تشغيل النساء في ظل نظام العمل
ينص الباب التاسع من نظام العمل السعودي في
حق تشغيل النساء على اآلتي :
املادة التاسعة واألربعون بعد املائة :
مع مراعاة ما ورد في املادة الرابعة من هذا النظام
تعمل املرأة في كل املجاالت التي تتفق مع طبيعتها ،
ويحظر تشغيلها في األعمال اخلطرة أو الصناعات
الضارة  ،ويحدد الوزير بقرار منه املهن واألعمال التي
تعد ضارة بالصحة أو من شانها أن تعرض النساء
ألخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو
تقييده بشروط خاصة 0
املادة اخلمسون بعد املائة :
ال يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل ال تقل
عن إحدى عشرة ساعة متتالية إال في احلاالت التي
يصدر بها قرارمن الوزير0
املادة احلادية واخلمسون بعد املائة :
للمرأة العاملة احلق في إجازة وضع ملدة األسابيع
األربعة السابقة على التاريخ احملتمل للوضع ،واألسابيع
الستة الالحقة له ،ويحدد التاريخ املرجح للوضع

بوساطة طبيب املنشأة  ،أو مبوجب شهادة طبية
مصدقة من جهة صحية 0ويحظر تشغيل املرأة خالل
األسابيع الستة التالية مباشرة للوضع 0
املادة الثانية واخلمسون بعد املائة :
على صاحب العمل أن يدفع إلى املرأة العاملة أثناء
إنقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف
أجرها ،إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب
العمل ،واألجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثالث
سنوات فأكثر يوم بدء اإلجازة  ،و التدفع إليها األجرة
أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد إستفادت

فترة أو فترات لإلستراحة ال تزيد في مجموعها على
الساعة في اليوم الواحد  ،وذلك عالوة على فترات
الراحة املمنوحة جلميع العمال  ،وحتسب هذه الفترة
أو الفترات من ساعات العمل الفعلية  ،وال يترتب عليها
تخفيض األجر 0
املادة اخلامسة واخلمسون بعد املائة:
ال يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها
بالفصل أثناء متتعها بإجازة الوضع0
املادة السادسة واخلمسون بعد املائة :

في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل  ،ويدفع

ال يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة

إليها نصف أجرها أثناء األجازة السنوية  ،إذا كانت

مرضها الناجت عن احلمل أو الوضع  ،ويثبت املرض

قد إستفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف

بشهادة طبية معتمدة ،على أال تتجاوز مدة غيابها
مائة وثمانني يوماً  ،و ال يجوز فصلها بغير سبب

أجر 0
املادة الثالثة واخلمسون بعد املائة :
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة
العاملة أثناء احلمل والوالدة 0
املادة الرابعة واخلمسون بعد املائة :
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها
بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها

مشروع من األسباب املنصوص عليها في هذا النظام
خالل املائة والثمانني يوماً السابقة على التاريخ
احملتمل للوالدة 0
املادة الثامنة واخلمسون بعد املائة :
على صاحب العمل في جميع األماكن التي يعمل

فيها نساء وفي جميع املهن أن يوفر لهن مقاعد  ،تأميناً
إلستراحتهن 0

املادة التاسعة واخلمسون بعد املائة :
 -1على كل صاحب عمل يشغل خمسني عاملة
فأكثر أن يهئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من
املربيات  ،لرعاية أطفال العامالت الذين تقل أعمارهم
عن ست سنوات  ،وذلك إذا بلغ عدد األطفال عشرة
فأكثر 0
 -2يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي
يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ
داراً للحضانة بنفسه أو باملشاركة مع أصحاب عمل
آخرين في املدينة نفسها  ،أو يتعاقد مع دار للحضانة
قائمة لرعاية أطفال العامالت الذين تقل أعمارهم عن
ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل  ،وفي هذه احلالة
يحدد الوزير الشروط واألوضاع التي تنظم هذه الدار،
كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العامالت
املستفيدات من هذه اخلدمة 0
املادة الستون بعد املائة :
للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها احلق في إجازة بأجر
كامل مدة ال تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ
الوفاة.
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