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عقد العمل – إنهاء العقد

یحتوي عقد العمل علی

فترة التجربة

للعامل وصاحب العمل

عقد العمل؟

عقد مبرم بین صاحب عمل وعامل مقابل أجر متفق علیه بینهما.

ویجوز  یوما،   90 عن  املدة  تزید  وال  التجربة،  فترة  توضیح    

تمدیدها بما الیزید عن 180 یوما.

   ال یجوز وضع العامل تحت التجربة أکثر من مرة واحدة لدى 

صاحب عمل واحد. 

   یجوز باتفاق الطرفین إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط:

   أن تکون في مهنة أخرى.

یجب أن یکون عقد العمل 
نسختین، یحتفظ کل طرف 

بنسخة.

یحق لکل من الطرفین طلب 
کتابة العقد في أي وقت.

یجب أن یکون محدد املدة (لغیر 
السعودي)، وإذا لم تحدد تکون 
رخصة العمل هي مدة العقد.

اسم صاحب العمل ومکانه

اسم العامل وجنسیته

عنوان إقامته

ما یلزم إلثبات شخصیته

األجر املتفق علیه، 
واملزایا والبدالت

تاریخ االلتحاق

تبیین مدة العقد

نوع العمل ومکانه



تجدید عقد العمل

حقوق عامة في عقد العمل

   أو عمل آخر.

   أو أن یکون قد مضی علی انتهاء عالقة العامل بصاحب العمل مدة ال تقل عن ستة أشهر. 

   إذا انتهی العقد خالل فترة التجربة، فإن کال الطرفین ال یستحق تعویضا، وال یستحق العامل مکافأة 

نهایة الخدمة.

تنفیذه  في  الـطـرفـان  اسـتـمر  فـإذا  املـحـددة  بالـمـدة  العقد  ینتهي 

فإنه یعد مجددا ملدة غیر محددة.

إذا تمدد التجدید 3 مرات متتالیة، أو بلغت مدة العقد األصلي مع التجدید 

4 سنوات واستمر الطرفان في تنفیذه تحول إلی عقد غیر محدد املدة.

   ال یجوز تکلیف العامل بعمل یختلف اختالفا جوهریا عن العمل املتفق علیه بغیر موافقته 

الکتابیة إال في حاالت الضرورة وملدة ال تتجاوز 30 یوم في السنة.

   یجوز في حالة الضرورة القصوى تکلیف العامل بعمل في مکان یختلف عن املتفق علیه 

دون اشتراط موافقته ملدة 30 یوم في السنة.

   یتحمل صاحب العمل تکالیف انتقال وإقامة العامل خالل تلك املدة. 

آخر  إلی  األصلي  عمله  مکان  من  کتابة  موافقته  بغیر  العامل  نقل  العمل  لصاحب  یجوز    

یستوجب تغییر محل إقامته.

   إذا کان العقد ألجل عمل معین فإنه ینتهي بإنجاز العمل املتفق علیه.

   ال یجوز نقل العامل ذو األجر الشهري إلی فئة عمال الیومیة أو القطعة أو األجر األسبوعي أو 

عمال الساعة إال إذا وافق العامل علی ذلك کتابة، مع عدم اإلخالل بالحقوق التي اکتسبها 

العامل في املدة التي قضاها باألجر الشهري.

   یجب إبالغ صاحب العمل بإنهاء العقد قبل شهر.

   عند استغناء صاحب العمل عن العامل یحق له البحث عن عمل 

آخر ویشعر صاحب العمل قبل التغیب للبحث. 

   یحق للعـامـل أن یترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه 

النظامیة کلها في حاالت معینة.

أسباب  معرفة  للعامل  یحق  مکافأة  بدون  عقد  أي  فسخ  قبل    

فسخ العقد.

   یحق للعامل أن یطلب وصل إجازته املرضیة بالسنویة وال یجوز 

لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب املرض.

إنهاء العقد



  إذا اتفق الطرفان علی إنهائه (شرط أن تکون موافقة العامل کتابیة).

  إذا انتهت املدة املحددة في العقد املحددة.

  بناًء علی إرادة أحد الطرفین.

  بلوغ العامل سن التقاعد (60 سنة العمال – 55 سنة العامالت).

  القوة القاهرة.

  إغالق املنشاة نهائیًا.

  إنهاء النشاط الذي یعمل فیه العامل.

شهریة: تصرف مرة بالشهر.

یومیة: مرة کل أسبوع.

بالقطعة: إذا احتاج ملدة تزید عن أسبوعین، یحصل علی دفعة کل أسبوع تناسب ما أتمه، 

ویأخذ باقي األجر خالل األسبوع الثاني لتسلیم العمل.

   ال تزید عن 9 ساعات في الیوم، و 45 ساعة في األسبوع.

   یجوز زیادة الساعات لـ 10 لبعض فئات العمال، أو بعض الصناعات واألعمال. 

   یجوز تخفیض الساعات إلی 8 ساعات في األعمال الخطرة. 

   مدة ساعات البقاء في العمل 12 ساعة.

یحق لصاحب العمل:
  االقتطاع من أجره علی أال یزید عن أجر خمسة أیام في کل شهر.

  التظلم وطلب ما هو أکثر من ذلك.

  یبدأ موعد التظلم من تاریخ اکتشاف الواقعة.

  یکون تظلم أي من الطرفین خالل 15 یوم عمل وإال سقط الحق فیه.

متی ینتهي عقد العمل

األجــــــــور

أنواع األجور

إذا تسبب العامل بأي تلفیات

ساعات العمل 

55

 60

وکل  العامل  أجر  دفع  یتم 
بالعملة  له  مستحق  مبلغ 

الرسمیة للبلد.

بدفع  العمل  صاحب  یلتزم 
البنوك  طریق  عن  األجور 

بمواعیدها املحددة.
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استرداد قروض صاحب العمل بشرط أال یزید الحسم عن 1 % من األجر.

اشتراکات التأمینات االجتماعیة، وأي اشتراکات مستحقة له نظاما. 

اشتراکات العامل في صندوق االدخار، والقروض املستحقة للصندوق.

أقساط أي مشروع یقوم به صاحب العمل لبناء مساکن بقصد تملیکها للعمال أو أي 

مزایة أخرى. 

الغرامات التي علی العامل بسبب املخالفات التي ارتکبها، وکذلك املبلغ الذي یقتطع 

منه جراء ما أتلفه.

مالم  أجره،  ربع  علی  شهریا  الحسم  یزید  أال  علی  قضائي،  لحکم  إنفاذا  دین  استیفاء 

یتضمن الحکم خالف ذلك.

   اإلجازة السنویة

21 یومًا، تزاد إلی مدة ال تقل عن 30 یومًا إذا أمضی في خدمة صاحب العمل 5 سنوات 

متصلة. 

   إجازة عید الفطر 4 أیام

تبدأ من الیوم التالي للیوم 29 من شهر رمضان، حسب تقویم أم القرى.

   إجازة عید األضحی 4 أیام

تبدأ من یوم الوقوف بعرفة.

   إجازة الیوم الوطني للمملکة في أول املیزان

ویعوض عنها بیوم قبله أو بعده إذا وافقت یوم إجازة، أما إذا وقع ضمن إجازة العیدین 

فال یعوض عنه.

ال یجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة إال بموافقة 

خطیة منه، أو في الحاالت التالیة:

%
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علی  املحسومة  املبالغ  نسبة  تزید  أن  األحوال-  جمیع  -في  یجوز  ال 

العمالیة  الخالفات  إذا ثبت لدى هیئة تسویة  إال   ، العامل  أجر  نصف 

إمکانیة الزیادة علی هذه النسبة، أو یثبت لدیها حاجة العامل إلی 

أکثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة األخیرة ال یعطی العامل أکثر من 

ثالثة أرباع أجره، مهما کان األمر. 

اإلجازات الرسمیة:



اإلجازات – العامل

إجازة العامل

االجازات املستحقة للمرأة العاملة

إجازة سنویة بأجر کامل ملدة ال تقل عن 21 یومًا، وُتزاد حتی 30 یومًا إذا أمضی خمس سنوات متصلة 

في خدمة صاحب العمل. 

یجب أن یأخذ إجازته في سنة استحقاقها، وال یجوز أن یتنازل عنها أو یتقاضی بدال نقدیا عوضا عنها.

یحق له أن یؤجل إجازته أو أیاًما منها للسنة التالیة بموافقة صاحب العمل.

یحق له الحصول علی أجرة عن أیام اإلجازة املستحقة إذا ترك العمل قبل أخذها.

یستحق أجرة اإلجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.  

لکل عامل الحق في إجازة بأجر کامل في األعیاد واملناسبات املحددة.

مدة  موقوفا خالل  العمل  عقد  ویعد  العمل،  بموافقة صاحب  أجر  بدون  إجازة  علی  الحصول  یجوز 

اإلجازة إذا زادت علی 20 یومًا، مالم یتفق الطرفان علی خالف ذلك. 

ال یجوز للعامل في فترة اإلجازة أن یعمل لدى صاحب عمل آخر. 

أربع  تبدأ بحد أقصی  أسابیع توزعها کیف تشاء،   10 إجازة والدة مدتها  العاملة  للمرأة 

أسابیع قبل تاریخ الوضع. ولها الحق في تمدید شهر دون أجر. 

في حال إنجابها لطفل مریض أو من األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة، وتتطلب حالته 

مرافقتها له، یحق لها إجازة مدتها شهر بأجر کامل تبدأ بعد إجازة الوضع، ولها الحق في 

تمدید إجازتها شهرًا آخر من دون أجر.    

الحق  أیام بأجر کامل، ولها  أربعة أشهر وعشرة  الوفاة ومدتها  إجازة عدة  الحق في  لها 

بالتمدید إذا کانت حامًال حتی تضع حملها. 

العاملة غیر املسلمة التي توفي عنها زوجها لها التمتع بإجازة مدتها 15 یوم  فقط.

امتحان  إجازة  علی  حصوله  في  الحق  للعامل 
من  تحسب  الفعلیة،  االمتحان  أیام  بعدد 
إجازته السنویة عند توفرها، وذلك في حال لم 
عدم  حال  وفي  علیها.  العمل  صاحب  یوافق 
توفر إجازة سنویة له یحصل علیها بدون أجر، 
أجر  من  العامل  حرمان  العمل  لصاحب  ویحق 

اإلجازة إذا ثبت أنه لم یؤِدّ االمتحان.

وله الحق في خمسة أیام إجازة 

زواجه. 

وفاة  حالة  في  أیام  وخمسة 

زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه.  

للعامل الحق في إجازة مدتها 

3 أیام في حالة مولود جدید له. 



   یستحق العامل إجازة مرضیة  بأجر کامل عن (30) یومًا األولی وبثالثة أرباع األجر 

عن (60) یومًا التالیة ودون أجر عن (30) یومًا التي تلي ذلك خالل السنة الواحدة، 

وتحسب السنة من تاریخ أول إجازة مرضیة.

   للعامل املصاب بسبب عمله، إذا عجز مؤقتا، الحق في معونة مالیة تعادل أجره 

أجره طوال  (75 %) من  یعادل  مالیًا  ثم یستحق مقابًال  یومًا  کامًال ملدة ستین 

املدة التي یستغرقها عالجه.

علی صاحب العمل تحدید أوقات اإلجازات السنویة. 

إشعار العامل بموعد إجازته السنویة بما ال یقل عن 30 یومًا.  

ظروف  اقتضت  إذا  استحقاقها  بعد  السنویة  العامل  إجازة  تأجیل  العمل  لصاحب  یحق 

العمل، وملدة ال تزید عن 90 یومًا، وإذا زادت أکثر فیجب الحصول علی موافقة العامل 

کتابة علی أال یتعدى التأجیل نهایة السنة التالیة لسنة استحقاق اإلجازة.

یحق لصاحب العمل أن یطلب الوثائق املؤیدة لحاالت الوضع، أو الوفاة، أو الزواج.    

یحق لصاحب العمل أن یطلب من العامل الوثائق املؤیدة إلجازة االمتحان وما یثبت أداءه لالمتحان.

اإلجازات  إحدى  أثناء  آخر  عمل  صاحب  لدى  عمل  قد  العامل  أن  العمل  صاحب  أثبت  إذا 

املنصوص علیها فله أن یحرمه من أجر مدة اإلجازة، أو یسترد ما کان قد أعطاه من أجر في 

تلك اإلجازة. 

ة بأجر، ال تقل عن 4 أشهر و 10 أیام، ولها تمدیدها دون أجر إن کانت حامال خالل  لها الحق في إجازة ِعَدّ

هذه الفترة حتی تلد.

علی صاحب العمل أن یوفر للعامالت مقاعد تأمینًا الستراحتهن.

أن یکون مکان العمل مستقال عن الرجال وتتوفر فیه الخدمات األساسیة کاملة.

علی کل منشأة تشغل 50 عاملة فأکثر أن تهيء مکانا مناسبا ومربیات لرعایة أطفال العامالت إذا 

بلغ عددهم 10 أطفال فأکثر.

ال یجوز تشغیل النساء أثناء فترة من اللیل ال تقل عن 11 ساعة متتالیة إال في الحاالت التي یصدر 

بها قرار من الوزیر.

اإلجازة املرضیة

اإلجازات – صاحب العمل

أهم الحقوق والواجبات العامة
للمرأة العاملة

إذا بلغت مدة العالج سنة او تقرر طبیًا عدم احتمال شفائه أو حالته الصحیة ال تمکنه من 
العمل، عدت اإلصابة عجزًا کلیًا وینتهي عقد العمل ویعوض عن اإلصابة. وال یکون لصاحب 

العمل حق في استرداد ما دفعه إلی املصاب خالل تلك السنة.
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الحمل والوالدة

واجبات املوظف

علی صاحب العمل توفیر 

الرعایة الطبیة الالزمة 

للعاملة خالل فترة الحمل 

والوالدة، وال یحق له فصلها 

أو إنذارها بذلك أثناء تمتعها 

بإجازة الَوْضع.

یحق للمرأة العاملة فترة 

استراحة ال تزید عن ساعة 

إلرضاع مولودها، ُتحَسب 

ضمن ساعات عملها وال 

یترتب علیها خفض أجر.

تستحق العاملة إجازة مدتها 

شهر مع أجر إذا أنجبت طفال 

مریضا یحتاج إلی مرافق 

مستمر، تبدأ بعد إجازة الَوْضع. 

ولها تمدیدها شهرا إضافیا 

دون أجر.

ال یجوز لصاحب العمل 

فصل العاملة أثناء فترة 

مرضها الناتج عن الَوْضع، 

علی أال تتجاوز مدة غیابها 

180 یوما.

یحظر تشغیل املرأة 

العاملة بعد الَوْضع بأي حال 

من األحوال خالل األسابیع 

الستة التالیة له، ولها حق 

تمدید اإلجازة شهرا إضافیا 

دون أجر.

للمرأة العاملة إجازة َوْضع 

بأجر کامل مدتها 10 

أسابیع توزعها کیف تشاء، 

وتبدأ بحد أقصی قبل 4 

أسابیع من التاریخ املرجح 

للوالدة.

 احترام القوانینأداء وإتقان العمل
واللوائح

 عدم إفشاء أسرار
الوظیفة

 املحافظة علی
أوقات العمل

 املحافظة علی
 املمتلکات العامة

 الحفاظ علی
املصلحة العامة

طاعة الرؤساء
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الثقافة العمالیة


