حقوق العاملني غير السعوديني
في ظل نظام العمل السعودي
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ص� � ��در نظام العمل باململكة العربية الس� � ��عودية باملرس� � ��وم امللكي رقم ()51
وتاريخ 1426/8/23هـ  ،ومت نشره باجلريدة الرسمية ( أم القرى ) بالعدد رقم
(  ) 4068وتاري� � ��خ 1426/9/25هـ والعمل به بع� � ��د مضي  180يوماً من تاريخ
نشره أي بتاريخ 1427/3/25هـ وفقاً للمادة ( )245من النظام ومما ذهب فيه
هذا النظام فيما يتعلق بعمل غير السعوديني ما يلي:

توظيف غير السعوديين
املادة السابعة والثالثون :
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد املدة  0وإذا خال العقد
من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد 0
املادة الثامنة والثالثون :
ال يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير املهنة املدونة في رخصة
عمله  ،ويحظرعلى العامل اإلشتغال في غير مهنته قبل إتخاذ اإلجراءات النظامية
لتغيير املهنة 0
املادة األربعون:
 -1يتحمل صاحب العمل رس� � ��وم إس� � ��تقدام العامل غير السعودي  ،ورسوم اإلقامة
ورخص� � ��ة العمل وجتديدها وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات  ،ورس� � ��وم
تغيي� � ��ر املهنة  ،واخلروج والعودة  ،وتذكرة ع� � ��ودة العامل إلى موطنه بعد إنتهاء
العالقة بني الطرفني 0
 -2يتحم� � ��ل العامل تكاليف عودته إلى بل� � ��ده في حالة عدم صالحيته للعمل أو إذا
رغب في العودة دون سبب مشروع0
 -3يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه0
 -4يلزم صاحب العمل بنفقات جتهيز جثمان العامل ونقله إلى اجلهة التي أبرم فيها
العقد أو أس� � ��تقدم العامل مها  ،مالم يدف� � ��ن مبوافقة ذويه داخل اململكة .ويعفى
صاحب العمل في حالة إلتزام املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية بذلك0
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عقد العمل
املادة احلادية واخلمسون :
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختني ،يحتفظ كل من طرفيه بنسخة  0ويعد
العقد قائماً ولو كان غير مكتوب  ،وفي هذه احلالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد
وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق اإلثبات  0ويكون لكل من الطرفني أن يطلب
كتابة العقد في أي وقت  0أما عمال احلكومة واملؤسس� � ��ات العامة فيقوم قرار أو
أمر التعيني الصادر من اجلهة املختصة مقام العقد 0
املادة الثانية واخلمسون :
يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على  :إسم صاحب العمل ومكانه،
وإس� � ��م العامل وجنسيته  ،وما يلزم إلثبات ش� � ��خصيته  ،واألجر املتفق عليه  ،ونوع
العم� � ��ل ومكان� � ��ه  ،وتاريخ اإللتحاق به ،ومدته إن كان مح� � ��دد املدة  0مع مراعاة ما
نصت عليه املادة ( السابعة والثالثون ) من هذا النظام (0)1
املادة الثالثة واخلمسون :
إذا كان العام� � ��ل خاضعاً لفترة جترب� � ��ة وجب النص على ذلك صراحة في عقد
العمل  ،وحتديدها بوضوح  ،بحيث ال تزيد على تسعني يوماً 0وال تدخل في حساب
فت� � ��رة التجربة إجازة عيدي الفطر واألضح� � ��ى و اإلجازة املرضية  ،ويكون لكل من
الطرف� �ي��ن احلق في إنهاء العقد خالل هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي
احلق في اإلنهاء ألحدهما 0
املادة الرابعة واخلمسون :
ال يج� � ��وز وضع العام� � ��ل حتت التجربة أكثر من مرة واح� � ��دة لدى صاحب عمل
( )1تنص املادة السابعة والثالثون من نظام العمل على أنه ( يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً
ومحدد املدة  ،وإذا خال العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد) 0
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واحد  ،وإس� � ��تثناء من ذلك يجوز بإتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة جتربة
ثانية التتجاوز مدتها تسعني يوماً  ،بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر 0
وإذا أنهى العقد خالل فترة التجربة فإن أياً من الطرفني ال يستحق تعويضاً  ،كما
ال يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة عن ذلك 0
املادة اخلامسة واخلمسون :
 -1ينتهي عقد العمل احملدد املدة بإنقضاء مدته  ،فإذا إس� � ��تمر طرفاه في تنفيذه
ع ّد العقد مجدداً ملدة غير محددة  0مع مراعاة ما نصت عليه املادة ( السابعة
والثالثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديني (0)1
 -2إذا تضم� � ��ن العق� � ��د احملدد املدة ش� � ��رطاً يقضي بتجديده مل� � ��دة مماثلة أو ملدة
مح� � ��ددة ،ف� � ��إن العقد يتجدد للم� � ��دة املتفق عليها  ،فإن تع� � ��دد التجديد مرتني
متتاليتني ،أو بلغت مدة العقد األصلي مع مدة التجديد ثالث سنوات أيهما أقل
وأستمر الطرفان في تنفيذه  ،حتول العقد إلى عقد غير محدد املدة 0
املادة السادسة واخلمسون :
ف� � ��ي جميع احلاالت التي يتجدد فيها العقد ملدة محددة  ،تعد املدة التي جتدد
إليه� � ��ا العقد إمت� � ��داداً للمدة األصلية ف� � ��ي حتديد حقوق العام� � ��ل التي تدخل مدة
اخلدمة في حسابها0
املادة الثامنة واخلمسون :
اليج� � ��وز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله األصلي إلى مكان آخر
يقتضي تغيير محل إقامته  ،إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضرراً جسيماً
ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل 0
( )1تنص املادة السابعة والثالثون من نظام العمل على أنه ( يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً
ومحدد املدة  ،وإذا خال العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد) 0
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املادة التاسعة واخلمسون :
ال يجوز نقل العامل ذي األجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال املعينني
باألجر األس� � ��بوعي أو بالقطعة أو بالس� � ��اعة  ،إال إذا وافق العامل على ذلك كتابة،
وم� � ��ع عدم اإلخالل باحلقوق التي إكتس� � ��بها العامل في امل� � ��دة التي قضاها باألجر
الشهري 0
املادة الستون :
م� � ��ع عدم اإلخالل مب� � ��ا تضمنته املادة (الثامنة و الثالثون ) ( )1من هذا النظام ،
ال يجوز تكليف العامل بعم� � ��ل يختلف إختالفاً جوهرياً عن العمل املتفق عليه بغير
موافقته الكتابية  ،إال في حاالت الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة وملدة
ال تتجاوز ثالثني يوماً في السنة 0

( )1تنص املادة الثامنة والثالثون من نظام العمل على أنه ( ال يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في
مهنة غير املهنة املدونة في رخصة عمله  ،ويحظرعلى العامل اإلشتغال في غير مهنته قبل إتخاذ اإلجراءات
النظامية لتغيير املهنة) 0
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واجبات أصحاب العمل
املادة احلادية والستون :
باإلضافة إلى الواجبات املنصوص عليه� � ��ا في هذا النظام واللوائح والقرارات
الصادرة تطبيقاً له  ،يجب على صاحب العمل ما يأتي:
 -1أن ميتنع عن تشغيل العامل سخرة  ،وأال يحتجز دون سند قضائي أجر العامل
أو ج� � ��زءاً منه  ،وأن يعامل عمال� � ��ه باإلحترام الالئق  ،وأن ميتنع عن كل قول أو
فعل ميس كرامتهم ودينهم 0
 -2أن يعط� � ��ي العمال الوقت الالزم ملمارس� � ��ة حقوقهم املنص� � ��وص عليها في هذا
النظام دون تنزيل من األجور لقاء هذا الوقت  ،وله أن ينظم ممارسة هذا احلق
بصورة ال تخل بسير العمل 0
 -3أن يسهل ملوظفي اجلهات املختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام0
املادة الثانية والستون :
إذا حضر العامل ألداء عمله في الوقت احملدد لذلك  ،أو بينّ أنه مستعد ألداء
عمل� � ��ه في هذا الوقت  ،ولم مينعه عن العمل إال س� � ��بب راجع إلى صاحب العمل ،
كان له احلق في أجر املدة التي ال يؤدي فيها العمل0
املادة الرابعة والستون :
يلزم صاحب العمل عند إنتهاء عقد العمل مبا يأتي :
 -1أن يعط� � ��ي – بن� � ��اء على طلبه – ش� � ��هادة خدمة دون مقابل يوض� � ��ح فيها تاريخ
إلتحاق� � ��ه بالعمل وتاريخ إنتهاء عالقت� � ��ه بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار
أجره األخير  0ويجب أن تكون هذه الش� � ��هادة مس� � ��ببه إذا إشتملت على ما قد
يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه0
 -2أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق0
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قواعد التأديب
املادة السابعة والستون :
ال يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزا ًء غير وارد في هذا النظام أو
في الئحة تنظيم العمل 0
املادة الثامنة والستون:
ال يج�� ��وز تش�� ��ديد اجلزاء في حالة تك�� ��رار املخالفة إذا كان ق�� ��د مضى على املخالفة
السابقة مائة وثمانون يوماً من تاريخ إبالغ العامل بتوقيع اجلزاء عليه عن تلك املخالفة 0
املادة التاسعة والستون :
ال يج� � ��وز إتهام العامل مبخالفة مضى على كش� � ��فها أكثر من ثالثني يوماً  0وال
يج� � ��وز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ إنته� � ��اء التحقيق في املخالفة وثبوتها في حق
العامل بأكثر من ثالثني يوماً0
املادة السبعون :
ال يج� � ��وز توقيع ج� � ��زاء تأديبي على العامل ألمر إرتكبه خارج مكان العمل ما لم
يك� � ��ن متص ً
ال بالعمل أو بصاحبه أو مديره املس� � ��ؤول  0كم� � ��ا ال يجوز أن يوقع على
العامل عن املخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام  ،وال توقيع
أكثر من جزاء واحد على املخالفة الواحدة  ،وال أن ُتقتطع من أجره وفا ًء للغرامات
التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ،وال أن تزيد مدة إيقافه
عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر0
املادة احلادية والسبعون :
ال يج� � ��وز توقيع جزاء تأديبي على العامل إال بعد إبالغه كتابة مبا نس� � ��ب إليه
10

اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة حل���ق���وق االن���س���ان
NATIONAL SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS

وإس� � ��تجوابه وحتقي� � ��ق دفاعه وإثبات ذل� � ��ك في محضر يودع ف� � ��ي ملفه اخلاص 0
ويجوز أن يكون اإلس� � ��تجواب شفاهة في املخالفات البسيطة التي ال يتعدى اجلزاء
املف� � ��روض على مرتكبها اإلنذار أو الغرامة بإقتطاع ما ال يزيد على أجر يوم واحد
على أن يثبت ذلك في احملضر0
املادة الثانية والسبعون :
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع اجلزاء عليه كتابة  ،فإذا إمتنع عن اإلس� � ��تالم
أو كان غائباً فيرس� � ��ل البالغ بكتاب مس� � ��جل على عنوانه املبني في ملفه  ،وللعامل
حق اإلعتراض على القراراخلاص بتوقيع اجلزاء عليه خالل خمس� � ��ة عشر يوماً –
عدا أيام العطل الرس� � ��مية – من تاريخ إبالغه بالقرار النهائي بإيقاع اجلزاء عليه
 ،ويقدم اإلعتراض إلى هيئة تس� � ��وية اخلالفات العمالية  ،ويجب عليها أن تصدر
قرارها خالل ثالثني يوماً من تاريخ تسجيل اإلعتراض لديها 0
املادة الثالثة والسبعون :
يج� � ��ب كتابة الغرامات التي توقع على العمال في س� � ��جل خاص مع بيان إس� � ��م
العام� � ��ل ومقدار أج� � ��ره ومقدار الغرامة وس� � ��بب توقيعها وتاريخ ذل� � ��ك  ،وال يجوز
التص� � ��رف في الغرامات إال فيما يعود بالنفع على عمال املنش� � ��أة بعد أخذ موافقة
الوزارة على ذلك 0
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إنتهاء عقد العمل
املادة الرابعة والسبعون:
ينتهي عقد العمل في أي من األحوال اآلتية :
 -1إذا إتفق الطرفان على إنهائه  ،بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية 0
 -2إذا إنته� � ��ت املدة احملددة في العقد – مال� � ��م يكن العقد قد جتدد صراحة وفق
أحكام هذا النظام – فيستمر إلى أجله0
 -3بناء على إرادة أحد الطرفني في العقود غير محددة املدة 0
 -4بلوغ العامل س� � ��ن التقاعد وهو س� � ��تون س� � ��نة للعمال وخمس وخمس� � ��ون سنة
للعامالت مالم يتفق الطرفان على اإلستمرار في العمل بعد هذه السن  ،ويجوز
تخفيض س� � ��ن التقاعد  ،في حاالت التقاعد املبكر الذي ينص عليه في الئحة
تنظيم العمل  0وإذا كان عقد العمل محدد املدة  ،وكانت مدته متتد إلى ما بعد
بلوغ سن التقاعد ففي هذه احلالة ينتهي العقد بإنتهاء مدته0
 -5القوة القاهرة0
ويت� � ��م العمل بحك� � ��م الفقرة الرابعة من هذه املادة بعد س� � ��نتني من تاريخ العمل
بهذا النظام 0
املادة اخلامسة والسبعون :
إذا كان العقد غير محدد املدة جاز لي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع
يجب بيانه مبوجب إش� � ��عار يوجه إلى الطرف اآلخر كتابة قبل اإلنهاء مبدة ال تقل
عن ثالثني يوماً إذا كان أجر العامل يدفع ش� � ��هرياً  ،و اليقل عن خمس� � ��ة عشر يوماً
بالنسبة إلى غيره 0
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املادة السادسة والسبعون :
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد املدة املذكورة في املادة اخلامسة والسبعني
م� � ��ن هذا النظام فإن� � ��ه يلزم بأن يدفع للطرف اآلخر تعويض � � �اً معادالً ألجر العامل
عن مدة اإلش� � ��عار  ،أو املتبقي منها  ،ويتخذ األجر األخير للعامل أساس � � �اً لتقدير
التعويض  ،وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم باملعيار الزمني 0
أما بالنس� � ��بة إلى العمال الذي� � ��ن يتقاضون أجورهم مبعي� � ��ار آخر فيراعى في
التقدير ما ورد في املادة السادسة والتسعني من هذا النظام 0
املادة السابعة والسبعون :
إذا أنهي العقد لس� � ��بب غير مش� � ��روع كان للطرف ال� � ��ذي أصابه ضرر من هذا
اإلنهاء احلق في تعويض تقدره هيئة تس� � ��وية اخلالف� � ��ات العمالية  ،يراعى فيه ما
حلقه من أضرار مادية وأدبية حالة وإحتمالية وظروف اإلنهاء0
املادة الثامنة والسبعون :
يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير س� � ��بب مش� � ��روع أن يطلب إعادته إلى
العم� � ��ل وينظر في هذه الطلب� � ��ات وفق أحكام هذا النظام والئح� � ��ة املرافعات أمام
هيئات تسوية اخلالفات العمالية 0
املادة التاسعة والسبعون :
ال ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل  ،ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام
العق�� ��د ولكن�� ��ه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله  ،وذلك مبوجب ش�� ��هادة طبية
معتمدة من اجلهات الصحية املخولة أو من الطبيب املخول الذي يعينه صاحب العمل0
املادة الثمانون :
ال يجوز لصاحب العمل فس� � ��خ العقد دون مكافأة أو إش� � ��عار العامل أو تعويضه
13
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إال في احلاالت اآلتية  ،وبش� � ��رط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أس� � ��باب معارضته
للفسخ :
 -1إذا وقع من العامل إعتداء على صاحب العمل أو املدير املسؤول أو أحد رؤسائه
أثناء العمل أو بسببه0
 -2إذا ل� � ��م ي� � ��ؤد العامل إلتزامات� � ��ه اجلوهرية املترتبة على عق� � ��د العمل أو لم يطع
األوامر املش� � ��روعة أو لم يراع عمداً التعليم� � ��ات – املعلن عنها في مكان ظاهر
من قبل صاحب العمل – اخلاصة بسالمة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة 0
ال مخ ً
 -3إذا ثبت إتباعه سلوكاً سيئاً أو إرتكابه عم ً
ال بالشرف أو األمانة 0
 -4إذا وق� � ��ع م� � ��ن العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إحلاق خس� � ��ارة مادية
بصاحب العمل على ش� � ��رط أن يبلغ صاحب العمل اجلهات املختصة باحلادث
خالل أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه0
 -5إذا ثبت أن العامل جلأ إلى التزوير ليحصل على العمل0
 -6إذا كان العامل معيناً حتت اإلختبار 0
 -7إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خالل السنة الواحدة
أو أكثر من عشرة أيام متتالية  ،على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب
العمل للعامل بعد غيابه عش� � ��رة أيام في احلالة األولى وإنقطاعه خمس� � ��ة أيام
في احلالة الثانية 0
 -8إذا ثبت أنه إستغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج
ومكاسب شخصية 0
 -9إذا ثبت أن العامل أفشى األسرار الصناعية أو التجارية اخلاصة بالعمل الذي
يعمل فيه 0
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املادة احلادية والثمانون :
يحق للعامل أن يترك العمل دون إش� � ��عار ،مع إحتفاضه بحقوقه النظامية كلها،
وذلك في أي من احلاالت اآلتية :
 -1إذا لم يق� � ��م صاحب العمل بالوفاء بإلتزاماته العقدي� � ��ة أو النظامية اجلوهرية
إزاء العامل0
 -2إذا ثبت أن صاحب العمل أو من ميثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما
يتعلق بشروط العمل وظروفه0

 -3إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل املتفق عليه
وخالفاً ملا تقرره املادة الستون من هذا النظام 0
 -4إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أس� � ��رته  ،أو من املدير املس� � ��ؤول
إعتداء يتسم بالعنف  ،أو سلوك مخل باآلداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

 -5إذا إتسمت معاملة صاحب العمل أو املدير املسؤول مبظاهر من القسوة واجلور
أو اإلهانة 0

 -6إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سالمة العامل أو صحته  ،بشرط أن يكون
صاحب العمل قد علم بوجوده  ،ولم يتخذ من اإلجراءات ما يدل على إزالته 0
 -7إذا كان صاح� � ��ب العمل أو من ميثله قد دف� � ��ع العامل بتصرفاته وعلى األخص
مبعاملته اجلائرة أو مبخالفته ش� � ��روط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر
هو الذي أنهى العقد 0

املادة الثانية والثمانون :
ال يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب املرض  ،قبل إستنفاذه املدد
احملددة لألج� � ��ازة املنصوص عليها في هذا النظ� � ��ام  ،وللعامل احلق في أن يطلب
وصل أجازته السنوية باملرضية 0
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نهاية الخدمة
املادة الرابعة والثمانون:
إذا إنته� � ��ت عالقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة
عن مدة خدمته حتس� � ��ب على أس� � ��اس أجر نصف ش� � ��هر عن كل سنة من السنوات
اخلمس األولى  ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية  ،ويتخذ األجر األخير
أساساً حلساب املكافأة  ،ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه
منها في العمل 0
املادة اخلامسة والثمانون :
إذا كان إنتهاء عالقة العمل بس� � ��بب إس� � ��تقالة العامل يس� � ��تحق في هذه احلالة
ثلث املكافأة بعد خدمة ال تقل مدتها عن س� � ��نتني متتاليتني  ،وال تزيد على خمس
س� � ��نوات ،ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ
عشر سنوات ،ويستحق املكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر 0
املادة السادسة والثمانون :
إس� � ��تثناء من حكم املادة ( الثامنة ) من هذا النظ� � ��ام ( ،)1يجوز اإلتفاق على أ ّال
حتس� � ��ب في األجر الذي تس� � ��وى على أساس� � ��ه مكافأة نهاية اخلدمة جميع مبالغ
العموالت أو بعضها والنس� � ��ب املئوية عن ثمن املبيعات وما أش� � ��به ذلك من عناصر
األجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص0
املادة السابعة والثمانون :
إستثناء مما ورد في املادة اخلامسة والثمانني من هذا النظام تستحق املكافأة
( )1تنص املادة الثامنة من نظام العمل على أنه (يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام  ،ويبطل كل
إبراء  ،أو مصاحلة عن احلقوق الناشئة للعامل مبوجب هذا النظام  ،أثناء سريان عقد العمل  ،ما لم يكن
أكثر فائدة للعامل) 0
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كامل� � ��ة ف� � ��ي حالة ترك العامل العم� � ��ل نتيجة لقوة قاهرة خارجة ع� � ��ن إرادته  ،كما
تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خالل ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثالثة
أشهر من تاريخ وضعها 0
املادة الثامنة والثمانون :
إذا إنته� � ��ت خدمة العامل وجب عل� � ��ى صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه
خالل أسبوع – على األكثر – من تاريخ إنتهاء العالقة العقدية  0أما إذا كان العامل
هو الذي أنهى العقد  ،وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خالل مدة ال
تزيد على أسبوعني  0ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل
من املبالغ املستحقة للعامل 0
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األجور
املادة التسعون :
 -1يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مس� � ��تحق له بالعملة الرسمية للبالد كما يجب
دفع األجر في ساعات العمل ومكانه طبقاً لألحكام اآلتية:
 -1/1العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على األقل 0
 -2/1العمال ذوو األجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر 0
 -3/1إذا كان العم� � ��ل يؤدى بالقطعة ،ويحتاج ملدة تزيد على أس� � ��بوعني فيجب أن
يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أمته من العمل ويصرف
باقي األجر كام ً
ال خالل األسبوع التالي لتسليم العمل 0
 -4/1في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على األقل 0
 -2يجوز دفع األجور عن طريق البنوك املعتمدة في اململكة  ،إذا وافق العامل على
ذلك  ،بشرط أال يتجاوز موعد إستحقاقها املواعيد احملددة أعاله0
املادة الثانية والتسعون :
ال يجوز حس� � ��م أي مبلغ من أجورالعامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية
منه  ،إال في احلاالت اآلتية :
 -1إسترداد قروض صاحب العمل  ،بشرط أال يزيد ما يحسم من العامل في هذه
احلالة على  ٪ 10من أجره0
 -2إش� � ��تراكات التأمينات اإلجتماعية ،وأي إشتراكات أخرى مستحقة على العامل
ومقررة نظاماً0
 -3إشتراكات العامل في صندوق اإلدخار والقروض املستحقة للصندوق0
 -4أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء املساكن بقصد متليكها للعمال
أو أي مزية أخرى0
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 -5الغرامات التي توقع على العامل بس� � ��بب املخالفات التي يرتكبها ،وكذلك املبلغ
الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه 0
 -6إستيفاء دين إنفاذاً ألي حكم قضائي  ،على أال يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك
على ربع األجر املستحق للعامل ما لم يتضمن احلكم خالف ذلك0
ويستوفى دين النفقة أوالً  ،ثم دين املأكل وامللبس واملسكن قبل الديون األخرى0
املادة الثالثة والتسعون :
ال يجوز – في جميع األحوال – أن تزيد نس� � ��بة املبالغ احملس� � ��ومة على نصف
أجر العامل املُس� � ��تحق  ،ما لم يثبت لدى هيئة تس� � ��وية اخلالف� � ��ات العمالية إمكان
الزيادة في احلس� � ��م على تلك النس� � ��بة  ،أويثبت لديها حاج� � ��ة العامل إلى أكثر من
نص� � ��ف أجره ،و في هذه احلالة األخي� � ��رة اليعطى العامل أكثرمن ثالثة أرباع أجره
،مهما كان األمر0
املادة الرابعة والتسعون :
 -1إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير
موافقته الكتابية ،أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد إستحقاقه
احملدد نظاماً دون مس� � ��وغ مش� � ��روع كان للعامل أو ملن ميثله أو مدير مكتب العمل
املختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تس� � ��وية اخلالفات العمالية  ،كي تأمر صاحب
العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق  ،أو يدفع له أجوره املتأخرة 0
 -2يجوز للهيئة املذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حس� � ��م املبالغ املذكورة أو
تأخر في س� � ��داد األجر دون مس� � ��وغ أن توقع عليه غرامة ال تتجاوز ضعف ما
حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة األجر املتأخر0
املادة اخلامسة والتسعون:
 -1إذا لم ينص عقد العمل أو الئحة تنظيم العمل على األجر الذي يلتزم به صاحب
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العمل يؤخذ باألجر املقدر لعمل من النوع ذاته في املنش� � ��أة إن وجد  ،وإال قدر
األجر طبقاً لعرف املهنة في اجلهة التي يؤدي فيها العمل  ،فإن لم يوجد تولت
هيئة تسوية اخلالفات العمالية تقدير األجر وفقاً ملقتضيات العدالة 0
 -2ويت ّب� � ��ع ذل� � ��ك أيضا في حتديد نوع اخلدمة الواجب عل� � ��ى العامل أداؤها  ،وفي
حتديد مداها 0
املادة السادسة والتسعون :
 -1إذا كان أجر العامل محددا على أساس القطعة أو اإلنتاج يعتمد متوسط األجر
ال� � ��ذي تقاض� � ��اه عن أيام عمله الفعلية في الس� � ��نة األخيرة من خدمته  ،لغرض
حساب أي من احلقوق املقررة له مبوجب هذا النظام 0
 -2إذا كان األجر كله مبالغ العموالت أو النس� � ��ب املئوية من املبيعات أو ما أش� � ��به
ذلك ،مم� � ��ا تكون قابلة بطبيعتها للزيادة أوالنقص  ،يحس� � ��ب متوس� � ��ط األجر
اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسوماً عليها0
املادة السابعة والتسعون :
إذا ج� � ��رى توقيف العامل أو إحتج� � ��ازه لدى اجلهات املختصة في قضايا تتصل
بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع  ٪ 50من األجر إلى العامل
حت� � ��ى يفصل في قضيته  ،على أال تزيد مدة التوقيف أو احلجز على مائة وثمانني
يوم � � �اً  ،ف� � ��إذا زادت على ذلك فال يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من األجر عن
املدة الزائدة 0فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت مانس� � ��ب إليه
أولعدم صحته  ،وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما س� � ��بق حس� � ��مه من
أجره  0أما إذا قضى بإدانته فال يس� � ��تعاد منه ماصرف له ما لم ينص احلكم على
خالف ذلك0
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ساعات العمل
املادة الثامنة والتسعون :
ال يجوز تشغيل العامل تشغي ً
ال فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد،
إذا إعتم� � ��د صاح� � ��ب العمل املعي� � ��ار اليومي  ،أو أكثر من ثمان وأربعني س� � ��اعة في
األس� � ��بوع  ،إذا إعتمد املعيار األسبوعي  0وتخفض س� � ��اعات العمل الفعلية خالل
ش� � ��هر رمضان للمس� � ��لمني  ،بحيث ال تزيد على س� � ��ت س� � ��اعات في اليوم  ،أو ست
وثالثني ساعة في األسبوع0
املادة التاسعة والتسعون :
يجوز زيادة س� � ��اعات العم� � ��ل املنصوص عليها في املادة الثامنة والتس� � ��عني من
ه� � ��ذا النظام إلى تس� � ��ع س� � ��اعات في اليوم الواح� � ��د لبعض فئات العم� � ��ال  ،أو في
بع� � ��ض الصناع� � ��ات واألعمال التي ال يش� � ��تغل فيها العامل بصفة مس� � ��تمرة  0كما
يجوز تخفيضها إلى س� � ��بع س� � ��اعات في اليوم الواحد لبعض فئ� � ��ات العمال أو في
بع� � ��ض الصناعات واألعمال اخلطرة أو الضارة  0و ُ
حتدد فئات العمال والصناعات
واألعمال املشار إليها بقرار من الوزير0
املادة املائة :
يج� � ��وز لصاحب العمل – مبوافقة الوزارة – في املنش� � ��آت التي تقتضي طبيعة
العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة س� � ��اعات العمل على ثماني ساعات عمل في
اليوم أو ثمان وأربعني ساعة في األسبوع  ،بشرط أال يزيد متوسط ساعات العمل
عند إحتس� � ��ابه ملدة ثالثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعني
ساعة أسبوعياً 0
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فترات الراحة
املادة األولى بعد املائة :
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خالل اليوم  ،بحيث ال يعمل أي عامل أكثر
من خمس س� � ��اعات متتالية دون فترة للراح� � ��ة والصالة والطعام ال تقل عن نصف
س� � ��اعة في املرة الواحدة خالل مجموع ساعات العمل  ،وبحيث ال يبقى العامل في
مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد 0
الراحة األسبوعية
املادة الرابعة بعد املائة :
 -1يوم اجلمعة هو يوم الراحة األس� � ��بوعية جلميع العمال  0ويجوز لصاحب العمل
– بعد إبالغ مكتب العمل املختص – أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي
يوم من أيام األسبوع  ،وعليه أن ميكنهم من القيام بواجباتهم الدينية  ،وال يجوز
تعويض يوم الراحة األسبوعية مبقابل مادي 0
 -2يكون يوم الراحة األس� � ��بوعية بأجر كامل  ،و ال يقل عن أربع وعش� � ��رين ساعة
متتالية 0
املادة السابعة بعد املائة :
 -1يج� � ��ب على صاحب العم� � ��ل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن س� � ��اعات العمل
اإلضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه  ٪50من أجره األساسي 0
 -2إذا كان التشغيل في املنشأة على أساس املعيار األسبوعي لساعات العمل تعد
الساعات التي تزيد على الساعات املتخذة لهذا املعيار ساعات عمل إضافية 0
 -3تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل واألعياد ساعات إضافية0
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اإلجازات
املادة التاسعة بعد املائة :
 -1يستحق العامل عن كل عام أجازة سنوية ال تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً
 ،ت� � ��زاد إلى مدة ال تقل عن ثالثني يوم � � �اً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب
العمل خمس سنوات متصلة  ،وتكون األجازة بأجر يدفع مقدماً 0
 -2يجب أن يتمتع العامل بأجازته في س� � ��نة إس� � ��تحقاقها  ،وال يجوز النزول عنها ،
أو أن يتقاض� � ��ى بدالً نقدياً عوضاً عن احلصول عليها أثناء خدمته  ،ولصاحب
العم� � ��ل أن يحدد مواعيد ه� � ��ذه األجازات وفقاً ملقتضي� � ��ات العمل  ،أو مينحها
بالتناوب لكي يؤمن س� � ��ير عمله  ،وعليه إش� � ��عار العامل بامليعاد احملدد لتمتعه
باألجازة بوقت ٍ
كاف اليقل عن ثالثني يوماً0
املادة العاشرة بعد املائة :
 -1للعامل مبوافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أوأياماً منها إلى السنة
التالية 0
 -2لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة إستحقاقها إذا إقتضت
ظروف العمل ذلك ملدة التزيد على تس� � ��عني يوماً  ،فإذا إقتضت ظروف العمل
إس� � ��تمرار التأجيل وجب احلصول على موافق� � ��ة العامل كتابة  ،على أال يتعدى
التأجيل نهاية السنة التالية لسنة إستحقاق اإلجازة 0
املادة احلادية عشرة بعد املائة :
للعامل احلق في احلصول على أجره عن أيام اإلجازة املستحقة إذا ترك العمل
قبل إس� � ��تعماله لها وذلك بالنس� � ��بة إلى املدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما
يستحق أجرة اإلجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل 0
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املادة الثانية عشرة بعد املائة :
ل� � ��كل عامل احلق في إجازة بأجر كامل في األعياد واملناس� � ��بات التي حتددها
الالئحة0
املادة الثالثة عشرة بعد املائة :
للعام� � ��ل احلق في إج� � ��ازة بأجر ملدة يوم واحد في حالة والدة مولود له  ،وثالثة
أي� � ��ام ملناس� � ��بة زواجه  ،أو ف� � ��ي حالة وفاة زوجه أو أحد أصول� � ��ه أو فروعه 0ويحق
لصاحب العمل أن يطلب الوثائق املؤيدة للحاالت املشار إليها 0
املادة الرابعة عشرة بعد املائة :
للعام� � ��ل احلق في احلصول عل� � ��ى إجازة بأجرال تقل مدتها عن عش� � ��رة أيام و
التزيد على خمس� � ��ة عشر يوماً مبا فيها إجازة عيد األضحى  ،وذلك ألداء فريضة
احل� � ��ج ملرة واح� � ��دة طوال مدة خدمت� � ��ه إذا لم يكن قد أداها من قبل  0ويش� � ��ترط
إلس� � ��تحقاق هذه اإلجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل
سنتني متصلتني على األقل  ،ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين مينحون
هذه اإلجازة سنوياً وفقاً ملقتضيات العمل 0
املادة اخلامسة عشرة بعد املائة:
للعامل املنتس� � ��ب إلى مؤسس� � ��ة تعليمبية احل� � ��ق في إجازة بأج� � ��ر كامل لتأدية
اإلمتحان عن سنة غير معادة حتدد مدتها بعدد أيام اإلمتحان الفعلية  0أما إذا كان
اإلمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل احلق في إجازة دون أجر ألداء اإلمتحان 0
ولصاح� � ��ب العمل أن يطلب من العامل تقدمي الوثائق املؤيدة لطلب اإلجازة وكذلك
م� � ��ا يدل على أدائه اإلمتح� � ��ان 0وعلى العامل أن يتقدم بطلب اإلجازة قبل موعدها
بخمسة عشر يوماً – على األقل – ويحرم العامل من أجر هذه اإلجازة إذا ثبت أنه
لم يؤد اإلمتحان  ،مع عدم اإلخالل باملساءلة التأديبية 0
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املادة السادسة عشرة بعد املائة :
يج� � ��وز للعامل مبوافقة صاح� � ��ب العمل احلصول على إج� � ��ازة دون أجر ،يتفق
الطرفان على حتديد مدتها  ،ويعد عقد العمل موقوفاً خالل مدة اإلجازة فيما زاد
على عشرين يوماً ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك 0
املادة السابعة عشرة بعد املائة :
للعام� � ��ل الذي يثبت مرض� � ��ه احلق في إجازة مرضية بأجر ع� � ��ن الثالثني يوماً
األولى  ،وبثالثة أرباع األجر عن الستني يوماً التالية  ،ودون أجر للثالثني يوماً التي

تلي ذلك خالل الس� � ��نة الواحدة  ،سواء أكانت هذه اإلجازات متصلة أم متقطعة 0
ويقصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية 0
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الوقاية من مخاطر العمل
املادة احلادية والعشرون بعد املائة :
على صاحب العمل حفظ املنش� � ��أة في حال� � ��ة صحية ونظيفة  ،وإنارتها وتأمني
املي� � ��اه الصاحلة للش� � ��رب واإلغتس� � ��ال  ،وغير ذلك من قواعد احلماية والس� �ل��امة
والصحة املهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقاً ملا يحدده الوزير بقرار منه 0
املادة الثانية والعشرون بعد املائة :
على كل صاحب عمل أن يتخذ اإلحتياطات الالزمة حلماية العمال من األخطار
 ،واألمراض الناجمة عن العمل  ،واآلالت املس� � ��تعملة  ،ووقاية العمل وس� �ل��امته 0
وعلي� � ��ه أن يعل� � ��ن في مكان ظاهر في املنش� � ��أة التعليمات اخلاصة بس� �ل��امة العمل
والعمال  ،وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند اإلقتضاء  0وال
يج� � ��وز لصاحب العم� � ��ل أن يح ّمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير
هذه احلماية 0
املادة الثالثة والعشرون بعد املائة :
عل� � ��ى صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل مبخاطر مهنته  ،وإلزامه
بإس� � ��تعمال وس� � ��ائل الوقاية املقررة لها  ،وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الش� � ��خصية
املناسبة للعمال  ،وتدريبهم على إستخدامها 0
املادة اخلامسة والعشرون بعد املائة :
على صاحب العم� � ��ل أن يتخذ اإلحتياطات الالزمة للوقاية من احلريق ،وتهيئة
الوس� � ��ائل الفني� � ��ة ملكافحته  ،مبا في ذل� � ��ك تأمني منافذ للنج� � ��اة ،وجعلها صاحلة
لالس� � ��تعمال في أي وق� � ��ت  ،وأن يعلق في مكان ظاهر من أماك� � ��ن العمل تعليمات
مفصلة بشأن وسائل منع احلريق 0
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املادة السادسة والعشرون بعد املائة :
صاحب العمل مس� � ��ؤول عن الط� � ��وارىء واحلوادث التي يصاب بها أش� � ��خاص
آخرون غير عماله  ،ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة  ،أو مبوافقة صاحب
العمل أو وكالئه  ،إذا كانت بس� � ��بب إهمال إتخاذ اإلحتياطات الفنية التي يتطلبها
ن� � ��وع عمل� � ��ه  0وعليه أن يعوضهم عم� � ��ا يصيبهم من عطل وضرر حس� � ��ب األنظمة
العامة.
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اصابات العمل
املادة الثالثة والثالثني بعد املائة :
إذا أصي� � ��ب العامل بإصابة عمل  ،أو مب� � ��رض مهني  ،فإن صاحب العمل يلتزم
بعالجه  ،ويتحمل جميع النفقات الالزمة لذلك  ،بطريقة مباشرة أوغير مباشرة ،
مبا فيها اإلقامة في املستشفى  ،والفحوص والتحاليل الطبية  ،واألشعة  ،واألجهزة
التعويضية  ،ونفقات اإلنتقال إلى أماكن العالج 0
املادة الرابعة والثالثون بعد املائة :
تع� � ��د اإلصابة إصابة عم� � ��ل وفق ماهو منص� � ��وص عليه في نظ� � ��ام التأمينات
اإلجتماعية0
وتعد األمراض املهنية في حكم إصابات العمل  ،كما يعد تاريخ أول مش� � ��اهدة
طبية للمرض في حكم تاريخ اإلصابة 0
املادة اخلامسة والثالثون بعد املائة :
تع� � ��د في حكم اإلصابة حالة اإلنتكاس أو أي مضاعفة تنش� � ��أ عنها  ،ويس� � ��ري
عليها بالنسبة للمعونة والعالج ما يسري على اإلصابة األصلية 0
املادة السابعة والثالثون بعد املائة :
للمصاب في حالة عج� � ��زه املؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل احلق في
معونة مالية تعادل أجره كام ً
ال ملدة ثالثني يوماً ثم يستحق  0/0 75من أجره طوال
الفترة التي يستغرقها عالجه  0فإذا بلغت السنة أو تقرر طبياً عدم إحتمال شفائه
وحالته الصحية ال متكنه من العمل عدت اإلصابة عجزاً كلياً  ،ينهى العقد ويعوض
ع� � ��ن اإلصابة  0وال يكون لصاحب العمل حق في إس� � ��ترداد م� � ��ا دفعه إلى املصاب
خالل تلك السنة 0
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املادة الثامنة والثالثون بعد املائة :
إذا نت� � ��ج ع� � ��ن اإلصابة عج� � ��ز دائم كل� � ��ي  ،أو أدت اإلصابة إل� � ��ى وفاة املصاب
فللمصاب أو املستحقني عنه احلق في تعويض يقدر مبا يعادل أجره عن مدة ثالث
سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال 0
أم� � ��ا إذا نت� � ��ج عن اإل صابة عج� � ��ز دائم جزئي  ،فإن املصاب يس� � ��تحق تعويضاً
معادالً لنسبة ذلك العجز املقدر  ،وفقاً جلدول دليل نسب العجز املعتمد  ،مضروبة

في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي 0

املادة التاسعة والثالثون بعد املائة :
ال يلزم صاحب العمل مبا ورد في املواد الثالثة والثالثني بعد املائة والس� � ��ابعة
والثالث� �ي��ن بعد املائة والثامنة والثالث� �ي��ن بعد املائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما
يأتي:
 -1أن العامل تعمد إصابة نفسه 0
 -2أن اإلصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل 0
 -3أن العام� � ��ل إمتن� � ��ع عن عرض نفس� � ��ه على طبيب  ،أو إمتن� � ��ع عن قبول معاجلة
الطبيب املكلف بعالجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع 0
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الخدمات الصحية واإلجتماعية
املادة الثانية واألربعون بعد املائة :
عل� � ��ى كل صاحب عم� � ��ل أن يعد خزان� � ��ة أو أكثر لإلس� � ��عافات الطبية  ،مزودة
باألدوية وغيرها  ،مما يلزم لإلسعافات الطبية األولية 0
وحتدد الالئحة ما يجب أن حتتويه هذه اخلزانة من وسائل اإلسعافات األولية
وعددها  ،وكميات األدوية  ،وكذلك تنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم مبهمة
اإلسعافات ومستواه 0
املادة الثالثة واألربعون بعد املائة :
عل� � ��ى كل صاح� � ��ب عمل أن يعهد إل� � ��ى طبيب أو أكثربفح� � ��ص عماله العرضني
إلحتم� � ��ال اإلصابة بأحد األمراض املهنية احملددة في ج� � ��داول األمراض املهنية –
املنصوص عليها في نظام التأمينات اإلجتماعية – فحصاً شام ً
ال مرة كل سنة على
األقل وأن يثبت نتيجة الفحص في سجالته  ،وكذلك في ملفات أولئك العمال 0
املادة الرابعة واألربعون بعد املائة :
عل�� ��ى صاح�� ��ب العمل أن يوفر لعمال�� ��ه العناية الصحية الوقائي�� ��ة والعالجية طبقأ
للمستويات التي يقررها الوزير  ،مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني 0
املادة اخلامسة واألربعون بعد املائة :
يج� � ��وز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنش� � ��اء صن� � ��دوق للتوفير واإلدخار ،
علىأن تكون مساهمة العمال فيه إختيارية  0ويجب إعالن األحكام املنظمة لكل ما
يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق 0
املادة السادسة واألربعون بعد املائة :
يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة ملن يؤدي عم ً
ال في األماكن البعيدة عن
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العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقاً ملا يحدده الوزير :
 -1توفير حوانيت لبيع الطعام واملالبس وغير ذلك من احلاجات الضرورية بأسعار
معتدلة  ،وذلك في مناطق العمل التي ال تتوافر فيها عادة تلك احلوانيت0
 -2توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة ومالعب رياضية ملحقة بأماكن العمل.
 -3إج� � ��راء ما يلزم من الترتيبات الطبية املناس� � ��بة للمحافظ� � ��ة على صحة العمال
وعالج أسرهم عالجاً شام ً
ال  (0ويقصد باألسرة  :الزوج واألوالد واألم واألب
املقيمون معه ) 0
 -4توفير مدارس لتعليم أوالد العمال إذا لم يتوافر في املنطقة مدارس كافية 0
 -5إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل 0
 -6إعداد برامج حملو األمية بني العمال 0
وحتدد الالئحة األماكن البعيدة عن العمران 0
املادة السابعة واألربعون بعد املائة:
يل� � ��زم صاحب العمل الذي يؤدي عم� �ل � ً
ا في األماكن البعيدة عن العمران  ،وفي
املناجم واحملاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير  ،املساكن واملخيمات والوجبات
الغذائية للعمال 0
ويح� � ��دد الوزير بقرار منه ش� � ��روط املس� � ��اكن واملخيم� � ��ات ومواصفاتها ومقابل
اإلنتف� � ��اع باملس� � ��اكن  ،وكذلك ع� � ��دد الوجب� � ��ات الغذائية وكميات الطع� � ��ام وأنواعه
والش� � ��روط الالزمة لها  ،وما يتحمله العامل مقاب� � ��ل الوجبة  ،وغير ذلك مما يلزم
للمحافظة على صحة العمال 0
املادة الثامنة واألربعون بعد املائة :
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل اإلنتقال من محل إقامتهم  ،أو من
مركز جتمع معني إلى أماكن العمل  ،وإعادتهم يومياً إذا كانت هذه األماكن ال تصل
إليها وسائل املواصالت املنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل 0
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