تقتضً طبٌعة أعمالهم التعرض للخطر.655ٌصرؾ بدل خطر كل شهر ) 

 بدل مهنة:

  ٌمنح للموظفٌن ؼٌر الخاضعٌن لالبحة الوظابؾ التعلٌمٌة الذٌن ٌزاولون أعمال التدرٌب والتعلٌم داخل المدارس والمعاهد التعلٌمٌة

 .% من أول مربوط المرتبة التً ٌشتؽلها الموظؾ25 ومراكز التدرٌب بدل مهنة كل شهر قدره

  من أول مربوط المرتبة التً ٌشؽلها35فإذا زادت خدمته عن خمس سنوات ٌصرؾ له بدل قدره %. 
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 وٌشترط لصرف هذا البدل ما ٌلً:

 أن ٌكون الموظؾ مثبتا على وظٌفة تعلٌمٌة أو تدرٌبٌة داخل المدرسة أو المعهد أو مركز التدرٌب. .5

 ٌزاول الموظؾ عمل الوظٌفة المثبت علٌها فعال.أن  .2

 ٌكون مدة الخدمة المحتسبة قد قضٌت على وظٌفة تعلٌمٌة أو تدرٌبٌة. أن .3

 بدل طبٌعة عمل:

 التالٌة: لألسبابٌجوز منح بدل طبٌعة عمل لغٌر شاغلً الوظائف التعلٌمٌة والتدرٌس 

 ٌؤدي الى آثار مرضٌة. )مثل وظابؾ النسخ(.صعوبة العمل الذي ٌقوم به الموظؾ أو كون االستمرار فٌه  .5

 ارتباط الوظٌفة بمسبولٌة من شأنها أن تعرض شاؼلها لخسارة مادٌة بسبب مباشرة عملها مثل وظابؾ أمناء الصنادٌق. .2

 كون الوظٌفة من الوظابؾ التً ٌعمل شاؼلها خارج المكاتب الحكومٌة طوال الوقت أو أؼلبه. .3

 ربوط المرتبة التً ٌشؽلها الموظؾ% من أول م25عن  هذا البدل ٌمنح بنسبة ال تزٌد. 

 .وٌشترط لصرفه أن ٌكون الموظؾ شاؼال لوظٌفة من الوظابؾ التً ٌقرر لها البدل وزاول عملها فعال 

 بدل المناطق نائٌة:

 ٌن بالمابة من أول الموظفٌن المعٌنٌن على الوظابؾ ثابتة فً المناطق النابٌة ٌجوز منحهم بدال شهرٌا ال ٌتجاوز مقداره عشر

 مربوط المرتبة.
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 مكافأة خارج وقت الدوام الرسمً: 

 .ان التكلٌؾ ٌعود الً عدم امكانٌة انجاز العمل من قبل الموظؾ اثناء الدوام لٌس ناتج عن قصور او اهمال منه 

 .ٌحوز التكلٌؾ بالعمل خارج وقت الدوام الرسمً ألٌام العطل األسبوعٌة واألعٌاد 

  استثنابًٌجوز تكلٌؾ الموظؾ بالعمل خارج وقت الدوام الرسمً للقٌام بواجبات وظٌفة شاؼرة او القٌام بعمل. 

 :تكلٌؾ الموظؾ بالعمل االضافً أو ما ٌعرؾ بالعمل خارج وقت الدوام 

  طل الرسمٌة.ٌتم التكلٌؾ بالعمل االضافً خالل الع دالعادٌة, وققد ٌتم خارج ساعات الدوام الرسمً من أٌام العمل 

 ( أو من فً حكمه.53,54,55قرار التكلٌؾ خارج وقت الدوام الرسمً لألٌام ٌصدر من الوزٌر للمراتب ) 

  عالمراتب, مالتكلٌؾ بالعمل خارج وقت الدوام الرسمً ألٌام العطل األسبوعٌة واألعٌاد فٌجوز التكلٌؾ بالعمل فٌها لشاؼلً جمٌع 

 ٌة:الجهات التالالفة الذكر وذلك فً مراعاة الشروط س

  واالتصاالت وتقنٌة المعلومات واالمارات والدواوٌن الملكٌة  والتلٌفزٌونمراكز الحدود والمطارات والموانا والمستشفٌات واالذاعة

 مجلس الخدمة المدنٌة. ٌحددهاومكاتب الوزراء وؼٌر ذلك من الجهات التً 

 شروط صرف مكافأة العمل االضافً:

 المختص ٌبٌن طبٌعة العمل المكلؾ به وعدد الساعات المقررة إلنجازه.صدور قرار من الوزٌر  .5

 أال ٌزٌد ما ٌصرؾ للموظؾ فً الٌوم الواحد عن نصؾ الراتب الٌومً. .2

الموظؾ الذي ٌكلؾ أٌام العطل واألعٌاد ٌعطً مكافأة عن عمله وفقا لساعات العمل االضافً كحد أعلى قدره خمسون فً المابة من  .3

 .الراتب األساسً

 ساعة. 555احتساب مكافأة العمل االضافً ٌكون على أساس الساعة الواحدة بساعة وبإعتبار أن المعدل الشهري لساعات العمل  .4

 ال ٌجوز الجمع بٌن مكافأة العمل االضافً وبدل االنتداب. .5

 البٌطرٌون: ءاألطبامكافأة 

 تصرف مكافأة األطباء البٌطرٌون حسب اآلتً:

 اتب الشهري للمشرفٌن منهم على الذبح واللحوم خارج وقت الدوام الرسمً. مكافأة معادلة لنصؾ الر 

 .مكافأة معادلة لراتب شهرٌن تصرؾ لهم سنوٌا 

 

 مكافأة نهاٌة الخدمة -3

 التالٌة:  لألسبابأن الموظؾ الذي تنتهً خدمته 

 ( من البحة انتهاء الخدمة.56التنسٌق من الخدمة بموجب المادة ) .5

 التقاعد بسبب العجز عن العمل.االحالة على  .2

 االحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامً. .3

 الوفاة. .4
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 .ٌصرؾ لهم مكافأة نهاٌة خدمة تعادل رواتب ستة أشهر 

  الموظؾ الذي ٌتقاعد مبكرا ٌصرؾ له مكافأة نهاٌة خدمة تعادل رواتب أربعة أشهر على أال ٌجمع بٌن هذه المكافأة ومكافأة الفبات

 التنفٌذٌة جزءا مكمال لها.تبر نظام الخدمة المدنٌة ولوابحه ٌة المشمولة بلوابح خاصة التً ٌعالوظٌف

 : التعوٌضاتخامسا

ورثته فً حالة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشبٌن بسبب العمل  وقطعٌة, أالموظؾ الذي ٌصاب بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة  .5

 تعوٌضا مقداره مابة ألؾ لاير.

من ٌصاب بعجز جزبً أو عاهة مستدٌمة ال تمنعه من أداء عمله اذا وقع بسبب العمل تعوٌضا ٌقدر على أساس نسبة العجز من  أما .2

 الهٌبة الطبٌة.

 سادسا: تذاكر السفر

 الحاالت التً ٌتحتم على الجهة الحكومٌة تأمٌن تذاكر سفر للموظؾ ذهابا وإٌابا: 

 ( ٌوما.95ال تزٌد عن )االنتداب فً الداخل أو الخارج مدة  .5

 بالشهادة أمام احدى المحاكم أو الهٌبات الواقعة خارج مقر عمله. لألدالءاالستدعاء من قبل الجهة الحكومٌة  .2

 استدعابه للمثول أمام لجنة طبٌة أو هٌبة تحقٌق أو محاكمة. .3

 كة.مرضٌة مع التوصٌة بعالجه من قبل الجهة المختصة فً بلد آخر داخل الممل إجازةمنحه  .4

  السفر اذا كان لبلد ال تصله الطابرات فٌصرؾ له أجرة سٌارة صؽٌرة كاملة اذا كان ٌشؽل المرتبة العاشرة فما فوق وأجرة اركابه بالنقل

 الجماعً لما دون ذلك.

 .وٌجوز فً الحاالت االستثنابٌة ان تهٌا له الجهة التً ٌعمل فٌها وسٌلة النقل الالزمة 

 درجات التذاكر

 أولى لموظفً المرتبة العاشرة فما فوق.درجة  .5

 إمكانٌة إركابهم بالدرجة األولى فً الحاالت التالٌة: عمذلك, درجة سٌاحٌة للموظفٌن الذٌن ٌشؽلون مراتب أقل من  .2

 مرافقة الضٌوؾ الرسمٌٌن عند سفرهم بالدرجة األولى. .أ 

 ركوب بالدرجة األولى.كون الموظؾ عضوا فً وفد رسمً مسافر الى الخارج وٌحق لبعض األعضاء ال .ب 

 مرافقة الوزٌر اثناء سفره فً الداخل ألسباب تتعلق بالعمل. .ج 

 ٌفً احٌة بؽض النظر عن مرتبة الموظؾ وذلك وٌمكن بدال من تأمٌن تذاكر السفر عٌنٌا فً الداخل صرؾ قٌمتها من الدرجة الس

 الحاالت األربع التً أشرنا الٌه آنفا.

 المملكة عن تذاكر السفر حسب قواعد ٌتفق علٌها بٌن وزارة المالٌة والمؤسسة العامة  ٌمكن تعوٌض الموظؾ المنتدب خارج

 للخطوط الجوٌة العربٌة السعودٌة.
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 الواجبات في الخدمة المدنية

 يترتب على دخول الموظف للوظيفة العامة:

 .العدٌد من الحقوق التً ٌتمتع بها 

 .العدٌد من الواجبات التً تنظم عالقته بعمله 

1.  

 واجبات الموظف

 على اإلخالل بها عقوبات للموظف المخالف. بالعامة, وٌترتهً أمور فرضها النظام واقتضتها طبٌعة الوظٌفة 

 واجبات الموظف

 .تنص علٌها النظم 

 .تستلزمها طبٌعة عمل الوظٌفة 

 .مطلوبة منه أثناء تأدٌة الوظٌفة أو بمناسبة أدائها 

 .مطلوبة منه فً حٌاته الخاصة 

 

 بها أثناء مباشرة مهام الوظيفة االلتزامالموظف  التي يجب علىالواجبات أوالً : 

  اداء الموظف العمل بنفسه 

 تنفٌذ االوامر الصادرة الٌه من رؤساءه بدقة وأمانه 

 ًمراعاة أوقات الدوام الرسم 

 احترام وطاعة الرؤساءثانيا: 

  دورٌة, كتب  ومنشورات, أ وتعمٌمات, أ وتعلٌمات, أٌقصد بها امتثال األوامر التً تصدر من السلطة اإلدارٌة الرئاسٌة فً شكل

 قرارات إدارٌة. وأ

 ملزم بتنفٌذ أوامر السلطة الرئاسٌة المشروعة 

  التً لم تصل إلى درجة األمر بارتكاب أما عدم مشروعٌة أوامر السلطة الرئاسٌة التً لم تصل إلى األمر بارتكاب الجرٌمة و

 الجرٌمة الجنائٌة فٌعفى الموظف فً المملكة من العقوبة بالنسبة للمخالفات اإلدارٌة أو المالٌة.

  فإن الموظف المرؤوس ال ٌعفى من المسؤولٌة الجنائٌة لمجرد قٌامه بارتكاب الجرٌمة الموجبة لتلك المسؤولٌة تنفٌذا ألوامر رئٌسه

ن ارتكابه للمخالفة كان تنفٌذا ألمر مكتوب صادر إلٌه من رئٌسه المختص,بالرغم من مصارحة الموظف له كتابة بأن وإذا ثبت أ

 الفعل المرتكب ٌكون مخالفة.
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 ثالثا: محظورات الموظف

 الجمع بٌن وظٌفتٌن حكومتٌن. .1

 عدم السماح للموظف بمزاولة التجارة. .2

 بالتجارةد االشتغال بها استغاال األعمال التي يع

 .قٌام الموظف بتسجٌل محل تجاري باسم القاصر الذي تشمله والٌته أو وصاٌته 

 .االستمرار فً شراء المنقول أو العقار بقد بٌعه بحالته أو بعد تغٌٌره 

 .كل عمل ٌتعلق بالوكالة بالعمولة أو البٌع بالمزاٌدة 

 .كل عمل ٌتعلق بالمضاربة والسمسرة 

 فٌها الموظف مقاوال أو مورداَ. العقود والتعهدات التً ٌكون 

 تغاالَ بالتجارة وكسب صفة التاجراألعمال التي ال يعد االشتغال بها اش

  المالك المزرعة أو المزارع فٌها غلتها. عالبٌع, وبٌبٌع أو تأجٌر مالك العقار عقاره أو شراء العقار ال لغرض 

 ئولٌة المحدودة وشركات التوصٌة.تملك الحصص واألسهم فً شركات المساهمة والشركات ذات المس 

  كان المشمول بالقوامة أو الوصاٌة أو الموكل ممن تربطه به صلة نسب أو  ابأجر, اذالقٌام بأعمال القوامة والوصاٌة والوكالة ولو

 أن ٌكون قٌامه بذلك وفق اإلجراءات الشرعٌة. طالرابعة, وٌشترقرابة حتى الدرجة 

 .تحرٌر الشٌكات والكمبٌاالت 

 واستغالل الموظف إنتاجه الفنً والفكري. بٌع 

  ًالمٌكانٌكً, الكهربائ لالرسمً, مثممارسة شاغلً الوظائف الفنٌة المساعدة والوظائف الحرفٌة لحرفهم خارج الدوام. 

 عدم السماح للموظف بمزاولة مهنة خارج الدوام بدون ترخيص من الوزير.

 أخرى. ال ٌجوز للموظف الجمع بٌن وظٌفته وممارسة مهنة 

  وٌجوز الترخٌص فً االشتغال بالمهن الحرة لمن تقضى المصلحة العامة بالترخٌص لهم فً ذلك لحاجة البالد إلى مهنهم 

 .وٌكون منح هذا الترخٌص من قبل الوزٌر المختص وتحدد الالئحة شروط منح هذا الترخٌص 

 رابعا: عدم استغالل نفوذ الوظيفة

 المواطنٌن إن الوظٌفة العامة مرتبطة بمصالح

 ولذلك:  

  فً تٌسٌر أمور هذه الوظٌفة لتلبٌة حاجات المواطنٌن  ذموقعه, نفوفإن لشاغلها حسب 

  مثلوعلٌه: فإن هناك إمكانٌة استغالل نفوذ الوظٌفة من قبل الموظف فً صور شتى: 
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 :ال ٌجوز للموظف قبول أو طلب الرشوة بأي شكل من األشكال من المستفٌد من الخدمة أو من غٌره وقد  قبول أو طلب الرشوة

حددت األنظمة العقوبة المترتبة على ذلك وهً السجن لمدة ال تتجاوز عشر سنوات وبغرامة ال تزٌد عن ملٌون لاير أو بإحدى 

 هاتٌن العقوبتٌن.

 ناقصات.الحصول على مكاسب مادية عند إجراء الم 

 ال ٌجوز للموظف اختالس األموال العامة بسبب وظٌفته.االختالس : 

 :ثبدائرته, حٌٌحظر على الموظف قبول الهداٌا واإلكرامٌات المقدمة له من أصحاب المصالح المتعلقة  قبول الهدايا واإلكراميات 

إلنجاز  األنظمةالمواطنٌن اآلخرٌن أو تجاوز أن هذه الهداٌا الغرض منها تسهٌل معامالتهم وبالتالً التغاضً عن حقوق بعض 

 أعمالهم.

 

 االنتفاع باألجور والرواتب

هناك بعض الوظائف التً ٌستطٌع الموظف من خاللها االطالع على بعض المعلومات أو البٌانات التً تعتبر  :الوظيفيةعدم إفشاء األسرار 

 فإنه ٌحظر على الموظف إفشاء هذه األسرار أثناء الخدمة أو بعد تركه للخدمة. كسرٌة, لذل

 إال أن الموضوع قد يفقد سريته تبعا للنقاط التالية:

 إذا فقد الموضوع سرٌته بحٌث أصبح شائعاَ ومعروفاَ بٌن الناس. .1

 إذا صدر أمر من الرئٌس المختص بعد االلتزام بالسرٌة. .2

 ن ارتكاب جرٌمة جنائٌة.إذا كان إفشائها ٌحول دو .3

 إذا تطلبت ذلك مصلحة العمل كأن تتم بٌن الرئٌس والمرؤوس أو عند تدرٌب موظف جدٌد. .4

 

 للحكومةاقة وعدم توجيه النقد بخامساَ: التحلي باألدب والل

 يجب على الموظف الحكومي 

  أن ٌترفع عن كل ما ٌخل بشرف الوظٌفة والكرامة سواء داخل العمل أو خارجه 

  مراعاة أداب اللباقة فً التعامل مع الزمالء والجمهور والرؤساء 

  ًعدم توجٌه النقد أو اللوم إلى الحكومة عبر أي وسٌلة من وسائل االعالم الداخلً أو الخارج 
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 فً الخدمة المدنٌة االجازات

 

 أوال: االجازة العادٌة

 االجازة العادٌة:

 .مدة االجازة العادٌة 

 .تعوٌض الموظؾ عن رصٌده من اجازته العادٌة 

 .المدد التً ال تدخل فً احتساب االجازة العادٌة 

  االجازة العادٌة.أحكام 
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 مدد االجازة العادٌة : 

 ٌوم براتب كامل 69ٌستحق الموظؾ اجازة عادٌة عن كل سنة من سنوات الخدمة مدتها  •

 التً سوؾ ٌتمتع بها شهر فأكثر اإلجازةٌصرؾ مقدما اذا كانت مدة  •

 ٌجوز تمدٌد أٌام, والوٌرخص له بهذه االجازة سنوٌاَ سواء لفترة واحدة أو على فترات على أال تقل فترة التمتع بها عن خمسة  •

 تعوٌض الموظف عن رصٌده من اجازته العادٌة :

 .اذا انتهت خدمة الموظؾ بسبب الوفاة أو العجز الصحً عن العمل فإنه ٌعوض عن كامل رصٌده من االجازات 

 فٌما عدا الحالتٌن السابقتٌن

 التً ٌستحقها. اإلجازةعلى مدة  والعادٌة, أٌوم من االجازات  081فال ٌعوض عن أكثر من 

 المدد التً ال تدخل فً احتساب االجازة العادٌة:

 .مدة االجازة االستثنائٌة 

 .مدة كؾ الٌد وما فً حكمه فً حالة االدانة 

 .مدة االجازة الدراسٌة 

 .مدة االعارة 

 .مدة الؽٌاب بدون عذر 

 .مدة السجن 

  التدرٌب الذي ٌتخلله اجازة ال تقل مدته فً الداخل أو الخارج عن  وبالداخل, أمدة االبتعاث للدراسة للخارج أو االٌفاد للدراسة

 شهر.

 العادٌة: اإلجازةأحكام 

 ٌوم فً السنة  01زات التً ٌتمتع بها عن ٌجوز للموظؾ ضم االجازات العادٌة بعضها مع بعض بشرط آال تزٌد مدة أو مدد االجا

 الواحدة.

  اال تتجاوز  بشرطبرصٌده من اجازاته العادٌة المستحقة  عسنة, التمت 81سنة أو بلػ عمره  58ٌجوز للموظؾ الذي بلؽت خدمته

 ٌوم خالل السنة الواحدة. 051المدة التً ٌتمتع بها عن 

  فً حقل التدرٌس.العطلة الصٌفٌة تعتبر بمثابة اجازة للعاملٌن 

  بمهام تتعلق بعملهم اثناء  مالتعلٌمٌة, تكلٌفهٌجوز للجهة التً ٌعمل بها المدرس أو المشرؾ أو ؼٌرهم ممن تطبق علٌهم الالئحة

 ٌوما. 69به منها عن  عما ٌتمتأال ٌقل  بشرطاالجازة 
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 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ،  إعداد : 
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 ما بٌن الفصلٌن: إجازة

 ٌحتعلٌمٌة, السماة والتعلٌم أو ؼٌرها من الجهات التً توجد بها قطاعات ٌجوز للجهات االدارٌة والمختصة سواء وزارة الترب 

 التً تحدد كإجازة ما بٌن الفصلٌن. مالعمل, األٌاللعاملٌن فً مجال التعلٌم من مدرسٌن أو مشرفٌن أو تربوٌٌن بالتؽٌب عن 

  باستثناء

  ًمكان العمل بالتناوب بٌنهم.من ترى الجهة االدارٌة ضرورة استمرارهم فً العمل فكون تواجدهم ف 

 من رصٌده من االجازات العادٌة اذا قدم عذر تقبله جهة عمله. جواز خصم أٌام ؼٌاب الموظؾ عن العمل 

  جمع ساعات ؼٌاب الموظؾ ومعاملتها وفق هذه  مراتب, وٌتعنها  قال ٌستحاذا لم ٌكن له رصٌد من االجازات تحسب ؼٌاب بعذر

 القاعدة.

 ال ٌجوز: 

  أكثر من ثالث سنوات  باإلجازةأن ٌؤجل التمتع 

  المؤجلة  بإجازتهوعلى الموظؾ التمتع 

  سنوات ٌوما خالل ثالث 69بما ال ٌقل عن. 

 ثانٌا: اجازة الٌوم الوطنً

  الـ سبتمبر مٌالدي )اجازة رسمٌة( 56 قالهجرٌة, الموافأول ٌوم من المٌزان فً مطلع السنة 

  بٌوم )األحد(.اذا وافق ٌوم جمعة فٌعوض 

 .)إذا وافق ٌوم السبت فٌعوض بٌوم )الخمٌس الذي قبله 

 العٌدٌن ةثالثا: إجاز

 :شوال. 8من شهر رمضان المبارك وتنتهً بنهاٌة ٌوم  58تبدأ ببداٌة ٌوم  عٌد الفطر 

 :فسه.تبدأ ببداٌة الٌوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهً بنهاٌة الٌوم الخامس عشر من الشهر ن عٌد األضحى 

 رابعا: اجازة االمتحان

 .للموظؾ الحق فً التؽٌب عن عمله براتب كامل المدة ألداء االمتحان بشرط أن ٌقدم ما ٌثبت ادائه االمتحان ومدته 

 خامسا: االجازة االضطرارٌة

  الواحدة. أٌام خالل السنة المالٌة 8ٌجوز للموظؾ بعد موافقة رئٌسه أن ٌتؽٌب براتب كامل ألسباب طارئة مدة أقصاها 
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 االجازات المرضٌة بسبب العمل -6

  أو مرض بسبب تأدٌة العمل ودون خطأ متعمد منه ٌستحق اجازة مرضٌة براتب كامل ال تتجاوز  إلصابةالموظؾ الذي ٌتعرض

 مدتها )سنة ونصؾ(,وٌتم ذلك بموجب تقرٌر طبً.

  الهٌئة الطبٌة لتقرر اذا كان العجز كامل أو تمدد اجازته مدة  عرض أمره على مالمدة, ٌتاذا لم ٌبرأ الموظؾ من مرضه بعد انتهاء

 أو مدد ال تزٌد عن )سنة ونصؾ( وٌصرؾ له فً هذه الحالة )نصؾ( الراتب.

  خدماته لعجزه الصحً عن العمل. ًله, تنتهاذا لم ٌتمكن الموظؾ من مباشرة عمله بعد انتهاء اجازته المرضٌة المحددة 

 تقرٌر من الجهة الطبٌة التً  بالؽسٌل, بموجٌستحق اجازة براتب كامل عن االٌام التً ٌتم فٌها  الموظؾ المصاب بفشل كلوي

 تتولى عالجه.

 االجازة المرضٌة بغٌر سبب العمل -7

 مرضٌة فً مدة )أربع سنوات( ال تتجاوز سنتٌن وفق الترتٌب التالً: إجازةٌستحق الموظف 

  ستة أشهر براتب كامل 

  وستة أشهر بنصؾ الراتب 

  وستة أشهر بربع الراتب 

 وستة أشهر بدون راتب 

 .وتحسب بداٌة االربع سنوات من تارٌخ بداٌة االجازة المرضٌة األولى 

  الموظف الذي ٌصاب بأحد األمراض الخطٌرة التً ٌحددها الطبٌب االستشاري المتخصص اجازة مرضٌة خالل أربع سنوات وفق الترتٌب :

  سنة براتب كامل 

  وثالثة أشهر بنصؾ الراتب 

  وثالثة أشهر بربع الراتب 

 وستة أشهر بدون راتب 

 اذا لم ٌتمكن الموظف من مباشرة عمله بعد انتهاء اجازته المرضٌة المشار الٌها

 تنتهً خدماته لعجزه الصحً عن العمل. 
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  اجازة مرافقة: -8

لعالجه أو اذا رغبت االم فً مرافقة طفلها الذي ال ٌتجاوز عمره سبع سنوات عالوة على مرافق اذا اضطر الموظف الى مرافقة أحد اقاربه 

 الطفل وأمه بشرط:

 أن ٌكون المرٌض أحد أوالد الموظؾ أو زوجته أو زوج الموظفة أو من ٌعول من والدٌه أو اخوانه  .0

 وٌجوز لوزٌر الخدمة المدنٌة االعفاء من هذا الشرط.

 الطبٌة على ضرورة وجود مرافق للمرٌض والمدة المقدرة للعالج.أن تنص التقارٌر  .5

 أن ٌكون الموظؾ محرما شرعٌا للمرٌضة التً تعالج بالخارج أو فً البلد ؼٌر التً تقٌم فٌها. .6

  العادٌةفإنه ٌسمح للموظؾ أو الموظفة بالتمتع برصٌدهما من االجازات 

 العادٌةمن االجازات  هٌستحق فإذا زادت المدة الالزمة للمرافقة على ما 

 له بالؽٌاب وٌعامل عن المدة الزائدة واجازة مرضٌة بؽٌر سبب العمل. حفٌسم 

 االجازة الدراسٌة: -9

 بشروط: اذا كان ٌحمل مؤهل ال ٌقل عن الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها 

 أن ٌكون قد أمضى فً الخدمة )ثالث سنوات( .0

 جٌد.أن ال ٌقل تقوٌم أدائه الوظٌفً عن تقدٌر  .5

 أن ٌكون لموضوع دراسته عالقة بالعمل فً الجهة التً ٌعمل بها. .6

 .ٌجوز أن ٌمنح الموظؾ أجر دراسٌة بدون راتب 

 .وعلى الجهة الحكومٌة متابعة سٌر دراسة الموظؾ واذا انقطع عن الدراسة أو تعثر فٌها جاز لها قطع اجازته 

 للموظؾ قطع اجازته الدراسٌة والعودة لعمله بشرط موافقة جهة عمله وٌجوز 

 .واذا لم ٌتحقق الؽرض الذي من أجله منحت االجازة الدراسٌة فال تحتسب مدة االجازة الدراسٌة ألؼراض التعٌٌن أو الترقٌة 

 االجازة االستثنائٌة: -01

 ومن ٌعولها شرعا الى الخارج  امرافقة زوجهالموظفة السعودٌة التً ترغب فً 

  ٌجوز منحها بقرار من الجهة االدارٌة التً تعمل بها اجازة استثنائٌة بدون راتب متصلة أو منفصلة وبحد أقصى ال تتجاوز عشر

 سنوات طول الحٌاة الوظٌفٌة 

  القواعد. هذهاذا كان من موظفً الخدمة المدنٌة وفق بالخارج أو أحدى محارمها الشرعٌٌن وٌعامل زوج المبتعثة للدراسة 

  وٌجوز بقرار من الوزٌر منح الموظؾ اجازة استثنائٌة بدون راتب ال تزٌد مدتها عن سنة خالل خمس سنوات سواء كانت متصلة

 .أخرىال تزٌد عن سنة  ولوزٌر الخدمة المدنٌة تمدٌدها لمدة أو لمدد متفرقة أو لفترات

 لوفاةاجازة عدة ا -00

 .تستحق الموظفة اجازة عدة وفاة براتب كامل 
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 اجازة الوضع  -01

 91 .ٌوم براتب كامل 

 إذا رؼبت الموظفة التفرغ لرعاٌة مولودها فٌجوز لها الحصول على فترة أو فترات اجازة أمومة 

 ومدتها )ثالث سنوات( كحد أعلً طوال خدمتها فً الدولة بربع الراتب بعد نهاٌة اجازة الوضع 

 وفق الضوابط التالٌة:( لاير شهرٌا وذلك 0811ٌصرؾ لها عن )ما قل ٌ على أال 

تمدٌد فترة االجازة  زذلك, وٌجو( ٌوما من تارٌخ تقدٌم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل 91أن ٌكون منح هذه االجازة لمدة ال تتجاوز ) .0

 بشرط موافقة الجهة اإلدارٌة.

فصل دراسً واستثناء من ذلك ٌجوز منحها هذه االجازة بقٌة الفصل الدراسً بشرط أن تكون أال تقل مدة هذه االجازة للمعلمة عن  .5

 الوضع. بإجازةمتصلة 

 ٌجوز التعاقد على وظٌفة )المدرسة( الممنوحة اجازة أمومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنٌة. .6

 اجازة المشاركة فً أعمال االغاثة أو الدفاع المدنً: -02

  ًٌسمح للموظؾ بالتؽٌب عن عمله للمشاركة فً أعمال اإلؼاثة أو أعمال الدفاع المدن 

 ( ٌوما فً السنة وفق ضوابط وضعها مجلس الخدمة المدنٌة.78براتب كامل مدة ال تزٌد عن ) 
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 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ،  إعداد : 
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 االثار المترتبة على انتهاء عقد العمل.

 

بانتهاء عقد العمل تنتهً الرابطة العقدٌة التً تربط العامل بصاحب العمل وٌترتب على انتهائها أٌاَ كان سبب اإلنهاء وبغض النظر عن 

 الطرف الذي ٌنسب إلٌه هذا اإلنهاء,عدة آثار.

 مكافأة نهاٌة الخدمة:

 .الحكمة من الزام صاحب العمل بدفعها 

 .قواعد حساب مكافأة نهاٌة الخدمة 

 االت استحقاق مكافأة نهاٌة الخدمة.ح 

 .كٌفٌة حساب مكافأة نهاٌة الخدمة 

 الحكمة من الزام صاحب العمل بدفعها:

العامل الذي ٌنتهً عقد عمله ٌقع فرٌسة للفقر والحاجة خاصة أن دخله من العمل قد ٌكون هو مورد رزقه األساسً وربما ٌكون ذلك هو 

 حب العمل بدفع مكافأة نهاٌة الخدمة متى توافرت الشروط المتطلبة بشأنها نظاما.الدافع الذي دفع المنظم إلى إلزام صا

 قواعد حساب مكافأة نهاٌة الخدمة:

 المدة التً تتخذ أساسا لحساب المكافأة.+  األجر

 الخدمة. ةاألجر, ومدتحسب مكافأة نهاٌة الخدمة على أساس معٌارٌن ٌكمل كل منهما اآلخر وهما معٌاري 

  إذا انتهت عالقة العمل وجب على صاحب العمل أن ٌدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس,أجر نصف شهر عن كل

سنة من السنوات الخمس األولى,وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالٌة,وٌتخذ األجر األخٌر أساساَ لحساب المكافأة,وٌستحق 

 نسبة ما قضاه منها فً العمل.العامل مكافأة عن أجزاء السنة ب

 /عمل؟48ما الذي ٌستنبط من نص المادة 

 إذا كانت مدة خدمة العامل:

o .خمس سنوات فأقل,ٌستحق المكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة 

o  اذا زادت مدة خدمة العامل عن خمس سنوات,فإن المدة الزائدة تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة بعد الخمس السنوات

 ألولى.ا
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 واألجر الذي ٌتخذ أساسا لحساب هذه المكافأة هو األجر الفعلً األخٌر الذي كان العامل ٌتقاضاه قبل انتهاء عقد عمله,وهو ما ٌضم األجر

األساسً وملحقاته التً توافرت لها شروط اعتبارها جزءا ال ٌتجزأ من األجر متى لم ٌتم االتفاق على استبعاد أي منها من األجر الذي 

 تحسب على أساس منه مكافأة نهاٌة الخدمة.

 األجر الفعلً األخٌر.

 العامل الذي ٌتقاضى أجره ٌومٌا:

  ًتحسب مكافأته على أساس إجمالً ما ٌتقاضاه شهرٌاَ وذلك عن طرٌق ضرب ناتج أجره الٌومx  عدد أٌام الشهر وهو ثالثٌن

 ٌوماَ.

 العامل الذي ٌتقاضى أجره أسبوعٌا:

 شهري على أساس أن عدد أٌام العمل األسبوعً ستة أٌام,بحٌث ٌقسم ناتج أجره األسبوعً على ستة ثم ٌضرب ٌتم حساب أجره ال

 الناتج فً ثالثٌن ٌوماَ فتكون المحصلة هً األجر الشهري للعامل والذي تحسب على ساسه مكافأة نهاٌة خدمته.

 

 ماهً المدة التً تتخذ أساسا لحساب المكافأة؟

 اها العامل فً خدمة صاحب العمل.هً المدة التً أمض

 ترٌخ مباشرة العامل لعمله لدى صاحب العمل. وهً المدة التً تبدأ من

 بنهاٌته. وتنتهً

 ضرورة وجود عقد عمل كامل األركان ٌربط بٌن العامل وصاحب العمل. وٌتطلب ذلك

 التدرٌبمدة 

 ألن الغرض  رٌب لٌس عقد العمل مكتمل األركاناعتبار أن عقد التدال ٌدخل ضمن مدة الخدمة التً تحسب المكافأة على أساسها ب

 منه لٌس أداء العمل وقبض األجر بقدر ما هو تعلم أصول المهنة أو الصناعة.

 أن مدة التدرٌب والصحٌح 

  عقد العمل تحت االختبار هو عقد نجاح التجربة وذلك  نالخدمة, ألتدخل ضمن مدة الخدمة التً تحسب على أساسها مكافأة نهاٌة

 لتً تنجح فٌها التجربة.فً الحاالت ا

 ماذا لو تحقق الشرط الفاسخ ولم تنجح التجربة.

 ال ٌستحق العامل مكافأة نهاٌة خدمة عن مدة االختبار.
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 .المدة التً ٌتوقف خاللها عقد العمل ومدى احتسابها ضمن مدة الخدمة 

 كان الوقف بسبب: االعقد, فإذاألمر حسب السبب الذي أدى إلى إٌقاف سرٌان  ٌختلف

 تدخل مدة الوقف ضمن مدة الخدمة التً تحتسب على أساسها المكافأة. مرض العامل:

 ال تدخل مدة الوقف فً حساب مدة الخدمة كما هو الحال فً وقف العامل عن العمل. خطأ العامل:

 تعد خدمة العامل متصلة فً الحاالت اآلتٌة:

 والعطالت الرسمٌة المقررة نظاما. اإلجازات 

 لعمل ألداء االمتحانات.االنقطاع عن ا 

 .)غٌاب العامل عن العمل دون أجر لمدة ال تزٌد على عشرٌن ٌوما متقطعة خالل السنة )سنة خدمة 

 

 

 

 

 

 

145

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


  العشرونالمحاضرة  –  نظام العمل والخدمة المدنٌة

 4الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ،  إعداد : 

 محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 اإلنهاء اإلداري للعقد من جانب العامل:

ا تتوقف على أساس عمل إذا انتهت الخدمة بسبب استقالة العامل فإن حقه فً مكافأة نهاٌة الخدمة,أو تقدٌر قٌمته 48وفقا لنص المادة 

 مدة على النحو التالً:

 فإنه ٌستحق ثلث المكافأة. بٌن سنتٌن وخمس سنواتإذا كان العامل قد أقضى مدة تتراوح  .1

 خمس سنوات ولم تصل الى عشر سنوات فإنه ٌستحق ثلثً المكافأة.إذا كان العامل قد أمضى فً الخدمة مدة تزٌد عن  .2

 فأنه ٌستحق المكافأة كاملة.فً الخدمة عشر سنوات  كان العامل قد أمضى إذا .3

 فال ٌستحق العامل مكافأة نهاٌة خدمة.إذا كانت مدة الخدمة أقل من سنتٌن  .4

 التفرقة بٌن فروض ثالثة: بالعامل, ٌجإذا انتهت الخدمة بسبب استقالة 

 سنتٌن وحتى خمس سنواتقٌمة المكافأة اذا أمضى فً الخدمة مدة تتراوح بٌن  ٌستحق العامل ثلث. 

 ًخمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات.قٌمة المكافأة اذا أمضى فً الخدمة تزٌد عن  ٌستحق العامل ثلث 

 فً الخدمة. عشر سنواتاذا كان قد أمضى  ٌستحق العامل المكافأة كاملة 

 بشرط أن ٌقوم بإعالم صاحب العمل فً هذه الحاالت برغبته فً االستقالة قبل ترك العمل بثالثٌن ٌوما.

/ 48,وتقدر المكافأة وفقا للمادة  بإرادتهفٌها للعامل إنهاء عقد العمل  زالحاالت, ٌجوواستثناء من هذه القاعدة نص المنظم على بعض 

 عمل وقد حصرها المنظم فً الحاالت اآلتٌة:

 ة القاهرة.توافر الشروط المطلوبة إلثبات القو طالعامل, بشر: انتهاء العقد بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادة أوال

 وبها, أ: استقالة العاملة بمناسبة زواجها أو إنجابها بشرط تركها للعمل خالل ستة أشهر من تارٌخ عقد زواجها ولٌس من تارٌخ الدخول ثانٌا

 خالل ثالثة أشهر من تارٌخ وضعها.

 متى تصرف مكافأة نهاٌة الخدمة:

بعد خصم أٌة مبالغ مستحقة على  كعمله, وذلعند انتهاء مدة عقده أو ٌجب على صاحب العمل تصفٌة ودفع كل حقوق العامل ومستحقاته 

 العامل

 وقد حدد المنظم موعدٌن كحد أقصى إلنهاء صرف تلك المستحقات كاآلتً: 

  من جانب صاحب العمل. والعقد, أمدة  قالعقدٌة, وفخالل أسبوع من تارٌخ انتهاء العالقة 

 العامل. خالل أسبوعٌن اذا كان انهاء العالقة من جانب 
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 شهادة الخدمة ورد األوراق والمستندات المودعة لدى صاحب العمل.

 صاحب العمل: التزامعقد العمل تنتهً العالقة القانونٌة بٌن العامل وصاحب العمل وٌترتب على ذلك  بانتهاء

o .بإعطاء العامل شهادة خدمة بدون مقابل 

o .أن ٌعٌد إلٌه جمٌع ما أودعه لدٌه 

 

 مل أن ٌرد للعامل ما ٌكون قد أودعه لدٌه من أوراق وشهادات ومستندات.ٌتعٌن على صاحب الع .1

 إذا انتهى عقد العمل أٌا كان سبب اإلنهاء ولو كان هذا اإلنهاء بسبب راجع إلى ذلك. 

 العمل.احتفاظ صاحب العمل بها بعد انحالل الرابطة العقدٌة التً كانت تربطه ب الستمرارأنه لم ٌعد هناك مبرر  الحكمة من ذلك

 امتنع صاحب العمل عن تنفٌذ هذا االلتزام عرض نفسه للجزاء بتعوٌض العامل إن كان لهذا التعوٌض مقتضى.  ماذا لو:

 ٌتعٌن على صاحب العمل أن ٌعطً العامل بناء على طلبه وبدون أي مقابل شهادة خدمة. .2

الذي ٌؤدٌه وقٌمة األجر وغٌره من المزاٌا األخرى إن وجدت حتى تارٌخ دخوله الخدمة وتارٌخ خروجه منها ونوع العمل  ماذا ٌدون بها؟

 ولو لم ٌصدق علٌها وصف األجر.

 متى ٌحصل علٌها العامل؟ فً نهاٌة عقد عمله.

 الفرصة أمامه لاللتحاق بعمل جدٌد بعد إنهاء عقد عمله. ةالعامل, وإتاححرص المنظم السعودي على مصلحة  مالحكمة من هذا االلتزام؟

 العامل هذه الشهادة: ٌستحق 

للعامل, هو أساس ومصدر التزام صاحب العمل بإعطائها  44ألن نص المادة  على التزام صاحب العمل بإعطائها ولو لم ٌنص عقد العمل

 انتهاء خدمته لدى صاحب العمل سواء أكان عقد عمله محدد أو غٌر محدد المدة. دبمجر

من نظام  44أي أن العامل ٌستحق هذه الشهادة ولو كان قد أنهى العقد باستقالته,نظرا لعموم نص المادة  بغض النظر عمن ٌنسب إلٌه إنهاء

 العمل الجدٌد.

 ٌستحق العامل هذه الشهادة: 

 .مجاناً دون أي رسوم 

 مورثهم, ة مستحقات لما ٌمكن أن ٌكون لها من أهمٌة بالنسبة لهم فً تسوٌ عامل أو المستحقٌن فً حالة وفاتهبناء على طلب من ال

 هو الحال فً حساب مكافأة نهاٌة الخدمة. انفسه, كملدى صاحب العمل  واالجتماعٌة, ألدى مؤسسة التأمٌنات  ءسوا
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 هل ٌجوز لصاحب العمل االمتناع عن إعطاء العامل هذه الشهادة بحجة الدفع بعدم التنفٌذ؟

  ما قد ٌكون فً عهدته من مهمات العمل أو أدواته.ٌسلم العامل  ىحتالشهادة, ال ٌجوز له التمسك بعد إعطاء هذه 

 12مصدر التزام صاحب العمل بإعطاء هذه الشهادة هو نص القانون وٌتعٌن على العامل أن ٌطالب بهذه األوراق وتلك الشهادات خالل ألن 

 شهراَ هجرٌاَ من تارٌخ انتهاء عقد العمل وإال سقط حقه فً المطالبة بها.

 

 

 

 

 

 

 أسأل هللا العلً القدٌر أن ٌوفقكم وٌكتب لكم النجاح 

 ا وسامحونا على كل تقصٌر بدر من

 إن أصبنا فمن هللا وأن أخطأنا فً نفسنا والشٌطان 

 

 بورك من مأل حٌاته بعمل الخٌر ألنه أدرك أنها أقصر من أن ٌضٌعها بعمل الشر

 أخوكم 

 عادل الذرمان

 

 

 

 صالح دعائكمال تنسون كل من تعب معنا من 
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 1السإال 

هو مجموعة القواعد القانونٌة التً تنظم العالقات التً تكون الدولة فٌها طرفا ذات سٌادة ، سواء كانت هذه العالقات بٌن الدولة وبٌن 

 غٌرها من الدول أم بٌن الدولة و األشخاص العادٌٌن

 القانون العام-

 القانون الخاص

 القانون الجنائً

 القانون االستثنائً

 

 2ل السإا

 :ٌعتبر من الشروط األساسٌة لنظام العمل

 التبعٌة

 األجر

 التبعٌة واألجر

 جمٌع اإلجابات خطؤ

 

 3السإال 

 :هو مجموعة القواعد التً تنظم العالقات بٌن األفراد أو بٌنهم وبٌن الدولة باعتبارها شخصاً عادٌا

 القانون العام

 القانون الخاص-

 القانون الجنائً

 القانون االستثنائً

 

 4السإال 

 :السعودي، فان المحاسبون بالمنشؤة العمل نظام فٌما ٌتعلق بعدم خضوع عمال منشؤة زراعٌة خاصة ألحكام

 السعودي العمل نظام خاضعون ألحكام

 الخدمة المدنٌة السعودٌة نظام خاضعون ألحكام

 السعودي العمل نظام غٌر خاضعون ألحكام-

 ال شًء مما سبق

 

 5السإال 

 :ولٌس لنظام الخدمة المدنٌة هم العمل نظام فئة عمال الحكومة الخاضعٌن ألحكام

 الموظف العام-

 ٌنون بالحكومة على بند األجورالمع

 المستخدمون

 العمال من غٌر الفئات الثالث السابقة
 

 6السإال 

 :السعودي العمل نظام لٌس من الفئات المستثناة من الخضوع ألحكام

 األب

 الخال-

 الزوجة

 األبناء

  نظام العمل والخدمة المدنٌةر لمقر األولالواجب 
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 هـ1431 الثانيالفصل                                                                        أعضاء وهبدعين الوستوى السادس بونتديات كوفي كوب حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 7السإال 

 :تتمٌز العمل نظام جمٌع قواعد

 بالصفة اآلمرة-

 بعضها آمر وبعضها مكمل

 بالصفة المكملة

 بؤنها لٌست آمرة ولٌست مكملة

 

 8السإال 

 :لنظام العمل، فان النظام ٌقرر العمل فً حال مخالفة صاحب

 بطالن البند المخالف

 لجزاء الجنائًوقٌع ات

 بطالن البند المخالف وتوقٌع الجزاء الجنائً

 جمٌع االجابات خطؤ

 

 9السإال 

 :صفة الضبطٌة القضائٌة جاءت لتسهٌل مهمة

 الصفة اآلمرة

 التفتٌش على العمل

 الطابع الواقعً

 الجزاء الجنائً-

 

 11السإال 

 :بشكل عام تسمى العمل الزٌارة التفتٌشٌة التً تهدف إلى تفقد أوضاع

 زٌارة شاملة-

 زٌارة خاصة

 زٌارة تخصصٌة

 زٌارة تبعٌة

 

 11السإال 

 :ٌعتبر العمل العمل المستقل وفقا لنظام

 عمل تابع

 عمل خاضع

 عمل غٌر خاضع

 ال ٌعتبر عمل

 

 12السإال 

 :السعودي العمل ٌشترط للعمل الخاضع لنظام

 بٌن أطراف أشخاص القانون الخاص العمل أن تقوم عالقة

 مقابل أجر العمل لصاحب العمل أن ٌإدي العامل

 خاضعا أو تابعا العمل أن ٌكون

 كل ما سبق
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  األولالواجب   –      نظام العمل والخدمة المدنية

 3الصفحة                                                  التعلين عن بعد                                              –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1431 الثانيالفصل                                                                        أعضاء وهبدعين الوستوى السادس بونتديات كوفي كوب حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 13السإال 

 

 :والعمال السعودي كان فً العمل أكبر عدد مواد قانونٌة لنظام

 ر لهأول إصدا

 اإلصدار الثانً له

 اإلصدار الحالً

 جمٌع اإلصدارات متساوٌة

 

 14السإال 

 :السعودي العمل لٌس من بٌن سلطات المفتش بنظام

 الدخول دون إخطار سابق للمنشؤة بؤي وقت

 لتوجٌه األسئلة لصاحب العم

 أخذ عٌنات من المواد المستعملة

 االطالع على الدفاتر والسجالت

 

 15السإال 

 :السعودي العمل من اختصاصات المفتشٌن بنظام

 إرشاد العاملٌن وأصحاب األعمال

 إبالغ الجهات المختصة بؤوجه النقص

 ط المخالفاتضب

  كل ما سبق

 

 16السإال 

 :ٌنتج عن الصفة اآلمرة لنظام العمل

 بطالن الشروط المخالفة

 التنازل مقدما عن الحقوق المقررة

 الجزاء الجنائً للمخالفٌن

 كل ما سبق

 

 21السإال 

 السعودي؟ العمل نظام أي مما ٌلً ٌعتبر ضمن الجزاء الجنائً على مخالفة

 الغرامة المالٌة

 ٌوما 31إغالق المنشؤة لفترة ال تزٌد عن 

 إغالق المنشؤة نهائٌا

  كل ما سبق

 

 

 21السإال 

 :السعودي العمل نظام ٌستثنى من تطبٌق أحكام

 أفراد أسرة صاحب العمل

 العبو األندٌة واالتحادات الرٌاضٌة

 العمالة المنزلٌة ومن فً حكمهم

 كل ما سبق
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  األولالواجب   –      نظام العمل والخدمة المدنية

 4الصفحة                                                  التعلين عن بعد                                              –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1431 الثانيالفصل                                                                        أعضاء وهبدعين الوستوى السادس بونتديات كوفي كوب حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 22السإال 

 :السعودي العمل نظام من خصائص

 الصفة اآلمرة

 الخضوع للتفتٌش

 الطابع الواقعً

 بقجمٌع ما س

 

 23السإال 

 :ملزمة وواجبة التنفٌذ ترجع إلى خاصٌة العمل نظام اعتبار قواعد

 الصفة اآلمرة

 الخضوع للتفتٌش

 الطابع الواقعً

 جمٌع االجابات خطؤ

 

  24السإال 

 :يالسعود العمل نظام لٌس من الفئات المستثناة من الخضوع ألحكام

 عمال الزراعة الخاصون

 غٌر السعودٌٌن القادمون لمهمة محددة أقل من شهرٌن

 العمالة المنزلٌة ومن فً حكمهم

 العمالة المإقتة بما ٌتعلق بالسالمة والصحة المهنٌة

 

 25السإال 

 :بسبب العمل السعودي كل من ٌقوم بعمل ذهنً لصاحب العمل منظا ال ٌخضع ألحكام

 إقامته خارج المنزل

 المادي والثقافً المستوى ارتفاع

 المادي العمل غٌاب معٌار

 كل ما سبق

 

 26السإال 

 :بواب )حارس( المنزل الخاص ٌعتبر

 السعودي العمل نظام خاضع ألحكام

 الخدمة المدنٌة السعودٌة نظام خاضع ألحكام

 السعودي العمل نظام غٌر خاضع ألحكام

 ال شًء مما سبق

 

 27السإال 

 :والعمال السعودي فً بعض المراحل كان مقتبس من القانون العمل نظام

 المصري

 البرٌطانً

 األمرٌكً

 الفرنسً
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  األولالواجب   –      نظام العمل والخدمة المدنية

 5الصفحة                                                  التعلين عن بعد                                              –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1431 الثانيالفصل                                                                        أعضاء وهبدعين الوستوى السادس بونتديات كوفي كوب حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 28السإال 

 :السعودي العمل من المصادر العامة لنظام

 التشرٌع

 القضاء

 العرف

 

 

 جمٌع ما سبق

 

 29السإال 

 :على العمل نظام تسري أحكام

 عمال الحكومة

 عمال الهٌئات والمإسسات العامة

 عمال المإسسات الخٌرٌة

 كل ما سبق

 

 31السإال 

 :أحكامه تبعد عن العمومٌة والتجرٌد ، حتى ٌمكن مواجهة كافة الظروف المتصلة بعالقات العمل، ٌقصد بذلك

 الصفة اآلمرة

 التفتٌش على العمل

 الطابع الواقعً

 الجزاء الجنائً

 

 31السإال 

 :مع أكثر من عامل فتكون العقوبة العمل نظام بمخالفة العمل فً حالة قٌام صاحب

 واحدة فقط

 متعددة بحسب عدد العمل

 ال عالقة لها بعدد العمال

 ال توجد عقوبة

 

 32السإال 

 :أن ٌكون التفتٌش العمل نظام األصل فً

 الرسمٌة العمل فً أوقات

 فً أي وقت من أوقات اللٌل أو النهار

 الرسمٌة العمل فً غٌر أوقات

 الرسمٌة العمل ال عالقة له بؤوقات

 

 33السإال 

 :لعملا نظام ٌعتبر

 فرع من فروع القانون العام

 فرع من فروع القانون الخاص

 ذو طبٌعة مزدوجة جمعت بٌن القانونٌن العام والخاص

 محل خالف بٌن فقهاء القانون
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  األولالواجب   –      نظام العمل والخدمة المدنية

 6الصفحة                                                  التعلين عن بعد                                              –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1431 الثانيالفصل                                                                        أعضاء وهبدعين الوستوى السادس بونتديات كوفي كوب حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 34السإال 

 :السعودي العمل نظام ٌستثنى من تطبٌق أحكام

 طن 511عمال البحر بسفن حمولتها األساسٌة 

 طن 511عمال البحر بسفن حمولتها األساسٌة أكبر من 

 طن 511عمال البحر بسفن حمولتها األساسٌة أقل من 

 عمال البحر عموماً 

 

 35السإال 

 :السعودي كانت تطبق على عمال العمل ل إصدار لنظاماول مراح

 المشارٌع الصناعٌة والفنٌة

 شركات استخراج الثروة المعدنٌة

 شركات التنقٌب عن البترول

 كل ما سبق

 

 36السإال 

 :وصاحبه والقائم به، وانما تتكٌف بحسب كل حالة، ٌقصد بذلك العمل النظر لنوعالمنظم ال ٌضع قواعد عامة دون 

 الصفة اآلمرة

 التفتٌش على العمل

 الطابع الواقعً

 الجزاء الجنائً

 

 37السإال 

 :قصد بذلكبطالن االتفاق على مخالفة أحكامه، ٌ

 الصفة اآلمرة

 التفتٌش على العمل

 الطابع الواقعً

 الجزاء الجنائً

 

 38السإال 

 :السعودي العمل نظام لٌس من الفئات المستثناة من الخضوع ألحكام

 الطاهً

 مربٌة األطفال

 البستانً

 كل ما سبق

 

 39السإال 

 :السعودي كان أغلب تركٌزه على العمل أول مراحل إصدار لنظام

 العمالة المحلٌة

 تعرض للجنسٌة نهائٌاالعمالة بدون ال

 العمالة األجنبٌة

 العمالة المحلٌة واألجنبٌة بنفس الدرجة
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  األولالواجب   –      نظام العمل والخدمة المدنية

 7الصفحة                                                  التعلين عن بعد                                              –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1431 الثانيالفصل                                                                        أعضاء وهبدعين الوستوى السادس بونتديات كوفي كوب حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 

 41السإال 

 : السعودي كان خاص بـ العمل نظام اول مراحل إصدار

 المتكامل العمل نظام

 نظام األجور والحوافز

 نظام المكافآت والبدالت

 نظام تعوٌضات وإصابات العمل

 

 41السإال 

 :السعودي العمل من قواعد السلوك الوظٌفً للمفتشٌن لنظام

 حمل بطاقة وزارة العمل

 عدم وجود صلة مباشرة أو غٌر مباشرة

 السرٌة التامة

 كل ماسبق

 

 42سإال 

 :ٌرجع إلى خاصٌة العمل مراعاة اختالف طبٌعة الرجل والمرأة بنظام

 الصفة اآلمرة

 الطابع الواقعً

 الخضوع للتفتٌش

 جمٌع االجابات خطؤ

 

 43السإال 

 خاصٌة الواقعٌة العمل نظام ٌمٌز فً :

 الشاق وغٌر الشاق العمل التمٌٌز بٌن

 التمٌٌز بٌن أصحاب األعمال بحسب قدراتهم المالٌة

 التمٌٌز بٌن قدرات العامل والعاملة

 كل ما سبق

 

 

 

 

 

 ال تنسونا من صالح دعائكم

 سبحان هللا وبحمده ،، سبحان هللا العظٌم 

E7sas 
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  الثانيالواجب   –      المدنيةنظام العمل والخدمة 

 1الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1431 الثانيالفصل                                                                        بونتديات كوفي كوبأعضاء وهبدعين الوستوى السادس  حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 

 

 مؤكد 1السؤال 

 :وفقا لنظام الخدمة المدنٌة، ٌجوز منح الموظف مكافأة خارج الدوام فً حالة

 خالل الدوام دون اهمال او تقصٌر  العمل عدم انجاز

 القٌام بواجبات وظٌفة شاغرة او عمل استثنائً 

 الدوام اٌام العطالت واالعٌاد الرسمٌة 

 كل ما سبق

 

 مؤكد 2السؤال 

 :بالدولة بموجب االمر الملكً بنسبة المدنٌة سً رواتب موظفً الخدمةنسبة بدل غالء المعٌشة المضاف على اسا

5%  

10%  

 15% 

20% 

 

 مؤكد 3السؤال 

 :مدة اجازة الوضع للموظفة الحكومٌة وفقا لنظام الخدمة المدنٌة

 ٌوما  30

  ٌوما 60

 ٌوما  90

 ٌوما 120

 

 مؤكد 4السؤال 

 أي مما ٌلً ٌعتبر من صور الجزاء التأدٌبً؟

 الفصل من العمل 

 الغرامة 

 االنذار 

 كل ما سبق

 

 مؤكد 5السؤال 

 :ٌجب اال ٌقل عمر المتدرب فً عقود التدرٌب والتأهٌل عن

  سنة 15

 سنة  16

 سنة  18

 سنة 21

 

 مؤكد 6السؤال 

 :السعودي ٌعنً أنه ٌؤدي العمل العمل وفقا لنظام العمل التزام العامل بأداء

 بنفسه 

 المتفق علٌه 

 مع بذل العناٌة المعتادة 

 بقكل ما س

  نظام العمل والخدمة المدنٌةلمقرر  الثانًالواجب 
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  الثانيالواجب   –      المدنيةنظام العمل والخدمة 

 2الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1431 الثانيالفصل                                                                        بونتديات كوفي كوبأعضاء وهبدعين الوستوى السادس  حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 مؤكد 7السؤال 

 :مجموع نقاط مخصصة لبند )الخبرة( بنسبة تعادل المدنٌة ٌخصص عند تقٌٌم المتقدم للتوظٌف بنظام الخدمة

15%  

16%  

25%  

33% 

 

 مؤكد 8السؤال 

 :إذا لم تثبت صالحٌة الموظف خالل فترة التجربةوفقا لنظام الخدمة المدنٌة، 

 ال ٌستحق إجازة عادٌة عن عمله 

 ٌعاد إلٌه ما استقطع من عائدات تقاعدٌة 

 ال ٌطالب باسترداد ما صرف له من بدل تعٌٌن 

 كل ما سبق

 

 مؤكد 9السؤال 

 بدفع جزء من األجر للعامل المتهم بقضٌة تتصل بالعمل؟ لالعم السعودي صاحب العمل نظام ما هً الفترة التً الزم بها

 ٌوما  60

 ٌوما  90

 ٌوما  120

 ٌوما 180

 

 مؤكد 11السؤال 

هً مبلغ من النقود، أو أي شًء آخر غٌر نقدي ٌمنح للعامل وٌضاف إلى أجره األصلً سنوٌا فً موعد محدد بالعقد أو وفقا لالئحة 

 .بالمنشأة أو وفقا لما جرى علٌه العرف العمل تنظٌم

 

  العالوة

 المنحة 

 المكافأة 

 البدالت

 

 مؤكد 11السؤال 

 :ٌجب ان ٌتضمن عقد التدرٌب والتأهٌل

 المراحل الزمنٌة 

 نوع المهنة 

 قٌمة المكافأة 

 سبقكل ما 

 

 مؤكد 12السؤال 

 :الخدمة المدنٌة نظام عدد المراتب الواردة فً سلم رواتب

 مراتب  10

  مرتبة 15

 مرتبة  20

 مرتبة 25
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  الثانيالواجب   –      المدنيةنظام العمل والخدمة 

 3الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1431 الثانيالفصل                                                                        بونتديات كوفي كوبأعضاء وهبدعين الوستوى السادس  حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 مؤكد 13السؤال 

سنة التمتع برصٌد اجازاته العادٌة بما ال  51سنة ولم ٌبلغ من العمر  25خدمته عن وفقا لنظام الخدمة المدنٌة، ٌجوز للموظف الذي تقل 

  :ٌزٌد عن

 ٌوم بالسنة الواحدة  36

 ٌوم بالسنة الواحدة  60

 ٌوم بالسنة الواحدة  90

 ٌوم بالسنة الواحدة 120

 

 مؤكد 14السؤال 

 :السعودي العمل نظام فٌحق للعامل بموجب فً حالة العامل الموجه له اتهام فً قضاٌا تتصل بالعمل أو بسببه،

 من األجر  25%

  من األجر 50%

 من األجر  75%

 كامل األجر

 

 

 مؤكد 15السؤال 

 :اذا ثبتت التهمة على العامل بموجب القضاء، فان المنظم قرر بخصوص االجر الذي حصل علٌه خالل فترة التحقٌقات

 ٌقوم برده بالكامل الى صاحب العمل 

 % منه الى صاحب العمل 51ٌقوم برد 

  ال ٌقوم برده نهائٌا

 % منه الى صاحب العمل25ٌقوم برد 

 

 مؤكد 16السؤال 

 :مجموع نقاط مخصصة لبند )التقدٌر( بنسبة تعادل المدنٌة تقٌٌم المتقدم للتوظٌف بنظام الخدمةٌخصص عند 

 15% 

16%  

25%  

33% 

 

 مؤكد 17السؤال 

 :السعودي على سبٌل العمل التزامات العامل وردت بنظام

 المثال 

 الحصر 

 المثال والحصر 

 ال شًء مما سبق

 

 مؤكد 18السؤال 

  مجموع نقاط مخصصة لبند )سنوات الدراسة( بنسبة تعادل ؟ المدنٌة ٌخصص عند تقٌٌم المتقدم للتوظٌف بنظام الخدمة

15% 

16% 

25% 

33% 
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  الثانيالواجب   –      المدنيةنظام العمل والخدمة 

 4الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1431 الثانيالفصل                                                                        بونتديات كوفي كوبأعضاء وهبدعين الوستوى السادس  حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 مؤكد 19السؤال 

 

 :مجموع نقاط مخصصة لبند )المعدل( بنسبة تعادل المدنٌة ٌخصص عند تقٌٌم المتقدم للتوظٌف بنظام الخدمة

 

15% 

16% 

25% 

33% 

 

 مؤكد 21السؤال 

  :السعودي الممكن تطبٌقها على العامل المخالف وردت على سبٌل العمل صور الجزاء الواردة بنظام

 

  المثال

  رالحص

  المثال والحصر

 ال شئ مما سبق

 

 مؤكد 21السؤال 

  :ٌتم شغل وظائف المرتبة الثالثة عشر عن طرٌق

  قرار من مدٌر الجهة الطالبة

  قرار من الوزٌر المختص

  قرار من مجلس الوزراء

 أمر ملكً

 

 مؤكد 22السؤال 

  :هو المدنٌة الحد األدنى لرواتب السعودٌٌن وفقا لنظام الخدمة

  ألف لاير

  ثالثة االف لاير

  خمسة االف لاير

 سبعة االف لاير

 

 مؤكد 23السؤال 

  :من األخطاء التً تجٌز فصل العامل دون اشعار او مكافئة او تعوٌض

  افشاء العامل اسرار المنشأة

  العمل ثبوت قٌام العامل بالتزوٌر للحصول على

  اخالل العامل بالتزاماته الجوهرٌة

 كل ما سبق

 

 

 مؤكد 24السؤال 

  :السعودي أجاز لصاحب العمل العمل نظام فً حالة العامل الموجه له اتهام فً قضاٌا تتصل بالعمل أو بسببه، فان

  اٌقاف العامل نهائً

  مؤقتا العمل اٌقاف

  اٌقاع الجزاء المادي على العامل

 اٌقاع الجزاء التأدٌبً على العامل
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  الثانيالواجب   –      المدنيةنظام العمل والخدمة 

 5الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1431 الثانيالفصل                                                                        بونتديات كوفي كوبأعضاء وهبدعين الوستوى السادس  حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 مؤكد 25السؤال 

  :السعودي، وبخصوص عقد التأهٌل والتدرٌب فان العمل وفقا لنظام

  ال ٌمكنه اثبات العقد كتابٌا العمل صاحب

  العامل ٌمكنه اثبات العقد كتابٌا فقط

  ٌمكنه اثبات العقد بكافة الطرق الممكنة العمل صاحب

 العامل ٌمكنه اثبات العقد بكافة الطرق الممكنة

 

 مؤكد 26السؤال 

 :لٌس من الشروط الواجبة لتطبٌق عدم المنافسة بعد ترك العامل للعمل

 ى مجال نشاط صاحب العملاالقتصار عل

 الجغرافً العمل االقتصار على نطاق صاحب

 ثبوت الشرط كتابة بالعقد

 الحد األقصى لعدم المنافسة سنة من ترك العمل

 

 مؤكد 27السؤال 

 :واالكرامٌات المقدمة له من اصحاب المصالح المتعلقة بدائرتهٌحق للموظف الحكومً قبول الهداٌا 

 اذا كانت قٌمته اقل من مائة لاير

 اذا كانت قٌمتها اقل من الف لاير

 اذا كانت مقدمة طواعٌة من اصحاب المصالح

 ال شًء مما سبق

 

 مؤكد 28السؤال 

 :ٌوما على 31توقٌع الجزاء التأدٌبً على العامل اذا مضى أكثر من  العمل ال ٌجوز لصاحب

 كشف المخالفة

 ثبوت المخالفة بالتحقٌق

 كشف المخالفة ، وثبوت المخالفة بالتحقٌق

 ال شئ مما سبق

 

 مؤكد 29السؤال 

 

 :الشروط التً تلتزم العامل بتنفٌذ أوامر صاحب العملمن 

 

 ارتباط األوامر بالعمل المتفق علٌه

 عدم مخالفة النظام

 عدم تعرٌض العامل للخطر

 كل ما سبق

 

 مؤكد 31السؤال 

 :بها عند كتابة لوحة الجزاء المعلنة بالمنشأة هً اللغة العمل اللغة التً ٌلتزم صاحب

 العربٌة 

 االنجلٌزٌة 

 بحسب لغة العاملٌن 

 بحسب لغة صاحب العمل
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  الثانيالواجب   –      المدنيةنظام العمل والخدمة 

 6الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1431 الثانيالفصل                                                                        بونتديات كوفي كوبأعضاء وهبدعين الوستوى السادس  حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 

 مؤكد 31السؤال 

 

 :سنة، التمتع برصٌد اجازاته العادٌة بما ال ٌزٌد عن 51سنة أو بلغ عمره  25ٌجوز للموظف الذي بلغت خدمته 

 

 ٌوم بالسنة الواحدة  36

 ٌوم بالسنة الواحدة  60

 ٌوم بالسنة الواحدة  90

 ٌوم بالسنة الواحدة 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال تنسونا من صالح دعائكم

 سبحان هللا وبحمده ،، سبحان هللا العظٌم 

E7sas 
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  الختبار الفصليا  –      نظام العمل والخدمة المدنية

 1الصفحة                                                  التعلين عن بعد                                              –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1439 الثانيالفصل                                                          أعضاء وهبدعين الوستوى السادس بونتديات كوفي كوب : االختبار الفصليحل  -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 

 

 1السإال 
 :لعمل الفعلٌةٌدخل ضمن ساعات ا

  فترات الصالة
  فترات الراحة

  فترات تناول الطعام
 ال شًء مما سبق

 
 2السإال 

 :تسري أحكام نظام العمل على
  عمال الحكومة

  عمال الهٌئات والمإسسات العامة
  عمال المإسسات الخٌرٌة

 كل ما سبق
 

 3السإال 
 :فٌما ٌتعلق بعدم خضوع عمال منشؤة زراعٌة خاصة ألحكام نظام العمل السعودي، فان المحاسبون بالمنشؤة

  خاضعون ألحكام نظام العمل السعودي
  خاضعون ألحكام نظام الخدمة المدنٌة السعودٌة

  غٌر خاضعون ألحكام نظام العمل السعودي
 ال شًء مما سبق

 
 4السإال 

 :فً حال وفاة العامل
  ٌنتهً عقد العمل وٌلتزم ورثة العامل باستكمال العمل

  ٌنتهً العقد بٌن صاحب العمل والعامل
  ٌنتهً عقد العمل وٌلتزم الورثة بسداد باقً قٌمة العقد

 ال ٌنتهً عقد العمل وٌستمر مع ورثة العامل
 

 5السإال 
 :كون العقوبةفً حالة قٌام صاحب العمل بمخالفة نظام العمل مع أكثر من عامل فت

  واحدة فقط
  متعددة بحسب عدد العمل
  ال عالقة لها بعدد العمال

 ال توجد عقوبة
 

 6السإال 
 :مراعاة اختالف طبٌعة الرجل والمرأة بنظام العمل ٌرجع إلى خاصٌة

  الصفة اآلمرة
  الطابع الواقعً

  الخضوع للتفتٌش
 جمٌع االجابات خطؤ

 

 7السإال 
 :السعودي فً بعض المراحل كان مقتبس من القانوننظام العمل والعمال 

  المصري
  البرٌطانً
  األمرٌكً
 الفرنسً

  نظام العمل والخدمة المدنٌةر لمقر الفصلًاالختبار 
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  الختبار الفصليا  –      نظام العمل والخدمة المدنية

 2الصفحة                                                  التعلين عن بعد                                              –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1439 الثانيالفصل                                                          أعضاء وهبدعين الوستوى السادس بونتديات كوفي كوب : االختبار الفصليحل  -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 8السإال 
هو مجموعة القواعد القانونٌة التً تنظم العالقات التً تكون الدولة فٌها طرفا ذات سٌادة ، سواء كانت هذه العالقات بٌن الدولة وبٌن 

 ص العادٌٌنغٌرها من الدول أم بٌن الدولة و األشخا
  القانون العام

  القانون الخاص
  القانون الجنائً

 القانون االستثنائً
 

 9السإال 
 :هً التً تدفع للعامل مقابل ما ٌقوم بتسوٌقه أو انتاجه أو تحصٌله أو ما ٌحققه من زٌادة االنتاج أو تحسٌنه

  المكافؤة
  المنحة
  العمولة
 البدل

 
 11السإال 

 :ة المتوفى عنها زوجها وفقا لنظام العمل السعودي، إجازة مدتهاتمنح العاملة المسلم
  خمسة عشر ٌوما

  شهرا
  شهرٌن

 أربعة أشهر وعشرة أٌام
 

 11السإال 
 :ٌشترط للعمل الخاضع لنظام العمل السعودي

  أن تقوم عالقة العمل بٌن أطراف أشخاص القانون الخاص
  أن ٌإدي العامل العمل لصاحب العمل مقابل أجر

  أن ٌكون العمل خاضعا أو تابعا
 كل ما سبق

 
 12السإال 

 : أول مراحل إصدار نظام العمل السعودي كان خاص بـ
  نظام العمل المتكامل

  نظام األجور والحوافز
  نظام المكافآت والبدالت

 نظام تعوٌضات وإصابات العمل
 

 13السإال 
 :رة التفتٌشٌة التً تهدف إلى تفقد أوضاع العمل بشكل عام تسمىالزٌا

  زٌارة شاملة
  زٌارة خاصة

  زٌارة تخصصٌة
 زٌارة تبعٌة

 
 14السإال 

 من المناسبات الرسمٌة التً ٌستحق عنها العامل اجازة فً نظام العمل السعودي
  عٌد الفطر

  عٌد االضحى
  الٌوم الوطنً
 كل ما سبق
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 15السإال 

 :ٌمكن ٌتم تحدٌد األجر بحسب
  الزمن
  اإلنتاج

  الزمن أو اإلنتاج أو كالهما معا
 ال شًء مما سبق

 
 16السإال 

 :صٌغة عقد العمل التً حددتها وزارة العمل تمثل
  الحد األقصى للبٌانات التً ٌجب إثباتها بالعقد

  نموذج ملزم حرفٌا ال ٌمكن اإلضافة على بٌاناته
  ٌانات التً ٌجب إثباتها بالعقدالحد األدنى للب

 نموذج استرشادي وغٌر ملزم للعقود
 

 17السإال 
 :ٌستثنى من تطبٌق أحكام نظام العمل السعودي

  أفراد أسرة صاحب العمل
  العبو األندٌة واالتحادات الرٌاضٌة
  العمالة المنزلٌة ومن فً حكمهم

 كل ما سبق
 

 18السإال 
 :الخضوع ألحكام نظام العمل السعوديلٌس من الفئات المستثناة من 

  األب
  الخال

  الزوجة
 األبناء

 
 19السإال 

إذا حضر إلى مقر عمله وكان مستعدا ألداء عمله ولكن حالت دون ذلك أسباب ترجع  استحق نصف أجرهٌعتبر العامل كؤنه أدى عمله فعال و
 :إلى

  صاحب العمل بشكل متعمد
  صاحب العمل بشكل غٌر متعمد

  قوة قاهرة
 صاحب العمل بشكل متعمد أو غٌر متعمد

 
 21السإال 

 :من اختصاصات المفتشٌن بنظام العمل السعودي
 إرشاد العاملٌن وأصحاب األعمال

 إبالغ الجهات المختصة بؤوجه النقص
 ضبط المخالفات

 كل ما سبق
 

 21السإال 
 :فً حال مخالفة صاحب العمل لنظام العمل، فان النظام ٌقرر

 طالن البند المخالفب
 توقٌع الجزاء الجنائً

 بطالن البند المخالف وتوقٌع الجزاء الجنائً
 جمٌع االجابات خطؤ
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 22السإال 

 :بواب )حارس( المنزل الخاص ٌعتبر
 خاضع ألحكام نظام العمل السعودي

 خاضع ألحكام نظام الخدمة المدنٌة السعودٌة
 غٌر خاضع ألحكام نظام العمل السعودي

 ًء مما سبقال ش
 

 23السإال 
 :فئة عمال الحكومة الخاضعٌن ألحكام نظام العمل ولٌس لنظام الخدمة المدنٌة هم

 الموظف العام
 المعٌنون بالحكومة على بند األجور

 المستخدمون
 العمال من غٌر الفئات الثالث السابقة

 
 24السإال 

 :من المصادر العامة لنظام العمل السعودي
 التشرٌع
 ءالقضا
 العرف

 جمٌع ما سبق
 
 

 25السإال 
 :من خصائص عقد العمل أنه عقد

 رضائً
 ملزم

 معاوضة
 كل ما سبق

 
 26السإال 

 :هً ما ٌحصل علٌه للعامل نتٌجة لتمٌزه عن باقً العمال
 المكافؤة
 المنحة
 العمولة
 البدل

 
 27السإال 

 :ٌنتج عن الصفة اآلمرة لنظام العمل
 بطالن الشروط المخالفة

 تنازل مقدما عن الحقوق المقررةال
 الجزاء الجنائً للمخالفٌن

 كل ما سبق
 

 28السإال 
 :صفة الضبطٌة القضائٌة جاءت لتسهٌل مهمة

 الصفة اآلمرة
 التفتٌش على العمل

 الطابع الواقعً
 الجزاء الجنائً
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 29السإال 

 :حدد المنظم إجازة الوضع للعاملة بمدة
 ستة أسابٌع

 ثمانٌة أسابٌع
 ة أسابٌععشر
 سنة
 

  31السإال 
 :ٌعتبر من الشروط األساسٌة لنظام العمل

 التبعٌة
 األجر

 التبعٌة واألجر
 جمٌع اإلجابات خطؤ

 
 31السإال 

 :العمل المستقل وفقا لنظام العمل ٌعتبر
 عمل تابع

 عمل خاضع
 عمل غٌر خاضع

 ال ٌعتبر عمل
 

 32السإال 
 :المقصود بالعمل القسري هو

 العمل تحت التهدٌد
 اجبار العامل على عمل معٌن

 تكلٌف العاملٌن بما ال طاقة لهم
 كل ما سبق

 
 33السإال 

 :ٌستثنى من تطبٌق أحكام نظام العمل السعودي
 طن 511عمال البحر بسفن حمولتها األساسٌة 

 طن 511عمال البحر بسفن حمولتها األساسٌة أكبر من 
 طن 511اسٌة أقل من عمال البحر بسفن حمولتها األس

 عمال البحر عموما  
 

 34السإال 
 :ٌدخل ضمن ساعات العمل الفعلٌة

 
 وقت تهٌئة العامل لنفسه للعمل

 وقت تغٌٌر مالبسه التً جاء بها الى العمل
 وقت ارتداء مالبس العمل

 ال شًء مما سبق
 

 35السإال 
 :الظروف المتصلة بعالقات العمل، ٌقصد بذلكأحكامه تبعد عن العمومٌة والتجرٌد ، حتى ٌمكن مواجهة كافة 

 الصفة اآلمرة
 التفتٌش على العمل

 الطابع الواقعً
 الجزاء الجنائً
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 36السإال 
 :ٌمٌز فً نظام العمل خاصٌة الواقعٌة، ومنها

 التمٌٌز بٌن العمل الشاق وغٌر الشاق
 التمٌٌز بٌن أصحاب األعمال بحسب قدراتهم المالٌة

 ت العامل والعاملةالتمٌٌز بٌن قدرا
 كل ما سبق

 
 37السإال 

 :من شروط اجازة الحج ان ٌكون العامل قد امضى بالعمل على االقل
 سنة

 سنتٌن
 ثالث سنوات

 غٌر محددة المدة
 

 38السإال 
 :من الفئات المستثناة من الخضوع ألحكام نظام العمل السعودي

  الطاهً
  مربٌة األطفال

  البستانً
 كل ما سبق

 
 39ال السإ

 :التؤمٌن الصحً على العاملٌن ٌعتبر من التزامات
  العامل

  صاحب العمل
  هٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة

 وزارة الصحة
 

 41السإال 
 :السٌارة المعطاة للعامل الستخدامها فً تنقالته الشخصٌة

  ال تعتبر مٌزة عٌنٌة وتدخل ضمن األجر
  ال تعتبر مٌزة عٌنٌة وال تدخل ضمن األجر
  تعتبر مٌزة عٌنٌة وال تدخل ضمن األجر
 تعتبر مٌزة عٌنٌة وتدخل ضمن األجر

 
 41السإال 

  :عادة صفة صاحب العمل فً العقد اعتبارٌة إال إذا
 تم النص بالعقد على أن الصفة شخصٌة

  مات العامل أثناء مدة العقد
  مات صاحب العمل أثناء مدة العقد

 ثناء مدة العقدمات كل من صاحب العمل والعامل أ
 

 42السإال 
  :هو مجموعة القواعد التً تنظم العالقات بٌن األفراد أو بٌنهم وبٌن الدولة باعتبارها شخصا  عادٌا

 
  القانون العام

  القانون الخاص
  القانون الجنائً

 القانون االستثنائً
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 43السإال 

 :اذا لم ٌتم النص على األجر فً عقد العمل، فٌحدد بحسب
 األجر المقرر لعمل من النوع ذاته فً المنشؤة

 عرف المهنة
 هٌئة تسوٌة الخالفات العمالٌة

 ٌمكن األخذ بؤحد الخٌارات الثالثة السابقة
 

 44السإال 
 :الحد األدنى عند كتابة عقد العمل، أن ٌتم كتابته من

  نسخة واحدة فقط لصاحب العمل
  نسخة واحدة لكل طرف من أطراف العقد

  واحدة فقط للعاملنسخة 
 نسختٌن لكل طرف من أطراف العقد

 
 45السإال 

 :منح المنظم السعودي العامل فً حالة إخالل صاحب العمل بحقوق العامل اإلنسانٌة
 ترك العمل مع وجوب اشعار صاحب العمل

 ترك العمل بعد موافقة صاحب العمل
 ترك العمل دون اشعار صاحب العمل

 ستحقاته المالٌةترك العمل مع فقدانه لم
 

 46السإال 
 :ٌعتبر نظام العمل

  فرع من فروع القانون العام
  فرع من فروع القانون الخاص

  ذو طبٌعة مزدوجة جمعت بٌن القانونٌن العام والخاص
 محل خالف بٌن فقهاء القانون

 
 47السإال 

 :إذا لم ٌتم توثٌق كتابة عقد العمل
  ؤي من طرق اإلثباتأجاز النظام للعامل إثبات العقد ب

  أجاز النظام لصاحب العمل عدم إثبات العقد
  لم ٌجٌز النظام للعامل إثبات العقد بؤي من طرق اإلثبات

 أجاز النظام لصاحب العمل إثباته بطرٌقته الخاصة
 

 48السإال 
 :اجازة الوضع تستحق عنها العاملة

  ربع أجر
  نصف أجر

  ثالثة أرباع األجر
 أجر كامل

 
 49ال السإ

 :فً نظام العمل
 ٌشترط أن ٌكون قصد صاحب العمل الربح

 ٌشترط أن ٌكون قصد صاحب العمل عدم الربح
 ال ٌشترط أن ٌكون قصد صاحب العمل الربح

 ال شًء مما سبق
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 51السإال 

 :من التزامات صاحب العمل
  منع العمل القسري

  تمكٌن العاملٌن وتوفٌر أدوات العمل
  جازاتفترات الراحة واأل

 كل ما سبق
 

 51السإال 
 :المدة االلزامٌة للعاملة ولصاحب العمل على حد سواء، من بٌن اجازة الوضع وفقا لنظام العمل السعودي هً

  ستة اسابٌع
  ثمانٌة أسابٌع
  عشرة اسابٌع

 سنة
 

 52السإال 
 أي من هذه المعاٌٌر ٌعتبر صحٌح بالنسبة لإلجازة المرضٌة التً ٌستحقها العامل وفق نظام العمل السعودي؟

 ٌوم االولى ٌستحق أجر كامل 31الى  1من 
 ٌوم ٌستحق ثالثة أرباع األجر 91الى  31من 
 ٌوم ال ٌستحق عنها أجر 121الى  91من 

 كل ما سبق صحٌح
 

 53السإال 
 :انونٌة لنظام العمل والعمال السعودي كان فًأكبر عدد مواد ق
  أول إصدار له

  اإلصدار الثانً له
  اإلصدار الحالً

 جمٌع اإلصدارات متساوٌة
 

 54السإال 
 :لٌس من الفئات المستثناة من الخضوع ألحكام نظام العمل السعودي

  عمال الزراعة الخاصون
  رٌنغٌر السعودٌٌن القادمون لمهمة محددة أقل من شه

  العمالة المنزلٌة ومن فً حكمهم
 العمالة المإقتة بما ٌتعلق بالسالمة والصحة المهنٌة

 
 

 55السإال 
 :فً حال توفر تؤهٌل وخبرة صاحب العمل بنفس تخصص العامل، فٌعتبر عقد العمل بٌنهما توثٌق لتبعٌة

 قانونٌة وإدارٌة واقتصادٌة
 غٌر خاضعة لنظام العمل

 لخدمة المدنٌةغٌر خاضعة لنظام ا
 قانونٌة وإدارٌة واقتصادٌة وفنٌة

 
 56السإال 

 :تمنح العاملة غٌر المسلمة المتوفى عنها زوجها وفقا لنظام العمل السعودي، إجازة مدتها
  خمسة عشر ٌوما

  شهرا
  شهرٌن

 أربعة أشهر وعشرة أٌام
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 57السإال 

 :األجر فً مناسبات معٌنة أو فً أوقات معٌنةهً كل مقابل نقدى أو عٌنً ٌحصل علٌه العامل عالوة على 
  المكافؤة
  المنحة
  العمولة
 البدل

 
 58السإال 

 :هً ما ٌحصل علٌه العامل مقابل نفقات تحملها أو مخاطر تعرض لها فً سبٌل عمله
 المكافؤة
 المنحة
 العمولة
 البدل

 
 

 59السإال 
  :لعمل األسبوعً فً غٌر شهر رمضان هووفقا لنظام العمل السعودي فان الحد األقصى لساعات ا

  ساعة 36
  ساعة 48
  ساعة 30

 غٌر محددة ومتروكة للتعاقد
 
 

 61السإال 
إذا حضر إلى مقر عمله وكان مستعدا ألداء عمله ولكن حالت دون ذلك أسباب ترجع  واستحق أجره كامال ٌعتبر العامل كؤنه أدى عمله فعال

  :إلى
  صاحب العمل بشكل متعمد

  وة قاهرةق
 صاحب العمل بشكل متعمد أو غٌر متعمد

 صاحب العمل بشكل غٌر متعمد
 

 61السإال 
 :من الفئات المستثناة من الخضوع ألحكام نظام العمل السعودي

 عمال الزراعة الخاصون
  غٌر السعودٌٌن القادمون لمهمة محددة أقل من شهرٌن

 العمالة المنزلٌة ومن فً حكمهم

 العمالة المإقتة بما ٌتعلق بالسالمة والصحة المهنٌة

 

 

 

 

 ال تنسونا من صالح دعائكم

 سبحان هللا وبحمده ،، سبحان هللا العظٌم 

E7sas 
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