يحتوي عقد العمل على التالي:

ً
ً
تضع الوزارة نموذجا موحدا لعقد العمل.
اسم صاحب العمل
ومكانه.
نوع العمل ومكانه ،وتاريخ
االلتحاق به.
اسم العامل وجنسيته ،وما يلزم إلثبات
شخصيته ،وعنوان إقامته،

األجر المتفق عليه بما في ذلك
المزايا والبدالت.
مدته إن كان محدد المدة( .لغري
السعودي).
المادة 52 :من نظام العمل

تجديد عقد العمل:
ينتهــي عقــد العمــل الم ًحــدد المــدة بانقضــاء مدتــه ،فــإذا اســتمر طرفــاه فــي
تنفيــذه عـ ّـد العقــد مجــددا لمــدة غــر محــددة ،لغــر الســعوديني.
ً
إذا تضمــن العقــد المحــدد المــدة شــرطا يقضــي بتجديــده لمــدة مماثلــة أو لمــدة
محــددة ،فإنــه يتجــدد للمــدة المتفــق عليهــا.
إن تعــدد التجديــد ثــاث م ـرات متتاليــة ،أو بلغــت مــدة العقــد األصلــي مــع مــدة
التجديــد أربــع ســنوات أيهمــا أقــل واســتمر الطرفــان فــي تنفيــذه؛ تحـ ّـول العقــد إلــى
عقــد غــر محــدد المــدة.
المادة 55 :من نظام العمل

ُ
فــي جميــع الحــاالت ًالــي يتجــدد فيهــا العقــد لمــدة محــددة ،تعــد المــدة الــي تجــدد
إليهــا العقــد امتــدادا للمــدة األصليــة فــي تحديــد حقــوق العامــل الــي تدخــل مــدة
الخدمــة فــي حســابها.
المادة 56 :من نظام العمل

إذا كان العقــد مــن أجــل القيــام بعمــل معــن ،فإنــه ينتهــي بإنجــاز العمــل
المتفــق عليــه.
المادة 57 :من نظام العمل

حقوق عامة في عقد العمل
يتحمــل صاحــب العمــل رســوم اســتقدام العامــل غــر الســعودي ،ورســوم اإلقامــة
ورخصــة العمــل وتجديدهمــا ومــا يرتتــب علــى تأخــر ذلــك مــن غرامــات ،ورســوم
تغيــر المهنــة ،والخــروج والعــودة ،وتذكــرة عــودة العامــل إلــى موطنــه بعــد
انتهــاء العالقــة بــن الطرفــن.
يتحمــل العامــل تكاليــف عودتــه إلــى بلــده فــي حالــة عــدم صالحيتــه للعمــل أو إذا
رغــب فــي العــودة دون ســبب مشــروع.
يتحمــل صاحــب العمــل رســوم نقــل خدمــات العامــل الــذي يرغــب فــي نقــل
خدماتــه إليــه.
يلــزم صاحــب العمــل بنفقــات تجهــز جثمــان العامــل ونقلــه إلــى الجهــة الــي
أبــرم فيهــا العقــد أو اســتقدم العامــل منهــا ،مالــم يدفــن بموافقــة ذويــه داخــل
المملكــة .ويعفــى صاحــب العمــل فــي حالــة الـزام المؤسســة العامــة للتأمينــات
االجتماعيــة بذلــك.
المادة 40 :من نظام العمل

عقد العمل

للعامل وصاحب العمل

حقوق عامة في عقد العمل

ً
ال يجــوز لصاحــب العمــل أن ينقــل العامــل بغــر موافقتــه -كتابــة -مــن مــكان عملــه
األصلــي إلــى مــكان آخــر يقتضــي تغيــر محــل إقامتــه.

عقد العمل
هــو عقــد مــرم بــن صاحــب عمــل وعامــل  ،يتعهــد األخــر بموجبــه أن يعمــل تحــت إدارة
صاحــب العمــل أو إش ـرافه مقابــل أجــر .
المادة 50 :من نظام العمل

لصاحــب العمــل -اال ًفــي حــاالت الضــرورة الــي قــد تقتضيهــا ظــروف عارضــة ولمــدة
 30ال تتجــاوز ثالثــن يومــا فــي الســنة -تكليــف العامــل بعمــل فــي مــكان يختلــف عــن
المــكان المتفــق عليــه دون اشـراط موافقتــه ،علــى أن يتحمــل صاحــب العمــل
تكاليــف انتقــال العامــل وإقامتــه خــال تلــك المــدة.
المادة 58 :من نظام العمل

ال يجــوز نقــل العامــل ذي األجــر الشــهري إلــى فئــة عمــال اليوميــة أو العمــال
المعينــن باألجــر األســبوعي أو بالقطعــة أو بالســاعة ،إال إذا وافــق العامــل علــى
ذلــك كتابــة ،ومــع عــدم اإلخــال بالحقــوق الــي اكتســبها العامــل فــي المــدة الــي
قضاهــا باألجــر الشــهري.

يجب أن يكتب عقد العمل يحتفظ كل من طرفيه يكون لكل من الطرفني أن يطلب
من نسختني.
كتابة العقد في أي وقت.
بنسخة.

المادة 59 :من نظام العمل

ً
يعــد العقــد قائمــا ولــو كان غــر مكتــوب ،ويجــوز للعامــل
وحــده إثبــات العقــد وحقوقــه الــي نشــأت عنــه بجميــع
طــرق اإلثبــات.

فرتة التجربة

ً
ً
ال يجــوز تكليــف العامــل بعمــل يختلــف اختالفــا جوهريــا عــن العمــل المتفــق عليــه
بغــر موافقتــه الكتابيــة ،إال ًفــي حــاالت الضــرورة الــي قــد تقتضيهــا ظــروف عارضــة
ولمــدة ال تتجــاوز ثالثــن يومــا فــي الســنة.

المادة 51 :من نظام العمل

ً
إذا كان العامل خاضعا لفرتة تجربة ,وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل:
ً
 90يجب تحديدها بوضوح ،بحيث ال تزيد على  90يوما.
ّ
يجــوز باتفــاق مكتـ ًـوب بــن العامــل وصاحــب العمــل تمديــد فــرة التجربــة ،علــى أل
تزيــد علــى 180يومــا.

المادة 60 :من نظام العمل

إذا اتفــق الطرفــان علــى إنهائــه ،بشــرط أن تكــون
موافقــة العامــل كتابيــة .
إذا انتهــت المــدة المحــددة فــي العقــد ،مــا لــم يكــن العقــد قــد تجــدد صراحــة وفــق
أحــكام هــذا النظــام؛ فيســتمر إلــى أجلــه.
ً
بناء على إرادة أحد الطرفني في العقود غري محددة المدة.

ال يجوز وضع العامل تحت التجربة أكرث من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

ال يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.

60

بلــوغ ســن التقاعــد وهــي  60ســنة للجنســن وفــق مــا نــص عليــه نظــام التأمينــات
االجتماعيــة.
إذا كان عقــد العمــل محــدد المــدة ،وكانــت مدتــه تمتــد إلــى مــا بعــد بلــوغ ســن
التقاعــد؛ ففــي هــذه الحالــة ينتهــي العقــد بانتهــاء مدتــه.
القوة القاهرة.
إغالق المنشاة ًّ
نهائيا.
إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ،ما لم ُيتفق على غري ذلك.

المادة 54 :من نظام العمل

يكــون للعامــل تحديــد يــوم الغيــاب وســاعاته بشــرط أن ُيشــعر صاحــب العمــل بذلــك
فــي اليــوم الســابق للغيــاب علــى األقــل.
ولصاحــب العمــل أن يعفــي العامــل مــن العمــل أثنــاء مهلــة اإلشــعار مــع احتســاب
مــدة خدمتــه مســتمرة إلــى حــن انتهــاء تلــك المهلــة ،والـزام صاحــب العمــل بمــا
يرتتــب علــى ذلــك مــن آثــار وبخاصــة اســتحقاق العامــل أجــره عــن مهلــة اإلشــعار.
المادة 78 :من نظام العمل

ال يجــوز لصاحــب العمــل فســخ العقــد دون مكافــأة العامــل ،أو إشــعاره ،أو
تعويضــه؛ وأن يتيــح لــه الفرصــة لكــي يبــدي أســباب معارضتــه للفســخ.

المادة 82 :من نظام العمل

ينتهي عقد العمل في األحوال اآلتية:

المادة 53 :من نظام العمل

6

إذا كان اإلشـ ًـعار مـ ًـن جانــب صاحــب العمــل ,فيحــق للعامــل أن يتغيــب خــال مهلــة
اإلشــعار يومــا كامــا فــي األســبوع أو ثمانــي ســاعات أثنــاء األســبوع ،وذلــك للبحــث
عــن عمــل آخــر مــع اســتحقاقه ألجــر هــذا اليــوم أو ســاعات الغيــاب.

ال يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بســبب المرض ،قبل اســتنفاذه المدة
المحــددة لإلجــازة المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام ،وللعامــل الحــق فــي أن
يطلــب وصــل إجازتــه الســنوية بالمرضيــة.

مىت ينتهي عقد العمل؟

ـكل مــن الطرفــن الحــق فــي إنهــاء العقــد خــال هــذه الفــرة مــا لــم يتضمــن العقــد
لـ ً
نصــا يعطــي الحــق فــي اإلنهــاء ألحدهمــا.

أو أن يكــون قــد مضــى علــى انتهــاء عالقــة العامــل بصاحــب العمــل مــدة ال تقــل
عــن ســتة أشــهر.
ً
إذا أنهي العقد خالل فرتة التجربة فإن ًّأيا من الطرفني ال يستحق تعويضا.

المادة 75 :من نظام العمل

المادة 80 :من نظام العمل

ال تدخــل فــي حســاب فــرة التجربــة إجــازة عيــدي الفطــر واألضحــى واإلجــازة
المرضيــة.

يجــوز باتفــاق طرفــي العقــد -كتابــة  -إخضــاع العامــل لفــرة تجربــة أخــرى بشــرط أن
تكــون فــي مهنــة أخــرى أو عمــل آخـر.

انتهاء العقد:

إذا كان العقــد غــر محــدد المــدة ،جــاز ألي مــن طرفيــه إنهــاؤه بنـ ًـاء علــى ســبب
مشــروع يجــب بيانــه بموجــب إشــعار يوجــه إلــى الطـ ًـرف اآلخــر كتابــة قبــل اإلنهــاء
بمــدة تحــدد فــي العقــد ،علــى ًأال تقــل عــن ســتني يومــا إذا كان أجــر العامــل يدفــع
شــهرًّيا ،وال تقــل عــن ثالثــن يومــا بالنســبة إلــى غــره.

المادة 74 :من نظام العمل

يحــق للعامــل أن يــرك العمــل دون إشــعار ،مــع احتفاظــه بحقوقــه النظاميــة كلهــا
 ،وذلــك فــي أي مــن الحــاالت اآلتيــة:
•إذا لــم يقــم صاحــب العمــل بالوفــاء بالزتاماتــه العقديــة أو النظاميــة الجوهريــة
إزاء العامــل.
•إذا ثبــت أن صاحــب العمــل أو مــن يمثلــه قــد أدخــل عليــه الغــش وقــت التعاقــد
فيمــا يتعلــق بشــروط العمــل وظروفــه.
ً
•إذا كلفــه صاحــب العمــل دون رضــاه بعمــل يختلــف جوهريــا عــن العمــل المتفــق
عليه.
•إذا وقــع مــن صاحــب العمــل أو مــن أحــد أفـراد أسـرته ،أو مــن المديــر المســؤول
اعتــداء يتســم بالعنــف ،أو ســلوك مخــل بــاآلداب نحــو العامــل أو أحــد أفـراد
أس ـرته.
•إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسئول بمظاهر من القسوة
والجور أو اإلهانة.
•إذا كان في مقر العمل خطر جســيم يهدد ســامة العامل أو صحته ،بشــرط
أن يكــون صاحــب العمــل قــد علــم بوجــوده ،ولــم يتخــذ مــن اإلجـراءات مــا يــدل
علــى إزالتــه.
•إذا كان صاحــب العمــل أو مــن يمثلــه قــد دفــع العامــل بتصرفــات ،وعلــى
األخــص بمعاملتــه الجائــرة أو بمخالفتــه شــروط العقــد إلــى أن يكــون العامــل
فــي الظاهــر هــو الــذي أنهــى العقــد.
المادة 81 :من نظام العمل

