ملـواد نظـام العمـل ومـواد اللوائـح
التنفيذية لتوضيـح الحقوق والواجبات

لتوظيـف وعمل األشـخاص ذوي اإلعاقة
شـــعبان 1437هـ املوافـــق مايو 2017م
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صــدر نظــام رعايــة املعوقين فــي اململكــة العربية الســعودية
بموجــب املرســوم امللكــي الكريــم رقــم (م )37/وتاريــخ
1421/09/23هـــ القاضــي باملوافقــة علــى قــرار مجلــس الوزراء
رقــم ( )224وتاريــخ 1421/09/15هـــ ويتضمــن نصــه بــأن تكفل
الدولــة حــق الشــخص ذوي اإلعاقــة فــي خدمــات الوقايــة
والرعايــة والتأهيــل وتقــدم هــذه الخدمــات لهــذه الفئــة عــن
طريــق الجهــات املختصــة فــي عــدة مجــاالت منهــا مجــاالت
العمــل وتشــمل التوظيــف فــي األعمــال التــي تناســب قــدرات
الشــخص ذوي االعاقــة ومؤهالتــه إلعطائــه الفرصــة للكشــف
عــن قدراتــه الذاتيــة ومهاراتــه ،ولتمكينــه مــن الحصــول علــى
دخــل كباقــي أفــراد املجتمــع ،والســعي لرفــع مســتوى أدائــه
أثنــاء العمــل عــن طريــق التدريــب )1(.كمــا أن اململكــة
العربيــة الســعودية مــن الــدول املوقعــة واملصادقــة علــى
اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والبروتوكــول االختياري
امللحق بها في  24يونيو  2008م.

()1نظام رعاية املعوقين في اململكة العربية السعودية
تم املراجعة والتدقيق من قبل املستشار القانوني في وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية
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وبالرجــوع إلــى نظــام العمــل الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم
م 51 /بتاريــخ 1421/08/23هـــ وبنــاء علــى النســخة املعدلــة
مــن نظــام العمــل والصــادرة باملرســوم امللكــي رقــم (م)46/
وتاريــخ 1436/06/5هـــ ،والنســخة املعدلــة مــن الالئحــة
التنفيذيــة لنظــام العمــل وملحقاتهــا والصــادرة بموجــب
القــرار الــوزاري رقــم ( )1982وتاريــخ 1437/06/28هـــ ،فقــد تــم
إعــداد هــذا الدليــل مــن قبــل فريــق عمــل برنامــج توافــق
لتشــجيع توظيــف وعمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي وزارة
العمــل والتنميــة اإلجتماعيــة بالتعــاون مــع املستشــار
القانونــي فــي وزارة العمــل والتنميــة اإلجتماعيــة ليكــون
بمثابــة مرجعيــة إسترشــادية لتســهيل ومســاندة أصحــاب
العمــل واألشــخاص ذوي اإلعاقــة العامليــن والباحثيــن عــن
العمــل للتعــرف علــى املــواد فــي نظــام العمــل واملــواد فــي
اللوائــح التنفيذيــة التــي تتضمــن وتشــير إلى األمــور املتعلقة
بتوظيــف وعمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة لتســهيل التعــرف
عليهــا ومعرفــة الحقــوق والواجبــات للطرفيــن املعنييــن فــي
معادلــة التوظيــف (صاحــب العمــل والعامــل) .مــع التوضيــح
بــأن نظــام العمــل بعمومــه واملــواد الــواردة فيــه تنطبــق علــى
العامل أي كانت ظروفه أو حالته.
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املوضوع األول:
حق املواطن ذوي اإلعاقة في العمل

1

املوضوع األول حق املواطن ذوي اإلعاقة في العمل

نـــص املــــادة
املاد ة الثالثة:
العمــل حــق للمواطــن ،ال يجــوز لغيــره
ممارســته إال بعــد توافــر الشــروط املنصــوص
عليهــا فــي هــذا النظــام ،واملواطنــون
متســاوون فــي حــق العمــل .

الـــشـــرح
·حـــق املواطـــن مـــن ذوي اإلعاقـــة في
التوظيـــف بشـــكل عام.
·حق املواطـــن ذوي اإلعاقة فـــي الوظيفة
التوظيـــف طاملـــا تتوفر وتنطبـــق عليه
شـــروط الوظيفة.
·املســـاواة فـــي الفـــرص الوظيفيـــة
للمتقدمين للتوظيـــف بصرف النظر عن
وجـــود أعاقـــة أو عدمها.

املرجــع :نظام العمل
املـــادة :رقم ( / )3الباب األول (التعريفات و األحكام)  ,الفصل الثاني (األحكام العامة)
الصفحة14 :
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نـــص املــــادة
املادة الثالثة والعشرون:
لــكل مواطــن فــي ســن العمــل قــادر
علــى العمــل و راغــب فيــه أن يطلــب قيــد
اســمه فــي وحــدة التوظيــف ،مــع بيــان
تاريــخ مولــده ومؤهالتــه وآعمالــه الســابقة
ورغباتــه و عنوانــه.

الـــشـــرح
·حق املواطـــن ذوي اإلعاقة فـــي الوظيفة
والتوظيـــف طاملـــا هو في ســـن العمل
وقـــادر علـــى العمـــل والقيـــام باملهام
األساســـية للوظيفة.
·حق املوظف ذوي اإلعاقة في قيد اســـمه
في وحـــدة التوظيف لضمـــان حقوقه في
الوظيفة.

املرجع :نظام العمل
املادة :رقم )  / ( 23الباب الثاني )تنظيم عمليات التوظيف( /الفصل االول)وحدات التوظيف(
الصفحة19 :
نـــص املــــادة
املادة الثامنة والعشرون:
علــى كل صاحــب عمــل يســتخدم خمــس
وعشــرين عامــا فأكثــر ،وكانــت طبيعــة
العمــل لديــه تمكنــه مــن تشــغيل املعوقين
الــذي تــم تأهيلهــم مهنيــا ،ســواء أكان
ذلــك عــن طريــق ترشــيح وحــدات التوظيــف
أو غيرهــا .وعليــه أن يرســل إلــى مكتــب
العمــل املختــص بيانــا بعــدد الوظائــف و
األعمــال التــي يشــغلها املعوقــون الذيــن
تــم تأهيلهــم مهنيــا ،وأجــر كل منهــم.

الـــشـــرح
·تحديد نســـب التوظيف لألشـــخاص ذوي
اإلعاقـــة القادريـــن على العمـــل مقارنة
بالعـــدد اإلجمالي ملوظفي املنشـــأة.
·حق صاحب العمل في توظيف االشـــخاص
ذوي اإلعاقـــة الذين تـــم تأهيلهم مهنيًا
لاللتحاق بوظائف تتناســـب مـــع اإلعاقة
والقدرات.
·واجـــب صاحـــب العمـــل أن يرســـل بيان
بعـــدد الوظائف التي يشـــغلها موظفين
ذوي إعاقـــة واألجر (الراتـــب) الذي يتقاضاه
املوظـــف لتثبيـــت املعلومـــات لـــدى
مكاتـــب العمل وحتى يســـتطيع الحصول
علـــى الخدمـــات واملزايـــا املقدمة من
الـــوزارة في احتســـاب املوظفيـــن ذوي
ا إل عا قة .

املرجع :نظام العمل
املادة :رقم )  / ( 28الباب الثاني )تنظيم عمليات التوظيف( /الفصل الثاني)توظيف املعاقين(
الصفحة21:
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املوضوع الثاني:
مساعدة املوظفين ذوي اإلعاقة في الحصول

على الوظائف واألعمال املناسبة لقدراتهم

2

املوضوع الثاني مساعدة املوظفين ذوي اإلعاقة في الحصول على الوظائف واألعمال املناسبة لقدراتهم
نـــص املــــادة

املادة الثانية والعشرون:
توفــر الــوزارة وحــدات للتوظيــف دون مقابــل
فــي األماكــن املناســبة ألصحــاب العمــل
والعمــال  ،تقــوم بمــا يأتــي :
.1

1مســاعدة العمــال فــي الحصــول علــى
األعمــال املناســبة ،ومســاعدة أصحــاب
األعمــال فــي إيجــاد العمــال املناســبين.

2 .2جمــع املعلومــات الضروريــة عــن ســوق
العمــل وتطــوره وتحليلهــا؛ لكــي تكــون
فــي متنــاول مختلــف الهيئــات العامــة
والخاصــة املعنيــة بشــؤون التخطيــط
االقتصــادي واالجتماعــي .

الـــشـــرح

·مطابقة األعمال الشـــاغرة املتناســـبة مع
احتياجات العمـــال مـــن ذوي اإلعاقة بناء
على مطابقـــة مهام العمل مـــع قدرات
ومهـــارات العامـــل وذلك لالســـتفادة
ا لقصو ى .
·حـــق الباحـــث عـــن العمـــل ذوي اإلعاقة
باالســـتعانة بوحـــدات التوظيف للحصول
علـــى وظيفـــة تتناســـب مـــع اإلعاقة
و ا لقد ر ا ت .
·حـــق الباحـــث عـــن العمـــل ذوي اإلعاقة
باالســـتفادة من وحدات التوظيف وبرامج
النصـــح واملعونـــة فيما يخـــص التأهيل
والتدريـــب املهني وإعـــادة التأهيل.
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نـــص املــــادة
 3 .3تنفيذ الواجبات اآلتية :
١.٣

تسجيل طالبي العمل .

الـــشـــرح
·حق صاحب العمل في االســـتعانة بوحدات
التوظيـــف للوصول للباحثيـــن عن العمل
ذوي اإلعاقـــة من خالل مطابقـــة القدرات
واملؤهـــات مـــع متطلبـــات الوظيفة
و ا لعمل .

٢.٣

الحصـول علـى بيانـات باألعمـال الشـاغرة
مـن أصحـاب األعمـال.

٣.٣

إحالـة طلبـات العمـال لألعمـال الشـاغرة
ا ملال ئمـة .

٤.٣

تقديـم النصـح واملعونة إلـى طالبي العمل
فيمـا يختـص بالتأهيل والتدريـب املهني،
أو بإعـادة التدريـب اللازم للحصـول علـى
األعمال الشـاغرة.

·واجـــب صاحـــب العمـــل فـــي توفيـــر
املعلومـــات األساســـية عـــن العاملين
ذوي االعاقـــة لديه للمســـاندة في توثيق
البيانات الخاصة بســـوق العمـــل وتطويره
وخدمة التخطيط االقتصـــادي واالجتماعي
بشـــكل عام.

٥.٣

غير ذلك من األمور التي تقررها الوزارة .

·حق صاحب العمـــل في مطالبـــة وحدات
التوظيـــف تقديـــم النصح واملشـــورة
والدعـــم في كيفيـــة تقديـــم الخدمات
التيســـيرية والوصول الشـــامل لتسهيل
عمـــل املوظفيـــن ذوي اإلعاقة.
·حــق املوظــف ذوي اإلعاقــة مــن التأكــد بــأن
بياناتــه األساســية عــن التوظيــف مســجلة
لــدى مكاتــب العمــل لضمــان حقــه
فــي التأمينــات االجتماعيــة واملكافئــات
املختلفــة.

املرجــع :نظام العمل
املـادة :رقم ( / )22الباب الثاني (تنظيم عمليات التوظيف)  /الفصل األول (وحدات التوظيف)
الصفحة19 :

9
الدليل االسترشادي ملواد نظام العمل ومواد اللوائح التنفيذية لتوضيح الحقوق والواجبات لتوظيف وعمل األشخاص ذوي اإلعاقة

نـــص املــــادة
املادة الخامسة والعشرون:
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب
العمل املختص ما يأتي:
.1

1بيانـا باألعمـال الشـاغرة واملسـتحدثة،
أنواعهـا ،ومكانهـا ،واألجـر املخصـص
لهـا ،والشـروط اللازم توافرها لشـغلها،
وذلـك فـي مـدة ال تجـاوز خمسـة عشـر
يومـا مـن تاريـخ شـغورها أو اسـتحداثها.

2 .2إشــعارًا بمــا اتخــذه بشــأن توظيــف
املواطــن لــذي رشــحته وحــدة التوظيــف
خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ تســ ّلم
خطــاب الترشــيح .
3 .3بيانــا بأســماء عمالــه ،ووظائفهــم،
ومهنهــم ،وأجورهــم ،وأعمارهــم،
وجنســياتهم ،وأرقــام رخــص العمــل لغيــر
الســعوديين وتواريخهــا وغيــر ذلــك مــن
البيانــات التــي تحددهــا الالئحــة.
4 .4تقريــرًا عــن حالــة العمــل وظروفــه
وطبيعتــه ،والنقــص والزيــادة فــي
األعمــال املتوقعــة خــال الســنة التاليــة
لتاريــخ التقريــر.
5 .5ترســل البيانــات املشــار إليهــا فــي
الفقرتيــن  4 ،3مــن هــذه املــادة خــال
شــهر محــرم مــن كل عــام.

الـــشـــرح

تطبيق املـــادة بجميع البنود الـــواردة فيها
للمســـاعدة في مطابقة األعمال الشـــاغرة
املتناســـبة مع طلبـــات العمـــال من ذوي
اإلعاقـــة من خـــال مطابقة مهـــام العمل
مع مهـــارات العامل لضمـــان التالي:
·حـــق صاحب العمـــل في توظيـــف العمال
الذيـــن تتناســـب قدراتهـــم وإعاقتهم
مـــع متطلبات العمل لضمان االســـتفادة
القصوى مـــن أداء العمال.
·حق املوظـــف ذوي اإلعاقة فـــي الوظيفة
والقيـــام بمتطلبات العمل واالســـتفادة
القصوى مـــن الوظيفة.
·واجـــب صاحب العمل فـــي توفير وتقديم
جميع البيانات املذكـــورة في نص املادة
إلـــى مكاتب العمل املختصة للمســـاندة
في توثيـــق املعلومات لـــدى وزارة العمل
والتنميـــة اإلجتماعية ولضمان اســـتفادته
مـــن الخدمـــات واملزايا التـــي تقدمها
الـــوزارة ألصحـــاب العمل من خـــال نظام
العمل وبرنامـــج نطاقـــات وبرامج الدعم
ا أل خر ى .

املرجــع :نظام العمل
املـادة :رقم ( / )25الباب الثاني (تنظيم عمليات التوظيف)  /الفصل الثاني (وحدات التوظيف)
الصفحة19 :
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الدليل االسترشادي ملواد نظام العمل ومواد اللوائح التنفيذية لتوضيح الحقوق والواجبات لتوظيف وعمل األشخاص ذوي اإلعاقة

نـــص املــــادة
املادة الثانية والخمسون:
.1

1مــع مراعــاة مــا ورد فــي املــادة (الســابعة
والثالثيــن) مــن هــذا النظــام ،تضــع
الــوزارة تموذجــا موحــدًا لعقــد العمــل
يحتــوي بصــورة أساســية علــى :اســم
صاحــب العمــل ومكانــه ،واســم العامــل
وجنســيته ،ومــا يلــزم إلثبــات شــخصيته،
وعنــوان إقامتــه واألجــر املتفــق عليــه
بمــا فــي ذلــك املزايــا والبــدالت ،ونــوع
العمــل ومكانــه ،وتاريــخ االلتحــاق بــه،
ومدتــه إن كان محــدد املــدة.

2 .2يجــب أن يكــون عقــد العمــل وفــق
النمــوذج املشــار إليــه مــن هــذه املــادة،
ولطرفــي العقــد أن يضيفــا إليــه بنــودًا
أخــرى ،بمــا ال يتعــارض مــع مــع أحــكام
هــذا النظــام وآلئحتــه والقــرارات الصادرة
تنفيــذًا لــه.

الـــشـــرح
·واجب صاحب العمـــل أن يوفر عقد العمل
والـــذي يحتـــوي علـــى البنـــود املحددة
في نـــص املـــادة ويكون هـــو املرجعية
التعاقديـــة مع العامـــل ذوي اإلعاقة.
·حـــق العامـــل ذوي اإلعاقة فـــي مطالبة
صاحـــب العمل بعقـــد العمـــل املحدد
بموجب البنود األساســـية املشار لها في
نـــص املادة إلثبـــات العالقـــة التعاقدية
مع صاحـــب العمل.
·واجب العامـــل ذوي اإلعاقة مـــن التحقق
من البيانات األساســـية املطلوب توفيرها
في بنود عقـــد العمل.
·لطرفـــي العالقـــة إضافة أي بنـــود أخرى
كتابيـــا لتســـهيل وتوضيـــح العالقـــة
التعاقديـــة.

املرجــع :نظام العمل
املـادة :رقم ( / )52الباب الخامس (عالقات العمل)  /الفصل األول (عقد العمل)
الصفحة30 :
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الدليل االسترشادي ملواد نظام العمل ومواد اللوائح التنفيذية لتوضيح الحقوق والواجبات لتوظيف وعمل األشخاص ذوي اإلعاقة

نـــص املــــادة
املادة الثالثة والخمسون:
اذا كان العامــل خاضعــا لفتــرة تجربــة ،وجــب
النــص علــى ذلــك صراحــة فــي عقــد العمــل،
وتحديدهــا بوضــوح بحيــث ال تزيــد علــى
تســعين يومــا .ويجــوز بإتفــاق مكتــوب بيــن
العامــل وصاحــب العمــل تمديــد فتــرة
التجربــة ،علــى أال تزيــد علــى مائــة وثمانيــن
يومــأً .وال تدخــل فــي حســاب فرتــة التجربــة
إجــازة عيــد الفطــر واألضحــى واإلجــازة
املرضيــة .ولــكل مــن الطرفيــن الحــق فــي
إنهــاء العقــد خــال هــذه الفتــرة مــا لــم
يتضمــن العقــد نصــا يعطــي الحــق فــي
اإلنهــاء ألحدهمــا.

الـــشـــرح
·ينطبــق مــا ورد فــي نــص املــادة فــي
التعامــل مــع العامــل ذوي اإلعاقــة.

املرجــع :نظام العمل
املـادة :رقم ( / )53الباب الخامس (عالقات العمل)  /الفصل األول (عقد العمل)
الصفحة35 :
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الدليل االسترشادي ملواد نظام العمل ومواد اللوائح التنفيذية لتوضيح الحقوق والواجبات لتوظيف وعمل األشخاص ذوي اإلعاقة

نـــص املــــادة
املادة الرابعة والخمسون:
ال يجــوز وضــع العامــل تحــت التجربــة أكثــر
مــن مــرة واحــدة لــدى صاحــب عمــل واحــد.
واســتثناء مــن ذلــك يجــوز بإتفــاق طرفــي
العقــد  -كتابــة  -إخضــاع العامل لفتــرة تجربة
أخــرى بشــرط أن تكــون فــي مهنــة أخــرى
أو عمــل آخــر ،أو أن يكــون قــد مضــى علــى
إنهــاء عالقــة العمــل بصاحــب العمــل مــدة
ال تقــل عــن ســتة أشــهر .واذا أنهــي العقــد
خــال فتــرة التجربــة فــإن أيــا مــن الطرفيــن
ال يســتحق تعويضــا ،كمــا ال يســتحق العامــل
مكافــأة نهايــة الخدمــة عــن ذلــك.

الـــشـــرح
·واجـــب صاحـــب العمل فـــي تطبيق نص
املـــادة عند توظيف العامـــل ذوي اإلعاقة
فيما يتعلق بالفتـــرة التجريبية املخصصة
با لو ظيفة .
·حـــق املوظـــف ذوي اإلعاقة فـــي ضمان
تطبيـــق املـــادة للفتـــرة التجريبيـــة
املخصصـــة للوظيفة بعدم اســـتحقاق
صاحب العمـــل أي تعويض فـــي حال كان
إنهـــاء عقـــد العمل من قبـــل املوظف
ذوي االعاقـــة خالل فتـــرة التجربة وكذلك
عدم اســـتحقاق املوظـــف ذوي االعاقة أي
تعويـــض أو مكافأة نهايـــة خدمة في حال
تم فســـخ عقد العمل مـــن قبل صاحب
العمـــل خالل تلـــك الفترة .

املرجــع :نظام العمل
املـادة :رقم ( / )54الباب الخامس (عالقات العمل)  /الفصل األول (عقد العمل)
الصفحة31 :
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الدليل االسترشادي ملواد نظام العمل ومواد اللوائح التنفيذية لتوضيح الحقوق والواجبات لتوظيف وعمل األشخاص ذوي اإلعاقة

نـــص املــــادة

الـــشـــرح

املادة الثامنة:
فـــي تنفيـــذ أحـــكام املـــواد (الثانيـــة
والعشـــرون ،والثالثـــة والعشـــرون ،والرابعة
والعشـــرون ،والخامســـة والعشـــرون) من
النظام يتم التنســـيق بين الـــوزارة وصندوق
تنميـــة املوارد البشـــرية من أجـــل تفعيل
ودعم وحـــدات التوظيـــف التابعة للصندوق
للقيـــام بدورهـــا فـــي توظيـــف األيـــدي
العاملـــة الوطنيـــة ،وتأهيلهـــا وتدريبها،
وإحاللهـــا محـــل العمالـــة الوافدة.

·تنطبق أحـــكام وبنود املـــواد املذكورة
فـــي التعامـــل مع حـــاالت العمـــال ذوي
ا إل عا قة .
·واجـــب العامـــل ذوي اإلعاقـــة اإلملام بما
ورد فـــي نص املـــادة املذكورة ملعرفة
حقوقـــه وواجباتـــه فيما يخـــص التقدم
للتوظيـــف ،وفرص العمـــل ،والتعامل مع
وحـــدات التوظيف.

املرجــع :الالئحة التنفيذية
املـادة :رقم ()8
الصفحة6 :
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الدليل االسترشادي ملواد نظام العمل ومواد اللوائح التنفيذية لتوضيح الحقوق والواجبات لتوظيف وعمل األشخاص ذوي اإلعاقة

نـــص املــــادة

الـــشـــرح

املادة العاشرة:
فـــي تنفيـــذ أحـــكام (املـــادة الثامنـــة
والعشـــرون) مـــن النظـــام:

·تعتبر هذه املـــادة املرجعيـــة للتعريف
الرســـمي املقصود بالشخص ذوي اإلعاقة
من منظـــور العمل.

بموجـــب تقرير طبي صـــادر عـــن وزارةالصحة أو

· واجب املنشـــأة (صاحب العمـــل) العمل
بمـــا ورد في بنود املادة فـــي حال توظيف
عاملين ذوي إعاقة.

 .١يقصد بالشـــخص ذوي اإلعاقة كل شخص يثبت
املستشـــفيات في القطاعات الحكومية األخرى
أو بموجـــب إحدى البطاقـــات التعريفية الصادرة

عن وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية أن لديه
إعاقـــة دائمـــة أو أكثر مـــن اإلعاقـــات التالية:
اإلعاقـــة البصرية ،اإلعاقـــة الســـمعية ،اإلعاقة

العقليـــة ،اإلعاقة الجســـمية ،اإلعاقـــة الحركية،

صعوبـــات التعلم ،صعوبـــات النطـــق والكالم،
اإلضطربات الســـلوكية ،اإلضطرابـــات االنفعالية،
التوحـــد ،أو أي إعاقـــة أخرى تتطلب أحد أشـــكال

·واجب العاملين ذوي اإلعاقة العمل بما ورد
في بنـــود املادة للتعـــرف على حقوقهم
وواجباتهم بما يخـــص التوظيف والعمل.
·الرجـــوع للبنـــد ( )1في املـــادة ملعرفة
املقصـــود بالشـــخص ذوي اإلعاقـــة.

الترتيبات و الخدمات التيســـيرية.

 .٢يقصـــد بالترتيبـــات والخدمـــات التيســـيرية:
التعديالت الهندســـية ومواءمة ظـــروف وبيئة
العمـــل وفقـــا للمعايير املنصـــوص عليها في
الباب الثانـــي من مجلد اإلشـــتراطات املعمارية
فـــي كود البناء الســـعودي ،وأي مـــن الترتيبات

·الرجـــوع للبنـــد ( )2في املـــادة ملعرفة
املقصـــود بالترتيبـــات والخدمـــات
التيسيرية املســـاندة لعمل العاملين ذوي
ا إل عا قة .

املبينـــة فـــي الجـــدول االسترشـــادي املرفق

بهـــذه الالئحـــة (امللحـــق رقم  )3متـــى كانت
ضروريـــة والزمة لتمكين الشـــخص ذوي اإلعاقة

مـــن القيام بمهـــام عمله.

 .٣يقصد بالقدرة على العمل :اســـتيفاء الشخص
ذوي اإلعاقة لشـــروط شـــغل الوظيفة ،أو العمل
املتقدم لـــه بما في ذلك املتطلبـــات العلمية
و/أو املهنيـــة و/أو املهاريـــة أو متطلبات أخرى

· الرجـــوع للبنـــد ( )3في املـــادة ملعرفة
املقصود بالقدرة على العمل للشـــخص
ذوي اإلعاقة.

ليتمكن من القيـــام بمهام عمله.
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نـــص املــــادة
 .٤يشـــترط إلحتساب الشـــخص ذوي اإلعاقة بأكثر
مـــن واحـــد وفـــق برنامـــج تحفيز املنشـــأت

لتوطيـــن الوظائـــف (نطاقات) مـــا يلي:

الـــشـــرح

·الرجـــوع للبنـــد ( )4في املـــادة ملعرفة
اشتراطات إحتساب الشـــخص ذوي اإلعاقة
وفق برنامـــج نطاقات.

أ .أن يحصـــل الشـــخص ذوي اإلعاقة على بطاقة

تعريفية مـــن وزارة العمل والتنميـــة اإلجتماعية
تبين نوع ودرجـــة اإلعاقة.

ب .أن تتوافـــق مهـــام وطبيعـــة الوظيفة التي

يشـــغلها العامـــل ذوي اإلعاقة مع نـــوع ودرجة
إ عا قته .

 .٥لكل عامل االســـتفادة من الخدمات والترتيبات
التيســـيرية الضروريـــة لتمكينـــه مـــن القيام
بمهام عملـــه اذا ثبت بموجـــب تقرير طبي عن

الجهـــات املنصـــوص عليها في البنـــد ( )1من

·الرجـــوع للبنـــد ( )5في املـــادة ملعرفة
كيفيـــة التعامل مع العامـــل ذوي اإلعاقة
في حال حـــدوث إصابـــة أو إعاقة.

هذه املـــادة إصابته بمـــرض أو إعاقة ليس من

شـــأنها إقعاده مـــن العمل لفترة تتجـــاوز مائة
وعشـــرين يومًا من تاريـــخ اإلصابة.

 .٦يتمتـــع العاملـــون ذوي اإلعاقـــة بجميع حقوق
ومزايـــا العاملين اآلخرين املنصـــوص عليها في

نظـــام العمل ،أو هـــذه اآلئحـــة ،أو آلئحة تنظيم

العمل

للمنشأة.

 .٧ال يجـــوز أن تكـــون اإلعاقـــة بذاتها ســـببًا في
رفـــض توظيـــف األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ،أو
ترقيتهم ،أو اســـتفادتهم من برامـــج التدريب

املهنـــي اذا توافر شـــرط القدرة علـــى العمل
وفقًا للتعريف الـــوارد في البنـــد ( )3من هذه

·الرجـــوع للبنـــود ( )8 ،7 ،6فـــي املـــادة
ملعرفة كيفيـــة التعامل مـــع العاملين
ذوي اإلعاقـــة فيمـــا يخـــص الحـــق في
التوظيف ،مزايـــا العمل ،التدريـــب ،األجور
وغيرها مـــن أمـــور املتعلقـــة بالعمل.

ا ملا د ة .

 .٨ال يجـــوز التمييز في األجور بيـــن العاملين على
أساس اإلعاقة.
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نـــص املــــادة

الـــشـــرح

 .٩تحتفـــظ املنشـــأة بالبيانـــات الخاصـــة بإعداد
العاملين ذوي اإلعاقة لديهـــا ،وطبيعة عملهم
وأجورهم وأنواع الترتيبات والخدمات التيســـيرية

املقدمـــة لهـــم ،ويجـــب اإلفصاح عـــن تلك

البيانات ملفتشـــي العمل عنـــد الطلب.

 .١٠تكون طلبات التوظيف املقدمة من االشـــخاص
ذوي اإلعاقة وفقًا للنمـــاذج والضوابط املعمول
بها في صندوق تنمية املوارد البشـــرية.

 .١١تلتـــزم املنشـــأة التـــي توظـــف ذوي اإلعاقة

·الرجـــوع للبنـــد ( )9في املـــادة ملعرفة
كيفية اإلحتفاظ بالبيانات األساســـية عن
العامليـــن ذوي اإلعاقة.
· الرجـــوع للبنـــد ( )10في املـــادة ملعرفة
كيفيـــة التقديـــم للباحثين عـــن العمل
مـــن ذوي اإلعاقة ،وألصحـــاب األعمال في
كيفية الحصول عـــن متقدمين  /باحثين
عـــن العمل مـــن ذوي اإلعاقة.

باإلشـــتراطات املكانيـــة والخدمات التيســـيرية

· الرجـــوع للبنـــد ( )11في املـــادة من قبل
املنشـــأت ملعرفة اإلشـــتراطات املكانية
والخدمات والترتيبات التيســـيرية املقترح
توفيرهـــا للعاملين مـــن ذوي اإلعاقة.

التفتيشـــية للمنشـــأت ،التحقـــق مـــن عدد

·واجـــب صاحـــب العمـــل والعاملين من
ذوي اإلعاقـــة الرجـــوع للملحـــق رقم - 3
املرفق باالئحة التنفيذيـــة  -والذي يوضح
الترتيبات والخدمات التيســـيرية في بيئة
العمـــل للعمـــال ذوي اإلعاقـــات الدائمة
واملؤقتـــة والعمـــال املصابيـــن بمرض
يجعلهم فـــي وضعيـــة اإلعاقة.

املنصـــوص عليها فـــي الجدول االسترشـــادي

املرفق بهـــذه الالئحـــة (امللحـــق رقم .)3

 .١٢على مفتشـــي العمل عنـــد القيـــام بالزيارات
العامليـــن ذوي اإلعاقة ،وطبيعـــة عملهم ،ونوع

الترتيبـــات والخدمات التيســـيرية املقدمة لهم.

·الرجـــوع للبنـــد ( )12في املـــادة ملعرفة
دور مفتشـــي العمل عند القيام بالزيارات
التفتيشـــية للمنشـــأت لكي يكون واضح
واجب صاحب العمل فـــي توضيح البيانات
الخاصـــة بالعامليـــن ذوي اإلعاقة؛ وواجب
العامليـــن ذوي اإلعاقة مـــن التأكد من أن
الجوانـــب املذكورة في البنـــد قائمة من
قبل صاحـــب العمل.

املرجــع :الالئحة التنفيذية
املـادة :رقم ( / )10قواعد وإجراءات أخرى
الصفحة6 :
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املوضوع الثالث:
توفير الترتيبات التيسيرية في بيئة العمل

3

املوضوع الثالث توفير الترتيبات التيسيرية في بيئة العمل

نـــص املــــادة
املادة السادسة والعشرون :
.1

1علـــى جميـــع املنشـــآت فـــي مختلف
أنشـــطتها  ،وأيًا كان عدد العاملين فيها
 ،العمـــل على اســـتقطاب الســـعوديين
وتوظيفهم  ،وتوفير وســـائل استمرارهم
في العمـــل  ،وإتاحة الفرصة املناســـبة
لهم إلثبـــات صالحيتهـــم للعمل  ،عن
طريق توجيههـــم وتدريبهم وتأهيلهم
لألعمال املوكولـــة إليهم.

الـــشـــرح
·واجـــب صاحب العمـــل في اســـتقطاب
الباحثين عن العمـــل ذوي اإلعاقة بموجب
قرار نطاقات في احتســـاب االشخاص ذوي
اإلعاقـــة ( )4:1من باب التوطين والســـعودة.
·واجب صاحـــب العمل توفير ما يســـتلزم
من ترتيبات تيســـيرية لتمكين إستمرارية
العامـــل ذوي اإلعاقـــة علـــى رأس العمل
والقيـــام بمهام الوظيفـــة والعمل.
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نـــص املــــادة
2 .2يجب أال تقل نســـبة العمال السعوديين
الذين يســـتخدمهم صاحب العمل عن
 75%من مجمـــوع عمالـــه .وللوزير في
حالـــة عدم توافـــر الكفايـــات الفنية أو
املؤهالت الدراســـية ،أو تعذر إشـــغال
الوظائف باملواطنيـــن أن يخفض هذه
ا لنسبة ا ملؤ قتة .

الـــشـــرح
·حق صاحـــب العمـــل في الحصـــول على
النصح واملشـــورة والدعم املالي لتوظيف
املواطـــن ذوي اإلعاقة من خـــال وحدات
ومراكز التوظيف.
·حق الباحث عـــن العمـــل ذوي اإلعاقة في
االســـتعانة بوحدات ومراكز التوظيف ألخذ
املشـــورة والبحث عن الوظيفة املناسبة
لقد راته.
·حق الباحث عـــن العمـــل ذوي اإلعاقة في
طلـــب بعض الخدمـــات التيســـيرية من
صاحب املنشأة لتســـهيل قيامه بمهام
ا لو ظيفة .

املرجــع :نظام العمل
املـادة :رقم ( / )26الباب الثاني (تنظيم عمليات التوظيف)  /الفصل األول (وحدات التوظيف)
الصفحة22 :
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نـــص املــــادة

الـــشـــرح

املادة الثامنة والخمسون :
.1

1ال يجوز لصاحب العمـــل أن ينقل العامل
بغيـــر موافقتـــه  -كتابة  -مـــن مكان
عمله األصلـــي إلى مكان آخـــر يقتضي
تغيير محـــل إقامته.

2 .2لصاحـــب العمل فـــي حـــاالت الضرورة
التـــي تقتضيها ظـــروف عارضة وملدة
ال تتجـــاوز ثالثيـــن يومـــا في الســـنة
تكليـــف العامـــل بعمـــل فـــي مكان
يختلـــف عـــن املـــكان املتفـــق عليه
عن اشـــتراط موافقته ،علـــى أن يتحمل
صاحـــب العمل تكاليف انتقـــال العامل
وإقامتـــه خالل تلـــك املدة.

·ينطبق مـــا ورد ذكـــره في نـــص املادة
علـــى العامـــل ذوي اإلعاقة.
·حـق العامـل ذوي اإلعاقـة فـي الشـرح
والتوضيـح لصاحـب العمـل عـن أي أضـرار
معنويـة أو ماديـة قـد يتعـرض لهـا مـن
جـراء نقـل عمله ملـكان آخـر بهـدف عدم
النقـل.
·عند الضرورة لنقـل املوظفين ذوي اإلعاقة
من مـكان إقامتهم يتوجب مراعـاة ما لهم
من إسـتقرارهم املتعلق بالترتيبات الخاصة
بإعاقتهـم فـي البيئـة الحاليـة املحيطـة
بهـم ومراعـاة الصعوبـات التـي يواجهوهـا
فـي املواصلات والتنقل.
·علـى صاحب العمـل مراعاة الظـروف البيئية
للعامـل ذوي اإلعاقة وعدم نقل مكان عمله
منعـا من التسـبب فـي تكبـل صعوبات في
املواصلات والتنقـل .وان كان هناك سـبب
مشـروع فيجـب التأكـد مـن عـدم الحـاق أي
ضرر جسـيم سواء كان جسـمي او مادي على
املوظف.

املرجــع :نظام العمل
املـادة :رقم ( / )58الباب الخامس (عالقات العمل)  /الفصل األول (عقد العمل)
الصفحة31 :
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نـــص املــــادة

املادة الستون:
مـع عـدم اإلخلال بمـا تضمنتـه املـادة (الثامنة
والثالثـون) مـن هـذا النظـام ،ال يجـوز تكليـف
العامـل بعمـل يختلـف اختالفـا جوهريـا عـن
العمـل املتفـق عليـه بغيـر موافقتـه الكتابيـة
إال فـي حـاالت الضـرورة التـي قـد تقتضيهـا
ظـروف عارضة وملـدة ال تتجاوز ثالثيـن يومًا في
الــســنـة.

الـــشـــرح
·ينطبـــق مـــا ورد فـــي نص هـــذه املادة
علـــى املوظف ذوي اإلعاقـــة حيث ال يجوز
تكليفه بعمـــل يختلف بشـــكل جوهري
عن ما هـــو محدد في الوصـــف الوظيفي
ومتفـــق عليه بيـــن الطرفيـــن بموجب
العقد أو بموجب اشـــعار كتابـــي بتراضي
بيـــن الطرفيـــن؛ وان كان هنـــاك ضرورة
لذلـــك التكليف فينطبـــق ماهو موضح
في نـــص املادة.
·على صاحـــب العمل التقيد بمـــا ورد في
نص املادة تجـــاه املوظـــف ذوي اإلعاقة
والتاكـــد مـــن ان التكليف محـــدد خطيا
بعد التفاهـــم واالتفاق مـــع املوظف.

املرجــع :نظام العمل
املـادة :رقم ( / )60الباب الخامس (عالقات العمل)  /الفصل األول (عقد العمل)
الصفحة31 :

نـــص املــــادة
املادة الثانية والستون:
إذا حضــر العامــل ألداء عملــه فــي الوقــت
املحــدد لذلــك  ،أو بيــن أنــه مســتعد ألداء
عملــه فــي هــذا الوقــت  ،ولــم يمنعــه عــن
العمــل إال ســبب راجــع إلــى صاحــب العمــل ؛
كان لــه الحــق فــي أجــر املــدة التــي ال يــؤدي
فيهــا العمــل.

الـــشـــرح
·حــق العامــل ذوي اإلعاقــة فــي تقاضــي
األجــر عــن العمــل فــي حالــة انــه حضــر
او بيــن انــه مســتعد للحضــور للعمــل
وصاحــب العمــل هــو مــن طلــب منــه
عــدم الحضــور.
·علــى صاحــب العمــل ان يصــرف للعامــل
ذوي اإلعاقــة االجــر فــي حالــة انــه هــو
الــذي طلــب مــن العامــل عــدم الحضــور
للعمــل.

املرجــع :نظام العمل
املـادة :رقم ( / )62الباب الخامس (عالقات العمل)  /الفصل الثاني (الواجبات وقواعد التأديب)
الصفحة32 :
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نـــص املــــادة

الـــشـــرح

املادة الثانية والتسعون :
ال يجــوز حســم أي مبلــغ مــن أجــور العامــل
لقــاء حقــوق خاصــة دون موافقــة خطيــة
منــه ،إال فــي الحــاالت اآلتيــة :
اسـترداد قـروض صاحـب العمـل  ،بشـرط أال
يزيـد مـا يحسـم مـن العامل فـي هـذه الحالة
علـى  10%مـن أجـره .
.1

1اشــتراكات التأمينــات االجتماعيــة  ،وأي
اشــتراكات أخــرى مســتحقة علــى العامــل
ومقــررة نظامــا.

2 .2اشــتراكات العامــل فــي صنــدوق االدخــار
والقــروض املســتحقة للصنــدوق.

·ينطبـــق مـــا ورد فـــي نص املـــادة على
العامليـــن مـــن ذوي اإلعاقة.
·واجب صاحـــب العمـــل في التقيـــد بما
ورد فـــي نـــص املـــادة فـــي تعامله مع
العامليـــن ذوي اإلعاقـــة في منشـــأته.
·واجب العامـــل ذوي اإلعاقة فـــي التعرف
على مـــا ورد في نـــص املـــادة ملعرفة
حقوقـــه وواجباته تجاه املنشـــأة في حالة
األمور املاليـــة املذكورة.

3 .3أقســاط أي مشــروع يقــوم بــه صاحــب
العمــل لبنــاء املســاكن بقصــد
تمليكهــا للعمــال أو أي مزيــة أخــرى .
4 .4الغرامــات التــي توقــع علــى العامــل
بســبب املخالفــات التــي يرتكبهــا ،
وكذلــك املبلــغ الــذي يقتطــع منــه
مقابــل مــا أتلفــه .
5 .5اســتيفاء ديــن إنفــاذًا ألي حكــم قضائــي،
علــى أالّ يزيــد مــا يحســم شــهريًا لقــاء
ذلــك علــى ربــع األجــر املســتحق للعامــل
مــا لــم يتضمــن الحكــم خــاف ذلــك.
ويســتوفى ديــن النفقــة أو ً
ال  ،ثــم ديــن
املــأكل وامللبــس واملســكن قبــل
الديــون األخــرى.

املرجــع :نظام العمل
املـادة :رقم ( / )92الباب السادس (شروط العمل وظروفه)  /الفصل األول (األجور)
الصفحة41 :
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نـــص املــــادة
املادة الحادية والعشرون بعد املائة:
علــى صاحــب العمــل حفــظ املنشــأة فــي
حالــة صحيــة ونظيفــة ،وإنارتهــا وتأميــن
امليــاه الصالحــة للشــرب واالغتســال ،وغيــر
ذلــك مــن قواعــد الحمايــة والســامة والصحة
املهنيــة وإجراءاتهــا ومســتوياتها وفقــا ملــا
يحــدده الوزيــر بقــرار منــه.

الـــشـــرح
·واجب صاحـــب العمـــل فـــي التأكد من
جانب الصحة والســـامة وحماية العاملين
ذوي اإلعاقـــة خاصـــة في مناطـــق العمل
التـــي بها معـــدات ثقيلة ،وأيضـــا دورات
امليـــاه املخصصة لإلعاقـــات الحركية.
·ينطبق نـــص املـــادة فـــي التعامل مع
العاملين ذوي اإلعاقـــة خاصة فيما يخص
جانب األمن والســـامة والحماية بشـــكل
عا م

املرجــع :نظام العمل
املــادة :رقــم ( / )121البــاب االثامــن (الوقايــة مــن مخاطــر العمــل و الوقايــة مــن الحــوادث

الصناعيــة الكبــرى و إصابــات العمــل و الخدمــات الصحيــة و اإلجتماعيــة) /الفصــل األول ( الوقاية
مــن مخاطــر العمــل)
الصفحة51 :
نـــص املــــادة

الـــشـــرح

املادة الثامنة واألربعون بعد املائة:
علــى كل صاحــب عمــل أن يوفــر لعمالــه
وســائل االنتقــال مــن محــل إقامتهــم ،أو
مــن مركــز تجمــع معيــن إلــى أماكــن العمــل،
وإعادتهــم يوميــا إذا كانــت هــذه األماكــن ال
تصــل إليهــا وســائل املواصــات املنتظمــة
فــي مواعيــد تتفــق مــع مواعيــد العمــل.

·ينطبق نص املـــادة علـــى العاملين من
ذوي اإلعاقة لتســـهيل التنقـــل من وإلى
مقر عملهم.

املرجــع :نظام العمل
املــادة :رقــم ( / )148البــاب االثامــن (الوقايــة مــن مخاطــر العمــل و الوقايــة مــن الحــوادث
الصناعيــة الكبــرى و إصابــات العمــل و الخدمــات الصحيــة و اإلجتماعيــة) /الفصــل األول (الوقاية
مــن مخاطــر العمــل)
الصفحة56 :
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املوضوع الرابع:
نسب التوظيف لألشخاص ذوي اإلعاقة

4

املوضوع الرابع نسب التوظيف لألشخاص ذوي اإلعاقة
نـــص املــــادة

الـــشـــرح
·تحديد نســـب التوظيف لألشـــخاص ذوي
اإلعاقـــة القادريـــن على العمـــل مقارنة
بالعـــدد اإلجمالي ملوظفي املنشـــأة.

املادة الثامنة والعشرون:
علـــى كل صاحـــب عمل يســـتخدم خمســـة
وعشـــرين عام ً
ال فأكثر  ،وكانت طبيعة العمل
لديه تمكنـــه من تشـــغيل املعوقين الذين

تـــم تأهيلهم مهنيـــا أن يشـــغل  4%على
األقل من مجموع عـــدد عماله من املعوقين
املؤهليـــن مهنيـــا  ،ســـواء أكان ذلك عن
طريق ترشـــيح وحـــدات التوظيـــف أو غيرها.
وعليه أن يرســـل إلى مكتـــب العمل املختص
بيانًا بعـــدد الوظائف واألعمال التي يشـــغلها
املعوقـــون الذين تم تأهيلهـــم مهنيًا  ،وأجر
كل منهم.

·تشـــجيع أصحـــاب االعمال علـــى توظيف
باحثيـــن عن عمـــل مـــن ذوي اإلعاقة.
·حـــق صاحـــب العمـــل أن يســـتفيد من
وحدات التوظيف الســـتقطاب باحثين عن
عمـــل ذوي إعاقة.
·واجـــب صاحـــب العمـــل ان يقيـــد لدى
مكاتب العمـــل اعداد الوظائـــف واالعمال
التي يشـــغلها املوظفيـــن ذوي اإلعاقة
واألجـــر الـــذي يتقاضوه.
·واجـــب العامـــل ذوي اإلعاقـــة التأكد من
ان بياناتـــه األساســـية التابعـــة للوظيفة
مقيدة لـــدى مكاتـــب العمـــل لضمان
حقوقـــه الوظيفيـــة وتبعاتها.

املرجــع :نظام العمل
املادة :رقم ( / )28الباب الثاني (تنظيم عمليات التوظيف)  /الفصل الثاني (توظيف املعوقين)
الصفحة21 :
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نـــص املــــادة

املادة التاسعة والعشرون:
إذا أصيــب أي عامــل إصابــة عمــل نتــج عنهــا
نقــص فــي قدراتــه املعتــادة ال يمنعــه مــن
أداء عمــل آخــر غيــر عملــه الســابق  ،فــإن علــى
صاحــب العمــل الــذي وقعــت إصابــة العامــل
بســبب العمــل لديــه توظيفــه فــي العمــل
املناســب باألجــر املحــدد لهــذا العمــل ،وال
يخــل هــذا بمــا يســتحقه مــن تعويــض عــن
إصابتــه.

الـــشـــرح

·حـــق العامـــل الـــذي أصيب ونتـــج عنها
نقـــص فـــي قدراتـــه املعتـــادة تمنعه
مـــن أداء عمله أن يطالـــب صاحب العمل
بتوظيفـــه فـــي العمل املناســـب باألجر
املحـــدد لهـــذا العمـــل ،وال يخـــل بما
يســـتحقه من تعويـــض عـــن إصابته.
·واجـــب صاحب العمـــل أن يوظف املوظف
الـــذي تعـــرض إلصابـــة بســـبب العمل
لديه علـــى وظيفة بديل مناســـبة باألجر
املحـــدد لهذا العمـــل ،وأن ال يخل هذا بما
يســـتحقه العامل املصاب مـــن تعويض
عن إصابته.

املرجــع :نظام العمل
املادة:رقم( /)29البابالثاني(تنظيمعملياتالتوظيف)/الفصلالثاني (توظيفاملعوقين)
الصفحة21 :
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املوضوع الخامس:
تدريب املوظفين ذوي اإلعاقة

5

املوضوع الخامس تدريــب املوظفيـن ذوي اإلعـــاقـة
نـــص املــــادة

املادة الثانية واألربعون:
علــى كل صاحــب عمــل إعــداد عمالــه
الســعوديين ،وتحســين مســتواهم فــي
األعمــال الفنيــة واإلداريــة واملهنيــة وغيرهــا،
بهــدف إحاللهــم تدريجيــا فــي األعمــال
التــي يقــوم بهــا غيــر الســعوديين .وعليــه
أن يعــد ســج ً
ال يقيــد فيــه أســماء العمــال
الســعوديين الذيــن أحلهــم محــل غيــر
الســعوديين بحســب الشــروط والقواعــد
التــي تحددهــا الالئحــة.

الـــشـــرح
·واجـــب صاحـــب العمـــل تجـــاه توطين
الوظائـــف وتشـــجيع توظيـــف و عمـــل
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة مـــن خـــال
االســـتفادة مـــن برنامج نطاقـــات وآلية
احتســـاب املواطنيـــن الســـعوديين في
التوظيـــف (  ) 4:1ومراعـــاة توفيـــر فرص
التدريـــب للرفـــع مـــن مســـتوى األداء
الوظيفـــي.
·واجـــب صاحـــب العمـــل ان يعد ســـجل
يقيـــد فيه اســـماء العمال الســـعوديين
ذوي اإلعاقـــة لتســـهيل تدقيـــق بياناته
تجاه هـــذه الفئة بما تنـــص عليه املادة
للتوطيـــن واللوائح.
·حـــق العامل مـــن ذوي اإلعاقـــة مطالبة
صاحـــب العمـــل بتوفير فـــرص التدريب
للرفـــع من مســـتوى أدائـــه الوظيفي.

املرجــع :نظام العمل
املــادة :رقــم ( / )42البــاب الرابــع (التدريــب والتأهيــل)  /الفصــل األول ( التدريــب والتأهيــل
للعامليــن لــدى صاحــب العمــل)
الصفحة27 :

26
الدليل االسترشادي ملواد نظام العمل ومواد اللوائح التنفيذية لتوضيح الحقوق والواجبات لتوظيف وعمل األشخاص ذوي اإلعاقة

نـــص املــــادة
املادة الثالثة و األربعون:
مع عدم اإلخـــال بما تنص عليـــه اتفاقيات
اإلمتيـــاز وغيرها من االتفاقيات من شـــروط
وقواعـــد خاصة بالتدريـــب والتأهيل؛ على كل
صاحب عمل يشـــغّل خمســـين عامـــا فأكثر
أن يؤهـــل أو يـــدرب على أعماله مـــن عماله

الســـعوديين مـــا ال يقـــل عـــن 12%مـــن
مجمـــوع عماله ســـنويًا ،ويدخـــل ضمن هذه
نســـبة العمال الســـعوديين الذيـــن يكملون
دراســـاتهم اذا كان صاحـــب العمـــل يتحمل
تكاليـــف الدراســـة .وللوزيـــر أن يرفع هذه
النســـبة في بعض املنشـــأت التـــي يحددها
بقـــرار منه.

الـــشـــرح
·ينطبق نـــص املادة علـــى العاملين ذوي
اإلعاقة في املســـاواة في فـــرص التدريب
والتأهيل.
·واجب صاحب العمل بالتقيـــد بما ورد في
نص املـــادة وتنظيم وتخطيـــط لفرص
التدريـــب وااللتحاق ببرامـــج التدريب من
اجل الرفـــع وتطوير مهـــارات املوظفين
ذوي اإلعاقـــة مســـاواة بزمالئهـــم فـــي
ا لعمل .
·حـــق العامـــل ذوي اإلعاقة فـــي مطالبة
صاحـــب العمـــل إعطائه فرصـــة االلتحاق
بالبرامج التدريبية التي تســـاعده في رفع
مســـتوى أدائه ولتطويـــر مهاراته.

املرجــع :نظام العمل
املــادة :رقــم ( / )43البــاب الرابــع (التدريــب والتأهيــل)  /الفصــل األول ( التدريــب والتأهيــل
للعامليــن لــدى صاحــب العمــل)
الصفحة27 :
نـــص املــــادة
املادة الرابعة واألربعون :
يجــب أن يشــتمل برنامــج التدريــب علــى
القواعــد والشــروط التــي تتبــع فــي التدريــب
 ،وعلــى مدتــه وعــدد ســاعاته والبرامــج
التدريبيــة النظريــة والعمليــة  ،وطريقــة
االختبــار والشــهادات التــي تمنــح فــي هــذا
الشــأن .وتحــدد الالئحــة املعاييــر والقواعــد
العامــة التــي ينبغــي اتباعهــا بهــذا
الخصــوص لرفــع مســتوى أداء العامــل مــن
حيــث املهــارة واإلنتاجيــة.

الـــشـــرح
·ينطبق نـــص املادة على فـــرص التدريب
لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وحقهـــم في
املســـاواة في الفـــرص مع مراعـــاة توفير
املـــادة العلمية بطرق متنوعة تتناســـب
واحتياجات الشـــخص واعاقته.
·حق املوظـــف ذوي اإلعاقة فـــي مطالبة
صاحـــب العمل بااللتحـــاق ببرامج التدريب
املختلفة مـــع توضيـــح احتياجاته وطرق
االســـتفادة من املادة العلميـــة املقرة
في البرنامـــج التعليمي/التدريبي.

املرجــع :نظام العمل
املــادة :رقــم ( / )44البــاب الرابــع (التدريــب والتأهيــل)  /الفصــل األول ( التدريــب والتأهيــل

للعامليــن لــدى صاحــب العمــل)
الصفحة27 :
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نـــص املــــادة

املادة السابعة عشر:
في تنفيذ أحـــكام (املادة الرابعـــة واألربعون) من
النظام:
أو ً
ال :يجـــب على املنشـــأة امللزمـــة بالتدريب أن
تتبـــع املعايير والقواعـــد اآلتية:
 .١إعداد برامـــج تدريبية متنوعة لـــكل مهنة من
املهن التـــي تحتاجها املنشـــأة فـــي عملها
بحيث تســـتهدف تلـــك البرامج رفـــع كفاءة
ومهـــارة العامـــل املتـــدرب املهنيـــة التي
يحتاجهـــا صاحب العمـــل ومحققـــة ألهدافه.
 .٢أن تركز املنشـــأة في برامجهـــا التدريبية على
أكثـــر املهن والحـــرف واألعمال التـــي يحتاجها
عملهـــا وبصفـــة خاصة تلـــك األعمـــال التي
يشغلها غير الســـعوديين بهدف إحالل العمال
الســـعوديين تدريجيًا محلهم فـــي العمال التي
يقومون بها.
 .٣عنـــد وجود معايير مهنيـــة أو اختبارات مهارات
فـــي أي قطـــاع كان ،مقررة وملزمـــة من قبل
الجهـــات الحكوميـــة املختصة مثـــل الهيئة
الســـعودية للتخصصـــات الطبيـــة ،أو غيرها،
فيجب أال تقـــل معايير التدريـــب التي تضعها
املنشـــأة عن تلـــك املعايير.

الـــشـــرح
· الرجـــوع إلـــى البنـــود املحـــددة في
نص املـــادة ملعرفة حقـــوق وواجبات
كل مـــن صاحب العمـــل والعامل ذوي
ٍ
اإلعاقة فيما يخـــص التدريب والتأهيل
واملعاييـــر والقواعـــد املرتبطة بذلك.
·الرجـــوع للجدول اإلسترشـــادي املرفق
مع الالئحـــة التنفيذية فـــي امللحق
رقـــم ( )3لإلســـتعانة واإلســـتفادة
من الخدمـــات والترتيبات التيســـيرية
املســـاندة للعامليـــن ذوي اإلعاقـــة
لتطبيقهـــا فيمـــا يخـــص البرامـــج
ا لتد ر يبية .
·البنود املحـــددة في املـــادة تنطبق
على العامليـــن ذوي اإلعاقة مع مراعاة
إستخدام األســـاليب التقنية املختلفة
والوســـائل التعليمية التـــي بموجبها
يســـهل توصيل املعلومـــة للعامل
ذوي اإلعاقة حســـب نـــوع اإلعاقة.
·ليـــس مـــن الضـــروري إعـــداد برامج
تدريبيـــة مخصصة فقـــط للعاملين
ذوي اإلعاقة وإنما يتم تكييف أســـاليب
توصيـــل املعلومـــة بمـــا يتناســـب
مـــع نوع إعاقـــة العامـــل ذوي اإلعاقة
ا ملتد ر ب .
·ينطبـــق نـــص املـــادة وبنودها على
العامليـــن ذوي اإلعاقـــة مـــع ضرورة
مراعـــاة تكييـــف التوصيـــف املهني
ليتناســـب مـــع قـــدرات واحتياجات
العامـــل ذوي اإلعاقـــة حســـب نـــوع
ا عا قته .

28
الدليل االسترشادي ملواد نظام العمل ومواد اللوائح التنفيذية لتوضيح الحقوق والواجبات لتوظيف وعمل األشخاص ذوي اإلعاقة

نـــص املــــادة

 .٤تحديـــد مدة برنامـــج التدريب وعدد ســـاعاته
يخضـــع لتقديـــر صاحـــب العمل حســـب نوع
ا لبر نا مج .
 .5تحديـــد مدة عمل العامل بعـــد انتهاء التدريب
تخضـــع لتقدير صاحب العمـــل؛ بحيث ال تتجاوز
املـــدة املماثلة ملـــدة برنامـــج التدريب الذي
خضـــع لـــه العامـــل ،اذا كان عقـــد العمل غير
محدد املـــدة ،أو باقي مدة العقـــد في العقود
محددة املـــدة اذا كانت املـــدة املتبقية من
عقد العمـــل أقل مـــن املـــدة املماثلة ملدة
برنامج التدريب.
 .6تتضمن البرامج تدريبات نظريـــة ،وعملية :ذات
مســـتوى واحد ،أو مســـتويات متعـــددة؛ تتدرج
حســـب مســـتوى مهارة وإنتاجية العامل؛ بحيث
تزيد مـــن مهارته وكفاءتـــه املهنية.
 .7تكون موضوعات البرامـــج التدريبية ذات عالقة
مباشـــرة أو غير مباشـــرة بطبيعة عمل املتدرب.
 .8تضمين البرامج التدريبية وســـائل اختبارت يتم
بموجبها التحقق من اجتيـــاز املتدرب للبرنامج
التدريبي.

الـــشـــرح

·حق صاحب العمل من طلب املشـــورة
والنصـــح مـــن وحـــدات التوظيـــف
فيما يخـــص كيفية مراجعـــة الوصف
الوظيفـــي ومتطلبـــات الوظيفـــة
للتناســـب مع احتياجـــات املوظفين
ذوي اإلعاقـــة لتســـهيل قيامهـــم
بمهـــام الوظيفـــة على اكمـــل وجه.
·حـــق املوظـــف ذوي اإلعاقـــة بطلب
من صاحب العمـــل التوضيح ملهامه
الوظيفية واملســـارات املهنية وبرامج
التدريب املتوفرة وكيفية االســـتفادة
منهـــا للرفع من مســـتوى أدائه.
·واجـــب صاحـــب العمل وضـــع خطط
زمنيـــة لبرامج التدريـــب والعمل على
ان تكـــون مناســـبة لتأهيـــل وتدريب
العمال بشـــكل عام ،وأيضـــا النظر في
كيفية اســـتفادة العامليـــن من ذوي
اإلعاقة بما يتناســـب مع نـــوع اإلعاقة
واحتياجاتهـــا من خالل أخذ املشـــورة
مـــن الجهـــات املختصـــة بشـــؤون
األشـــخاص ذوي اإلعاقة.

 .٩يحصـــل املتدرب الـــذي إجتاز االختبـــارات على
شهادة تتضمن اســـم املتدرب ،واسم البرنامج،
ونوعـــه ،ومـــدة البرنامـــج ،وســـنة التدريب،
واملهـــارات التي اكتســـبها ،ودرجـــة التقييم
التي حصـــل عليها؛ بحيث يكـــون التقييم من
خمس مســـتويات (ضعيف  -مقبـــول  -جيد -
جبد جـــدًا  -ممتاز).
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نـــص املــــادة

الـــشـــرح

 .١٠فـــي حالة حصـــول املتدرب علـــى تقييم اقل
من (جيد) فـــي البرنامج التدريبـــي الذي خضع
له ،يجـــب عليه أن يعيد البرنامـــج التدريبي بناء
على طلب املنشـــأة؛ وإعـــادة التدريب في هذه
الحالـــة تعتبر تدريبـــا جديدًا ،ويحتســـب ضمن
النســـبة املطلوبة للتدريب سنويًا.
 .١١يكـــون التدريـــب ونفقاته على حســـاب صاحب
العمـــل ،ويجـــوز للمنشـــأة أن تجـــري التدريب
في مقـــر العمل ،أو تعهـــد به إلى أحـــد مراكز
أو معاهـــد التدريـــب املعتمـــدة مـــن الجهة
املختصـــة؛ ويمكـــن أن يكون التدريـــب داخل
اململكـــة أو خارجها.
 .١٢على املنشـــأة تزويد مكتـــب العمل املختص
بتقريـــر ســـنوي؛ يتضمـــن أســـماء العمـــال
الســـعوديين الذين تم تدريبهم ،ونوع التدريب،
ومدته ،ونتائجه ،والهـــدف النهائي منه ،ومدى
مســـاهمته في حالل العمال الســـعوديين محل
غير السعوديين.
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نـــص املــــادة

الـــشـــرح

ثانيــا :لصاحــب العمــل تحميــل العامــل نفقــات
تدريبــه أو تأهيلــه التــي صرفــت عليــه ،فــي
الحــاالت التاليــة:
أ .اذا قـــرر العامل إنهاء التدريـــب أو التأهيل قبل
املوعـــد املحدد لذلك دون عذر مشـــروع.
ب .اذا تم فســـخ عقد العامل وفـــق إحدى الحاالت
الواردة فـــي املادة (الثمانون) مـــن نظام العمل
عـــدا الفقرة ( )6منهـــا أثناء فتـــرة التدريب أو
التأهيـــل ،أو خالل املـــدة الي حددهـــا صاحب
العمل لديه بعـــد إكمال مدة برنامـــج التدريب
أو التأهيل بنســـبة املـــدى املتبقية منها.
ج .اذا اســـتقال العامـــل من العمـــل ،أو تركه لغير
الحاالت الـــواردة في املادة (الحاديـــة والثمانون)
مـــن نظـــام العمـــل أثنـــاء فتـــرة التدريب أو
التأهيـــل ،أو خـــال املدة التـــي حددها صاحب
العمل لعمـــل العامـــل لديه بعد إكمـــال مدة
برنامـــج التدريـــب أو التأهيـــل بنســـبة املدة
املتبقيـــة منها.
ثالثـــا :ال يشـــترط تحقيـــق النســـبة املطلوبة
للتدريب في املنشـــأت التي تشـــغل خمســـين
ً
عامـــا فأكثر ،وكانت نســـبة التوطيـــن املحددة
في برنامج تحفيز املنشـــآت لتوطيـــن الوظائف
(نطاقـــات) املطلوبـــة منها ،أقل مـــن ( )%12من
مجمـــوع عمالهـــا؛ ويكتفى فـــي هـــذه الحالة
تدريـــب طافة العاملين الســـعوديين ســـنويًا.

املرجــع :الالئحة التنفيذية
املـادة :رقم ()17
الصفحة15 :

31
الدليل االسترشادي ملواد نظام العمل ومواد اللوائح التنفيذية لتوضيح الحقوق والواجبات لتوظيف وعمل األشخاص ذوي اإلعاقة

املوضوع السادس:
حماية املوظفين ذوي اإلعاقة

6

املوضوع السادس حمــايـة املوظفيــن ذوي اإلعـاقـة
نـــص املــــادة

املادة الواحدة والستون:
باإلضافــة إلــى الواجبــات املنصــوص عليهــا
فــي هــذا النظــام واللوائــح والقــرارات
الصــادرة تطبيقــا لــه ،يجــب علــى صاحــب
العمــل مــا يأتــي:
.1

1أن يمتنــع عــن تشــغيل العامــل ســخرة،
وأال يحتجــز دون ســند قضائي أجــر العامل
أو جــزءًا منــه ،وأن يعامــل عمالــه باالحترام
الالئــق ،وأن يمتنــع عــن كل قــول أو فعل
يمــس كرامتهــم ودينهــم

2 .2أن يعطــي العمــال الوقــت الــازم
ملمارســة حقوقهــم املنصــوص عليهــا
فــي هــذا النظــام دون تنزيــل مــن
األجــور لقــاء هــذا الوقــت ،ولــه أن ينظــم
ممارســة هــذا الحــق بصــورة ال تخــل
بســير العمــل.
3 .3أن يســهل ملوظفــي الجهــات املختصــة
كل مهمــة تتعلــق بتطبيــق أحــكام هــذا
النظــام.

الـــشـــرح
·ينطبـــق نص املـــادة علـــى العامل ذوي
ا إل عا قة .
·واجب صاحب العمل ان ال يســـيء أو يسخر
مـــن أو يهيـــن أو ال يحتـــرم العامل ذوي
اإلعاقـــة ،وال يحتجز أجر العامل دون ســـند
قضا ئي .
·حـــق العامـــل ذوي اإلعاقـــة ان يلقى من
صاحب العمل املعاملة الحســـنة واالحترام
الالئق في التعامـــل والفعل.
·واجـــب صاحـــب العمل ان يعطـــي العامل
ذوي اإلعاقـــة الوقـــت ملمارســـة حقوقه
املنصـــوص عليهـــا فـــي نظـــام العمل
والتـــي تســـهل عليـــه القيـــام بمهام
الوظيفة والتـــي منها فتـــرة الراحة ،وأداء
الصـــاة ،وتلقـــي الـــدواء فـــي الحاالت
املرضية ،وغيرها وذلك بـــدون تنزيل من
االجر لقـــاء هذا الوقت وعـــن تراضي بين
الطرفيـــن طاملـــا ال تخل بســـير العمل.
·حق العامل ذوي اإلعاقـــة ان يمارس حقوقه
املنصوص عليها في نظـــام العمل والتي
تســـهل عليه القيـــام بمهـــام الوظيفة
بدون الخلل في ســـير العمـــل وعن تراضي
بين الطرفين.

املرجــع :نظام العمل
املادة :رقم ( / )61الباب الخامس (عالقات العمل)  /الفصل الثاني ( الواجبات و قواعد التأديب)
الصفحة32 :
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نـــص املــــادة

الـــشـــرح

املادة الرابعة والستون :
يلــزم صاحــب العمــل عنــد انتهــاء عقــد
العمــل بمــا يأتــي:
.1

بنــاء علــى طلبــه
1أن يعطــي العامــل -
ً
شــهادة خدمــة دون مقابــل ويوضــح
فيهــا تاريــخ التحاقــه بالعمــل وتاريــخ
انتهــاء عالقتــه بــه ومهنتــه ومقــدار
أجــره األخيــر .وال يجــوز لصاحــب العمــل
تضميــن الشــهادة مــا قــد يســيء إلــى
ســمعة العامــل أو يقلــل مــن فــرص
العمــل امامــه.

·ينطبق نـــص املـــادة فـــي التعامل مع
العامليـــن ذوي اإلعاقـــة لضمـــان حقوق
العامليـــن وحقـــوق أصحـــاب االعمال.
·واجب صاحـــب العمل ان يعطي شـــهادة
نهاية الخدمـــة للعامـــل ذوي االعاقة مع
عدم االشـــارة لنـــوع االعاقة فـــي حالة أن
ذلك ســـيعرض العامل للتمميـــز او يقلل
من فـــرص التوظيف في جهـــة أخرى.

2 .2أن يعيــد إلــى العامــل جميــع مــا أودعــه
لديــه مــن شــهادات ووثائــق.

املرجــع :نظام العمل
املادة :رقم ( / )64الباب الخامس (عالقات العمل)  /الفصل الثاني (الواجبات و قواعد التأديب)
الصفحة32 :
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نـــص املــــادة
املادة التسعون:
 .1يجــب دفــع أجــر العامــل وكل املبلــغ
املســتحق لــه بالعملــة الرســمية للبــاد
كمــا يجــب دفــع األجــر فــي ســاعات العمــل
ومكانه طبقًا لألحطام اآلتية:
أ -العمــال باليوميــة تصــرف أجورهــم
مرة كل إسبوع على األقل.
ب-العمــال ذوو األجــور الشــهرية
تصرف أجورهم مرة كل شهر.
ج-إذا كان العمــل يــؤدى بالقطعــة
ويحتــاج ملــدة تزيــد علــى إســبوعين
فيجــب أن يحصــل العامــل علــى
دفعــة كل إســبوع تتناســب مــع
مــا أتمــه مــن العمــل ويصــرف باقــي
األجــر كامــ ً
ا خــال االســبوع التالــي
لتسليم العمل.
د -فــي غيــر مــا ذكــر تــؤدى إلــى العمــال
أجورهم مرة كل إسبوع على األقل.

الـــشـــرح

·ينطبق نـــص املـــادة فـــي التعامل مع
العامليـــن ذوي اإلعاقـــة لضمـــان حقوق
العامليـــن وحقـــوق أصحـــاب االعمال.
·ينطبق نـــص املـــادة فـــي التعامل مع
العامليـــن ذوي اإلعاقـــة لبيـــان واجبات
العامليـــن وواجبـــات أصحـــاب االعمـــال
للطـــرف الثاني بمـــا يضمـــن الحق في
األجـــور املتفـــق عليها.
·واجـــب صاحـــب العمل ان يعطـــي العامل
الوقـــت الـــازم ملمارســـة حقوقـــه
املنصوص عليها فـــي الالئحة التنفيذية
وعـــدم املســـاس باألجر.

·واجـــب العامل ان يـــؤدي مهـــام العمل
املطلوبـــة منـــه مع عـــدم اســـتغالل
حقوقـــه املنصـــوص عليها فـــي التأثير
علـــى مصلحة العمـــل حتـــى ال يؤثر على
األجـــر املخصـــص له.
·واجـــب صاحـــب العمـــل أن يدفـــع األجر
املخصـــص للعامل حســـب العقد املبرم
بينهما مـــع التقيد في الزمـــن واملكان
املحدد فـــي العقد لدفـــع األجر.
·حـــق العامـــل في األجـــر عن املـــدة التي
يؤدي فيهـــا العمل طاملا ســـبب املنع
عـــن العمل راجـــع الى صاحـــب العمل.

املرجــع :نظام العمل
املادة :رقم رقم ( / )90الباب السادس شروط العمل وظروفه  /الفصل األول(األجور)
الصفحة40 :

34
الدليل االسترشادي ملواد نظام العمل ومواد اللوائح التنفيذية لتوضيح الحقوق والواجبات لتوظيف وعمل األشخاص ذوي اإلعاقة

نـــص املــــادة
املادة الثانية والعشرون بعد املائة:
علــى كل صاحــب عمــل أن يتخــذ االحتياطــات
الالزمــة لحمايــة العمــال مــن األخطــار،
واألمــراض الناجمــة عــن العمــل ،واآلالت
املســتعملة ،ووقايــة العمــل وســامته.
وعليــه أن يعلــن فــي مــكان ظاهــر فــي
املنشــأة التعليمــات الخاصــة بســامة العمــل
والعمــال ،وذلــك باللغــة العربيــة وبــأي لغــة
أخــرى يفهمهــا العمــال عنــد االقتضــاء .وال
يحمــل العمــال أو
يجــوز لصاحــب العمــل أن
ّ
يقتطــع مــن أجورهــم أي مبلــغ لقــاء توفيــر
هــذه الحمايــة .

الـــشـــرح

·ينطبق نـــص املـــادة فـــي التعامل مع
العامليـــن ذوي اإلعاقـــة لضمـــان حقوق
العامليـــن وحقـــوق أصحـــاب االعمال.
·مراعاة جانب الصحة والســـامة للشخص
ذوي اإلعاقة بمراعـــاة نوع اإلعاقة.
·واجب صاحـــب العمل في توفيـــر التدابير
املاديـــة الخاصـــة بالعامـــل ذوي اإلعاقة
املتناســـبة مـــع نـــوع اإلعاقـــة لجانب
الصحة والســـامة وان ال يقتطع من األجر
لقـــاء توفير هـــذه الحماية.

املرجــع :نظام العمل
املـادة :رقـم / )122( :البـاب الثامـن (الوقايـة مـن مخاطـر العمـل و الوقايـة مـن الحـوادث
الصناعيـة الكبـرى وإصابـات العمـل و الخدمات الصحيـة و اإلجتماعية) /الفصـل األول (الوقاية
مـن مخاطـر العمل)
الصفحة51 :

نـــص املــــادة

الـــشـــرح

املادة الثالثة والعشرون بعد املائة :
علــى صاحــب العمــل إحاطــة العامــل قبــل
مزاولــة العمــل بمخاطــر مهنتــه ،وإلزامــه
باســتعمال وســائل الوقايــة املقــررة لهــا،
وعليــه أن يوفــر أدوات الوقايــة الشــخصية
املناســبة للعمــال  ،وتدريبهــم علــى
ا ســتخد ا مها

·ينطبق نـــص املـــادة فـــي التعامل مع
العامليـــن ذوي اإلعاقـــة لضمـــان حقوق
العامليـــن وحقـــوق أصحـــاب االعمال.

املرجــع :نظام العمل
املـــادة :املادة (/ )123البـــاب الثامن (الوقاية مـــن مخاطر العمل و الوقايـــة من الحوادث
الصناعيـــة الكبرى وإصابـــات العمـــل و الخدمات الصحيـــة و اإلجتماعيـــة)  /الفصل األول
(الوقاية من مخاطـــر العمل)
الصفحة51 :
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نـــص املــــادة

الـــشـــرح

املادة الرابعة والعشرون بعد املائة :
علــى العامــل أن يســتعمل الوســائل الوقائيــة
املخصصــة لــكل عمليــة  ،وأن يحافــظ عليهــا
 ،وأن ينفــذ التعليمــات املوضوعــة للمحافظة
علــى صحتــه ووقايتــه مــن اإلصابــات
واألمــراض  .وعليــه أن يمتنــع عــن ارتــكاب أي
فعــل أو تقصيــر يتســبب عنــه عــدم تنفيــذ
التعليمــات  ،أو إســاءة اســتعمال الوســائل
املعــدة لحمايــة مقــر العمــل وصحــة العمــال
املشــتغلين معــه وســامتهم أو تعطيلهــا .

·ينطبق نـــص املـــادة فـــي التعامل مع
العامليـــن ذوي اإلعاقـــة لضمـــان حقوق
العامليـــن وحقـــوق أصحـــاب االعمال.

املرجــع :نظام العمل
املـادة :رقـم / )124( :البـاب الثامـن (الوقايـة مـن مخاطـر العمـل و الوقايـة مـن الحـوادث
الصناعيـة الكبـرى وإصابـات العمـل و الخدمات الصحيـة و اإلجتماعية) /الفصـل األول (الوقاية
مـن مخاطـر العمل)
الصفحة51 :

نـــص املــــادة

الـــشـــرح

املادة الخامسة والعشرون بعد املائة :
علــى صاحــب العمــل أن يتخــذ االحتياطــات
الالزمــة للوقايــة مــن الحريــق  ،وتهيئــة
الوســائل الفنيــة ملكافحتــه  ،بمــا فــي ذلــك
تأميــن منافــذ للنجــاة  ،وجعلهــا صالحــة
لالســتعمال فــي أي وقــت  ،وأن يعلــق فــي
مــكان ظاهــر مــن أماكــن العمــل تعليمــات
مفصلــة بشــأن وســائل منــع الحريــق.

·ينطبق نـــص املـــادة فـــي التعامل مع
العامليـــن ذوي اإلعاقـــة لضمـــان حقوق
العامليـــن وحقـــوق أصحـــاب االعمال.

املرجــع :نظام العمل
املـادة :رقـم / )125( :البـاب الثامـن (الوقايـة مـن مخاطـر العمـل و الوقايـة مـن الحـوادث
الكبـرى وإصابـات العمـل و الخدمـات الصحيـة و اإلجتماعيـة) /الفصـل األول (الوقايـة مـن
مخاطـر العمـل)
الصفحة51 :
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نـــص املــــادة

الـــشـــرح

املادة السادسة والعشرون بعد املائة :
صاحــب العمــل مســؤول عــن الطــوارئ و
الحــوادث التــي يصــاب بهــا أشــخاص آخــرون
غيــر عمالــه ،ممــن يدخلــون أماكــن العمــل
بحكــم الوظيفــة ،أو بموافقــة صاحــب العمــل
أو وكالئــه ،إذا كانــت بســبب إهمــال إتخــاذ
اإلحتياطــات الفنيــة التــي يتطلبهــا نــوع
عملــه .وعليــه أن يعوضهــم عمــا يصيبهــم
مــن عطــل وضــرر حســب األنظمــة العامــة.

·ينطبق نـــص املـــادة فـــي التعامل مع
العامليـــن ذوي اإلعاقـــة لضمـــان حقوق
العامليـــن وحقـــوق أصحـــاب االعمال.

املرجــع :نظام العمل
املـادة :رقـم / )126( :البـاب الثامـن (الوقايـة مـن مخاطـر العمـل و الوقاية مـن الحوادث
الصناعيـة الكبـرى وإصابـات العمـل و الخدمـات الصحيـة و اإلجتماعيـة) /الفصـل األول
(الوقايـة مـن مخاطـر العمـل)
الصفحة51 :
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املوضوع السابع:
أحكام عامة ملا للموظف ذوي اإلعاقة وما عليه

7

املوضوع السابع

أحكام عامة ملا للوظف ذوي اإلعاقة وما عليه
نـــص املــــادة

الـــشـــرح

املادة الخامسة والستون :
باإلضافــة إلــى الواجبــات املنصــوص عليهــا
فــي هــذا النظــام واللوائــح والقــرارات
الصــادرة تطبيقــا لــه  ،يجــب علــى العامــل :
.1

1أن ينجــز العمــل وفقــا ألصــول املهنــة
ووفــق تعليمــات صاحــب العمــل ،إذا لــم
يكــن فــي هــذه التعليمــات مــا يخالــف
العقــد أو النظــام أو اآلداب العامــة  ،ولــم
يكــن فــي تنفيذهــا مــا يعــرض للخطــر.

2 .2أن يعتنــي عنايــة كافيــة بــاآلالت واألدوات
واملهمــات والخامــات اململوكــة لصاحب
العمــل املوضوعــة تحــت تصرفــه  ،أو
التــي تكــون فــي عهدتــه  ،وأن يعيــد إلــى
صاحــب العمــل املــواد غيــر املســتهلكة.

·ينطبق نـــص املـــادة فـــي التعامل مع
العامليـــن ذوي اإلعاقـــة لضمـــان حقوق
العامليـــن وحقـــوق أصحـــاب االعمال.
·واجب العامل ذوي اإلعاقـــة القيام بمهام
الوظيفـــة و يســـتوفي املعاييـــر كغيره
مـــن العاملين بما يتماشـــى مـــع قدراته
وبمراعـــاة الواجبـــات املوضحـــة في نص
ا ملا د ة .

3 .3أن يلتــزم حســن الســلوك واألخــاق أثنــاء
العمــل.
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نـــص املــــادة

الـــشـــرح

 .٤أن يقــدم كل عــون ومســاعدة دون أن
يشــترط لذلــك أجــرًا إضافيــا فــي حــاالت
الكــوارث واألخطــار التــي تهــدد ســامة
مــكانالعمــلأواألشــخاصالعامليــنفيــه.
 .5أن يخضــع  -وفقــا لطلــب صاحــب العمــل
 للفحــوص الطبيــة التــي يرغــب فــيإجرائهــا عليــه قبــل االلتحــاق بالعمــل أو
أثنــاءه  ،للتحقــق مــن خلــوه مــن األمــراض
املهنيــة أو الســارية.
 .6أن يحفــظ األســرار الفنيــة والتجاريــة
والصناعيــة للمــواد التــي ينتجهــا  ،أو التــي
أســهم فــي إنتاجهــا بصــورة مباشــرة أو
غيــر مباشــرة  ،وجميــع األســرار املهنيــة
املتعلقــة بالعمــل أو املنشــأة التــي مــن
شــأن إفشــائها اإلضــرار بمصلحــة صاحــب
العمــل.

املرجــع :نظام العمل
املادة :رقم  / )65( :الباب الخامس (عالقات العمل)  /الفصل الثاني (الواجبات و قواعد التأديب)
الصفحة33 :
نـــص املــــادة

الـــشـــرح

املادة الخامسة والسبعون :
إذا كان العقــد غيــر محــدد املــدة جــاز ألي
بنــاء علــى ســبب
مــن طرفيــه إنهــاؤه
ً
مشــروع يجــب بيانــه بموجــب إشــعار يوجــه
إلــى الطــرف اآلخــر كتابــة قبــل اإلنهــاء
ملــدة تحــدد فــي العقــد ،علــى أن ال تقــل
عــن ســتين يومــا اذا كان أجــر العامــل يدفــع
شــهريًا ،وال تقــل عــن ثالثيــن يومــا بالنســبة
إلــى غيــره.

·ينطبق نـــص املـــادة فـــي التعامل مع
العامليـــن ذوي اإلعاقـــة لضمـــان حقوق
العامليـــن وحقـــوق أصحـــاب االعمال.

املرجــع :نظام العمل
املادة :رقم  / )75( :الباب الخامس (عالقات العمل)  /الفصل الثالث (إنتهاء عقد العمل)
الصفحة35 :
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نـــص املــــادة
املادة السادسة و السبعون:
ـراع الطــرف الــذي أنهــى العقــد غيــر
اذا لــم يـ ِ
املحــدد املــدة املهملــة املحــددة لإلشــعار
وفقــا للمــادة (الخامســة والســبعين) مــن هذا
النظــام ،فإنــه يلتــزم بدفــع للطــرف اآلخــر عــن
مهلــة اإلشــعار مبلغــا مســاويًا ألجــر العامــل
عــن املهلــة نفســها ،مــا لــم يتفــق الطرفــان
علــى أكثــر مــن ذلــك.

الـــشـــرح

·ينطبق نـــص املـــادة فـــي التعامل مع
العامليـــن ذوي اإلعاقـــة لضمـــان حقوق
العامليـــن وحقـــوق أصحـــاب االعمال.

املرجــع :نظام العمل
املادة:رقم  / )76( :الباب الخامس (عالقات العمل)  /الفصل الثالث (إنتهاء عقد العمل)
الصفحة35 :

نـــص املــــادة

الـــشـــرح

املادة السابعة والسبعون :
مــا لــم يتضمــن العقــد تعويضــا محــددًا
مقابــل إنهائــه مــن أحــد الطرفيــن لســبب
غيــر مشــروع ،يســتحق الطــرف املتضــرر مــن
إتهــاء العقــد تعويضــا علــى النحــو اآلتــي:
.1

1أجــر خمســة عشــر يومــا ُ عــن كل ســتة
ســنوات مــن ســنوات خدمــة العامــل ،اذا
كان العقــد غيــر محــدد املــدة.

·ينطبق نـــص املـــادة فـــي التعامل مع
العامليـــن ذوي اإلعاقـــة لضمـــان حقوق
العامليـــن وحقـــوق أصحـــاب االعمال.

 2 .2أحــر املــدة االبقيــة مــن العقــد اذا كان
العقــد محــدد املــدة.
3 .3يجــب اال يقــل التعويــض املشــار إليــه في
الفقرتيــن ( )1و ( )2مــن هــذه املــادة عــن
أجــر العامــل ملــدة شــهرين.

املرجــع :نظام العمل
املادة :رقم  / )77( :الباب الخامس (عالقات العمل)  /الفصل الثالث (إنتهاء عقد العمل)
الصفحة36 :
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نـــص املــــادة

الـــشـــرح

املادة السادسة:
.1

1في تنفيذ أحكام (املادة السابعة عشرة)
من النظام يجب على صاحب العمل تضمين
الكشوف والسجالت وامللفات التي يحتفظ
بها في مكان العمل  -سواء كانت ورقية أم
الكترونية  -البيانات التالية:

2 .2كشف أسماء العمال :يحتوي على بيانات
بأسماء عمال املنشأة ،ومهنة كل منهم،
وأعمارهم ،وجنسياتهم ،وأرقام هوياتهم،
وأرقام رخص العمل لغير السعوديين
وتواريخها.
3 .3كشف أجور العمال :يحتوي على بيانات بأجور
العمال ،وتواريخ استالمها ،وما يتم حسمه
من األجر ،وسبب الحسم.
4 .4سجل قيد الغرامات :يحتوي على بيان باسم
العامل ،ومقدار أجره ،ومقدار الغرامة عليه،
وسبب وتاريخ إيقاعها.
5 .5سجل الحضور واإلنصراف :يحتوي على وقت
حضور العامل للعمل ،ووقت انصرافه من
مقر العمل ،واي بيانات أخرى يضعها صاحب
العمل.

·ينطبق نـــص املـــادة فـــي التعامل مع
العامليـــن ذوي اإلعاقـــة لضمـــان حقوق
العامليـــن وحقـــوق أصحـــاب االعمال.
· واجـــب صاحب العمل اإللتـــزام وتطبيق ما
ورد ذكـــره في بنود املـــادة عند التعامل
مع العامـــل ذوي اإلعاقة.
· حـــق العامـــل ذوي اإلعاقة التأكـــد من أن
بنود هـــذه املادة تطبـــق عليه.
· واجب العامـــل ذوي اإلعاقة توفير البيانات
املطلوبة واملشـــار لها فـــي بنود املادة.

6 .6سجل الفحص الطبي للعمال في املنشأت
املحتمل إصابة عمالها باألمراض املهنية:
يحتوي على بيان بأسماء العمال الذين تم
فحصهم وتاريخ الفحص ،ونتائجه.
7 .7ملف عمل لكل عامل :يحتوي على بياناته،
وعنوانه ،ونسخة من عقد العمل ،وأي
شهادات أو وثائق يقدمها لصاحب العمل.

املرجــع :الآلئحة التنفيذية
املادة :رقم )6( :
الصفحة5 :
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نـــص املــــادة
املادة الثامنة والتسعون :
ال يجــوز تشــغيل العامــل تشــغي ً
ال فعليــا
أكثــر مــن ثمانــي ســاعات فــي اليــوم الواحــد،
إذا اعتمــد صاحــب العمــل املعيــار اليومــي ،أو
أكثــر مــن ثمــان وأربعيــن ســاعة فــي األســبوع
 ،إذا اعتمــد املعيــار األســبوعي  .وتخفــض
ســاعات العمــل الفعليــة خــال شــهر رمضــان
للمســلمين  ،بحيــث ال تزيــد علــى ســت
ســاعات فــي اليــوم  ،أو ســت وثالثيــن ســاعة
فــي األســبوع .

الـــشـــرح
·ينطبق نـــص املـــادة فـــي التعامل مع
العامليـــن ذوي اإلعاقـــة لضمـــان حقوق
العامليـــن وحقـــوق أصحـــاب االعمال.
·حـــق العامـــل في التشـــاور مـــع صاحب
العمـــل فـــي كيفية تقســـيم ســـاعات
العمـــل املنصـــوص عليها فـــي النظام
بما يضمـــن قيامه بمهـــام العمل وعدم
التقصير فـــي اآلداء.

املرجــع :نظام العمل
املادة / )98( :الباب السادس ( شروط العمل وظروفه)  /الفصل الثاني (ساعات العمل)
الصفحة43 :

42
الدليل االسترشادي ملواد نظام العمل ومواد اللوائح التنفيذية لتوضيح الحقوق والواجبات لتوظيف وعمل األشخاص ذوي اإلعاقة

املوضوع الثامن:
حق الشخص الذي يصاب بإعاقة في حالة:
 .١اإلصابة وهو على رأس العمل
 .٢إعادة التأهيل بعد إصابات العمل

8

املوضوع الثامن

حق الشخص الذي يصاب بإعاقة
نـــص املــــادة

املادة التاسعة والعشرون :
إذا أصيــب أي عامــل إصابــة عمــل نتــج عنهــا
نقــص فــي قدراتــه املعتــادة ال يمنعــه مــن
أداء عمــل آخــر غيــر عملــه الســابق  ،فــإن علــى
صاحــب العمــل الــذي وقعــت إصابــة العامــل
بســبب العمــل لديــه توظيفــه فــي العمــل
املناســب باألجــر املحــدد لهــذا العمــل  .وال
يخــل هــذا بمــا يســتحقه مــن تعويــض عــن
إصابتــه .

الـــشـــرح
·واجب صاحـــب العمل إيجـــاد فرصة عمل
أخـــرى أو وظيفة بديـــل للعامل املصاب
أثناء العمل تتناســـب مـــع قدراته الناتجة
بموجـــب اإلصابـــة  /اإلعاقـــة ،مـــع األجر
املحدد لهذا العمل ،وصرف ما يســـتحقه
من تعويض عـــن اإلصابة.
·حـــق العامل الـــذي تعرض إلصابـــة وهو
علـــى رأس العمل أن يحصـــل على وظيفة
بديـــل أو عمـــل تتناســـب مهامها مع
قدراتـــه بعد اإلصابـــة ،مع األجـــر املحدد
لهذا العمل وأســـتحقاقه مـــن تعويض
عـــن اإلصابة.

املرجــع :نظام العمل
املادة :رقم/)29(:البابالثاني(تنظيمعملياتالتوظيف)/الفصلالثاني(توظيفاملعوقين)
الصفحة21 :

43
الدليل االسترشادي ملواد نظام العمل ومواد اللوائح التنفيذية لتوضيح الحقوق والواجبات لتوظيف وعمل األشخاص ذوي اإلعاقة

نـــص املــــادة

املادة الثانية والثالثون بعد املائة:
ال تســري أحــكام هــذا الفصــل علــى املنشــآت
التــي تخضــع لفــرع األخطــار املهنيــة مــن
نظــام التأمينــات االجتماعيــة.

الـــشـــرح
·على أصحـــاب األعمـــال للمنشـــآت التي
تخضـــع لفرع األخطار املهنيـــة من نظام
التأمينـــات االجتماعيـــة الرجـــوع للفصل
الخامـــس  /القســـم األول ( تعويضـــات
فرع األخطـــار املهنية) املادة الســـابعة و
العشـــرون من نظام التأمينات االجتماعية،
وينطبق ذلـــك على العامليـــن من ذوي
ا إل عا قة .

املرجــع :نظام العمل
املـادة :رقـم ( / )132البـاب الثامـن (الوقايـة مـن مخاطـر العمـل والوقايـة مـن الحـوادث

الصناعيـة الكبـرى وإصابـات العمـل والخدمـات الصحيـة و اإلجتماعيـة)  /الفصـل الثالـث
(إصابـات العمل)
الصفحة53 :

44
الدليل االسترشادي ملواد نظام العمل ومواد اللوائح التنفيذية لتوضيح الحقوق والواجبات لتوظيف وعمل األشخاص ذوي اإلعاقة

نـــص املــــادة

املادة الثالثة والثالثون بعد املائة:
إذا أصيب العامـــل بإصابة عمـــل  ،أو بمرض
مهني  ،فـــإن صاحب العمل يلتـــزم بعالجه
 ،ويتحمـــل جميـــع النفقـــات الالزمة لذلك
 ،بطريقـــة مباشـــرة أو غير مباشـــرة  ،بما
فيهـــا اإلقامة في املستشـــفى ،والفحوص
والتحاليـــل الطبيـــة  ،واألشـــعة ،واألجهزة
التعويضيـــة  ،ونفقات االنتقـــال إلى أماكن
ا لعال ج .

الـــشـــرح
·إذا لـــم تكـــن املنشـــأة خاضعـــة لفرع
األخطـــار املهنيـــة أو لم يتم االشـــتراك
عـــن العامل في فـــرع األخطـــار املهنية
يكـــون من واجـــب صاحب العمـــل تحمل
النفقـــات العالجية التابعـــة باإلصابة التي
حلت علـــى العامل املصـــاب بإصابة عمل
أو بمـــرض مهنـــي بما فيهـــا اإلقامة في
املستشـــفى والفحوص والتحاليل الطبية
واألشـــعة واألجهـــزة التعويضية ونفقات
االنتقـــال إلى مـــكان العالج.
·حق العامل الـــذي تعرض إلصابـــة عمل أو
مرض مهنـــي ان يطالب صاحـــب العمل
بتحمـــل نفقـــات العـــاج واإلقامة في
املستشـــفى والفحوص والتحاليل الطبية
واألشـــعة واألجهزة التعويضية واالنتقال
إلى أماكـــن العالج.
·على أصحـــاب األعمـــال للمنشـــآت التي
تخضـــع لفرع األخطار املهنيـــة من نظام
التأمينـــات االجتماعيـــة الرجـــوع للفصل
الخامـــس  /القســـم األول (تعويضـــات
فـــرع األخطار املهنيـــة) املـــادة الثامنة
والعشرون والتاســـعة والعشرون من نظام
التأمينات االجتماعيـــة ،وينطبق ذلك على
العاملين مـــن ذوي اإلعاقة.

املرجــع :نظام العمل
املـادة / )133( :البـاب الثامـن (الوقاية مـن مخاطر العمل و الوقاية مـن الحوادث الصناعية
الكبـرى وإصابـات العمـل و الخدمـات الصحيـة و اإلجتماعيـة)  /الفصـل الثالـث (إصابـات
ا لعمل )
الصفحة53 :

45
الدليل االسترشادي ملواد نظام العمل ومواد اللوائح التنفيذية لتوضيح الحقوق والواجبات لتوظيف وعمل األشخاص ذوي اإلعاقة

نـــص املــــادة

املادة الرابعة والثالثون بعد املائة:
تعــد اإلصابــة إصابــة عمــل وفــق مــا هــو
منصــوص عليــه فــي نظــام التأمينــات
االجتماعيــة .وتعــد األمــراض املهنيــة فــي
حكــم إصابــات العمــل ،كمــا يعــد تاريــخ أول
مشــاهدة طبيــة للمــرض فــي حكــم تاريــخ
اإلصابــة.

الـــشـــرح
·واجـــب صاحـــب العمـــل التعـــرف على
اشـــتراطات ولوائـــح إصابـــات العمـــل
واألمـــراض املهنيـــة الـــواردة فـــي فرع
األخطـــار املهنية مـــن نظـــام التأمينات
االجتماعيـــة.
·واجب العامليـــن في املنشـــآت التعرف
علـــى اشـــتراطات ولوائح إصابـــات العمل
واألمـــراض املهنيـــة الـــواردة فـــي فرع
األخطـــار املهنية مـــن نظـــام التأمينات
ا ال جتما عية .

املرجــع :نظام العمل
املـادة / )134( :البـاب الثامـن (الوقاية من مخاطـر العمل والوقاية من الحـوادث الصناعية
الكبـرى وإصابـات العمل والخدمات الصحيـة واالجتماعية)  /الفصل الثالـث (إصابات العمل)
الصفحة53 :

46
الدليل االسترشادي ملواد نظام العمل ومواد اللوائح التنفيذية لتوضيح الحقوق والواجبات لتوظيف وعمل األشخاص ذوي اإلعاقة

نـــص املــــادة

املادة السابعة والثالثون بعد املائة
للمصـــاب في حالة عجـــزه املؤقت عن العمل
الناجـــم عـــن إصابة عمـــل الحق فـــي معونة
مالية تعـــادل أجره كام ً
ال ملـــدة ثالثين يومًا
ثم يســـتحق  75%من أجـــره طـــوال الفترة
التي يســـتغرقها عالجه  .فإذا بلغت الســـنة
أو تقـــرر طبيًا عـــدم احتمال شـــفائه وحالته
الصحيـــة ال تمكنه من العمل عـــدت اإلصابة
عجـــزًا كليـــا  ،ينهـــي العقد ويعـــوض عن
اإلصابة  .وال يكـــون لصاحـــب العمل حق في
اســـترداد ما دفعـــه إلى املصـــاب خالل تلك
ا لسنة .

الـــشـــرح

·واجـــب صاحب العمـــل تقديـــم املعونة
املاديـــة للعامل املصـــاب بعجز مؤقت
مـــن جـــراء إصابة عمـــل بما تعـــادل أجر
كامل ملـــدة ثالثيـــن يـــوم؛ و 75 %من
أجـــره طوال فتـــرة العالج.

·في حال بلغت الحالة الســـنة أو تقرر طبيًا
عدم شـــفاء الحالة وعدم تمكـــن العامل
من القيـــام بمهـــام العمل األساســـية
واصبحـــت اإلصابـــة عجـــز كلـــي بإمكان
صاحب العمـــل إنهاء العقـــد و تعويض
العامل عـــن اإلصابـــة ،أو إيجـــاد وظيفة
أخـــرى تتناســـب مـــع حالة العامـــل بعد
اإلصابـــة (كما ورد فـــي املـــادة رقم /29
الباب الثاني :تنظيم عمليـــات التوظيف /
الفصـــل الثاني :توظيـــف املعوقين)

·ال يحق لصاحـــب العمل مطالبـــة العامل
بإســـترداد ما دفعه إلـــى العامل املصاب
خالل الســـنة التي تمت فيهـــا الإلصابة.
·حـــق العامل املصاب بإصابـــة ادت إلى عجز
مؤقـــت أ يطالـــب صاحب العمـــل بدفع
ً
كامـــا ملدة
معونـــة مالية تعـــادل أجره

ثالثين يـــوم ،ثم املطالبـــة ب 75%-من
أجره طـــوال الفترة التي يســـتغرقها عالجه.

املرجــع :نظام العمل
املـادة / )137( :البـاب الثامـن (الوقايـة مـن مخاطـر العمـل و الوقايـة مـن الحـوادث
الصناعيـة الكبـرى وإصابـات العمـل و الخدمـات الصحيـة و اإلجتماعيـة)  /الفصـل الثالـث
(إصابـات العمـل)
الصفحة53 :

47
الدليل االسترشادي ملواد نظام العمل ومواد اللوائح التنفيذية لتوضيح الحقوق والواجبات لتوظيف وعمل األشخاص ذوي اإلعاقة

نـــص املــــادة

املادة الثامنة و الثالثون بعد املائة:
إذا نتـج عـن اإلصابـة عجـز دائـم كلـي  ،أو أدت
اإلصابـة إلـى وفـاة املصـاب فللمصـاب أو
املسـتحقين عنـه الحـق فـي تعويـض يقـدر
بمـا يعـادل أجـره عـن مدة ثلاث سـنوات بحد
أدنـى قـدره أربعـة وخمسـون ألـف ريـال .
أمـا إذا نتـج عـن اإلصابـة عجـز دائـم جزئـي ،
فإن املصـاب يسـتحق تعويضًا معاد ً
ال لنسـبة
ذلـك العجـز املقـدر  ،وفقـا لجـدول دليـل
نسـب العجـز املعتمـد  ،مضروبـة فـي قيمـة
تعويـض العجـز الدائـم الكلـي.

الـــشـــرح
·واجـــب صاحب العمـــل تعويـــض العامل
املصـــاب بإصابة أدت إلى عجـــز دائم كلي
بمبلغ ما يعـــادل أجره عن ثالث ســـنوات
أو بحد أدنى قـــدره أربعة وخمســـون ألف
ر يا ل .
·واجـــب صاحـــب العمـــل تعويـــض
املســـتحقين عن العامل فـــي حالة وفاته
أثر إصابـــة العمل التي تعـــرض لها مبلغ
مـــا يعادل أجـــر العامل عن ثالث ســـنوات
أو بحد أدنى قـــدره أربعة وخمســـون ألف
ر يا ل .
·حق العامل الذي تعـــرض إلصابة عمل أدت
إلـــى عجز دائـــم وكلـــي أن يطالب صاحب
العمل بصـــرف تعويض مالـــي له بمبلغ
ما يعادل أجـــره عن ثالث ســـنوات أو بحد
أدنى قـــدره أربعة وخمســـون ألف ريال.
·حـــق املســـتحقين مـــن ذوي العامـــل
املصاب الـــذي تعرض إلصابـــة عمل أدت
إلى وفـــاة العامل بمطالبـــة صاحب العمل
بدفـــع تعويض مالي بمبلغ مـــا يعادل أجر
العامـــل عن ثالث ســـنوات أو بحـــد أدنى
قدره أربعة وخمســـون ألـــف ريال.
·على أصحـــاب األعمـــال للمنشـــآت التي
تخضـــع لفرع األخطار املهنيـــة من نظام
التأمينـــات االجتماعيـــة الرجـــوع للفصل
الخامـــس  /القســـم األول (تعويضات فرع
األخطار املهنية) من املـــادة الثالثون إلى
الخامســـة والثالثون من نظـــام التأمينات
االجتماعية ،وينطبق ذلـــك على العاملين
مـــن ذوي اإلعاقة.

املرجــع :نظام العمل
املـادة :رقـم ( / )138البـاب الثامـن (الوقايـة مـن مخاطـر العمـل و الوقايـة مـن الحـوادث

الصناعيـة الكبـرى وإصابـات العمـل و الخدمـات الصحيـة و اإلجتماعيـة)  /الفصـل الثالـث
(إصابـات العمل)
الصفحة54 :
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نـــص املــــادة

الـــشـــرح

املادة الثالثة واألربعون بعد املائة:
علـى صاحـب العمـل أن يعهـد إلـى طبيـب
أو آثـر بفحـص عمالـه املعرضيـن الحتمـال
اإلصابـة بأحـد األمـراض املهنية املحـددة في
جـداول األمـراض املهنية -املنصـوص عليها
فـي نظـام التأمينـات االجتماعيـة -فحصـا
شـام ً
ال مـرة في السـنة علـى األقـل ،وأن يثبت
نتيجـة ذلـك الفحـص فـي سـجالته ،وكذلـك
فـي ملفـات أولئـك العمـال.

·واجـــب الطبيب املباشـــر املختص بعالج
العمـــال أن يبلـــغ اإلدارة التـــي يعمل بها
العامل عن أيـــة ظواهر تشـــير إلى ظهور
أي مرض مهنـــي أو وبائي.

املرجــع :نظام العمل
املـادة / )143( :البـاب الثامـن (الوقاية من مخاطـر العمل والوقاية من الحـوادث الصناعية
الكبـرى وإصابـات العمـل والخدمـات الصحيـة واالجتماعيـة)  /الفصـل الرابـع (الخدمـات
الصحيـة واالجتماعية)
الصفحة55 :
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