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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 )219( : مقر رارق                                                                                    ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

  ـه22/8/1426:خيرات                                                                                        ءارزولا سلجم

 ةماعلا ةنامألا

 ءارزولا سلجم نإ

 

  ،   ـه24/11/1425 خيراتو  ب/56032 مقرب ءارزولا سلجم ةسائر ناويد نم ةدراولا ةلماعملا ىلع عالطالا دعب

 ماظن عورشم هل قفارملا ، ـه 1/11/1420 خيرات و   ص س /58  مقر  لمعلا ريزو يلاعم  باطخ  ىلع ةلمتشملا

 . لمعلا

 .ـه6/9/1389 خيراتو )21 /م ( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ، لامعلاو لمعلا ماظن ىلع عالطالا دعبو

  )259( مقرو  ـه27/5/1426 خيراتو  )202(  مقرو ،  ـه24/5/1422 خيراتو  )244( مقر رضاحملا ىلع عالطالا دعبو

 . ءاربخلا ةئيه يف ةدعملا ، ـه26/6/1426 خيراتو

 . ـه29/10/1425 خيراتو )48/48( مقر ىروشلا سلجم رارق يف رظنلا دعبو

 ـه24/7/1426 خيراتو )390( مقر ءارزولا سلجمل ةماعلا ةنجللا ةيصوت ىلع عالطالا دعبو

 ررقي

 .ةقفارملا ةغيصلاب ، لمعلا ماظن ىلع ةقفاوملا

 .اذهل ةقفارم هتغيص ، كلذب يكلم موسرم عورشم دعا دقو

 ميركلا يكلملا عيقوتلا

  ءارزولا سلجم سيئر      
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلم

 ) يكلم موسرم  (

   51 /م : مقرلا  

  ـه23/8/1426 : خيراتلا

  ىلاعت هللا نوعب

 دوعس لآ زيزعلا دبع نب هللا دبع نحن

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلم

 

 . ـه27/8/1412 خيراتو )90 /أ ( مقر يكلملا رمألاب رداصلا ، مكحلل  يساسألا ماظنلا نم  ) نيعبسلا (  ةداملا ىلع ًءانب

 . ـه3/3/1414 خيراتو )13/أ ( مقر يكلملا رمألاب رداصلا ،  ءارزولا سلجم ماظن نم  )نيرشعلا (  ةداملا ىلع ًءانبو

 . ـه27/8/1412 خيراتو )91/أ( مقر يكلملا رمألاب رداصلا ، ىروشلا سلجم ماظن نم )ةرشع ةنماثلا ( ةداملا ىلع ًءانبو

 . ـه29/10/1425 خيراتو )48/48( مقر ىروشلا سلجم رارق ىلع عالطالا دعبو

 . ـه22/8/1426 خيراتو )219( مقر ءارزولا سلجم رارق ىلع عالطالا دعبو

 :  تآ وه امب انمسر

 . ةقفارملا ةغيصلاب ، لمعلا ماظن ىلع ةقفاوملا : ًالوأ

 . اذه انموسرم ذيفنت – هصخي اميف لك – ءارزولاو ءارزولا سلجم سيئر بئان ومس ىلع :ًايناث

 ميركلا يكلملا عيقوتلا

 زيزعلا دبع نب هللا دبع
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 )140( : مقر رارق                                                                                  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

  ـه1434 / 5 / 6 : خيرات                                                                                    ءارزولا سلجم

 ةماعلا ةنامألا

 ءارزولا سلجم نإ

 

 ةيقرب ىلع ةلمتشملا ، ـه28/11/1433 خيراتو  )51148( مقرب يكلملا ناويدلا نم ةدراولا ةلماعملا ىلع عالطالا دعب

 بورهو ةبئاسلا ةيبنجألا ةلامعلا مكارت يترهاظ نأش يف ،  ـه27/9/1430- 26 خيراتو )59982( مقر ةيلخادلا ةرازو

 ، ـه22/10/1433 خيراتو )114/50( مقر ىروشلا سلجم رارق امهنأش يف ذختملا ، مهئالفك نم لزانملا مدخ ضعب

 . ةمظنألا يفلاخم نم نيدفاولا عم لماعتلا دعاوق عورشم هل قفارملا

 . هيلإ راشملا دعاوقلا عورشم ىلع عالطالا دعبو

 . ـه23/8/1426 خيراتو )51 /م ( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ، لمعلا ماظن ىلع عالطالا دعبو

 يكلملا موسرملاب رداصلا ، اهريغو ةرمعلا وأ جحلا لوخد تاريشأتب ةكلمملل نيمداقلا ةلماعم ميظنت ىلع عالطالا دعبو

 . ـه18/10/1404 خيراتو )42/م( مقر

 . ءارزولا سلجمب ءاربخلا ةئيه يف دعملا ، ـه23/3/1434 خيراتو )165( مقر رضحملا ىلع عالطالا دعبو

 . ـه22/10/1433 خيراتو )114/50( مقر ىروشلا سلجم رارق يف رظنلا دعبو 

 . ـه15/4/1434 خيراتو )262( مقر ءارزولا سلجمل ةماعلا ةنجللا ةيصوت ىلع عالطالا دعبو

 : يلي ام ررقي

 خيراتو ) 51 /م ( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا لمعلا ماظن نم )نيثالثلاو ةعساتلا( ةداملا صن ليدعت : ًالوأ

 : يتالا صنلاب حبصتل ، ـه23/8/1426

 :  نوثالثلاو ةعساتلا ةداملا"

 زوجي الو ، ريغلا ىدل لمعي هلماع لمعلا بحاص كرتي نأ - ةررقملا ةيماظنلا تاءارجإلاو دعاوقلا عابتا ريغب - زوجي ال .1

 لمعلا ةرازو ىلوتتو ، هريغ لماع فيظوت لمعلا بحاصل زوجي ال امك ، رخآ لمع بحاص ىدل لمعي نأ لماعلل

 ىلإ اهتلاحإ مث نمو ، اهيشتفم لبق نم اهطبض متي يتلا تافلاخملا يف قيقحتلاو ، تآشنملا ىلع شيتفتلا

 . اهنأشب ةررقملا تابوقعلا قيبطتل ةيلخادلا ةرازو
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 ، صاخلا هباسحل لمعي نأ لماعلل زوجي ال امك ، صاخلا هباسحل لمعي هلماع كرتي نأ لمعلا بحاصل زوجي ال .2

 صاخلا مهباسحل نيلماعلا نم نيفلاخملا ىلع تابوقعلا عاقيإو ليحرتو فاقيإو طبض ةيلخادلا ةرازو ىلوتتو

 نيلغشملاو لمعلا باحصأ كلذكو )نيبراهلا( لمعلا نع نيبيغتملاو نيدايملاو عراوشلا يف )ةبئاسلا ةلامعلا(

 . "مهقحب ةررقملا تابوقعلا قيبطتو ةفلاخملا يف رود هل نم لكو مهل نيلقانلاو مهيلع نيرتستملاو ءالؤهل

 خيراتو ) 51 /م ( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ، لمعلا ماظن نم )نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةثلاثلا( ةداملا ءاغلإ : ًايناث

 . ـه23/8/1426

 . ةقفارملا ةغيصلاب ، ةمظنألا يفلاخم نم نيدفاولا عم لماعتلا دعاوق ىلع ةقفاوملا : ًاثلاث

 . اذهل ةقفارم هتغيص ، كلذب يكلم موسرم عورشم دعأ دقو

 

 ءارزولا سلجم سيئر بئان
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلم

   24 /م : مقرلا

  ـه12/5/1434 : خيراتلا

  ىلاعت هللا نوعب

 دوعس لآ زيزعلا دبع نب هللا دبع نحن

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلم

 

 . ـه27/8/1412 خيراتب )90 /أ ( مقر يكلملا رمألاب رداصلا ، مكحلل  يساسألا ماظنلا نم  ) نيعبسلا (  ةداملا ىلع ًءانب

 . ـه3/3/1414 خيراتب )13/أ ( مقر يكلملا رمألاب رداصلا ،  ءارزولا سلجم ماظن نم  )نيرشعلا (  ةداملا ىلع ًءانبو

 . ـه27/8/1412 خيراتب )91/أ( مقر يكلملا رمألاب رداصلا ، ىروشلا سلجم ماظن نم )ةرشع ةنماثلا ( ةداملا ىلع ًءانبو

 . ـه23/8/1426 خيراتب )51 /م ( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ، لمعلا ماظن ىلع عالطالا دعبو

 يكلملا موسرملاب رداصلا ، اهريغو ةرمعلا وأ جحلا لوخد تاريشأتب ةكلمملل نيمداقلا ةلماعم ميظنت ىلع عالطالا دعبو

 . ـه18/10/1404 خيراتب )42/م( مقر

 . ـه22/10/1433 خيراتب )114/50( مقر ىروشلا سلجم رارق ىلع عالطالا دعبو

 . ـه6/5/1434 خيراتب )140( مقر ءارزولا سلجم رارق ىلع عالطالا دعبو

 : تآ وه امب انمسر

 ) 51 /م ( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ، لمعلا ماظن نم )نيثالثلاو ةعساتلا( ةداملا صن ليدعت : ًالوأ

 : يتالا صنلاب حبصتل ، ـه23/8/1426 خيراتو

 :  نوثالثلاو ةعساتلا ةداملا"

 زوجي الو ، ريغلا ىدل لمعي هلماع لمعلا بحاص كرتي نأ - ةررقملا ةيماظنلا تاءارجإلاو دعاوقلا عابتا ريغب - زوجي ال .1

 لمعلا ةرازو ىلوتتو . هريغ لماع فيظوت لمعلا بحاصل زوجي ال امك ، رخآ لمع بحاص ىدل لمعي نأ لماعلل

 ىلإ اهتلاحإ مث نمو ، اهيشتفم لبق نم اهطبض متي يتلا تافلاخملا يف قيقحتلاو ، تآشنملا ىلع شيتفتلا

 . اهنأشب ةررقملا تابوقعلا قيبطتل ةيلخادلا ةرازو
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المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 ىلوتتو ، صاخلا هباسحل لمعي نأ لماعلل زوجي ال امك ، صاخلا هباسحل لمعي هلماع كرتي نأ لمعلا بحاصل زوجي ال .2

 ةلامعلا( صاخلا مهباسحل نيلماعلا نم نيفلاخملا ىلع تابوقعلا عاقيإو ليحرتو فاقيإو طبض ةيلخادلا ةرازو

 ءالؤهل نيلغشملاو لمعلا باحصأ كلذكو )نيبراهلا( لمعلا نع نيبيغتملاو نيدايملاو عراوشلا يف )ةبئاسلا

 . "مهقحب ةررقملا تابوقعلا قيبطتو ةفلاخملا يف رود هل نم لكو مهل نيلقانلاو مهيلع نيرتستملاو

 ) 51 /م ( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ، لمعلا ماظن نم )نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةثلاثلا( ةداملا ءاغلإ : ًايناث

 . ـه23/8/1426خيراتو

 . ةقفارملا ةغيصلاب ، ةمظنألا يفلاخم نم نيدفاولا عم لماعتلا دعاوق ىلع ةقفاوملا : ًاثلاث

 ذيفنت – هًصخي اميف لك - ةلقتسملا ةينعملا ةزهجألا ءاسؤرو ءارزولاو ءارزولا سلجم سيئر بئان ومس ىلع : ًاعبار

 . اذه انموسرم

 

 

 دوعس لآ زيزعلا دبع نب هللا دبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               

  10              

نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 )258( : مقر رارق                                                                                    ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

  ـه1436 / 6 / 3 : خيرات                                                                                    ءارزولا سلجم

 ةماعلا ةنامألا

 ءارزولا سلجم نإ

 ضعب ليدعت ناش يف ، ـه20/4/1435 خيراتو  )14767( مقرب يكلملا ناويدلا نم ةدراولا ةلماعملا ىلع عالطالا دعب

 . نأشلا اذه يف ذختملا ـه3/4/1435 خيراتو )14/9( مقر ىروشلا سلجم رارق ىلع ةلمتشملا  ،  لمعلا ماظن داوم

 . ـه23/8/1426 خيراتو )51 /م ( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ، لمعلا ماظن ىلع عالطالا دعبو

  )309( مقرو  ـه28/7/1435 خيراتو  )490(  مقرو ،  ـه17/2/1436 خيراتو  )104( مقر : رضاحملا ىلع عالطالا دعبو

 . ءارزولا سلجمب ءاربخلا ةئيه يف ةدعملا ، ـه25/5/1433 خيراتو

 . ـه3/4/1435 خيراتو )14/9( مقر ىروشلا سلجم رارق يف رظنلا دعبو 

 . ـه14/5/1436 خيراتو )643( مقر ءارزولا سلجمل ةماعلا ةنجللا ةيصوت ىلع عالطإلا دعبو

 : يلي ام ررقي

 ةغيصلاب ، ـه23/8/1426 خيراتو ) 51 /م ( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ، لمعلا ماظن تاليدعت ىلع ةقفاوملا : ًالوأ

 . ةقفارملا

 . اذهل ةقفارم هتغيص ، كلذب يكلم موسرم عورشم دعأ دقو

 ءاشنإ نيح ىلإ – ةيلامعلا تافالخلا ةيوست تائيه رظنت ، لمعلا ةرازول ةررقملا تاصاصتخالاب لالخإ نود : ًايناث

 )1/م( مقر يكلملا موسرملا نم )ًالوأ( دنبلا نم )3( ةرقفلا يف درو امل ًاقفو اهتاصاصتخا اهترشابمو ةيلامعلا مكاحملا

 نم )نيتئاملا دعب نيثالثلا( ةداملا نم )4( ةرقفلل ًاقفو لمعلا ةرازو اهعفرت يتلا ىواعدلا يف - ـه22/1/1435 خيراتو

 )نيتئاملا دعب نيرشعلاو ةعساتلا( ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةبسانملا ةبوقعلا تائيهلا كلت عقوتو ، لمعلا ماظن

 . لمعلا ماظن نم

 

 ءارزولا سلجم سيئر
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

   46 /م : مقرلا

  ـه5/6/1436 : خيراتلا

  ىــــــــلاعت هــــــللا نوــــــعب

 دوعس لآ زيزعلا دبع نب ناملس نحن

 ةــــــــيدوعسلا ةــــــــيبرعلا ةــــكلمملا كــلـم

 . ـه27/8/1412 خيراتب )90 /أ ( مقر يكلملا رمألاب رداصلا ، مكحلل  يساسألا ماظنلا نم )نيعبسلا(  ةداملا ىلع ًءانب

 . ـه3/3/1414 خيراتب )13/أ (  مقر يكلملا رمألاب رداصلا ، ءارزولا سلجم ماظن نم  )نيرشعلا ( ةداملا ىلع ًءانبو

 . ـه27/8/1412 خيراتب )91/أ( مقر يكلملا رمألاب رداصلا ، ىروشلا سلجم ماظن نم )ةرشع ةنماثلا( ةداملا ىلع ًءانبو

 . ـه3/4/1435 خيراتب )14/9( مقر ىروشلا سلجم رارق ىلع عالطإلا دعبو

 . ـه3/6/1436 خيراتب )258( مقر ءارزولا سلجم رارق ىلع عالطإلا دعبو

 :  تآ وه امب انمسر

 ةغيصلاب ، ـه23/8/1426 خيراتو ) 51 /م ( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ، لمعلا ماظن تاليدعت ىلع ةقفاوملا : ًالوأ

 . ةقفارملا

 . ةيمسرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشن خيرات نم رهشأ )ةتس( دعب تاليدعتلا هذهب لمعُي :ًايناث

 انموسرم ذيفنت – هًصخي اميف لك - ةلقتسملا ةينعملا ةزهجألا ءاسؤرو ءارزولاو ءارزولا سلجم سيئر بئان ومس ىلع : ًاثلاث

 . اذه

 

 

 دوعس لآ زيزعلا دبع نب ناملس
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلم

 ) يكلم موسرم  (

 14 /م : مقرلا

 ـه22/2/1440 : خيراتلا

  ىلاعت هللا نوعب

 دوعس لآ زيزعلا دبع نب ناملس نحن

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلم

 

 . ـه27/8/1412 خيراتو )90 /أ ( مقر يكلملا رمألاب رداصلا ، مكحلل  يساسألا ماظنلا نم  ) نيعبسلا (  ةداملا ىلع ًءانب

 . ـه3/3/1414 خيراتو )13/أ ( مقر يكلملا رمألاب رداصلا ،  ءارزولا سلجم ماظن نم  )نيرشعلا (  ةداملا ىلع ًءانبو

 . ـه27/8/1412 خيراتو )91/أ( مقر يكلملا رمألاب رداصلا ، ىروشلا سلجم ماظن نم )ةرشع ةنماثلا ( ةداملا ىلع ًءانبو

 .ـه28/1/1440 خيراتب )215/54( مقرو ،ـه22/4/1439 خيراتب )47/10( مقر ىروشلا سلجم يرارق ىلع عالطالا دعبو

 :  تآ وه امب انمسر

 ناكم عقي يذلا– لمعلا بتكم ىلإ مدقتلا ،ةيلامعلا ةمكحملا مامأ اهعفر قبسي نأ ،ةيلامعلا ىوعدلا يف بجي -أ : ًالوأ

- ةيعامتجالا ةيمنتلاو لمعلا ريزو ردصيو ،ًايدو عازنلا ةيوستل ةمزاللا تاءارجإلا ذختيل -هصاصتخا ةرئاد يف لمعلا

 .كلذل ةمظنملا دعاوقلا -لدعلا ريزو عم قيسنتلاب

 ،اهتاصاصتخا ةيلامعلا مكاحملا ةرشابم نم ًارابتعا تاونس )ثالث( ةدمل دنبلا اذه نم )أ( ةرقفلا يف درو امب لمعي -ب

 ةيمنتلاو لمعلا ريزوو لدعلا ريزو عفري نأ ىلع ،ءارزولا سلجم نم رارقب ةدملا هذه ديدمت -ءاضتقالا دنع– زوجيو

 .لقألا ىلع رهشأ )ةتس(ـب ةدملا ءاهتنا لبق كلذل امهميوقت نمضتي ًاريرقت ةيعامتجالا

 )1/م( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ،ةيعرشلا تاعفارملا ماظن نم )نيعبرألاو ةيداحلا( ةداملا ىلإ ةرقف ةفاضإ :ًايناث

 :يتآلا صنلاب كلذو )3( بيترتلا لمحت ،ـه22/1/1435 خيراتب

 ررقي مل ام ،ىرخألا ةيلامعلا تاعزانملا يف ةررقملا تاءارجإلاو دعاوقلا ةيعامجلا ةيلامعلا تاعزانملا ىلع يرست -أ-3"

 .كلذ فالخ ءاضقلل ىلعألا سلجملا
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 قيرف وأ ،هلامع عيمجو لمعلا باحصأ نم )رثكأ وأ( دحاو نيب ةعزانملا أشنت امدنع ةيعامج ةيلامعلا ةعزانملا نوكت -ب

 ."لمعلا طورش وأ لمعلا ببسب ،مهنم

 موسرملاب لدعملا ،ـه23/8/1426 خيراتب )51/م( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ،لمعلا ماظن ىلإ نتيدام ةفاضإ :ًاثلاث

 :يتآلا وحنلا ىلع كلذو ،ـه5/6/1436 خيراتب )46/م( مقر يكلملا

 :)نيتئاملا دعب نوثالثلاو ةعبارلا( ةداملا -1

 اذه يف اهيلع صوصنملا قوقحلا نم قحب ةبلاطملاب قلعتت ىوعد يأ ةيلامعلا مكاحملا مامأ لبقت ال -أ

 مدقي مل ام ،لمعلا ةقالع ءاهتنا خيرات نم ًارهش رشع ينثا يضم دعب لمعلا دقع نع ةئشانلا وأ ماظنلا

 .قحلاب رارقإ هيلع ىعدملا نم ردصي وأ ،ةمكحملا هلبقت ًارذع يعدملا

 .لاجعتسالا هجو ىلع ةيلامعلا ىواعدلا رظنت -ب

 :)نيتئاملا دعب نوثالثلاو ةسماخلا( ةداملا -2

 ةيراس تناك يتلا ليغشتلا طورش نم ريغي نأ ةيلامعلا مكاحملا مامأ ىوعدلا رظن ءانثأ لمعلا بحاصل زوجي ال

 .ىوعدلا يف لماعلا فقومب رارضإلا هيلع بترتي ًارييغت ،تاءارجإلا ءدب لبق

 ذيفنت -هصخي اميف لك– ةلقتسملا ةينعملا ةزهجألا ءاسؤرو ءارزولاو ءارزولا سلجم سيئر بئان ومس ىلع :ًاعبار

 .اذه انموسرم

 

 ميركلا يكلملا عيقوتلا                                                                                                  

      دوعس لآ زيزعلا دبع نب ناملس
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلم

 ) يكلم موسرم  (

 134 /م : مقرلا

 ـه27/11/1440 : خيراتلا

  ىلاعت هللا نوعب

 دوعس لآ زيزعلا دبع نب ناملس نحن

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلم

 

 . ـه27/8/1412 خيراتو )90 /أ ( مقر يكلملا رمألاب رداصلا ، مكحلل  يساسألا ماظنلا نم  ) نيعبسلا (  ةداملا ىلع ًءانب

 . ـه3/3/1414 خيراتو )13/أ ( مقر يكلملا رمألاب رداصلا ،  ءارزولا سلجم ماظن نم  )نيرشعلا (  ةداملا ىلع ًءانبو

 .ـه17/3/1418 خيراتب )97/أ( مقر يكلملا رمألا ىلع ًءانبو

 ـه27/11/1440 خيراتب )684( مقر ءارزولا سلجم رارق ىلع عالطالا دعبو

 :  تآ وه امب انمسر

 :يتأي امل ًاقفو ،ـه23/8/1426 خيراتب )51/م( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ،لمعلا ماظن ليدعت ىلع ةقفاوملا :ًاثلاث

 :يتآلا صنلاب نوكيل ،)ةيناثلا( ةداملا يف دراولا لماعلا فيرعت ليدعت -1

 ناك ولو ،رجأ لباقم هفارشإ وأ هترادإ تحتو لمع بحاص ةحلصمل لمعي -ىثنأ وأ ًاركذ– يعيبط صخش لك"

 ."هتراظن نع ًاديعب

 :يتآلا صنلاب نوكتل ،)ةثلاثلا( ةداملا ليدعت -2

 ،ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلا رفاوت دعب الإ هتسرامم هريغل زوجي ال ،نطاوملل قح لمعلا"

 نم لكش يأ وأ نسلا وأ ةقاعإلا وأ سنجلا ساسأ ىلع زييمت يأ نود لمعلا قح يف نوواستم نونطاوملاو

 ."هنع نالعإلا وأ فيظوتلا دنع وا لمعلا ءادأ ءانثأ ًءاوس ،ىرخألا زييمتلا لاكشأ
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 :يتآلا صنلاب نوكتل ،)نيعبسلاو ةعبارلا( ةداملا نم )4( ةرقفلا ليدعت -3

 ىلع نافرطلا قفتي مل ام ،ةيعامتجالا تانيمأتلا ماظن ماكحأ هب يضقت ام قفو دعاقتلا نس لماعلا غولب"

 ."نسلا هذه دعب لمعلا يف رارمتسالا

 :يتآلا صنلاب نوكتل ،)ةئاملا دعب نيسمخلاو ةسماخلا( ةداملا ليدعت -4

 كلذ لمشيو ،عضولا ةزاجإب اهعتمت وأ اهلمح ءانثأ لصفلاب اهراذنإ وأ ةلماعلا لصف لمعلا بحاصل زوجي ال"

 اهبايغ ةدم زواجتت ال نأو ،ةدمتعم ةيبط ةداهشب ضرملا تبثُي نأ ىلع ،امهنم يأ نع ئشانلا اهضرم ةدم

 ."ةقرفتم مأ ةلصتم تناكأ ًءاوس ةنسلا يف ًاموي )نينامثو ةئام(

 .)ةئاملا دعب نيسمخلاو ةسداسلا( ةداملا ءاغلإ -5

 

 ميركلا يكلملا عيقوتلا                                                                                                   

 دوعس لآ زيزعلا دبع نب ناملس
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 لوألا لصفلا

 تافیرعتلا

  :ىلوألا ةداملا

 . لمعلا ماظن ماظنلا اذه ىمسي

 :1ةيناثلا ةداملا

 فالخ قايسلا ضتقي ملام اهمامأ ةنيبملا يناعملا – ماظنلا اذه يف تدرو امنيأ – ةيتآلا تارابعلاو ظافلألاب دصقي

  :كلذ

  . لمعلا ةرازو : ةرازولا -

  . لمعلا ريزو :  ريزولا -

 . ريزولا نم رارقب ددحي يذلا يناكملا قاطنلا يف لمعلا نوؤش اهب طونملا ةيرادإلا ةهجلا : لمعلا بتكم -

 . رجأ لباقم رثكأ وأ ًالماع لّغشي يرابتعإوأ يعيبط صخش لك : لمعلا بحاص -

 ولو ، رجأ لباقم هفارشإ وأ هترادإ تحتو لمع بحاص ةحلصمل لمعي -ىثنأ وأ ًاركذ– يعيبط صخش لك : لماعلا -

 . هتراظن نع ًاديعب ناك

 . ةرشع ةنماثلا غلبي ملو هرمع نم ةرشع ةسماخلا متأ يذلا صخشلا : ثدحلا -

 نع رظنلا فرصب )بوتكم ريغ وأ بوتكم( لمع دقعل ًاذيفنت ، ةفاك ةيناسنإلا تاطاشنلا يف لوذبملا دهجلا : لمعلا -

 . ةينهذ وأ تناك ةيلضع ، اهريغ وأ ، ةينف وأ ةيعارز وأ ، ةيراجت وأ تناك ةيعانص ، اهعون وأ اهتعيبط

 ةأشنملا تئشنأ يتلا لامعألا : تآشنملل ةبسنلابو ، داتعملا مهطاشن عوضوم : دارفألل ةبسنلاب : يلصألا لمعلا -

 وأ – زايتمإلا تاكرش نم تناك نإ – زايتمإلا دقع يف وأ اهسيسأت دقع يف اهيلع صوصنملاو اهب مايقلا لجأ نم

 . يراجتلا لجسلا يف

 ةدم هزاجنإ ةعيبط يضتقتو طاشن نم لمعلا بحاص هلوازي اميف هتعيبطب لخدي يذلا لمعلا : تقؤملا لمعلا -

 . ًاموي نيعست نيتلاحلا يف زواجتي الو ، هئاهتنإب يهتنيو هتاذب لمع ىلع بصني وأ ، ةددحم

 هذيفنت قرغتسي الو ، داتعملا هطاشن يف لمعلا بحاص هلوازي اميف هتعيبطب لخدي ال يذلا لمعلا : يضرعلا لمعلا -

 . ًاموي نيعست نم رثكأ

 . اهيلع فراعتم ةيرود مساوم يف متي يذلا لمعلا : يمسوملا لمعلا -
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 تاعاس فصن نع لقت لمع تاعاسلو لمع بحاص ىدل غرفتم ريغ لماع هيدؤي يذلا لمعلا : تقولا ضعبل لمعلا -

 . عوبسألا مايأ ضعب وأ ًايموي هلمع تاعاس يدؤي لماعلا اذه ناك ءاوس ، ةأشنملا ىدل ةداتعملا ةيمويلا لمعلا

 ةمدخلا ءادتبا خيرات نم ، يماظنلا هفلخ وأ هسفن لمعلا بحاص عم ةعطقنملا ريغ لماعلا ةمدخ : ةرمتسملا ةمدخلا -

  : ةيتآلا تالاحلا يف ةرمتسم ةمدخلا دعتو .

 . ًاماظن ةررقملا لطعلاو تازاجإلا .1

 . ماظنلا اذه يف هيلع صوصنم وه امل ًاقفو تاناحتمالا ءادأل عاطقنالا ةرتف .2

 .لمعلا ةنس لالخ ةعطقتم ًاموي نيرشع ىلع اهتدم ديزت ال يتلا رجأ نودب هلمع نع لماعلا بايغ تالاح .3

 عون ناك امهم ، بوتكم ريغ وأ بوتكم لمع دقع بجومب ، هلمع لباقم لماعلل ىطعي ام لك : يساسألا رجألا -

 . ةيرودلا تاوالعلا هيلإ ًافاضم ، هئادأ ةقيرط وأ رجألا

 هلذب دهج لباقم لماعلل ررقتت يتلا ىرخألا ةقحتسملا تادايزلا رئاس هيلإ ًافاضم يساسألا رجألا : يلعفلا رجألا -

 ةحئال وأ لمعلا دقع بجومب لمعلا ءاقل لماعللررقتت يتلا وأ ، هلمع ءادأ يف اهل ضرعتي رطاخم وأ ، لمعلا يف

  : كلذ نمو . لمعلا ميظنت

 هقيوستب موقي ام لباقم عفدت يتلا ، حابرألا نم ةيوئملا ةبسنلا وأ ، تاعيبملا نم ةيوئملا ةبسنلا وأ ، ةلومعلا .1

 . هنيسحت وأ جاتنإلا ةدايز نم هققحي ام وأ ، هليصحت وأ ، هجاتنإ وأ ،

 . هلمع ءادأ يف اهل ضرعتي رطاخم وأ ، اهلذبي ةقاط ءاقل لماعلا اهقحتسي يتلا تالدبلا .2

 . ةلئاعلا ءابعأ ةهجاومل وأ ، ةشيعملا ىوتسمل ًاقفو حنمت دق يتلا تادايزلا .3

 هباش امو ، هتيافك وأ ، هتنامأ ءازج هل فرصي امو ، لماعلل لمعلا بحاص اهيطعي يتلا يه : ةأفاكملا وأ ةحنملا .4

 ةداعلا ترج وأ ، ةأشنملل لمعلا ميظنت ةحئال وأ ، لمعلا دقع يف ةررقم ةأفاكملا وأ ةحنملا هذه تناك اذإ ، كلذ

 . ًاعربت ال رجألا نم ًاءزج اهنودعي لامعلا حبصأ ىتح ، اهحنمب

 لمعلا دقع يف اهيلع صنلاب ، هلمع لباقم لماعلل اهريفوتب لمعلا بحاص مزتلي  يتلا يه : ةينيعلا تازيملا .5

 ردقت مل ام ةنس لك نع نيرهش ةدمل يساسألا رجألا لداعي ىصقأ دحب ردقتو . لمعلا ميظنت ةحئال يف وأ

 . كلذ ىلع ديزي امب لمعلا ميظنت ةحئال وأ لمعلا دقع يف

 . يلعفلا رجألا  : رجألا -

 . هعون ناك ًايأ رجأ ءاقل ، رثكأ وأ ًالماع لًغشي  ، يرابتعا وأ ، يعيبط صخش هريدي  عورشم لك  : ةأشنملا -

 . لمعلا ميظنت ةحئال يف وأ لمعلا دقع يف كلذ فالخ ىلع صني مل ام ًاموي نوثالث : رهشلا -

 . ماظنلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا : ةحئاللا -
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 يناثلا لصفلا

 ةماعلا ماکحألا

  :2 ةثلاثلا ةداملا

 نونطاوملاو ، ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلا رفاوت دعب الإ هتسرامم هريغل زوجي ال ، نطاوملل قح لمعلا

 ،ىرخألا زييمتلا لاكشأ نم لكش يأ وأ نسلا وأ ةقاعإلا وأ سنجلا ساسأ ىلع زييمت يأ نود لمعلا قح يف نوواستم

 .هنع نالعإلا وأ فيظوتلا دنع وأ لمعلا ءادأ ءانثأ ًءاوس

  : ةعبارلا ةداملا

 . ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ تايضتقمب مازتلإلا ماظنلا اذه ماكحأ قيبطت دنع لماعلاو لمعلا بحاص ىلع بجي

  :3 ةسماخلا ةداملا

  : يتآلا ىلع ماظنلا اذه ماكحأ يرست

 .رجأ لباقم ؛ هفارشإ وأ هترادإ تحتو لمع بحاص ةحلصمل لمعلاب صخش يأ هاضتقمب مزتلي لمع دقع لك .1

 . ةعارزلا وأ يعارملا يف نولغتشي نيذلا مهيف نمب ، ةماعلا تاسسؤملاو تائيهلاو ةموكحلا لامع .2

 . ةيريخلا تاسسؤملا لامع .3

 اذه يف اهيلع صوصنملا ةصاخلا ماكحألا دودح يف لمعلا بحاص ىدل نيلماعلا ريغ عم بيردتلاو ليهأتلا دوقع .4

 . ماظنلا

 . ريزولا هررقي امو لمعلا تاباصإو ةينهملا ةحصلاو ةمالسلاب قلعتي ام دودح يف تقولا ضعب نيلماعلا .5

  : ةسداسلا ةداملا

 تاعاسل ىصقألا دحلاو ، بيدأتلا دعاوقو تابجاولاب ةصاخلا ماكحألا تقؤملاو يمسوملاو يضرعلا لماعلا ىلع يرست

 ، ةمالسلا دعاوقو ، ةيمسرلا تالطعلاو ، يفاضإلا ليغشتلاو ، ةيعوبسألا ةحارلاو ةيمويلا ةحارلا تارتفو ، لمعلا

 . ريزولا هررقي امو ، اهنع ضيوعتلاو لمعلا تاباصإو ، ةينهملا ةحصلاو

  :4 ةعباسلا ةداملا

 : نم لك ماظنلا اذه ماكحأ قيبطت نم ىنثتسي .1
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 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب تلدع 3
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 . مهاوس مضت ال يتلا ةأشنملا يف نولمعي نيذلا هعورفو هلوصأو هجوز مهو ، لمعلا بحاص ةرسأ دارفأ .أ

 . اهوبردمو ةيضايرلا تاداحتالاو ةيدنألا وبعال .ب

  . مهمكح يف نمو ةيلزنملا ةلامعلا .ج

 . مهمكح يف نمو نوصاخلا ةاعرلاو ةعارزلا لامع .د

 . نط ةئامسمخ نع اهتلومح لقت نفس يف نولمعي نيذلا رحبلا لامع .ه

 . نيرهش ىلع ديزت ال ةدملو ةددحم ةمهم ءادأل نومداقلا نييدوعسلا ريغ نولماعلا .و

 نم )و(و )ـه(و )د(و )ج(و )أ( تارقفلا يف ةدراولا تائفلل رثكأ وأ ةحئال - ةصتخملا تاهجلا عم قيسنتلاب - ريزولا ردصي .2

 . ةئف لكب ةلصلا تاذ ىرخألا ةصاخلا ماكحألاو تابجاولاو قوقحلا ىلع لمتشت ؛ ةداملا هذه نم )1( ةرقفلا

 : ةنماثلا ةداملا

 ماظنلا اذه بجومب لماعلل ةئشانلا قوقحلا نع ةحلاصم وأ ، ءاربإ لك لطبيو ، ماظنلا اذه ماكحأ فلاخي طرش لك لطبي

 . لماعلل ةدئاف رثكأ نكي مل ام ، لمعلا دقع نايرس ءانثأ ،

 : ةعساتلا ةداملا

 هيلع صوصنم وه امم اهريغو لمعلا دوقعو تافلملاو تالجسلاو تانايبلا يف لامعتسإلا ةبجاولا يه ةيبرعلا ةغللا

 . هلامعل لمعلا بحاص اهردصي يتلا تاميلعتلا كلذكو ، هماكحأل ًاقيبطت رداصرارق يأ يف وأ ، ماظنلا اذه يف

 وه يبرعلا صنلا نإف ، ةروكذملا تالاحلا نم يأ يف ةيبرعلا ةغللا بناج ىلإ ةيبنجأ ةغل لمعلا بحاص لمعتسا اذإو

 . هريغ نود دمتعملا

  : ةرشاعلا ةداملا

 ةحئال وأ لمعلا دقع يف صني ملام ، يرجهلا ميوقتلاب ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا ديعاوملاو ددملا عيمج بسحت

 . كلذ فالخ ىلع لمعلا ميظنت

  :5ةرشع ةيداحلا ةداملا

 ريخألا ىلع بجو ؛ اهنم ءزج وأ , ةيلصألا هلامعأ نم لمعب مايقلا يونعم وأ يعيبط صخش يأل لمعلا بحاص دهع اذإ

 . هلامعل يلصألا لمعلا بحاص اهيطعي يتلا ايازملاو قوقحلا عيمج هلامع يطعي نأ
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 :6 رركم ةرشع ةيداحلا ةداملا

 نيسحت لفكت نأ اهنأش نم يتلا تاءارجإلا ذختي نأ ريزولل ، ةقالعلا تاذ ةمظنألاو ماظنلا اذه ماكحأب لالخإلا مدع عم

 . ةلماعلا يديألا لاقتنا ةكرح ميظنتو ، لمعلا قوس ءادأ

   :7 ةرشع ةيناثلا ةداملا

 لصتي امو لمعلا ميظنت دعاوقل ًالماش نوكي نأ ىلع ، لمعلا ميظنت ةحئالل - رثكأ وأ - ًادحوم ًاجذومن ةرازولا عضت .1

 . ةيبيدأتلا تاءازجلاو تافلاخملاب ةصاخلا ماكحألاو تازيملاب ةقلعتملا ماكحألا كلذ يف امب ، ماكحأ نم هب

 . لمعلا ميظنت حئاول دامتعا تايلآو طباوض ةرازولا عضت .2

 : 8ةرشع ةثلاثلا ةداملا

 ريزولل زوجيو ، ةرازولا نم دعملا جذومنلا قفو هتأشنم يف لمعلا ميظنتل ةحئال دادعإب لمع بحاص لك مزتلي .1

  . كلذ نم ءانثتسالا

 هتحئالو ماظنلا اذه ماكحأ عم ضراعتي ال امب ، ةيفاضإ ًاماكحأو ًاطورش ةحئاللا نيمضت لمعلا بحاصل زوجي .2

 . هل ًاذيفنت ةرداصلا تارارقلاو

 يأ وأ ةأشنملا يف رهاظ ناكم يف اهيلع أرطي ليدعت يأو لمعلا ميظنت ةحئال نلعي نأ لمعلا بحاص ىلع بجي .3

 . اهماكحأب اهل نيعضاخلا ملع لفكت ىرخأ ةليسو

  :9 ةرشع ةعبارلا ةداملا

 )ةاـــــغلم(

  :ةرشع ةسماخلا ةداملا

  :ةيتآلا تانايبلاب ةباتك صتخملا لمعلا بتكم غلبي نأ ةأشنم يأ يف لمعلا ءدب دنع لمعلا بحاص ىلع

 ةلوهس اهنأش نم نوكي ةمولعم يأو ، تالسارملا هيلإ هجوت يذلا ناونعلاو ، اهزكرمو اهعونو ةأشنملا مسإ .1

 . ةأشنملاب لاصتإلا

 قافرإو ، هرادصإ ةهجو ، هخيراتو صيخرتلا وأ يراجتلا لجسلا مقر ركذ عم هتلوازمب هل صخرملا يداصتقإلا طاشنلا .2

 . هنم ةروص

 
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب تفيأ 6
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب تلدع 7
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب اهل )ةرشع ةعبارلا( ةداملا جمد دعب تلدع 8
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب. )رشع ةثلاثلا( ةداملا عم اهجمد دعب تيغلأو تلدع 9
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 . ةأشنملا يف مهليغشت دارملا لامعلا ددع .3

 . لوؤسملا ةأشنملا ريدم مسإ .4

 . ةرازولا اهبلطت ىرخأ تانايب يأ .5

 : ةرشع ةسداسلا ةداملا

 يفو . لمعلا ناكم يف هلثمي ًالوؤسم نيعي نأ هيلعف ، هسفنب لمعلا ةسرامم نم لمعلا بحاص نكمتي مل اذإ .1

 لمعلا بحاص لثمي ، لمعلا ناكم يف نيميقملا نم مهدحأ ىمسي ةأشنملا يف نيريدملا وأ ءاكرشلا ددعت ةلاح

 . ماظنلا اذه ماكحأل ةفلاخم يأ نع ًالوؤسم نوكيو

 غلبي نأ هرييغت ةلاح يف هيلعو ، ريدملا وأ كيرشلا مساب ةباتك صتخملا لمعلا بتكم غلبي نأ لمعلا بحاص ىلع .2

 . هلمع ريخألا اذه يلوت نم رثكألا ىلع مايأ ةعبس لالخ ديدجلا ريدملا وأ كيرشلا مسإب بتكملا

 موقي نم نإف – هلمع نيعملا صخشلا رشابي مل اذإ وا - ةأشنملل لوؤسم ريدم ةفصب نيعم صخش دجوي مل اذإ .3

 . ةأشنملا نع ًالوؤسم ًاريدم دعي هسفن لمعلا بحاص وأ ريدملا لامعأب ًالعف

 . ةيلصأ ةفصب ةمئاق لمعلا بحاص ةيلوؤسم ىقبت لاوحألا لك يفو

  :ةرشع ةعباسلا ةداملا

 يتلا تانايبلاو ، اهتيهام ددحت يتلا تافلملاو فوشكلاو تالجسلاب لمعلا ناكم يف ظفتحي نأ لمعلا بحاص ىلع

 . ةحئاللا اهنمضتت نأ بجي

 ديعاومو ، يعوبسألا ةحارلا مويو ، ةحارلا تارتفو ، لمعلا ديعاومب ًالودج لمعلا عقومب رهاظ ناكم يف عضي نأ هيلعو

 . ةبوانملا بولسأب لمعلا ةلاح يف اهئاهتنإو ةبون لك ءدب

 :ةرشع ةنماثلا ةداملا

 دوقع ىقبت ، كلذ ريغ وأ ةئزجتلا وأ جمدلاب يماظنلا اهلكش ىلع رييغت أرط وأ ،ديدج كلامل ةأشنملا ةيكلم تلقتنا اذإ

 . ةرمتسم ةمدخلا دعتو ، نيلاحلا يف ةذفان لمعلا

 خيراتب قاقحتسإلا ةضرتفم ةياهن ةأفاكم وأ ،روجأ نم رييغتلا اذهل ةقباسلا ةدملا نع ةئشانلا لامعلا قوقحل ةبسنلاب امأ

 لاقتنإ لاح يف زوجيو . نماضتلاب اهنع نيلوؤسم فلسلاو فلخلا نوكيف ؛ قوقح نم كلذ ريغ وأ ، ةيكلملا لاقتنإ

 ديدجلا كلاملا ىلإ ةقباسلا لامعلا قوقح عيمج لاقتنإ ىلع فلخلاو فلسلا قافتإ ، ببس يأل ةيدرفلا تآشنملا

 . فلسلا نم هتاقحتسم مّلستو هدقع ءاهنإ بلط هتقفاوم مدع لاح يف لماعللو . ةيطخلا لماعلا ةقفاومب
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

  :ةرشع ةعساتلا ةداملا

 يف هتثروو لماعللو . ىلوألا ةجردلا نم ةزاتمم ًانويد ماظنلا اذه ىضتقمب هتثرو وأ لماعلل ةقحتسملا غلابملا دعت

 لجست هتأشنم ةيفصت وأ لمعلا بحاص سالفإ ةلاح يفو . لمعلا بحاص لاومأ عيمج ىلع زايتمإ اهئافيتسإ ليبس

 - رخآ فورصم يأ دادس لبق كلذو ، دحاو رهش رجأ لداعي لجعم غلبم لماعلل عفديو ، ةزاتمم ًانويد ةروكذملا غلابملا

 .ةيفصتلا وأ سالفإلا تافورصمو ةيئاضقلا تافورصملا كلذ يف امب

  : نورشعلا ةداملا

 ةرداصلا حئاوللاو تارارقلا وأ ماظنلا اذه ماكحأ لامعتسإ ةءاسإ هنأش نم لمعب موقي نأ لماعلا وأ لمعلا بحاصل زوجي ال

 نيرخآ لمع باحصا وأ لامع ةيرح وأ رخآلا ةيرح ىلع طغضلا هنأش نم لمعب مايقلا امهنم يأل زوجيال امك  هماكحأل ًاذيفنت

 .تافالخلا ةيوستب ةصتخملا ةهجلا صاصتخإ وأ لمعلا ةيرح عم ىفانتي امم اهانبتي رظن ةهجو وأ ةحلصم يأ قيقحتل

 : نورشعلاو ةيداحلا ةداملا

 . كلذ رمألا ىضتقإ املك ةقالعلا تاذ تاهجلا عم قيسنتلا – ماظنلا اذه ماكحأ ذيفنت ليبس يف – ريزولا ىلع
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 يناثلا بابلا

 فیظوتلا تایلمع میظنت
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 لوألا لصفلا

 فیظوتلا تادحو

  :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

  -: يتأي امب موقت ، لامعلاو لمعلا باحصأل ةبسانملا نكامألا يف لباقم نود فيظوتلل تادحو ةرازولا رفوت

 .نيبسانملا لامعلا داجيإ يف لامعألا باحصأ ةدعاسمو ، ةبسانملا لامعألا ىلع لوصحلا يف لامعلا ةدعاسم .1

 ةماعلا تائيهلا فلتخم لوانتم يف نوكت يكل ؛ اهليلحتو هروطتو لمعلا قوس نع ةيرورضلا تامولعملا عمج .2

 . يعامتجالاو يداصتقالا  طيطختلا نوؤشب ةينعملا ةصاخلاو

  -: ةيتآلا تابجاولا ذيفنت .3

 . لمعلا يبلاط ليجست -3/1

 . لامعألا باحصأ نم ةرغاشلا لامعألاب تانايب ىلع لوصحلا -3/2

 . ةمئالملا ةرغاشلا لامعألل لامعلا تابلط ةلاحإ -3/3

 مزاللا بيردتلا ةداعإب وأ ، ينهملا بيردتلاو ليهأتلاب صتخي اميف لمعلا يبلاط ىلإ ةنوعملاو حصنلا ميدقت -3/4

 . ةرغاشلا لامعألا ىلع لوصحلل

 . ةرازولا اهررقت يتلا رومألا نم كلذ ريغ -3/5

 : نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

 هدلوم خيرات نايب عم ، فيظوتلا ةدحو يف همسإ ديق بلطي نأ هيف بغارو لمعلا ىلع رداق لمعلا نس يف نطاوم لكل

 . هناونعو هتابغرو ةقباسلا هلامعأو هتالهؤمو

 : نورشعلاو ةعبارلا ةداملا

 ةمدختسملا قاروألاو تاراعشإلاو تالجسلا جذامنو ،فيظوتلا تادحو يف هتاءارجإو لمعلا ريس دعاوق ةحئاللا ددحت

 تايلمع ميظنت يف ًاساسأ نوكتو ، دمتعملا ينهملا فينصتلل ًاقفو نهملا فينصت لوادج كلذكو ، اهلامعأ يف

 . فيظوتلا

 : نورشعلاو ةسماخلا ةداملا

 -: يتأيام صتخملا لمعلا بتكم ىلإ لسري نأ لمع بحاص لك ىلع
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 اهلغشل اهرفاوت  مزاللا طورشلاو ، اهل صصخملا رجألاو ، اهناكمو ، اهعاونأو ، ةثدحتسملاو ةرغاشلا لامعألاب أنايب .1

 . اهثادحتسإ وأ اهروغش خيرات نم ًاموي رشع ةسمخ زواجتت ال ةدم يف كلذو ،

 باطخ مّلست خيرات نم مايأ ةعبس لالخ فيظوتلا ةدحو هتحشر يذلا نطاوملا فيظوت نأشب  هذختإ امب ًاراعشإ .2

 . حيشرتلا

 ريغل لمعلا صخر ماقرأو ، مهتايسنجو ، مهرامعأو ، مهروجأو ، مهنهمو ، مهفئاظوو ، هلامع ءامسأب ًانايب .3

 . ةحئاللا اهددحت يتلا تانايبلا نم كلذ ريغو اهخيراوتو نييدوعسلا

 .ريرقتلا خيراتل ةيلاتلا ةنسلا لالخ ةعقوتملا لامعألا يف ةدايزلاو صقنلاو ، هتعيبطو هفورظو لمعلا ةلاح نع ًاريرقت .4

 .ماع لك نم مرحم رهش لالخ ةداملا هذه نم 3،4 نيترقفلا يف اهيلإ راشملا تانايبلا لسرت .5

  : نورشعلاو ةسداسلا ةداملا

 نييدوعسلا باطقتسإ ىلع لمعلا ، اهيف نيلماعلا ددع ناك ًايأو ، اهتطشنأ فلتخم يف تآشنملا عيمج ىلع .1

 نع ، لمعلل مهتيحالص تابثإل مهل ةبسانملا ةصرفلا ةحاتإو ، لمعلا يف مهرارمتسإ لئاسو ريفوتو ، مهفيظوتو

 . مهيلإ ةلوكوملا لامعألل مهليهأتو مهبيردتو مههيجوت قيرط

 ريزوللو 0 هلامع عومجم نم % 75 نع  لمعلا  بحاص  مهمدختسي  نيذلا نييدوعسلا لامعلا بسن  لقت ّالا بجي .2

 هذه ضفخي نأ نينطاوملاب فئاظولا لاغشإ رذعت وأ ، ةيساردلا تالهؤملا وأ ةينفلا تايافكلا رفاوت مدع ةلاح يف

 . اتقؤم ةبسنلا

  : نورشعلاو ةعباسلا ةداملا

 مدعب – تاظفاحملاو قطانملا ضعب يفو نهملاو تاطاشنلا ضعب يف – لمعلا باحصأ مزلي نأ ءاضتقالا دنع ريزولل

 . هنم رارقب اهددحي يتلا عاضوألاو طورشلاب فيظوتلا تادحو يف مهليجست دعب الإ لامعلا فيظوت
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 يناثلا لصفلا

 نیقوعملا فیظوت

 : نورشعلاو ةنماثلا ةداملا

 نيقوعملا ليغشت نم هنكمت هيدل لمعلا ةعيبط تناكو ، رثكأف ًالماع نيرشعو ةسمخ مدختسي لمع بحاص لك ىلع

 ناكأ ءاوس ، ًاينهم نيلهؤملا نيقوعملا نم هلامع ددع عومجم نم لقألا ىلع %4 لغشي نأ ًاينهم مهليهأت مت نيذلا

 . اهريغ وأ فيظوتلا تادحو حيشرت قيرط نع كلذ

 مهليهأت مت نيذلا نوقوعملا اهلغشي يتلا لامعألاو فئاظولا ددعب ًانايب صتخملا لمعلا بتكم ىلإ لسري نأ هيلعو

 . مهنم لك رجأو ، ًاينهم

  : نورشعلاو ةعساتلا ةداملا

 نإف ، قباسلا هلمع ريغ رخآ لمع ءادأ نم هعنميال  ةداتعملا هتاردق يف صقن اهنع جتن لمع ةباصإ لماع يأ بيصأ اذإ

 لمعلا اذهل ددحملا رجألاب بسانملا لمعلا يف هفيظوت هيدل لمعلا ببسب لماعلا ةباصإ تعقو يذلا لمعلا بحاص ىلع

 .هتباصإ نع ضيوعت نم هقحتسي امب اذه لخيالو .
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 ثلاثلا لصفلا

 ،نینطاوملا فیظوتل ةیلهألا بتاکملا

 ةیلهألا مادقتسالا بتاکمو

  :نوثالثلا ةداملا

 ًاصخرم نكي ملام لامعلا مادقتسإ طاشن وأ نييدوعسلا فيظوت طاشن سرامي نأ يرابتعإ وأ يعيبط صخش يأل زوجي ال

 . ةرازولا نم كلذب هل

 ، تاروظحملاو تابجاولاو ، هديدجتو امهنم لكل صيخرتلا حنم طورشو ، نيطاشنلا نيذه نم لك تامهم ةحئاللا ددحتو

 طباوضلاو طورشلا نم ًايرورض نوكي امم كلذ ريغو ، كلذ ىلع ةبترتملا راثآلاو ، هئاغلإوأ صيخرتلا ديدجت مدع دعاوقو

 . اهب لمعلا ريس نسح نامضل

  :نوثالثلاو ةيداحلا ةداملا

 ؛ لمعلا باحصأ نع ةباين مهتمدقتسإ نيذلا لامعلاو ، مهفيظوت يف بتاكملا تمهسأ نيذلا نويدوعسلا لامعلا ّدعُي

 . ةرشابم ةيدقع ةقالعب هب نوطبتريو ، لمعلا بحاص ىدل ًالامع
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 

 

 

 

 

 

 ثلاثلا بابلا

 نییدوعسلا ریغ فیظوت
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 : نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا

 . ةرازولا ةقفاوم دعب الإ لمعلا دصقب مادقتسإلا زوجي ال

  :نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا

 ةرازولا نم لمع ةصخر ىلع لوصحلا دعب الإ ، هتلوازمب هل حمسي نأ زوجي الو ، ًالمع سرامي نأ يدوعسلا ريغل زوجي ال

 -: يتأي ام ةصخرلا حنمل طرتشيو . ضرغلا اذهل هدعت يذلا جذومنلا قفو

 . لمعلاب هل ًاحرصمو ةعورشم ةقيرطب دالبلا لخد دق لماعلا نوكي نأ .1

 وأ اهلمحي نم ءانبأ نم دجوي الو ،دالبلا اهيلإ جاتحت يتلا ةيساردلا تالهؤملا وأ ةينهملا تايافكلا يوذ نم نوكي نأ .2

 .دالبلا اهيلإ جاتحت يتلا نييداعلا لامعلا ةئف نم نوكي وأ ، ةجاحلاب يفي ال مهنم دوجوملا ددعلا ناك

 . هتيلوؤسم تحتو لمع بحاص عم ًادقاعتم نوكي نأ .3

 كلذ يف امب ةمدخ يأو هريغ وأ يلام وأ يعارز وأ يراجت وأ يعانص لمع لك ةداملا هذه يف ) لمعلا ( ةملكب دصقيو

 . ةيلزنملا ةمدخلا

  : نوثالثلاو ةعبارلا ةداملا

 . ةنهملا وأ لمعلا ةسراممل ىرخأ ةهج نم ًابولطم نوكي صيخرت وأ حيرصت يأ اهيلإ راشملا لمعلا ةصخر نع ينغي ال

 :10 نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا

 .ةرازولا اهعضت يتلا فئاظولا نيطوتب ةصاخلا ريياعملا لمعلا بحاص فلاخ ىتم لمعلا ةصخر ديدجت نع عنتمت نأ ةرازولل

  : نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا

 . اهب لاغتشالا يدوعسلا ريغ ىلع رظحي يتلا لامعألاو نهملا هنم رارقب ددحي نأ ريزولا ىلع

  : نوثالثلاو ةعباسلا ةداملا

 ةدم يه لمعلا ةصخر دعت هتدم نايب نم دقعلا الخ اذإو . ةدملا ددحمو ًابوتكم يدوعسلا ريغ لمع دقع نوكي نأ بجي

 . دقعلا

 : نوثالثلاو ةنماثلا ةداملا

 لاغتشالا لماعلا ىلع رظحيو  ، هلمع ةصخر يف ةنودملا  ةنهملا ريغ  ةنهم يف  لماعلا فيظوت  لمعلا بحاصل زوجي ال

 . ةنهملا رييغتل ةيماظنلا تاءارجإلا ذاختا لبق هتنهم ريغ يف
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 :11 نوثالثلاو ةعساتلا ةداملا

 زوجي الو ، ريغلا ىدل لمعي هلماع لمعلا بحاص كرتي نأ - ةررقملا ةيماظنلا تاءارجإلاو دعاوقلا عابتا ريغب - زوجي ال .1

 لمعلا ةرازو ىلوتتو ، هريغ لماع فيظوت لمعلا بحاصل زوجي ال امك ، رخآ لمع بحاص ىدل لمعي نأ لماعلل

 ىلإ اهتلاحإ مث نمو ، اهيشتفم لبق نم اهطبض متي يتلا تافلاخملا يف قيقحتلاو ، تآشنملا ىلع شيتفتلا

 . اهنأشب ةررقملا تابوقعلا قيبطتل ةيلخادلا ةرازو

 ىلوتتو ، صاخلا هباسحل لمعي نأ لماعلل زوجي ال امك ، صاخلا هباسحل لمعي هلماع كرتي نأ لمعلا بحاصل زوجي ال .2

 ةلامعلا( صاخلا مهباسحل نيلماعلا نم نيفلاخملا ىلع تابوقعلا عاقيإو ليحرتو فاقيإو طبض ةيلخادلا ةرازو

 ءالؤهل نيلغشملاو لمعلا باحصأ كلذكو )نيبراهلا( لمعلا نع نيبيغتملاو نيدايملاو عراوشلا يف )ةبئاسلا

 . مهقحب ةررقملا تابوقعلا قيبطتو ةفلاخملا يف رود هل نم لكو مهل نيلقانلاو مهيلع نيرتستملاو

  :نوعبرألا ةداملا

 امو امهديدجتو لمعلا ةصخرو ةماقإلا موسرو  ، يدوعسلا ريغ لماعلا مادقتسإ موسر لمعلا بحاص لمحتي .1

 دعب هنطوم ىلإ لماعلا ةدوع ةركذتو ، ةدوعلاو جورخلاو ، ةنهملا رييغت موسرو ، تامارغ نم كلذ ريخأت ىلع بترتي

 . نيفرطلا نيب ةقالعلا ءاهتنإ

 . عورشم ببس نود ةدوعلا يف بغر اذإ وأ لمعلل هتيحالص مدع ةلاح يف هدلب ىلإ هتدوع فيلاكت لماعلا لمحتي .2

 . هيلإ هتامدخ لقن يف بغري يذلا لماعلا تامدخ لقن موسر لمعلا بحاص لمحتي .3

 ، اهنم لماعلا مدقتسأ وأ دقعلا اهيف مربأ يتلا ةهجلا ىلإ هلقنو لماعلا نامثج زيهجت تاقفنب لمعلا بحاص مزلي .4

 تانيمأتلل ةماعلا ةسسؤملا مازتلإ ةلاح يف لمعلا بحاص ىفعيو . ةكلمملا لخاد هيوذ ةقفاومب نفدي ملام

 . كلذب ةيعامتجالا

 : نوعبرألاو ةيداحلا ةداملا

 . هتاءارجإو كلذ طباوضو ، ةنهملا رييغتو ، تامدخلا لقنو ، مادقتسالا طورش ةحئاللا ددحت
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 

 

 

 

 

 

 عبارلا بابلا

 لیهأتلاو بیردتلا
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 لوألا لصفلا

 لمعلا بحاص ىدل نیلماعلل لیهأتلاو بیردتلا

 : نوعبرألاو ةيناثلا ةداملا

 ، اهريغو ةينهملاو ةيرادإلاو ةينفلا لامعألا يف مهاوتسم نيسحتو ، نييدوعسلا هلامع دادعإ لمع بحاص لك ىلع

 لامعلا ءامسأ هيف ديقي ًالجس دعي نأ هيلعو . نييدوعسلا ريغ اهب موقي يتلا لامعألا يف ًايجيردت مهلالحإ فدهب

 . ةحئاللا اهددحت يتلا دعاوقلاو طورشلا بسحب نييدوعسلا ريغ لحم مهلحأ نيذلا نييدوعسلا

  :12 نوعبرألاو ةثلاثلا ةداملا

 ؛ ليهأتلاو بيردتلاب ةصاخ دعاوقو طورش نم تايقافتالا نم اهريغو زايتمالا تايقافتا هيلع صنت امب لالخإلا مدع عم

 نع لقي ال ام نييدوعسلا هلامع نم هلامعأ ىلع بردي وأ لهؤي نأ رثكأف ًالماع نيسمخ لّغشي لمع بحاص لك ىلع

 بحاص ناك اذإ مهتاسارد نولمكي نيذلا نويدوعسلا لامعلا ةبسنلا هذه نمض لخديو ، ًاّيونس هلامع عومجم نم )12%(

 . هنم رارقب اهددحي يتلا تآشنملا ضعب يف ةبسنلا هذه عفري نأ ريزوللو . ةساردلا فيلاكت لمحتي لمعلا

  : نوعبرألاو ةعبارلا ةداملا

 جماربلاو هتاعاس ددعو هتدم ىلعو ، بيردتلا يف عبتت يتلا طورشلاو دعاوقلا ىلع بيردتلا جمانرب لمتشي نأ بجي

 دعاوقلاو ريياعملا ةحئاللا ددحتو . نأشلا اذه يف حنمت يتلا تاداهشلاو رابتخإلا ةقيرطو ، ةيلمعلاو ةيرظنلا ةيبيردتلا

 . ةيجاتنإلاو ةراهملا ثيح نم لماعلا ءادأ ىوتسم عفرل صوصخلا اذهب اهعابتإ يغبني يتلا ةماعلا
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 يناثلا لصفلا

 لمعلا بحاص ىدل نیلماعلا ریغ عم بیردتلاو لیهأتلا دقع

 : نوعبرألاو ةسماخلا ةداملا

 . ةنيعم ةنهم يف هدادعإل صخش بيردت وأ ليهأتب لمعلا بحاص هاضتقمب مزتلي دقع بيردتلاو ليهأتلا دقع

  :نوعبرألاو ةسداسلا ةداملا

 هلحارمو بيردتلا ةدمو ، اهيلع بيردتلل دقاعتملا ةنهملا عون هيف ددحي نأو ، ًابوتكم بيردتلا وأ ليهأتلا دقع نوكي نأ بجي

 ساسأ ىلع لاوحألا نم لاحب اهديدحت نوكي الأ ىلع ، ةلحرم لك يف بردتملل ىطعت يتلا ةأفاكملا رادقمو ، ةعباتتملا

 . جاتنإلا وأ ةعطقلا

 : نوعبرألاو ةعباسلا ةداملا

 زكارملاو دهاعملاو تايلكلا بالط نم ةددحم ةبسن وأ ددع لوبقب  - هنمرارقب اهددحي يتلا - تآشنملا مزلي نأ ريزولل

 اهددحي يتلا نيبردتملا تآفاكمو ددملاو عاضوألاو طورشلا قفو ، ةيلمعلا ةربخلا لامكتساو بيردتلا ةيغب ؛ اهيجيرخو

 . ةينعملا ةأشنملا ةرادإو ةرازولا نيب دقعي قافتإ

  :13 نوعبرألاو ةنماثلا ةداملا

 ىلع ليهأتلل عضاخلا وأ بردتملا ةردق وأ ةيلباق مدع هل تبث اذإ بيردتلا وأ ليهأتلا دقع يهني نأ لمعلا بحاصل .1

 . قحلا اذه لثم هيصو وأ هيلو وأ ليهأتلل عضاخلا وأ بردتمللو ، ةديفم ةروصب ليهأتلا وأ بيردتلا جمارب لامكإ

 نع فقوتلا خيرات نم لقألا ىلع عوبسأ لبق كلذب رخآلا فرطلا غالبإ دقعلا ءاهنإ يف بغري يذلا فرطلا ىلعو

 . ليهأتلا وأ بيردتلا

 ةلثامم ةدم هيدل لمعي نأب ليهأتلل عضاخلا وأ بردتملا مزلي نأ - ليهأتلا وأ بيردتلا ةدم لامكإ دعب - لمعلا بحاصل .2

 ؛ اهضعب وأ ةلثامملا ةدملا لمعلا نع ليهأتلل عضاخلا وأ بردتملا عنتما وأ ضفر نإف ، ليهأتلا وأ بيردتلا ةدمل

 ةيقابلا ةدملا ةبسنب وأ لمعلا بحاص اهلمحت يتلا ليهأتلا وأ بيردتلا فيلاكت لمعلا بحاصل عفدي نأ هيلع بجو

 . اهنم

 :نوعبرألاو ةعساتلا ةداملا

 ، ةيمسرلا تالطعلاو ةيونسلا تازاجإلاب ةصاخلا ، ماظنلا اذه يف ةدراولا ماكحألا بيردتلاو ليهأتلا دقع ىلع يرست

 تاباصإو ، ةينهملا ةحصلاو ةمالسلا دعاوقو ، ةيعوبسألا ةحارلاو ةيمويلا ةحارلا تارتفو ، لمعلا تاعاسل ىصقألا دحلاو

 .ريزولا هررقي امو ، اهطورشو لمعلا
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 

 

 

 

 

 سماخلا بابلا

 لمعلا تاقالع
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 لوألا لصفلا

 لمعلا دقع

 ـ:نوسمخلا ةداملا

 هفارشإ وأ لمعلا بحاص ةرادإ تحت لمعي نأ هبجومب ريخألا دهعتي ، لماعو لمع بحاص نيب مربم دقع وه لمعلا دقع

 . رجأ لباقم

 ـ:نوسمخلاو ةيداحلا ةداملا

 يفو ، بوتكم ريغ ناك ولو ًامئاق دقعلا دعيو . ةخسنب هيفرط نم لك ظفتحي، نيتخسن نم لمعلا دقع بتكي نأ بجي

 نأ نيفرطلا نم لكل نوكيو . تابثإلا قرط عيمجب هنع تأشن يتلا هقوقحو دقعلا تابثإ هدحو لماعلل زوجي ةلاحلا هذه

 ةهجلا نم رداصلا نييعتلا رمأ وأ رارق موقيف ةماعلا تاسسؤملاو ةموكحلا لامع امأ . تقو يأ يف دقعلا ةباتك بلطي

 . دقعلا ماقم ةصتخملا

 ـ:14 نوسمخلاو ةيناثلا ةداملا

 يوتحي ، لمعلا دقعل ًادحوم ًاجذومن ةرازولا عضت ، ماظنلا اذه نم )نيثالثلاو ةعباسلا( ةداملا يف درو ام ةاعارم عم .1

 ناونعو ، هتيصخش تابثإل مزلي امو ، هتيسنجو لماعلا مساو ، هناكمو لمعلا بحاص مسا : ىلع ةيساسأ ةروصب

 نإ هتدمو ، هب قاحتلالا خيراتو ، هناكمو لمعلا عونو ، تالدبلاو ايازملا كلذ يف امب هيلع قفتملا رجألاو ، هتماقإ

 . ةدملا ددحم ناك

 هيلإ افيضي نأ دقعلا يفرطلو ، ةداملا هذه نم )1( ةرقفلا يف هيلإ راشملا جذومنلا قفو لمعلا دقع نوكي نأ بجي .2

 . هل ًاذيفنت ةرداصلا تارارقلاو هتحئالو ماظنلا اذه ماكحأ عم ضراعتي ال امب ، ىرخأ ًادونب

  :15 نوسمخلاو ةثلاثلا ةداملا

 ديزت ال ثيحب ، حوضوب اهديدحتو ، لمعلا دقع يف ةحارص كلذ ىلع صنلا بجو , ةبرجت ةرتفل ًاعضاخ لماعلا ناك اذإ

 نينامثو ةئام ىلع ديزت ّالأ ىلع ، ةبرجتلا ةرتف ديدمت لمعلا بحاصو لماعلا نيب بوتكم قافتاب زوجيو . ًاموي نيعست ىلع

 يف قحلا نيفرطلا نم لكلو . ةيضرملا ةزاجإلاو ىحضألاو رطفلا يديع ةزاجإ ةبرجتلا ةرتف باسح يف لخدت الو . ًاموي

 .امهدحأل ءاهنإلا يف قحلا يطعي ًاصن دقعلا نمضتي مل ام ةرتفلا هذه لالخ دقعلا ءاهنإ

  :16 نوسمخلاو ةعبارلا ةداملا

 يفرط قافتاب زوجي كلذ نم ءانثتساو . دحاو لمع بحاص ىدل ةدحاو ةرم نم رثكأ ةبرجتلا تحت لماعلا عضو زوجي ال

 ىلع ىضم دق نوكي نأ وأ ، رخآ لمع وأ ىرخأ ةنهم يف نوكت نأ طرشب ىرخأ ةبرجت ةرتفل لماعلا عاضخإ - ةباتك - دقعلا
 

 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب تلدع 14
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب تلدع 15
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب تلدع 16
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 نيفرطلا نم اًّيأ نإف ةبرجتلا ةرتف لالخ دقعلا يهنأ اذإو . رهشأ ةتس نع لقت ال ةدم لمعلا بحاصب لماعلا ةقالع ءاهتنا

 . كلذ نع ةمدخلا ةياهن ةأفاكم لماعلا قحتسي ال امك ، ًاضيوعت قحتسي ال

  :17 نوسمخلاو ةسماخلا ةداملا

 . ةددحم ريغ ةدمل ًاددجم دقعلا ّدع هذيفنت يف هافرط رمتسا اذإف ، هتدم ءاضقناب ةدملا ددحملا لمعلا دقع يهتني .1

 . نييدوعسلا ريغ ىلإ ةبسنلاب ماظنلا اذه نم )نوثالثلاو ةعباسلا( ةداملا هيلع تصن ام ةاعارم عم

 اهيلع قفتملا ةدملل ددجتي هنإف ، ةددحم ةدمل وأ ةلثامم ةدمل هديدجتب يضقي ًاطرش ةدملا ددحملا دقعلا نمضت اذإ .2

 لقأ امهيأ تاونس عبرأ ديدجتلا ةدم عم يلصألا دقعلا ةدم تغلب وأ ، ةيلاتتم تارم ثالث ديدجتلا ددعت نإف .

 . ةدملا ددحم ريغ دقع ىلإ دقعلا لّوحت ؛ هذيفنت يف نافرطلا رمتساو

  : نوسمخلاو ةسداسلا ةداملا

 يف ةيلصألا ةدملل ًادادتما دقعلا اهيلإ ددجت يتلا ةدملا دعت ، ةددحم ةدمل دقعلا اهيف ددجتي يتلا تالاحلا عيمج يف

 . اهباسح يف ةمدخلا ةدم لخدت يتلا لماعلا قوقح ديدحت

 : نوسمخلاو ةعباسلا ةداملا

 . هيلع قفتملا لمعلا زاجنإب يهتني هنإف ، نيعم لمعب مايقلا لجأ نم دقعلا ناك اذإ 

  :18 نوسمخلاو ةنماثلا ةداملا

 رييغت يضتقي رخآ ناكم ىلإ يلصألا هلمع ناكم نم - ًةباتك - هتقفاوم ريغب لماعلا لقني نأ لمعلا بحاصل زوجي ال .1

 . هتماقإ لحم

 - ةنسلا يف ًاموي نيثالث زواجتت ال ةدملو ةضراع فورظ اهيضتقت دق يتلا ةرورضلا تالاح يف - لمعلا بحاصل .2

 بحاص لمحتي نأ ىلع ، هتقفاوم طارتشا نود هيلع قفتملا ناكملا نع فلتخي ناكم يف لمعب لماعلا فيلكت

 .ةدملا كلت لالخ هتماقإو لماعلا لاقتنا فيلاكت لمعلا

  : نوسمخلاو ةعساتلا ةداملا

 ةعاسلاب وأ ةعطقلاب وأ يعوبسألا رجألاب نينيعملا لامعلا وأ ةيمويلا لامع ةئف ىلإ يرهشلا رجألا يذ لماعلا لقن زوجي ال

 رجألاب اهاضق يتلا ةدملا يف لماعلا اهبستكا يتلا قوقحلاب لالخإلا مدع عمو ، ةباتك كلذ ىلع لماعلا قفاو اذإ الإ ،

 . يرهشلا

 

 
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب تلدع 17
 . ـه5/6/4361 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب تلدع 18
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

  : نوتسلا ةداملا

 ًافالتخإ فلتخي لمعب لماعلا فيلكت زوجي ال ، ماظنلا اذه نم )نوثالثلا و ةنماثلا( ةداملا هتنمضت امب لالخإلا مدع عم

 ةدملو ةضراع فورظ اهيضتقت دق يتلا ةرورضلا تالاح يف الإ ، ةيباتكلا هتقفاوم ريغب هيلع قفتملا لمعلا نع ًايرهوج

 . ةنسلا يف ًاموي نيثالث زواجتت ال
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 يناثلا لصفلا

 بیدأتلا دعاوقو تابجاولا

 لمعلا باحصأ تابجاو :ًالوأ

 : نوتسلاو ةيداحلا ةداملا

 بحاص ىلع بجي ، هل ًاقيبطت ةرداصلا تارارقلاو حئاوللاو ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا تابجاولا ىلإ ةفاضإلاب

  :يتأي ام لمعلا

 هلامع لماعي نأو ، هنم ًاءزج وأ لماعلا رجأ يئاضق دنس نود زجتحي الأو ، ةرخس لماعلا ليغشت نع عنتمي نأ .1

 .مهنيدو مهتمارك سمي لعف وأ لوق لك نع عنتمي نأو ، قئاللا مارتحإلاب

 ءاقل روجألا نم ليزنت نود ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا مهقوقح ةسراممل مزاللا تقولا لامعلا يطعي نأ .2

 . لمعلا ريسب لخت ال ةروصب قحلا اذه ةسرامم مظني نأ هلو ، تقولا اذه

 . ماظنلا اذه ماكحأ قيبطتب قلعتت ةمهم لك ةصتخملا تاهجلا يفظومل لهسي نأ .3

 : نوتسلاو ةيناثلا ةداملا

 نع هعنمي ملو ، تقولا اذه يف هلمع ءادأل دعتسم هنأ نّيب وأ ، كلذل ددحملا تقولا يف هلمع ءادأل لماعلا رضح اذإ

 . لمعلا اهيف يدؤي ال يتلا ةدملا رجأ يف قحلا هل ناك ؛ لمعلا بحاص ىلإ عجار ببس الإ لمعلا

  : نوتسلاو ةثلاثلا ةداملا

 ، لمعلا نكامأ ىلإ ًاعرش ةمرحم ةدام يأ لوخد عنم ، لامعلا ىلع ةطلس هل صخش يأ وأ هليكو وأ لمعلا بحاص ىلع

 . ةيعرشلا تابوقعلاب لالخإلا مدع عم ، ماظنلا اذه يف ةررقملا تابوقعلا اهاطاعت نم وأ هيدل تدجو نم قحب قبطيو

  :19 نوتسلاو ةعبارلا ةداملا 

  : يتأي امب لمعلا دقع ءاهتنإ دنع لمعلا بحاص مزتلي

 ءاهتنا خيراتو ، لمعلاب هقاحتلا خيرات اهيف حضوي ، لباقم نود ةمدخ ةداهش – هبلط ىلع ءانب – لماعلا يطعي نأ .1

 ةعمس ىلإ ءيسي دق ام ةداهشلا نيمضت لمعلا بحاصل زوجي الو . ريخألا هرجأ رادقمو ، هتنهمو ، هب هتقالع

 . همامأ لمعلا صرف نم للقي وأ لماعلا

 . قئاثو وأ تاداهش نم هيدل هعدوأ ام عيمج لماعلا ىلإ ديعي نأ .2

 

 
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب تلدع 19
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 

 لامعلا تابجاو : ًایناث

  : نوتسلاو ةسماخلا ةداملا

 : لماعلا ىلع بجي ، هل ًاقيبطت ةرداصلا تارارقلاو حئاوللاو ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا تابجاولا ىلإ ةفاضإلاب

 دقعلا فلاخي ام تاميلعتلا هذه يف نكي مل اذإ ، لمعلا بحاص تاميلعت قفوو ةنهملا لوصأل ًاقفو لمعلا زجني نأ .1

 . رطخلل ضرعي ام اهذيفنت يف نكي ملو ، ةماعلا بادآلا وأ ماظنلا وأ

 هفرصت تحت ةعوضوملا لمعلا بحاصل   ةكولمملا تاماخلاو  تامهملاو تاودألاو  تالآلاب ةيفاك ةيانع ينتعي نأ .2

 . ةكلهتسملا ريغ داوملا لمعلا بحاص ىلإ ديعي نأو ، هتدهع يف نوكت يتلا وأ ،

 . لمعلا ءانثأ قالخألاو كولسلا نسح مزتلي نأ .3

 ناكم ةمالس ددهت يتلا راطخألا و ثراوكلا تالاح يف ايفاضإ ًارجأ كلذل طرتشي نأ نود ةدعاسمو نوع لك مدقي نأ .4

 . هيف نيلماعلا صاخشألا وأ لمعلا

 وأ لمعلاب قاحتلإلا لبق هيلع اهئارجإ يف بغري يتلا ةيبطلا صوحفلل – لمعلا بحاص بلطل ًاقفو – عضخي نأ .5

 . ةيراسلا وأ ةينهملا ضارمألا نم هولخ نم ققحتلل ،هءانثأ

 ريغ وأ ةرشابم ةروصب اهجاتنإ يف مهسأ يتلا وأ ، اهجتني يتلا داوملل ةيعانصلاو ةيراجتلاو ةينفلا رارسألا ظفحي نأ .6

 بحاص ةحلصمب رارضإلا اهئاشفإ نأش نم يتلا ةأشنملا وأ لمعلاب ةقلعتملا ةينهملا رارسألا عيمجو ، ةرشابم

 . لمعلا
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 بیدأتلا دعاوق :ًاثلاث

 : نوتسلاو ةسداسلا ةداملا

 : لماعلا ىلع اهعيقوت لمعلا بحاصل زوجي يتلا ةيبيدأتلا تاءازجلا

 . راذنإلا .1

 . ةمارغلا .2

 . لمعلا بحاص نم ةررقم تناك ىتم ةنس ىلع ديزت ال ةدمل اهليجأت وأ ةوالعلا نم نامرحلا .3

 . لمعلا بحاص نم ةررقم تناك ىتم ةنس ىلع ديزت ال ةدم ةيقرتلا ليجأت .4

 . رجألا نم نامرحلا عم لمعلا نع فاقيإلا .5

 . ماظنلا يف ةررقملا تالاحلا يف لمعلا نم لصفلا .6

 : نوتسلاو ةعباسلا ةداملا

 . لمعلا ميظنت ةحئال يف وأ ماظنلا اذه يف دراو ريغ ًءازج لماعلا ىلع عقوي نأ لمعلا بحاصل زوجي ال

 :نوتسلاو ةنماثلا ةداملا

 خيرات نم ًاموي نونامثو ةئام ةقباسلا ةفلاخملا ىلع ىضقنا دق ناك اذإ ةفلاخملا راركت ةلاح يف ءازجلا ديدشت زوجي ال

 . ةفلاخملا كلت نع هيلع ءازجلا عيقوتب لماعلا غالبإ

  : نوتسلاو ةعساتلا ةداملا

 ءاهتنإ خيرات دعب يبيدأت ءازج عيقوت زوجي الو . ًاموي نيثالث نم رثكأ  اهفشك ىلع ىضم ةفلاخمب لماعلا ماهتإ زوجي ال

 . ًاموي نيثالث نم رثكأب لماعلا قح يف اهتوبثو ةفلاخملا يف قيقحتلا

 : نوعبسلا ةداملا

 هريدم وأ هبحاصب وأ لمعلاب ًالصتم نكي مل ام لمعلا ناكم جراخ هبكترإ رمأل لماعلا ىلع يبيدأت ءازج عيقوت زوجي ال

 عيقوت الو ، مايأ ةسمخ ةرجأ ىلع اهتميق ديزت ةمارغ ةدحاولا ةفلاخملا نع لماعلا ىلع عقوي نأ زوجي ال امك . لوؤسملا

 مايأ ةسمخ رجأ نم رثكأ هيلع عقوت يتلا تامارغلل ًءافو هرجأ نم عطتقتُ نأ الو ، ةدحاولا ةفلاخملا ىلع دحاو ءازج نم رثكأ

 . رهشلا يف مايأ ةسمخ ىلع رجأ نود لمعلا نع هفاقيإ ةدم ديزت نأ الو ،دحاولا رهشلا يف

 

 



 

               

  42              

نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 : نوعبسلاو ةيداحلا ةداملا

 يف كلذ تابثإو هعافد قيقحتو هباوجتسإو هيلإ بسن امب ةباتك هغالبإ دعب الإ لماعلا ىلع يبيدأت ءازج عيقوت زوجي ال

 ءازجلا ىدعتي ال يتلا ةطيسبلا تافلاخملا يف  ةهافش باوجتسالا نوكي نأ زوجيو . صاخلا هفلم يف عدوي رضحم

 . رضحملا يف كلذ تبثي نأ ىلع، دحاو موي رجأ ىلع ديزي ال ام عاطتقإب ةمارغلا وأ راذنإلا اهبكترم ىلع ضورفملا

  : نوعبسلاو ةيناثلا ةداملا

 ىلع لجسم باتكب غالبلا لسريف ًابئاغ ناك وأ مالتسإلا نع عنتمإ اذإف ، ةباتك هيلع ءازجلا عيقوت رارقب لماعلا غلبي نأ بجي

 مايأ ادع – ًاموي رشع ةسمخ لالخ هيلع ءازجلا عيقوتب صاخلارارقلا ىلع ضارتعالا قح لماعللو ، هفلم يف نيبملا هناونع

 تافالخلا ةيوست ةئيه ىلإ ضارتعإلا مدقيو ، هيلع ءازجلا عاقيإب يئاهنلا رارقلاب هغالبإ خيرات نم – ةيمسرلا لطعلا

 . اهيدل ضارتعالا ليجست خيرات نم ًاموي نيثالث لالخ اهرارق ردصت نأ اهيلع بجيو ، ةيلامعلا

  :20 نوعبسلاو ةثلاثلا ةداملا

 رادقمو لماعلا مسا نايب عم ، صاخ لجس يف لماعلا ىلع اهعقوي يتلا تامارغلا بتكي نأ لمعلا بحاص ىلع بجي

 لامع ىلع عفنلاب دوعي اميف الإ تامارغلا يف فرصتلا زوجي الو . كلذ خيراتو اهعيقوت ببسو ةمارغلا رادقمو هرجأ

 نوكي ةنجل دوجو مدع ةلاح يفو ، ةأشنملا يف ةيلامعلا ةنجللا لبق نم تامارغلا هذهب فرصتلا نوكي نأ ىلع ، ةأشنملا

 . ةرازولا ةقفاومب تامارغلا يف فرصتلا
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 ثلاثلا لصفلا

 لمعلا دقع ءاهتنا

  :21 نوعبسلاو ةعبارلا ةداملا

 : ةيتآلا لاوحألا نم يأ يف لمعلا دقع يهتني

 . ةيباتك لماعلا ةقفاوم نوكت نأ طرشب ، هئاهنإ ىلع نافرطلا قفتا اذإ .1

 .هلجأ ىلإ رمتسيف ؛ ماظنلا اذه ماكحأ قفو ةحارص ددجت دق دقعلا نكي مل ام ، دقعلا يف ةددحملا ةدملا تهتنا اذإ .2

 اذه نم )نيعبسلاو ةسماخلا( ةداملا يف درو امل ًاقفو ، ةدملا ةددحملا ريغ دوقعلا يف نيفرطلا دحأ ةدارإ ىلع ًءانب .3

 . ماظنلا

 رارمتسالا ىلع نافرطلا قفتي مل ام ،ةيعامتجالا تانيمأتلا ماظن ماكحأ هب يضقت ام قفو دعاقتلا نس لماعلا غولب .4

 .نسلا هذه دعب لمعلا يف

 . ةرهاقلا ةوقلا .5

 . اًّيئاهن ةاشنملا قالغإ .6

 . كلذ ريغ ىلع قفتُي مل ام ، لماعلا هيف لمعي يذلا طاشنلا ءاهنإ .7

 . رخآ ماظن اهيلع صني ىرخأ ةلاح يأ .8

 :22 نوعبسلاو ةسماخلا ةداملا

 ىلإ هجوي راعشإ بجومب هنايب بجي عورشم ببس ىلع ًءانب هؤاهنإ هيفرط نم يأل زاج ، ةدملا ددحم ريغ دقعلا ناك اذإ

 الو ، اًّيرهش عفدي لماعلا رجأ ناك اذإ ًاموي نيتس نع لقت الأ ىلع ، دقعلا يف ددحت ةدمب ءاهنإلا لبق ةباتك رخآلا فرطلا

 . هريغ ىلإ ةبسنلاب ًاموي نيثالث نع لقت

 :23 نوعبسلاو ةسداسلا ةداملا

 نم )نيعبسلاو ةسماخلا( ةداملل ًاقفو راعشإلل ةددحملا ةلهملا ةدملا ددحملا ريغ دقعلا ىهنأ يذلا فرطلا ِعاري مل اذإ

 مل ام ، اهسفن ةلهملا نع لماعلا رجأل ًايواسم ًاغلبم راعشإلا ةلهم نع رخآلا فرطلل عفدي نأب مزتلي هنإف , ماظنلا اذه

 . كلذ نم رثكأ ىلع نافرطلا قفتي

 
 ..ـه27/11/1440 خيراتو )134/م( مقر يكلملا موسرملاب تلدع 21
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب تلدع 22
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب تلدع 23
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

  :24 نوعبسلاو ةعباسلا ةداملا

 نم ررضتملا فرطلا قحتسي , عورشم ريغ ببسل نيفرطلا دحأ نم هئاهنإ لباقم ًاددحم ًاضيوعت دقعلا نمضتي مل ام

 : يتآلا وحنلا ىلع ًاضيوعت دقعلا ءاهنإ

 .ةدملا ددحم ريغ دقعلا ناك اذإ , لماعلا ةمدخ تاونس نم ةنس لك نع ًاموي رشع ةسمخ رجأ .1

 . ةدملا ددحم دقعلا ناك اذإ دقعلا نم ةيقابلا ةدملا رجأ .2

 . نيرهش ةدمل لماعلا رجأ نع ةداملا هذه نم )2(و )1( نيترقفلا يف هيلإ راشملا ضيوعتلا لقي الأ بجي .3

  :25 نوعبسلاو ةنماثلا ةداملا

 ينامث وأ عوبسألا يف ًالماك ًاموي راعشإلا ةلهم لالخ بيغتي نأ لماعلل قحيف , لمعلا بحاص بناج نم راعشإلا ناك اذإ

 ديدحت لماعلل نوكيو . بايغلا تاعاس وأ مويلا اذه رجأل هقاقحتسا عم رخآ لمع نع ثحبلل كلذو ، عوبسألا ءانثأ تاعاس

 نأ لمعلا بحاصلو . لقألا ىلع بايغلل قباسلا مويلا يف كلذب لمعلا بحاص رعشُي نأ طرشب هتاعاسو بايغلا موي

 مازتلاو ، ةلهملا كلت ءاهتنا نيح ىلإ ةرمتسم هتمدخ ةدم باستحا عم راعشإلا ةلهم ءانثأ لمعلا نم لماعلا يفعي

 . راعشإلا ةلهم نع هرجأ لماعلا قاقحتسا ةصاخبو راثآ نم كلذ ىلع بترتي امب لمعلا بحاص

 : نوعبسلاو ةعساتلا ةداملا

 لماعلا ةافوب يهتني هنكلو دقعلا ماربإ يف تيعور دق هتيصخش نكت مل ام ، لمعلا بحاص ةافوب لمعلا دقع يضقني ال

 يذلا لوخملا بيبطلا نم وأ ةلوخملا ةيحصلا تاهجلا نم ةدمتعم ةيبط ةداهش بجومب كلذو ، هلمع ءادأ نع هزجعب وأ

 . لمعلا بحاص هنيعي

  :26 نونامثلا ةداملا

 نأ طرشبو ، ةيتآلا تالاحلا يف الإ ؛ هضيوعت وأ ، هراعشإ وأ ، لماعلا ةأفاكم نود دقعلا خسف لمعلا بحاصل زوجي ال

 : خسفلل هتضراعم بابسأ يدبي يكل ةصرفلا هل حيتي

 .هببسب وأ لمعلا ءانثأ هيسوؤرم وأ هئاسؤر دحأ وأ لوئسملا ريدملا وأ لمعلا بحاص ىلع ءادتعا لماعلا نم عقو اذإ -1

 ًادمع ِعاري مل وأ ةعورشملا رماوألا عطي مل وأ لمعلا دقع ىلع ةبترتملا ةيرهوجلا هتامازتلا لماعلا ِدؤي مل اذإ -2

 . ةباتك هراذنإ مغر لامعلاو لمعلا ةمالسب ةصاخلا - رهاظ ناكم يف  لمعلا بحاص اهنع نلعأ يتلا - تاميلعتلا

 . ةنامألا وأ فرشلاب ًالخم ًالمع هباكترا وأ ، ًائيس ًاكولس لماعلا عابتا تبث اذإ -3

 
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب تلدع 24
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب هلحم روكذملا صنلا لالحإو قباسلا صنلا ءاغلإ 25
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب تلدع 26
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 بحاص غلبي نأ طرشب ، لمعلا بحاصب ةيدام ةراسخ قاحلإ هب دصقي ٍريصقت وأ ٍلعف ُّيأ - ًادمع - لماعلا نم عقو اذإ -4

 . هعوقوب هملع تقو نم ةعاس نيرشعو عبرأ لالخ ثداحلاب ةصتخملا تاهجلا لمعلا

 . لمعلا ىلع لصحيل ريوزتلا ىلإ أجل لماعلا نأ تبث اذإ -5

 . رابتخالا تحت ًانيعم لماعلا ناك اذإ -6

 ًاموي رشع ةسمخ نم رثكأ وأ ةدحاولا ةيدقعلا ةنسلا لالخ ًاموي نيثالث نم رثكأ عورشم ببس نود لماعلا بيغت اذإ -7

 ىلوألا ةلاحلا يف ًاموي نيرشع هبايغ دعب لماعلل لمعلا بحاص نم يباتك راذنإ لصفلا قبسي نأ ىلع ، ةيلاتتم

 . ةيناثلا ةلاحلا يف مايأ ةرشع هعاطقناو

 . ةيصخش بساكمو جئاتن ىلع لوصحلل ةعورشم ريغ ةقيرطب يفيظولا هزكرم لغتسا لماعلا نأ تبث اذإ -8

 . هيف لمعي يذلا لمعلاب ةصاخلا ةيراجتلا وأ ةيعانصلا رارسألا ىشفأ لماعلا نأ تبث اذإ -9

 : نونامثلاو ةيداحلا ةداملا

 : ةيتآلا تالاحلا نم يأ يف كلذو ، اهلك ةيماظنلا هقوقحب هظافتحا عم ، راعشإ نود لمعلا كرتي نأ لماعلل قحي

 . لماعلا ءازإ ةيرهوجلا ةيماظنلا وأ ةيدقعلا هتامازتلاب ءافولاب لمعلا بحاص مقي مل اذإ .1

 . هفورظو لمعلا طورشب قلعتي اميف دقاعتلا تقو شغلا هيلع لخدأ دق هلثمي نم وأ لمعلا بحاص نأ تبث اذإ .2

 نوتسلا ةداملا هررقت امل ًافالخو ، هيلع قفتملا لمعلا نع ًايرهوج فلتخي لمعب هاضر نود لمعلا بحاص هفلك اذإ .3

 . ماظنلا اذه نم

 لخم كولس وأ ، فنعلاب مستي ءادتعا لوئسملا ريدملا نم وأ ، هترسأ دارفأ دحأ نم وأ لمعلا بحاص نم عقو اذإ .4

 . هترسأ دارفأ دحأ وأ لماعلا وحن بادآلاب

 . ةناهإلا وأ روجلاو ةوسقلا نم رهاظمب لوئسملا ريدملا وأ لمعلا بحاص ةلماعم تمستا اذإ .5

 هدوجوب ملع دق لمعلا بحاص نوكي نأ طرشب ، هتحص وأ لماعلا ةمالس ددهي ميسج رطخ لمعلا رقم يف ناك اذإ .6

 . هتلازإ ىلع لدي ام تاءارجإلا نم ذختي ملو ،

 طورش هتفلاخمب وأ ةرئاجلا هتلماعمب صخألا ىلعو هتافرصتب لماعلا عفد دق هلثمي نم وأ لمعلا بحاص ناك اذإ .7

 . دقعلا ىهنأ يذلا وه رهاظلا يف لماعلا نوكي نأ ىلإ دقعلا

  : نونامثلاو ةيناثلا ةداملا

 يف اهيلع صوصنملا ةزاجإلل ةددحملا ددملا هذافنتسا لبق ، ضرملا ببسب لماعلا ةمدخ ءاهنإ لمعلا بحاصل زوجي ال

 .ةيضرملاب ةيونسلا هتزاجإ لصو بلطي نأ يف قحلا لماعللو ، ماظنلا اذه
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 

 :27 نونامثلاو ةثلاثلا ةداملا

 هحلاصمل ًةيامح - لمعلا بحاصل زاج , لمعلا بحاص ءالمع ةفرعمب هل حمسي لماعلاب طونملا لمعلا ناك اذإ .1

 ًاررحُم نوكي نأ طرشلا اذه ةحصل بجيو ، هتسفانمب دقعلا ءاهتنا دعب موقي الأ لماعلا ىلع طرتشي نأ - ةعورشملا

 نيب ةقالعلا ءاهتنا خيرات نم نيتنس ىلع هتدم ديزت الأ بجيو ، لمعلا عونو ناكملاو نامزلا ثيح نم ، ًاددحُمو

 . نيفرطلا

 ةعورشملا هحلاصمل ًةيامح - لمعلا بحاصل زاج , هلمع رارسأ ىلع عالطالاب هل حمسي لماعلاب طونملا لمعلا ناك اذإ .2

 ًاددحمو ًاررحم نوكي نأ طرشلا اذه ةحصل بجيو ، هرارسأ ءاشفإب دقعلا ءاهتنا دعب موقي الأ لماعلا ىلع طرتشي نأ -

 . لمعلا عونو ناكملاو نامزلا ثيح نم ،

 نم يأل لماعلا ةفلاخم فاشتكا خيرات نم ةنس لالخ ىوعد عفر لمعلا بحاصل ، ماظنلا اذه ماكحأ نم ءانثتسا .3

 . ةداملا هذه يف ةدراولا هتامازتلا
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 عبارلا لصفلا

 ةمدخلا ةیاهن ةأفاکم

 :نونامثلاو ةعبارلا ةداملا

 رجأ ساسأ ىلع بسحت هتمدخ ةدم نع ةأفاكم لماعلا ىلإ عفدي نأ لمعلا بحاص ىلع بجو لمعلا ةقالع تهتنا اذإ

 ريخألا رجألا ذختيو ، ةيلاتلا تاونسلا نم ةنس لك نع رهش رجأو ، ىلوألا سمخلا تاونسلا نم ةنس لك نع رهش فصن

 . لمعلا يف اهنم هاضق ام ةبسنب ةنسلا ءازجأ نع ةأفاكم لماعلا قحتسيو ، ةأفاكملا باسحل ًاساسأ

  : نونامثلاو ةسماخلا ةداملا

 نع اهتدم لقت ال ةمدخ دعب ةأفاكملا ثلث ةلاحلا هذه يف قحتسي لماعلا ةلاقتسا ببسب لمعلا ةقالع ءاهتنا ناك اذإ

 ملو ةيلاتتم تاونس سمخ ىلع هتمدخ ةدم تداز اذإ اهيثلث قحتسيو ، تاونس سمخ ىلع ديزت الو ، نيتيلاتتم نيتنس

 . رثكأف تاونس رشع هتمدخ ةدم تغلب اذإ ةلماك ةأفاكملا قحتسيو تاونس رشع غلبت

  : نونامثلاو ةسداسلا ةداملا

 هساسأ ىلع ىوست يذلا رجألا يف بسحت الأ ىلع قافتالا زوجي ، ماظنلا اذه نم )ةنماثلا( ةداملا مكح نم ءانثتسا

 رجألا رصانع نم كلذ هبشأ امو تاعيبملا نمث نع ةيوئملا بسنلاو اهضعب وأ تالومعلا غلابم عيمج ةمدخلا ةياهن ةأفاكم

 . صقنلاو ةدايزلل اهتعيبطب ةلباق نوكتو لماعلا ىلإ عفدي يذلا

  : نونامثلاو ةعباسلا ةداملا

 لمعلا لماعلا كرت ةلاح يف ةلماك ةأفاكملا قحتست ماظنلا اذه نم )نينامثلاو ةسماخلا( ةداملا يف درو امم ًءانثتسا

 ةثالث وأ اهجاوز دقع خيرات نم رهشأ ةتس لالخ دقعلا تهنأ اذإ ةلماعلا اهقحتست امك ، هتدارإ نع ةجراخ ةرهاق ةوقل ةجيتن

 . اهعضو خيرات نم رهشأ

  : نونامثلاو ةنماثلا ةداملا

 ءاهتنا خيرات نم - رثكألا ىلع - عوبسأ لالخ هقوقح ةيفصتو هرجأ عفد لمعلا بحاص ىلع بجو لماعلا ةمدخ تهتنا اذإ

 ال ةدم لالخ ةلماك هقوقح ةيفصت لمعلا بحاص ىلع بجو ، دقعلا ىهنأ يذلا وه لماعلا ناك اذإ امأ . ةيدقعلا ةقالعلا

 . لماعلل ةقحتسملا غلابملا نم لمعلا ببسب هل قحتسم نيد يأ مسحي نأ لمعلا بحاصلو .نيعوبسأ ىلع ديزت
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 سداسلا بابلا

 هفورظو لمعلا طورش
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 لوألا لصفلا

 روجألا

 : نونامثلاو ةعساتلا ةداملا

 . روجألل ىندأ دح عضو – ريزولا حارتقا ىلع ءانبو – ءاضتقالا دنع ءارزولا سلجمل

 :28 نوعستلا ةداملا

 : ةيتآلا ماكحألل ًاقبط دالبلل ةيمسرلا ةلمعلاب هل قحتسم غلبم لكو لماعلا رجأ عفد بجي .1

 . لقألا ىلع عوبسأ لك ةرم مهروجأ فرصت : ةيمويلاب لامعلا .أ

 . رهشلا يف ةرم مهروجأ فرصت : ةيرهشلا روجألا ووذ لامعلا .ب

 عوبسأ لك ةعفد ىلع لماعلا لصحي نأ بجيف ؛ نيعوبسأ ىلع ديزت ةدمل جاتحيو ، ةعطقلاب ىدؤي لمعلا ناك اذإ .ج

 . لمعلا ميلستل يلاتلا عوبسألا لالخ ًالماك رجألا يقاب فرصيو لمعلا نم همتأ ام عم بسانتت

 . لقألا ىلع عوبسأ لك ةرم مهروجأ لامعلا ىلإ ىدؤت , ركذ ام ريغ يف .د

 دعوم زواجتي الأ طرشب ، ةكلمملا يف ةدمتعملا كونبلا قيرط نع لامعلا تاباسح يف روجألا عفدب تآشنملا مزلت .2

 . كلذ نم تآشنملا ضعب ءانثتسا ريزولل زوجيو ، هالعأ ةددحملا ديعاوملا اهقاقحتسا

 : نوعستلاو ةيداحلا ةداملا

 كلذ ناكو هتدهع يف يه وأ لمعلا بحاص اهكلمي تاجتنم وأ تالآ ريمدت وأ فالتإ وأ دقف يف لماع ببست اذإ .1

 ، ةرهاق ةوق نع ائشان وأ ريغلا أطخل ةجيتن نكي ملو لمعلا بحاص تاميلعت هتفلاخم وأ لماعلا أطخ نع ًائشان

 ام ديزي الأ ىلع هيلع ناك ام ىلإ عضولا ةداعإل وأ حالصإلل مزاللا غلبملا لماعلا رجأ نم عطتقي نأ لمعلا بحاصلف

 كلذو ، ءاضتقالا دنع ملظتلا يف قحلا لمعلا بحاصلو ، رهش لك يف مايأ ةسمخ رجأ ىلع ضرغلا اذهل عطتقي

 نم وأ هيلإ بسن امم ملظتي نأ لماعللو . هنم ءافيتسالا نكمي رخآ لام لماعلل ناك اذإ كلذ نم رثكأ وه ام بلطب

 يف لمعلا بحاص ةيقحأ مدعب تمكح اذإف ةيلامعلا تافالخلا ةيوست ةئيه مامأ ضيوعتلل لمعلا بحاص ريدقت

 هنم عطتقا ام لماعلا ىلإ دري نأ لمعلا بحاص ىلع بجو هنم لقأب تمكح وأ هنم هعطتقا امب لماعلا ىلع عوجرلا

 .مكحلا رودص خيرات نم مايأ ةعبس لالخ قح هجو نود

 ىلإ ةبسنلاب ملظتلا دعوم أدبيو هيف قحلا طقس الإو ، لمع موي رشع ةسمخ لالخ نيفرطلا نم يأ ملظت نوكي .2

 . كلذب هل لمعلا بحاص غالبإ خيرات نم لماعلا ىلإ ةبسنلابو ةعقاولا فاشتكا خيرات نم لمعلا بحاص
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 : نوعستلاو ةيناثلا ةداملا

 : ةيتآلا تالاحلا يف الإ ، هنم ةيطخ ةقفاوم نود ةصاخ قوقح ءاقل لماعلا روجأ نم غلبم يأ مسح زوجي ال

 . هرجأ نم %10 ىلع ةلاحلا هذه يف لماعلا نم مسحي ام ديزي الأ طرشب ، لمعلا بحاص ضورق دادرتسا .1

 .ًاماظن ةررقمو لماعلا ىلع ةقحتسم ىرخأ تاكارتشا يأو ، ةيعامتجالا تانيمأتلا تاكارتشا .2

 . قودنصلل ةقحتسملا ضورقلاو راخدالا قودنص يف لماعلا تاكارتشا .3

 . ىرخأ ةيزم يأ وأ لامعلل اهكيلمت دصقب نكاسملا ءانبل لمعلا بحاص هب موقي عورشم يأ طاسقأ .4

 هفلتأ ام لباقم هنم عطتقي يذلا غلبملا كلذكو ، اهبكتري يتلا تافلاخملا ببسب لماعلا ىلع عقوت يتلا تامارغلا .5

. 

 ام لماعلل قحتسملا رجألا عبر ىلع كلذ ءاقل ًايرهش مسحي ام ديزي ّالأ ىلع ، يئاضق مكح يأل ًاذافنإ نيد ءافيتسا .6

 . كلذ فالخ مكحلا نمضتي مل

 . ىرخألا نويدلا لبق نكسملاو سبلملاو لكأملا نيد مث ، ًالوأ ةقفنلا نيد ىفوتسيو

  : نوعستلاو ةثلاثلا ةداملا

 ةئيه ىدل تبثي مل ام ، قحتسملا لماعلا رجأ فصن ىلع ةموسحملا غلابملا ةبسن ديزت نأ - لاوحألا عيمج يف - زوجي ال

 فصن نم رثكأ ىلإ لماعلا ةجاح اهيدل تبثي وأ ، ةبسنلا كلت ىلع مسحلا يف ةدايزلا ناكمإ ةيلامعلا تافالخلا ةيوست

 . رمألا ناك امهم ، هرجأ عابرأ ةثالث نم رثكأ لماعلا ىطعي ال ةريخألا ةلاحلا هذه يفو ، هرجأ

  : نوعستلاو ةعبارلا ةداملا

 رخأت وأ ، ةيباتكلا هتقفاوم ريغب ماظنلا اذه يف هيلع صوصنم وه ام ريغ ببسل غلبم يأ لماعلا رجأ نم مسح اذإ .1

 نمل وأ لماعلل ناك عورشم غوسم نود ًاماظن ددحملا هقاقحتسا دعوم يف لماعلا رجأ ءادأ نع لمعلا بحاص

 بحاص رمأت يك ، ةيلامعلا تافالخلا ةيوست ةئيه ىلإ بلطب مدقتي نأ صتخملا لمعلا بتكم ريدم وأ هلثمي

 . ةرخأتملا هروجأ هل عفدي وأ ، قح هجو نود همسح ام لماعلا ىلإ دري نأ لمعلا

 نأ غوسم نود رجألا دادس يف رخأت وأ ةروكذملا غلابملا مسح لمعلا بحاص نأ اهيدل تبث اذإ ةروكذملا ةئيهلل زوجي .2

 . رخأتملا رجألا ةميق فعض وأ لماعلا رجأ نم مسح ام فعض زواجتت ال ةمارغ هيلع عقوت

  :نوعستلاو ةسماخلا ةداملا

 لمعل ردقملا رجألاب ذخؤي لمعلا بحاص هب مزتلي يذلا رجألا ىلع لمعلا ميظنت ةحئال وأ لمعلا دقع صني مل اذإ .1

 نإف ، لمعلا اهيف ىدؤي يتلا ةهجلا يف ةنهملا فرعل ًاقبط رجألا ردق الإو ، دجو نإ ةأشنملا يف هتاذ عونلا نم

 . ةلادعلا تايضتقمل ًاقفو رجألا ريدقت ةيلامعلا تافالخلا ةيوست ةئيه تلوت دجوي مل
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 . اهادم ديدحت يفو ، اهؤادأ لماعلا ىلع بجاولا ةمدخلا عون ديدحت يف ًاضيأ كلذ عبتيو .2

  : نوعستلاو ةسداسلا ةداملا

 ةيلعفلا هلمع مايأ نع هاضاقت يذلا رجألا طسوتم دمتعي جاتنإلا وأ ةعطقلا ساسأ ىلع ًاددحم لماعلا رجأ ناك اذإ .1

 . ماظنلا اذه بجومب هل ةررقملا قوقحلا نم يأ باسح ضرغل ، هتمدخ نم ةريخألا ةنسلا يف

 اهتعيبطب ةلباق نوكت امم ، كلذ هبشأ ام وأ تاعيبملا نم ةيوئملا بسنلا وأ تالومعلا غلابم هلك رجألا ناك اذإ .2

 ًاموسقم ةيلعفلا لمعلا مايأ نع لماعلا هاضاقت ام ساسأ ىلع يمويلا رجألا طسوتم بسحي ، صقنلا وأ ةدايزلل

 . اهيلع

  : نوعستلاو ةعباسلا ةداملا

 نأ لمعلا بحاص ىلعف هببسب وأ لمعلاب لصتت اياضق يف ةصتخملا تاهجلا ىدل هزاجتحا وأ لماعلا فقوت ىرج اذإ

 ةئام ىلع زجحلا وأ فيقوتلا ةدم ديزت الأ ىلع ، هتيضق يف لصفي ىتح لماعلا ىلإ رجألا نم % 50 عفد يف رمتسي

 ةءاربب يضق اذإف . ةدئازلا ةدملا نع رجألا نم ءزج يأ عفدب لمعلا بحاص مزتلي الف كلذ ىلع تداز اذإف ، ًاموي نينامثو

 قبس ام لماعلا ىلإ دري نأ لمعلا بحاص ىلع بجو ، هتحص مدعل وأ هيلإ بسن ام توبث مدعل قيقحتلا ظفح وأ لماعلا

 . كلذ فالخ ىلع مكحلا صني مل ام هل فرص ام هنم داعتسي الف هتنادإب يضق اذإ امأ .هرجأ نم همسح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               

  52              

نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 يناثلا لصفلا

 لمعلا تاعاس

  : نوعستلاو ةنماثلا ةداملا

 يمويلا رايعملا لمعلا بحاص دمتعا اذإ ، دحاولا مويلا يف تاعاس ينامث نم رثكأ ًايلعف ًاليغشت لماعلا ليغشت زوجي ال

 لالخ ةيلعفلا لمعلا تاعاس ضفختو . يعوبسألا رايعملا دمتعا اذإ ، عوبسألا يف ةعاس نيعبرأو نامث نم رثكأ وأ ،

 . عوبسألا يف ةعاس نيثالثو تس وأ ، مويلا يف تاعاس تس ىلع ديزت ال ثيحب ، نيملسملل ناضمر رهش

  : نوعستلاو ةعساتلا ةداملا

 مويلا يف تاعاس عست ىلإ ماظنلا اذه نم نيعستلاو ةنماثلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا لمعلا تاعاس ةدايز زوجي

 زوجي امك . ةرمتسم ةفصب لماعلا اهيف لغتشي ال يتلا لامعألاو تاعانصلا ضعب يف وأ ، لامعلا تائف ضعبل دحاولا

 . ةراضلا وأ ةرطخلا لامعألاو تاعانصلا ضعب يف وأ لامعلا تائف ضعبل دحاولا مويلا يف تاعاس عبس ىلإ اهضيفخت

 . ريزولا نم رارقب اهيلإ راشملا لامعألاو تاعانصلاو لامعلا تائف ددحتو

 : ةئاملا ةداملا

 ةدايز بوانتلاب لمعلا ءادأ اهيف لمعلا ةعيبط يضتقت يتلا تآشنملا يف - ةرازولا ةقفاومب - لمعلا بحاصل زوجي

 تاعاس طسوتم ديزي الأ طرشب ، عوبسألا يف ةعاس نيعبرأو نامث وأ مويلا يف لمع تاعاس ينامث ىلع لمعلا تاعاس

 . ًايعوبسأ ةعاس نيعبرأو نامث وأ ًايموي تاعاس ينامث ىلع لقأ وأ عيباسأ ةثالث ةدمل هباستحا دنع لمعلا
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 

 ثلاثلا لصفلا

 ةیعوبسألا ةحارلاو ةحارلا تارتف

 ةحارلا تارتف  :ًالوأ

  :29 ةئاملا دعب ىلوألا ةداملا

 ةحارلل ةرتف نود ةيلاتتم تاعاس سمخ نم رثكأ لماعلا لمعي ال ثيحب ، مويلا لالخ ةحارلا تارتفو لمعلا تاعاس مظنت

 يف لماعلا ىقبي ال ثيحبو ، لمعلا تاعاس عومجم لالخ ةدحاولا ةرملا يف ةعاس فصن نع لقت ال ماعطلاو ةالصلاو

 . دحاولا مويلا يف ةعاس ةرشع يتنثا نم رثكأ لمعلا ناكم

  : ةئاملا دعب ةيناثلا ةداملا

 تارتفلا هذه لالخ لماعلا نوكي الو ، ةيلعفلا لمعلا تاعاس نمض ماعطلاو ةالصلاو ةحارلل ةصصخملا تارتفلا لخدت ال

 . لمعلا ناكم يف اهلالخ ءاقبلاب لماعلا مزلي نأ لمعلا بحاصل زوجي الو ، لمعلا بحاص ةطلس تحت

  : ةئاملا دعب ةثلاثلا ةداملا

 فورظل وأ ةينف بابسأل ةحار ةرتف نود لمعلا رارمتسا اهيف متحتي يتلا لامعألاو تالاحلا هنم رارقب ددحي نأ ريزولل

 ةرادإ اهمظنت ةقيرطب ةحارلاو ماعطلاو ةالصلل ةرتف ءاطعإب لامعألاو تالاحلا هذه يف لمعلا بحاص مزتليو ، ليغشتلا

 . لمعلا ءانثأ ةأشنملا

 ةیعوبسألا ةحارلا : ًایناث

  : ةئاملا دعب ةعبارلا ةداملا

 . لامعلا عيمجل ةيعوبسألا ةحارلا موي ةعمجلا موي .1

 مايأ نم موي يأ هلامع ضعبل مويلا اذهب لدبتسي نأ - صتخملا لمعلا بتكم غالبإ دعب - لمعلا بحاصل زوجيو

 .يدقن لباقمب ةيعوبسألا ةحارلا موي ضيوعت زوجي الو ، ةينيدلا مهتابجاوب مايقلا نم مهنكمي نأ هيلعو ، عوبسألا

 . ةيلاتتم ةعاس نيرشعو عبرأ نع لقي الو ، لماك رجأب ةيعوبسألا ةحارلا موي نوكي .2

  : ةئاملا دعب ةسماخلا ةداملا

 يتلا لامعألا يفو نارمعلا نع ةديعبلا نكامألا يف زوجي ماظنلا اذه نم ةئاملا دعب ةعبارلا ةداملا مكح نم ءانثتسا

 ال ةدم نع لماعلل ةقحتسملا ةيعوبسألا تاحارلا عيمجت لمعلا رارمتسا اهيف ليغشتلا فورظو لمعلا ةعيبط بلطتت
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 ةحارلا ةدم باسح يف ىعاريو ، ةرازولا كلذ ىلع تقفاوو لامعلاو لمعلا بحاص قفتا اذإ عيباسأ ةينامث زواجتت

 ةدوعلا ةعاس يهتنتو ، لقن لئاسو اهب رفوتي ةنيدم برقأ ىلإ لامعلا لوصو ةعاس نم أدبت نأ ةّعمَجُملا ةيعوبسألا

  . اهيلإ

  : ةئاملا دعب ةسداسلا ةداملا

 دعب ةعبارلا ةداملا نم )1( ةرقفلاو ةئاملا دعب ىلوألاو نيعستلاو ةنماثلا داوملا ماكحأب ديقتلا مدع لمعلا بحاصل زوجي

 : ةيتآلا تالاحلا يف ماظنلا اذه نم ةئاملا

 دادعتسالاو ةضفخم نامثأب عيبلل دادعتسالاو تاباسحلا لفقو ، ةيفصتلاو ، ةينازيملا دادعإو ، يونسلا درجلا لامعأ .1

 . ةنسلا يف ًاموي نيثالث ىلع لامعلا اهيف لغتشي يتلا مايألا ددع ديزي الأ طرشب ، مساوملل

 .فلتلل ةلباق داومل ةققحم ةراسخ يفالت وأ ، هنع أشن ام حالصإ وأ ، رطخ ثداح عوقو عنمل لمعلا ناك اذإ .2

 . يداع ريغ لمع طغض ةهجاوم دصقب ليغشتلا ناك اذإ .3

 . ريزولا نم رارقب ددحت يتلا ةيمسوملا لامعألاو ىرخألا تابسانملاو مساوملاو دايعألا .4

 يف ةعاس نيتس وأ ، مويلا يف تاعاس رشع ىلع ةيلعفلا لمعلا تاعاس ديزت نأ ةمدقتملا تالاحلا عيمج يف زوجي الو

 .ةنسلا يف اهب حمسي يتلا ةيفاضإلا لمعلا تاعاسل ىصقألا دحلا هنم رارقب ريزولا ددحيو . عوبسألا

  : ةئاملا دعب ةعباسلا ةداملا

 ًافاضم ةعاسلا رجأ يزاوي ةيفاضإلا لمعلا تاعاس نع ًاّيفاضإ ًارجأ لماعلل عفدي نأ لمعلا بحاص ىلع بجي -1

 . يساسألا هرجأ نم %50 هيلإ

 ىلع ديزت يتلا تاعاسلا دعت لمعلا تاعاسل يعوبسألا رايعملا ساسأ ىلع ةأشنملا يف ليغشتلا ناك اذإ -2

 . ةيفاضإ لمع تاعاس رايعملا اذهل ةذختملا تاعاسلا

 . ةيفاضإ تاعاس دايعألاو لطعلا مايأ يف ىَّدؤت يتلا لمعلا تاعاس عيمج دعت -3

 : ةئاملا دعب ةنماثلا ةداملا

 :ةيتآلا تالاحلا ىلع ماظنلا اذه نم ةئاملا دعب ىلوألاو نيعستلاو ةنماثلا نيتداملا ماكحأ يرست ال

 نأ بصانملا هذه نأش نم ناك اذإ ، هيجوتلاو ةرادإلا يف ةيلوؤسم تاذ ةيلاع بصانم نولغشي نيذلا صاخشألا .1

 . لامعلا ىلع لمعلا بحاص تاطلسب اهولغاش عتمتي

 . هدعب وأ لمعلا ءادتبا لبق اهزاجنإ بجي يتلا ةيليمكتلا وأ ةيزيهجتلا لامعألا .2

 . ةرورضلاب ًاعطقتم نوكي يذلا لمعلا .3
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 . ةيندملا ةينمألا ةسارحلا لامع ادع ، ةفاظنلاو ةسارحلل نوصصخملا لامعلا .4

 . اهيف لمعلا تاعاسل ىصقألا دحلاو ةداملا هذه نم 4 ، 3 ، 2 تارقفلا يف ةنيبملا لامعألا ةحئاللا ددحتو
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 عبارلا لصفلا

 تازاجإلا

  : ةئاملا دعب ةعساتلا ةداملا

 نيثالث نع لقت ال ةدم ىلإ دازُت ، ًاموي نيرشعو دحاو نع اهتدم لقت ال ةيونس ةزاجإ ماع لك نع لماعلا قحتسي .1

 . ًامدقم عفدي رجأب ةزاجإلا نوكتو ، ةلصتم تاونس سمخ لمعلا بحاص ةمدخ يف لماعلا ىضمأ اذإ ًاموي

 نع ًاضوع ًايدقن ًالدب ىضاقتي نأ وأ ، اهنع لوزنلا زوجي الو ، اهقاقحتسا ةنس يف هتزاجإب لماعلا عتمتي نأ بجي .2

 اهحنمي وأ ، لمعلا تايضتقمل ًاقفو تازاجإلا هذه ديعاوم ددحي نأ لمعلا بحاصلو ، هتمدخ ءانثأ اهيلع لوصحلا

 نيثالث نع لقي ال ٍفاك تقوب ةزاجإلاب هعتمتل ددحملا داعيملاب لماعلا راعشإ هيلعو ، هلمع ريس نمؤي يكل بوانتلاب

 . ًاموي

  : ةئاملا دعب ةرشاعلا ةداملا

 . ةيلاتلا ةنسلا ىلإ اهنم ًامايأ وأ ةيونسلا هتزاجإ لجؤي نأ لمعلا بحاص ةقفاومب لماعلل .1

 ىلع ديزت ال ةدمل كلذ لمعلا فورظ تضتقا اذإ اهقاقحتسا ةنس ةياهن دعب لماعلا ةزاجإ ليجأت قح لمعلا بحاصل .2

 ّالأ ىلع ، ةباتك لماعلا ةقفاوم ىلع لوصحلا بجو ليجأتلا رارمتسا لمعلا فورظ تضتقا اذإف ، ًاموي نيعست

 . ةزاجإلا قاقحتسا ةنسل ةيلاتلا ةنسلا ةياهن ليجأتلا ىدعتي

 : ةئاملا دعب ةرشع ةيداحلا ةداملا

 ىلإ ةبسنلاب كلذو اهل هلامعتسا لبق لمعلا كرت اذإ ةقحتسملا ةزاجإلا مايأ نع ةرجأ ىلع لوصحلا يف قحلا لماعلل

 .لمعلا يف اهنم هاضق ام ةبسنب ةنسلا ءازجأ نع ةزاجإلا ةرجأ قحتسي امك اهنع هتزاجإ ىلع لصحي مل يتلا ةدملا

  : ةئاملا دعب ةرشع ةيناثلا ةداملا

 . ةحئاللا اهددحت يتلا تابسانملاو دايعألا يف لماك رجأب ةزاجإ يف قحلا لماع لكل

  :30 ةئاملا دعب ةرشع ةثلاثلا ةداملا

 يف مايأ ةسمخ ةدمل لماك رجأب ةزاجإ يف قحلا لماعلل , ماظنلا اذه بجومب ةددحملا ةلماعلا ةأرملا تازاجإ ةاعارم عم

 نأ لمعلا بحاصل قحيو . هل دولوم ةدالو ةلاح يف مايأ ةثالثو ، هجاوز دنع وأ ، هعورف وأ هلوصأ دحأ وأ هجوز ةافو ةلاح

  . اهيلإ راشملا تالاحلل ةديؤملا قئاثولا بلطي
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  : ةئاملا دعب ةرشع ةعبارلا ةداملا

 ديع ةزاجإ اهيف امب ًاموي رشع ةسمخ ىلع ديزت الو مايأ ةرشع نع اهتدم لقت ال رجأب ةزاجإ ىلع لوصحلا يف قحلا لماعلل

 قاقحتسال طرتشيو . لبق نم اهادأ دق نكي مل اذإ هتمدخ ةدم لاوط ةدحاو ةرمل جحلا ةضيرف ءادأل كلذو ؛ ىحضألا

 لمعلا بحاصلو ، لقألا ىلع نيتلصتم نيتنس لمعلا بحاص ىدل لمعلا يف ىضمأ دق لماعلا نوكي نأ ةزاجإلا هذه

 . لمعلا تايضتقمل ًاقفو ًايونس ةزاجإلا هذه نوحنمي نيذلا لامعلا ددع ددحي نأ

  :31 ةئاملا دعب ةرشع ةسماخلا ةداملا

 رجأب ةزاجإ يف قحلا - اهيف هرارمتسا لِبَق وأ ةيميلعت ةسسؤم ىلإ هباستنا ىلع لمعلا بحاص قفاو اذإ - لماعلل .1

 ةنس نع ناحتمالا ناك اذإ امأ . ةيلعفلا ناحتمالا مايأ ددعب اهتدم ددحت ةداعم ريغ ةنس نع ناحتمالا ةيدأتل لماك

 هنأ تبث اذإ ةزاجإلا رجأ نم لماعلا مرحيو . ةيلعفلا ناحتمالا مايأ ددعب رجأ نود ةزاجإ يف قحلا لماعلل نوكيف ةداعم

 . اًّيبيدأت هتلءاسم يف لمعلا بحاص قحب لالخإلا مدع عم ، ناحتمالا ِدؤي مل

 ةزاجإ ىلع لصحي نأ هلف , ةيميلعت ةسسؤم ىلإ هباستنا ىلع لمعلا بحاص ةقفاوم ىلع لماعلا لصحي مل اذإ .2

 لماعللف كلذ رذعت دنعو ، اهرفاوت لاح يف ةيونسلا هتزاجإ نم بستحت ةيلعفلا ناحتمالا مايأ ددعب ناحتمالا ةيدأتل

 . ةيلعفلا ناحتمالا مايأ ددعب رجأ نود ةزاجإ ىلع لصحي نأ

 . لقألا ىلع ًاموي رشع ةسمخب اهدعوم لبق ةزاجإلا بلطب مدقتي نأ لماعلا ىلع .3

 .ناحتمالا هئادأ ىلع لدي ام كلذكو ، ةزاجإلا بلطل ةديؤملا قئاثولا ميدقت لماعلا نم بلطي نأ لمعلا بحاصل .4

  : ةئاملا دعب ةرشع ةسداسلا ةداملا

 لمعلا دقع دعيو ، اهتدم ديدحت ىلع نافرطلا قفتي ، رجأ نود ةزاجإ ىلع لوصحلا لمعلا بحاص ةقفاومب لماعلل زوجي

 . كلذ فالخ ىلع نافرطلا قفتي مل ام ، ًاموي نيرشع ىلع داز اميف ةزاجإلا ةدم لالخ ًافوقوم

  : ةئاملا دعب ةرشع ةعباسلا ةداملا

 ًاموي نيتسلا نع رجألا عابرأ ةثالثبو ، ىلوألا ًاموي نيثالثلا نع رجأب ةيضرم ةزاجإ يف قحلا هضرم تبثي يذلا لماعلل

 . ةعطقتم مأ ةلصتم تازاجإلا هذه تناكأ ءاوس ، ةدحاولا ةنسلا لالخ كلذ يلت يتلا ًاموي نيثالثلل رجأ نودو ، ةيلاتلا

 . ةيضرم ةزاجإ لوأ خيرات نم أدبت يتلا ةنسلا : ةدحاولا ةنسلاب دصقيو

  : ةئاملا دعب ةرشع ةنماثلا ةداملا

 بحاص تبثأ اذإف . رخآ لمع بحاص ىدل لمعي نأ لصفلا اذه يف اهيلع صوصنملا هتازاجإ نم يأب هعتمت ءانثأ لماعلل زوجي ال

 . رجألا كلذ نم هيلإ هادأ نأ قبس ام درتسي وأ ةزاجإلا ةدم نع هرجأ نم همرحي نأ هلف كلذ فلاخ دق لماعلا نأ لمعلا
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 عباسلا بابلا

 تقولا ضعبل لمعلا
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   : ةئاملا دعب ةرشع ةعساتلا ةداملا

 وأ ةيداصتقا بابسأل ةيداعلا مهلمع تاعاسل تقؤمو يعامج ضيفختب نورثأتي نيذلا تقولا لاوط نولماعلا دعي ال

 . تقولا ضعبل نيلماع - ةيلكيه وأ ةينقت

  : ةئاملا دعب نورشعلا ةداملا

 لماعلا نم لك ىلع ةبترتملا تامازتلالا هيف ددحي ، تقولا ضعبل لمعلا ميظنتل ةمزاللا طباوضلاو دعاوقلا ريزولا ردصي

 ةيامحلا ءانثتساب ، ريزولا اهررقي يتلا دودحلا يف الإ ماظنلا اذه ماكحأ يرست الو .لمعلا بحاصو ، تقولا ضعبل

 . لمعلا تاباصإو ةينهملا ةحصلاو ةمالسلا ثيح نم ، نيلثامملا تقولا لاوط نيلماعلل ةحونمملا
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 نماثلا بابلا

 ثداوحلا نم ةیاقولاو لمعلا رطاخم نم ةیاقولا

 ةیحصلا تامدخلاو لمعلا تاباصإو ىربکلا ةیعانصلا

 ةیعامتجالاو
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 لوألا لصفلا

 لمعلا رطاخم نم ةیاقولا

 : ةئاملا دعب نورشعلاو ةيداحلا ةداملا

 ريغو ، لاستغالاو برشلل ةحلاصلا هايملا نيمأتو اهترانإو ، ةفيظنو ةيحص ةلاح يف ةأشنملا ظفح لمعلا بحاص ىلع

 .هنم رارقب ريزولا هددحي امل ًاقفو اهتايوتسمو اهتاءارجإو ةينهملا ةحصلاو ةمالسلاو ةيامحلا دعاوق نم كلذ

 : ةئاملا دعب نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 تالآلاو ، لمعلا نع ةمجانلا ضارمألاو ، راطخألا نم لامعلا ةيامحل ةمزاللا تاطايتحالا ذختي نأ لمع بحاص لك ىلع

 لمعلا ةمالسب ةصاخلا تاميلعتلا ةأشنملا يف رهاظ ناكم يف نلعي نأ هيلعو . هتمالسو لمعلا ةياقوو ، ةلمعتسملا

 لامعلا لّمحي نأ لمعلا بحاصل زوجي الو . ءاضتقالا دنع لامعلا اهمهفي ىرخأ ةغل يأبو ةيبرعلا ةغللاب كلذو ، لامعلاو

 . ةيامحلا هذه ريفوت ءاقل غلبم يأ مهروجأ نم عطتقي وأ

 : ةئاملا دعب نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

 ، اهل ةررقملا ةياقولا لئاسو لامعتساب همازلإو ، هتنهم رطاخمب لمعلا ةلوازم لبق لماعلا ةطاحإ لمعلا بحاص ىلع

 . اهمادختسا ىلع مهبيردتو ، لامعلل ةبسانملا ةيصخشلا ةياقولا تاودأ رفوي نأ هيلعو

  : ةئاملا دعب نورشعلاو ةعبارلا ةداملا

 ةعوضوملا تاميلعتلا ذفني نأو ، اهيلع ظفاحي نأو ، ةيلمع لكل ةصصخملا ةيئاقولا لئاسولا لمعتسي نأ لماعلا ىلع

 مدع هنع ببستي ريصقت وأ لعف يأ باكترا نع عنتمي نأ هيلعو . ضارمألاو تاباصإلا نم هتياقوو هتحص ىلع ةظفاحملل

 وأ مهتمالسو هعم نيلغتشملا لامعلا ةحصو لمعلا رقم ةيامحل ةدعملا لئاسولا لامعتسا ةءاسإ وأ ، تاميلعتلا ذيفنت

  . اهليطعت

 : ةئاملا دعب نورشعلاو ةسماخلا ةداملا

 كلذ يف امب ، هتحفاكمل ةينفلا لئاسولا ةئيهتو ، قيرحلا نم ةياقولل ةمزاللا تاطايتحالا ذختي نأ لمعلا بحاص ىلع

 تاميلعت لمعلا نكامأ نم رهاظ ناكم يف قلعي نأو ، تقو يأ يف لامعتسالل ةحلاص اهلعجو ، ةاجنلل ذفانم نيمأت

 . قيرحلا عنم لئاسو نأشب ةلصفم

  : ةئاملا دعب نورشعلاو ةسداسلا ةداملا

 لمعلا نكامأ نولخدي نمم ، هلامع ريغ نورخآ صاخشأ اهب باصي يتلا ثداوحلاو ئراوطلا نع لوئسم لمعلا بحاص

 عون اهبلطتي يتلا ةينفلا تاطايتحالا ذاختا لامهإ ببسب تناك اذإ ، هئالكو وأ لمعلا بحاص ةقفاومب وأ ، ةفيظولا مكحب

 . ةماعلا ةمظنألا بسح ررضو لطع نم مهبيصي امع مهضوعي نأ هيلعو . هلمع
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 يناثلا لصفلا

 ىربکلا ةیعانصلا ثداوحلا نم ةیاقولا

  : ةئاملا دعب نورشعلاو ةعباسلا ةداملا

 . ىربكلا رطاخملا تاذ تآشنملا ىلع لصفلا اذه ماكحأ قبطت

 : ةئاملا دعب نورشعلاو ةنماثلا ةداملا

 نم رثكأ وأ ةدام جاتنإب تقؤم وأ مئاد لكشب موقت يتلا ةأشنملا : "ىربكلا رطاخملا تاذ ةأشنملا" ةرابع ينعت .1

 زواجتت تايمكب اهنيزخت وأ اهمادختسا وأ اهتلوانم وأ اهداعبتسا وأ اهزيهجت وأ داوملا هذه نم تائف وأ ةرطخلا داوملا

 . ىربكلا رطاخملا تآشنم دادع يف ةأشنملا جاردإ ىلإ اهزواجت يدؤي يتلاو ، اهب حومسملا ريياعملا

 ةيمسلا وأ ةيئايزيفلا وأ ةيواميكلا هصاوخ مكحب ةروطخ لكشي داوملا نم جيزم وأ ةدام يأ : "ةرطخ ةدام" ةرابع ينعت .2

 . هريغ عم بيكرت يف وأ هدحو امإ

 لخاد طاشن ىرجم يف راجفنالا وأ ، قيرحلا وأ ، ريبكلا برستلا : لثم يئاجف ثداح يأ : "ريبك ثداح" ةرابع ينعت .3

 ًالجاع ةئيبلا وأ روهمجلا وأ لامعلا ىلع ربكأ رطخ ىلإ يدؤيو ، رثكأ وأ ةرطخ ةدام نمضتيو ، ىربك رطاخم تاذ ةأشنم

 . ًالجآ وأ

  : ةئاملا دعب نورشعلاو ةعساتلا ةداملا

 داوملا هذه تائف وأ ، ةرطخلا داوملا ةمئاق ىلإ ًادانتسإ "ىربكلا رطاخملا تاذ تآشنملا" ديدحتل طباوض ةرازولا عضت

 . امهيتلكوأ

  : ةئاملا دعب نوثالثلا ةداملا

 ةعساتلا ةداملا يف اهيلإ راشملا طباوضلا ساسأ ىلع مهتآشنم عضو ديدحت ةرازولا عم قيسنتلاب لمعلا باحصأ ىلع

 . ماظنلا اذه نم ةئاملا دعب نيرشعلاو

  : ةئاملا دعب نوثالثلاو ةيداحلا ةداملا

 ، ىربكلا رطاخملا نم ةياقولل ةأشنملا ىوتسم ىلع ةمزاللا تابيترتلا نمضتت يتلا تارارقلاو حئاوللا ريزولا ردصي

 ةأشنم لك عقوم جراخ ةئيبلاو روهمجلا ةيامحل ةذختملا تابيترتلا كلذكو ، صوصخلا اذه يف لمعلا باحصأ تابجاوو

 رطاخم نم ليلقتلاو ىربكلا ثداوحلا عنمل ةمزاللا ريبادتلا نم كلذ ريغو ، مهتابجاوو لامعلا قوقحو ، ىربك رطاخم تاذ

 . اهراثآ نم دحلاو اهعوقو
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 ثلاثلا لصفلا

 لمعلا تاباصإ

  : ةئاملا دعب نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا

 . ةيعامتجإلا تانيمأتلا ماظن نم ةينهملا راطخألا عرفل عضخت يتلا تآشنملا ىلع لصفلا اذه ماكحأ يرست ال

  : ةئاملا دعب نيثالثلاو ةثلاثلا ةداملا

 ةمزاللا تاقفنلا عيمج لمحتيو ، هجالعب مزتلي لمعلا بحاص نإف ، ينهم ضرمب وأ ، لمع ةباصإب لماعلا بيصأ اذإ

 ، ةعشألاو ، ةيبطلا ليلاحتلاو صوحفلاو ، ىفشتسملا يف ةماقإلا اهيف امب ، ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب ، كلذل

 . جالعلا نكامأ ىلإ لاقتنالا تاقفنو ، ةيضيوعتلا ةزهجألاو

 : ةئاملا دعب نوثالثلاو ةعبارلا ةداملا

 مكح يف ةينهملا ضارمألا دعتو . ةيعامتجالا تانيمأتلا ماظن يف هيلع صوصنم وهام قفو لمع ةباصإ ةباصإلا دعت

 . ةباصإلا خيرات مكح يف ضرملل ةيبط ةدهاشم لوأ خيرات دعي امك ، لمعلا تاباصإ

  : ةئاملا دعب نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا

 ىلع يرسي ام جالعلاو ةنوعملل ةبسنلاب اهيلع يرسيو ، اهنع أشنت ةفعاضم يأ وأ ساكتنإلا ةلاح ةباصإلا مكح يف دعت

 . ةيلصألا ةباصإلا

  : ةئاملا دعب نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا

 زجعلا تاجرد ددحتو ةيعامتجالا تانيمأتلا ماظن يف هيلع صوصنملا ةينهملا ضارمألا لودج قفو ةينهملا ضارمألا ددحت

 . روكذملا ماظنلا يف هيلع صوصنملا زجعلا بسن ليلد لودج قفو يئزجلا وأ يلكلا مئادلا

  :32 ةئاملا دعب نوثالثلاو ةعباسلا ةداملا

 نيتس ةدمل ًالماك هرجأ لداعت ةيلام ةنوعم يف قحلا - لمع ةباصإ نم جتانلا لمعلا نع تقؤملا هزجع ةلاح يف - باصملل

 وأ ةنس جالعلا ةدم تغلب اذإف . هجالع اهقرغتسي يتلا ةدملا لاوط هرجأ نم )%75( لداعي اًّيلام ًالباقم قحتسي مث ًاموي

 نع ضوعيو دقعلا ىهنيو ، اًّيلك ًازجع ةباصإلا تدع ، لمعلا نم هنكمت ال ةيحصلا هتلاحو هئافش لامتحا مدع اًّيبط ررقت

 . ةنسلا كلت لالخ باصملا ىلإ هعفد ام دادرتسا يف قح لمعلا بحاصل نوكي الو . ةباصإلا

 

 

 
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب تلدع 32
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  : ةئاملا دعب نوثالثلاو ةنماثلا ةداملا

 ضيوعت يف قحلا هنع نيقحتسملا وأ باصمللف باصملا ةافو ىلإ ةباصإلا تدأ وأ يلك مئاد زجع ةباصإلا نع جتن اذإ

 . لاير فلأ نوسمخو ةعبرأ هردق ىندأ دحب تاونس ثالث ةدم نع هرجأ لداعي امب ردقي

 لودجل ًاقفو ، ردقملا زجعلا كلذ ةبسنل ًالداعم ًاضيوعت قحتسي باصملا نإف ، يئزج مئاد زجع ةباصإلا نع جتن اذإ امأ

 . يلكلا مئادلا زجعلا ضيوعت ةميق يف ةبورضم ، دمتعملا زجعلا بسن ليلد

 : ةئاملا دعب نوثالثلاو ةعساتلا ةداملا

 نيثالثلاو ةنماثلاو ةئاملا دعب نيثالثلاو ةعباسلاو ةئاملا دعب نيثالثلاو ةثلاثلا داوملا يف درو امب لمعلا بحاص مزلي ال

 : يتأي امم يأ تبث اذإ ماظنلا اذه نم ةئاملا دعب

 . هسفن ةباصإ دمعت لماعلا نأ .1

 . لماعلا بناج نم دوصقم كولس ءوس ببسب تثدح ةباصإلا نأ .2

 بحاص لبق نم هجالعب فلكملا بيبطلا ةجلاعم لوبق نع عنتما وأ ، بيبط ىلع هسفن ضرع نع عنتما لماعلا نأ .3

 . عورشم ببس نود لمعلا

 : ةئاملا دعب نوعبرألا ةداملا

 يبطلا ريرقتلا ءوض ىلع ينهملا ضرملاب باصملا لماعلا مهيدل لغتشا نيذلا نيقباسلا لمعلا باحصأ ةيلوؤسم ددحت

 لك ، ماظنلا اذه نم ةئاملا دعب نيثالثلاو ةنماثلا ةداملا يف هيلع صوصنملا ضيوعتلاب ءالؤه مزليو ، جلاعملا بيبطلل

 اهنع أشني امم اهنوسرامي يتلا نهملا وأ تاعانصلا نوكت نأ طرشب ، هتمدخ يف باصملا اهاضق يتلا ةدملا ةبسنب

  . لماعلا هب بيصأ يذلا ضرملا

 : ةئاملا دعب نوعبرألاو ةيداحلا ةداملا

 . لمعلا تاباصإ نع غالبإلا تاءارجإ ريزولا نم رارقب ددحت

 

 

 

 

 



 

               

  65              

نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 

 عبارلا لصفلا

 ةیعامتجالاو ةیحصلا تامدخلا

  : ةئاملا دعب نوعبرألاو ةيناثلا ةداملا

 ةيبطلا تافاعسإلل مزلي امم ، اهريغو ةيودألاب ةدوزم ، ةيبطلا تافاعسإلل رثكأ وأ ةنازخ دعي نأ لمع بحاص لك ىلع

 . ةيلوألا

 ميظنت كلذكو ، ةيودألا تايمكو ، اهددعو ةيلوألا تافاعسإلا لئاسو نم ةنازخلا هذه هيوتحت نأ بجي ام ةحئاللا ددحتو

 . هاوتسمو تافاعسإلا ةمهمب موقي نم طورشو اهظفح لئاسو

  : ةئاملا دعب نوعبرألاو ةثلاثلا ةداملا

 ةينهملا ضارمألا دحأب ةباصإلا لامتحال نيضرعملا هلامع صحفب رثكأ وأ بيبط ىلإ دهعي نأ لمع بحاص لك ىلع

 ةنس لك ةرم ًالماش ًاصحف - ةيعامتجالا تانيمأتلا ماظن يف اهيلع صوصنملا - ةينهملا ضارمألا لوادج يف ةددحملا

 . لامعلا كئلوأ تافلم يف كلذكو ، هتالجس يف صحفلا كلذ ةجيتن تبثي نأو ، لقألا ىلع

  : ةئاملا دعب نوعبرألاو ةعبارلا ةداملا

 ةاعارم عم ، ريزولا اهررقي يتلا تايوتسملل أقبط ةيجالعلاو ةيئاقولا ةيحصلا ةيانعلا هلامعل رفوي نأ لمعلا بحاص ىلع

 . ينواعتلا يحصلا نامضلا ماظن هرفوي ام

  : ةئاملا دعب نوعبرألاو ةسماخلا ةداملا

 . ةيرايتخإ هيف لامعلا ةمهاسم نوكت نأ ىلع ، راخدالاو ريفوتلل قودنص ءاشنإ ريزولا ةقفاوم دعب لمعلا بحاصل زوجي

 . قودنصلا اذه لمع دعاوقب لصتي ام لكل ةمظنملا ماكحألا نالعإ بجيو

 : ةئاملا دعب نوعبرألاو ةسداسلا ةداملا

 ًاقفو هضعب وأ يتأي ام لكب نارمعلا نع ةديعبلا نكامألا يف ًالمع يدؤي نمل ةبسنلاب هتقفن ىلعو لمعلا بحاص مزلي

 : ريزولا هددحي امل

 لمعلا قطانم يف كلذو ، ةلدتعم راعسأب ةيرورضلا تاجاحلا نم كلذ ريغو سبالملاو ماعطلا عيبل تيناوح ريفوت .1

 . تيناوحلا كلت ةداع اهيف رفاوتت ال يتلا

 . لمعلا نكامأب ةقحلم ةيضاير بعالمو ةبسانم فيقثتو هيفرت لئاسو ريفوت .2
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 دصقيو( . ًالماش ًاجالع مهرسأ جالعو لامعلا ةحص ىلع ةظفاحملل ةبسانملا ةيبطلا تابيترتلا نم مزلي ام ءارجإ .3

 .)هعم نوميقملا بألاو مألاو دالوألاو جوزلا : ةرسألاب

 . ةيفاك سرادم ةقطنملا يف رفاوتي مل اذإ لامعلا دالوأ ميلعتل سرادم ريفوت .4

 . لمعلا نكامأ يف تايلصم وأ دجاسم دادعإ .5

 . لامعلا نيب ةيمألا وحمل جمارب دادعإ .6

 . نارمعلا نع ةديعبلا نكامألا ةحئاللا ددحتو

  :ةئاملا دعب نوعبرألاو ةعباسلا ةداملا

 طفنلا نع بيقنتلا زكارمو رجاحملاو مجانملا يفو ، نارمعلا نع ةديعبلا نكامألا يف ًالمع يدؤي يذلا لمعلا بحاص مزلي

 . لامعلل ةيئاذغلا تابجولاو تاميخملاو نكاسملا ريفوتب

 تابجولا ددع كلذكو ، نكاسملاب عافتنالا لباقمو اهتافصاومو تاميخملاو نكاسملا طورش هنم رارقب ريزولا ددحيو

 ةظفاحملل مزلي امم كلذ ريغو ، ةبجولا لباقم لماعلا هلمحتي امو ، اهل ةمزاللا طورشلاو هعاونأو ماعطلا تايمكو ةيئاذغلا

 . لامعلا ةحص ىلع

  : ةئاملا دعب نوعبرألاو ةنماثلا ةداملا

 ، لمعلا نكامأ ىلإ نيعم عمجت زكرم نم وأ ، مهتماقإ لحم نم لاقتنإلا لئاسو هلامعل رفوي نأ لمع بحاص لك ىلع

 لمعلا ديعاوم عم قفتت ديعاوم يف ةمظتنملا تالصاوملا لئاسو اهيلإ لصت ال نكامألا هذه تناك اذإ ًايموي مهتداعإو

. 
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 

 

 

 

 

 

 عساتلا بابلا

 ءاسنلا لیغشت
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 :33 ةئاملا دعب نوعبرألاو ةعساتلا ةداملا

 ةرطخ دعت يتلا لامعألاو نهملا - هنم رارقب - ريزولا ددحيو ، ةراضلا وأ ةرطخلا لامعألاو نهملا يف ةأرملا ليغشت رظحُي

 . ةصاخ طورشب هدييقت وأ اهيف نهلمع رظح هعم بجي امم ةددحم رارضأ وأ راطخأل ءاسنلا ضرعت نأ اهنأش نم ةراض وأ

  : ةئاملا دعب نوسمخلا ةداملا

 نمرارق اهب ردصي يتلا تالاحلا يف الإ ةيلاتتم ةعاس ةرشع ىدحإ نع لقت ال ليللا نم ةرتف ءانثأ ءاسنلا ليغشت زوجي ال

 .ريزولا

  :34 ةئاملا دعب نوسمخلاو ةيداحلا ةداملا

 عيباسأ ةعبرأب ىصقأ دحب أدبت ؛ ءاشت فيك اهعزوت عيباسأ ةرشع ةدمل لماك رجأب عضو ةزاجإ يف قحلا ةلماعلا ةأرملل .1

 . ةيحص ةهج نم ةقدصم ةيبط ةداهش بجومب عضولل حجرملا خيراتلا ددحيو , عضولل حجرملا خيراتلا لبق

 ةزاجإلا ديدمت يف قحلا اهلو , هل ةيلاتلا عيباسأ ةتسلا لالخ لاوحألا نم لاح يأب عضولا دعب ةأرملا ليغشت رظحي .2

  . رجأ نود رهش ةدم

 ًارمتسم ًاقفارم ةيحصلا هتلاح بلطتتو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نم وأ ضيرم لفط باجنإ ةلاح يف - ةلماعلا ةأرملل .3

 رهش ةدمل ةزاجإلا ديدمت يف قحلا اهلو ، عضولا ةزاجإ ةدم ءاهتنا دعب أدبت لماك رجأب رهش اهتدم ةزاجإ يف قحلا - هل

 . رجأ نود

  :35 ةئاملا دعب نوسمخلاو ةيناثلا ةداملا

 )ةاغــــلم(

  : ةئاملا دعب نوسمخلاو ةثلاثلا ةداملا

 . ةدالولاو لمحلا ءانثأ ةلماعلا ةأرملل ةيبطلا ةياعرلا ريفوت لمعلا بحاص ىلع

  : ةئاملا دعب نوسمخلاو ةعبارلا ةداملا

 تارتف وأ ةرتف اهدولوم عاضرإ دصقب ذخأت نأ عضولا ةزاجإ دعب اهلمع ةلوازم ىلإ دوعت امدنع ةلماعلا ةأرملل قحي

 لامعلا عيمجل ةحونمملا ةحارلا تارتف ىلع ةوالع كلذو ، دحاولا مويلا يف ةعاسلا ىلع اهعومجم يف ديزت ال ةحارتسالل

 . رجألا ضيفخت اهيلع بترتي الو ، ةيلعفلا لمعلا تاعاس نم تارتفلا وأ ةرتفلا هذه بسحتو ،

 
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب تلدع 33
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب اهليدعت دعب ةئاملا دعب نوسمخلاو ةيناثلا ةداملا مكح اهب جمدو تلدع 34
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب ةئاملا دعب نوسمخلاو ةيداحلا ةداملا عم اهمكح جمد دعب تيغلأو تلدع 35
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

  :36ةئاملا دعب نوسمخلاو ةسماخلا ةداملا

 اهضرم ةدم كلذ لمشيو ،عضولا ةزاجإب اهعتمت وأ اهلمح ءانثأ لصفلاب اهراذنإ وأ ةلماعلا لصف لمعلا بحاصل زوجي ال

 يف ًاموي )نينامثو ةئام( اهبايغ ةدم زواجتت ال نأو ،ةدمتعم ةيبط ةداهشب ضرملا تبثُي نأ ىلع ،امهنم يأ نع ئشانلا

 .ةقرفتم مأ ةلصتم تناكأ ًءاوس ةنسلا

  : 37ةئاملا دعب نوسمخلاو ةسداسلا ةداملا

 )ةاغــــلم(

  : ةئاملا دعب نوسمخلاو ةعباسلا ةداملا

 ، اهب حرصملا اهتزاجإ ةدم ءانثأ رخآ لمع بحاص ىدل تلمع اذإ بابلا اذه ماكحأل ًاقفو هقحتست اميف ةلماعلا قح طقسي

 . اهل هادأ ام درتسي نأ وأ ، ةزاجإلا ةدم نع اهرجأ نم اهمرحي نأ - ةلاحلا هذه يف - يلصألا لمعلا بحاصلو

  : ةئاملا دعب نوسمخلاو ةنماثلا ةداملا

 نهتحارتسإل ًانيمأت ، دعاقم نهل رفوي نأ نهملا عيمج يفو ءاسن اهيف لمعي يتلا نكامألا عيمج يف لمعلا بحاص ىلع

0 

  : ةئاملا دعب نوسمخلاو ةعساتلا ةداملا

 ، تايبرملا نم يفاكلا ددعلا هيف رفاوتي ًابسانم ًاناكم ئيهي نأ رثكأف ةلماع نيسمخ لغشي لمع بحاص لك ىلع -1

 . رثكأف ةرشع لافطألا ددع غلب اذإ كلذو ، تاونس تس نع مهرامعأ لقت نيذلا تالماعلا لافطأ ةياعرل

 هسفنب ةناضحلل ًاراد ئشني نأ ةدحاو ةنيدم يف رثكأف ةلماع ةئام مدختسي يذلا لمعلا بحاص مزلي نأ ريزولل زوجي -2

 تالماعلا لافطأ ةياعرل ةمئاق ةناضحلل راد عم دقاعتي وأ ، اهسفن ةنيدملا يف نيرخآ لمع باحصأ عم ةكراشملاب وأ

 عاضوألاو طورشلا ريزولا ددحي ةلاحلا هذه يفو ، لمعلا تارتف ءانثأ كلذو تاونس تس نع مهرامعأ لقت نيذلا

 . ةمدخلا هذه نم تاديفتسملا تالماعلا ىلع ضرفت يتلا فيلاكتلا ةبسن ررقي امك ، رادلا هذه مظنت يتلا

 :38 ةئاملا دعب نوتسلا ةداملا

 مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ نع لقت ال ةدمل لماك رجأب ةدع ةزاجإ يف قحلا اهجوز ىفوتي يتلا ةملسملا ةلماعلا ةأرملل .1

 ، اهلمح عضت ىتح - ةرتفلا هذه لالخ - ًالماح تناك نإ رجأ نود ةزاجإلا هذه ديدمت يف قحلا اهلو ، ةافولا خيرات نم

  . اهلمح عضو دعب - ماظنلا اذه بجومب - اهل ةحونمملا ةدعلا ةزاجإ يقاب نم ةدافتسالا اهل زوجي الو

 
 .ـه27/11/1440 خيراتو )134/م( مقر يكلملا موسرملاب تلدع 36
 .ـه27/11/1440 خيراتو )134/م( مقر يكلملا موسرملاب ةئاملا دعب نوسمخلاو ةسماخلا ةداملا عم اهمكح جمد دعب تيغلأو تلدع 37
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب تلدع 38
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 . ًاموي رشع ةسمخ ةدمل لماك رجأب ةزاجإ يف قحلا اهجوز ىفوتي يتلا ةملسملا ريغ ةلماعلا ةأرملل .2

 . ةدملا هذه لالخ ريغلا ىدل لمع يأ ةسرامم اهجوز اهنع ىفوتملا ةلماعلل زوجي ال لاوحألا عيمج يفو

 . اهيلإ راشملا تالاحلل ةديؤملا قئاثولا بلطي نأ لمعلا بحاصل قحيو
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 

 

 

 

 

 رشاعلا بابلا

 ثادحألا لیغشت
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

  : ةئاملا دعب نوتسلاو ةيداحلا ةداملا

 ضرعت نأ لمتحي يتلا لامعألاو نهملا يف وأ ، ةراضلا تاعانصلا وأ ةرطخلا لامعألا يف ثادحألا ليغشت زوجي ال

 لامعألا هنم رارقب ريزولا ددحيو . اهيف ىدؤت يتلا فورظلا وأ اهتعيبط ببسب ، رطخلل مهقالخأ وأ مهتمالس وأ مهتحص

 . اهيلإ راشملا نهملاو تاعانصلاو

  : ةئاملا دعب نوتسلاو ةيناثلا ةداملا

 عفري نأ ريزوللو ، لمعلا نكامأ لوخدب هل حمسي الو هرمع نم ةرشع ةسماخلا متي مل صخش يأ ليغشت زوجي ال .1

 . هنم رارقب ثادحألا تائف ضعبل ةبسنلاب وأ قطانملا وأ تاعانصلا ضعب يف نسلا هذه

 ام مهرامعأ حوارتت نيذلا صاخشألا لمع وأ ليغشتب حمسي نأ ريزولل زوجي ةداملا هذه نم )1( ةرقفلا نم ءانثتسا .2

 : يتآلا اهيف ىعاري ، ةفيفخ لامعأ يف ةنس )15 -13( نيب

 . مهومن وأ مهتحصب ةراض نوكت نأ لمتحي الأ -2/1

 مهتردق فعضت الو ، ينهملا بيردتلا وأ هيجوتلا جمارب يف مهكارتشاو ةسردملا يف مهتبظاوم لطعت الأ -2/2

 . هنوقلتي يذلا ميلعتلا نم ةدافتسالا ىلع

 : ةئاملا دعب نوتسلاو ةثلاثلا ةداملا

 رارقب ريزولا اهددحي يتلا تالاحلا يف الإ ةيلاتتم ةعاس ةرشع يتنثإ نع لقت ال ليللا نم ةرتف ءانثأ ثادحألا ليغشت رظحي

 . هنم

  : ةئاملا دعب نوتسلاو ةعبارلا ةداملا

 ناضمر رهش ادع ، ةنسلا روهش رئاسل دحاولا مويلا يف تاعاس تس نم رثكأ ايلعف ًاليغشت ثادحألا ليغشت زوجي ال

 . تاعاس عبرأ ىلع هيف ةيلعفلا لمعلا تاعاس ديزت الأ بجيف

 ، ةالصلاو ماعطلاو ةحارلل رثكأ وأ ةرتف نود ، ةلصتم تاعاس عبرأ نم رثكأ ثدحلا لمعي ال ثيحب لمعلا تاعاس مظنتو

 . تاعاس عبس نم رثكأ لمعلا ناكم يف ىقبي ال ثيحبو ، ةعاس فصن نع ةدحاولا ةرملا يف لقت ال

 . ةيونسلا ةزاجإلاو ةيمسرلا تالطعلاو دايعألا مايأ يف وأ ةيعوبسألا ةحارلا مايأ يف ثادحألا ليغشت زوجي الو

 . ماظنلا اذه نم ةئاملا دعب ةسداسلا ةداملا اهيلع تصن يتلا تاءانثتسالا مهيلع يرست الو

 : ةئاملا دعب نوتسلاو ةسماخلا ةداملا

 : ةيتآلا تادنتسملا هنم يفوتسي نأ ثدحلا ليغشت لبق لمعلا بحاص ىلع

 . هداليمب ةيمسر ةداهش وأ ةينطولا ةيوهلا ةقاطب .1
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 . ةيحص ةهج نم اهيلع قدصمو ، صتخم بيبط نم ةرداص ، بولطملا لمعلل ةيحصلا ةقايللاب ةداهش .2

 . ثدحلا رمأ يلو ةقفاوم .3

 . ثدحلاب صاخلا فلملا يف تادنتسملا هذه ظفح بجيو

  : ةئاملا دعب نوتسلاو ةسداسلا ةداملا

 ظفتحي نأو ، هليغشت نم لوألا عوبسألا لالخ هلغشي ثدح لك نع صتخملا لمعلا بتكم غلبي نأ لمعلا بحاص ىلع

 هتماقإ لحمو هرمأ يلول لماكلا مسألاو هرمعو ثدحلا مسإ هيف نيبي ثادحألا لامعلل صاخ لجسب لمعلا ناكم يف

 . هليغشت خيراتو

  : ةئاملا دعب نوتسلاو ةعباسلا ةداملا

 ضارغأل سرادملا يف ثادحألاو لافطألا هيدؤي يذلا لمعلا ىلع بابلا اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألا يرست ال

 تآشنملا يف هيدؤي يذلا لمعلا ىلع يرست الو ، ىرخألا بيردتلا تاسسؤم يفو ، ينقتلا وأ ينهملا وأ ماعلا ميلعتلا

 لمعلا ناكو ، ريزولا اهررقي طورشل ًاقفو ذفني لمعلا اذه ناك اذإ لقألا ىلع ةنس ةرشع عبرأ نس اوغلب نيذلا صاخشألا

 : يتآلا نم ًايساسأ اًءزج لكشي

 . بيردت ةسسؤم وأ ، ةسردم ىلع ةيسيئرلا اهتيلوؤسم عقت ، ةيبيردت وأ ، ةيميلعت ةرود .1

 . هترقأ دق ةصتخملا ةهجلا تناك اذإ ةأشنم يف هلك وأ ، ربكألا همسق ذفني يبيردت جمانرب .2

 . بيردتلا عون وأ ، ةنهملا رايتخا ليهست ىلإ يمري ، يهيجوت وأ ، يداشرإ جمانرب .3

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               

  74              

نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 

 

 

 

 

 

 

 رشع يداحلا بابلا

 يرحبلا لمعلا دقع
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 : ةئاملا دعب نوتسلاو ةنماثلا ةداملا

 فالخ قايسلا ضتقي مل ام اهمامأ ةنيبملا يناعملا – بابلا اذه يف تدرو امنيأ – ةيتآلا تارابعلاو ظافلألاب دصقي

  -:كلذ

 . نط ةئامسمخ نع اهتلومح لقتالو  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةلجسم ةمئاع ةأشنم لك : ةنيفسلا

 . ةنيفسلا زيهجت هباسحل يرجي ، ةصاخ وأ ةماع ةأشنم وأ ، يعيبط صخش لك : ةنيفسلا زهجم

 . اهتيلوؤسم لمحتيو ةنيفسلا ةدايقل لهؤم راحب لك : نابرلا

 . يرحب لمع دقعب ةنيفسلا رهظ ىلع لمعي صخش لك : راحبلا

 راحب نيبو امهنم يأ نع لثمم وأ ةنيفس زهجم وأ ةنيفس بحاص نيب مربي رجأب ليغشت دقع لك : يرحبلا لمعلا دقع

 يتلا تارارقلاو بابلا اذه ماكحأ عم ضراعتي ال اميف  ماظنلا اذه ماكحأ دقعلا اذه ىلع يرستو ، اهرهظ ىلع لمعلل

 . هاضتقمب ردصت

  : ةئاملا دعب نوتسلاو ةعساتلا ةداملا

 . هرماوأو اهنابر ةطلسل ةنيفسلا رهظ ىلع لمعي نم عيمج عضخي

 : ةئاملا دعب نوعبسلا ةداملا

 دوقعلا هذه نوكت نأو ، اهيلع نيلماعلا ةراحبلا لمع دوقع عيمج اهب قحلت نأ وأ ةنيفسلا تالجس يف لجست نأ بجي

 ًادوقعم ناك اذإف ، ةرفسل وأ ةددحم ةدمل ًادوقعم ناك اذإ ام ىلع دقعلا يف صني نأ بجيو ، ةحضاو ةغيصب ةررحم

 ، ةرفسلا هدنع يهتنت يذلا يرحبلا أفرملا وأ ةنيدملا تددح ةرفسل ناك اذإو ، ةحضاو ةروصب ةدملا تددح ةددحم ةدمل

 . دقعلا يهتني أفرملا اذه يف اهليمحت وأ ةنيفسلا غيرفت لحارم نم ةلحرم يأ يفو

  : ةئاملا دعب نوعبسلاو ةيداحلا ةداملا

 هتيسنجو هنسو هبقلو راحبلا مسإو ، زهجملا مسإو ، هناكمو هماربإ خيرات ىلع يرحبلا لمعلا دقع يف صني نأ بجي

 ةيصخشلا ةركذتلاو ، ةيرحبلا ةحالملا يف لمعلا هل حيتت يتلا ةداهشلاو ، هئادأ ةيفيكو ، هب فلكملا لمعلا عونو ، هنطومو

 يهتنت يذلا يرحبلا أفرملا وأ ةنيدملا ديدحت بجيف ةدحاو ةرفسل دقعلا ناك اذإ امأ ، دقعلا ةدمو ، رجألا رادقمو ، ةيرحبلا

 ليصافت نم كلذ ريغو ، لمعلا يهتني أفرملا اذه يف اهليمحت وأ ةنيفسلا غيرفت لحارم نم ةلحرم يأ يفو ، ةلحرلا هدنع

 . دقعلا

 . راحبلل ةخسنو ةنيفسلا رهظ ىلع اهب ظافتحإلل نابرلل ةخسنو ةنيفسلا زهجمل ةخسن  خسن ثالث نم دقعلا نوكيو
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

  : ةئاملا دعب نوعبسلاو ةيناثلا ةداملا

 نأ بجيو ، هطورشو اهرهظ ىلع لمعلا دعاوق اهيف نيلماعلل صصخملا مسقلا يفو ةنيفسلا يف نلعت نأ بجي

  : يتأي ام طورشلاو دعاوقلا نمضتت

 لمعلا تاعاسو ، ةمدخلل ةينمزلا لوادجلاو ةنيفسلا رهظ ىلع لمعلا ميظنت دعاوقو مهتابجاوو ةراحبلا تامازتلإ .1

 . ةيمويلا

 . رجألا عاونأ نم كلذ ريغو ، تآفاكملاو ةتباثلا روجألا ثيح نم ، ةراحبلا هاجت ةنيفسلا زهجم تابجاو .2

 . روجألا ىلع فلسلا عفد ةيفيكو ، اهنم مسحلا وأ روجألا عفد قيلعت ةيفيك .3

 .يئاهنلا اهباسحو ، اهنامزو روجألا ةيفصت ناكم .4

 . ةنيفسلا رهظ ىلع اهلوصأو تيبملاو ءاذغلا ميدقت دعاوق .5

 . مهتاباصإو ةراحبلا ضارمأ جالع .6

 . مهدلب ىلإ مهليحرت طورشو ، ةراحبلا كولس .7

 . رجألا ةعوفدملا ةيونسلا ةراحبلا تازاجإ .8

 . هئاهتنإ وأ ، لمعلا دقع ءاهنإ ةبسانمب عفدتس يتلا تاضيوعتلا نم كلذ ريغو ، ةمدخلا ةياهن ةأفاكم .9

 : ةئاملا دعب نوعبسلاو ةثلاثلا ةداملا

  : ًاراحب لمعي نميف طرتشي

 . ةنس ةرشع ينامث رمعلا نم متأ دق نوكي نأ .1

 . ةيرحبلا ةمدخلا يف لمعلا هل حيتت ةداهش ىلع ًالصاح نوكي نأ .2

 . ًايبط ًاقئال نوكي نأ .3

  : ةئاملا دعب نوعبسلاو ةعبارلا ةداملا

 هايملا جراخ ةنيفسلاو تقحتسأ اذإ ةيبنجألا ةلمعلاب اهؤادأ زوجيو ، ةيمسرلا ةلمعلاب راحبلا تاقاقحتسا عيمج  عفدت

 . كلذ راحبلا لبقو ةيميلقإلا

 . هنيعي نمل يدقنلا هرجأ نم هقحتسي ام فرص لمعلا بحاص نم بلطي نأ راحبللو
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

  : ةئاملا دعب نوعبسلاو ةسماخلا ةداملا

 راحبلا رجأ صقن كلذ ىلع بترتي الف ، ًايرهق مأ ًايرايتخإ كلذ ناك ًاءاوس ، بابسألا نم ببس يأل رفسلا رصتخأ اذإ

 . ةدحاو ةيرحب ةلحر ةدمل ، يرحب لمع دقعب لغشملا

  : ةئاملا دعب نوعبسلاو ةسداسلا ةداملا

 رجألا يف ةدايز الو ، ةلحرلا ءاغلإ ةلاح يف ًاضيوعت قحتسي ال  راحبلا نإف ةنيفسلا رجأ وأ حابرألا نم ةصحب رجألا ددح اذإ

 . زهجملا نم ًاضيوعت راحبلا قحتسإ نينحاشلا لعف نع ًائشان ةلاطإلا وأ ريخأتلا ناك اذإ امأ ، اهتلاطإ وأ ةلحرلا ريخأت دنع

 : ةئاملا دعب نوعبسلاو ةعباسلا ةداملا

 . ثداحلا عوقو موي ىتح كلذو ، ةحالملل ةحلاص ريغ تحبصأ وأ تقرغ وأ ، ةنيفسلا ترسأ اذإ هرجأ راحبلا قحتسي

  : ةئاملا دعب نوعبسلاو ةنماثلا ةداملا

 . ريزولا هردصي رارق كلذ مظنيو ، ةنيفسلا زهجم ةقفن ىلع مهمونو ةراحبلا ءاذغ

  : ةئاملا دعب نوعبسلاو ةعساتلا ةداملا

 نيرشعو عبرأ ةدم يف ةعاس ةرشع عبرأ ىلع رحبلا ضرع يف اهدوجو ءانثأ ةنيفسلا رهظ ىلع لمعلا تاعاس ديزت ال

 . مايأ ةعبس ةدم يف ةعاس نيعبسو نيتنثإ ىلع الو ، ةعاس

  : ةئاملا دعب نونامثلا ةداملا

 اهيف لمعي يتلا ةنيفسلا اهقحتست يتلا ةإفاكملا يف بيصن ، اهذاقنِإ وأ ، ىرخأ ةنيفس ةدعاسم يف مهسَأ راحب لكل

  . هيدؤي يذلا لمعلا ةرجأ عون ناك ًايأ ،

  : ةئاملا دعب نونامثلاو ةيداحلا ةداملا

 رهشلا بسحب رجألا ناك اذإ هتافو موي ىلإ هرجأ ىلع لوصحلا يف قحلا هتثرول نوكيف ةلحرلا ءانثأ ةراحبلا دحأ يفوت اذإ

 قحتست اهنإف ، حابرألا يف ةصح رجألا ناك اذإو 0 ةلماك ةلحرلا نع هرجأ ملست ةثرولل قحيف ةلحرلاب بسحي هرجأ ناك اذإ امأ .

 يف لمعلا بتكم ىدل ، ملستلا هيلع رذعتي يذلا وأ ، دوقفملا وأ ، ىفوتملا راحبلل ةقحتسملا غلابملا عدوتو . اهلمكأب

 . ةكلمملا يف لوصولا ءانيم

 : ةئاملا دعب نونامثلاو ةيناثلا ةداملا

  : ةيتآلا تالاحلا يف ضيوعت ريغبو نالعإ قبس نود دقعلا ءاهنإ لمعلا بحاصل زوجي

 . لامعتسالل ةحلاص ريغ تحبصا وأ ، تدقف وأ ، تردوص وأ ، ةنيفسلا تقرغ اذإ .1
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 مل ام ، ةدحاولا ةلحرلا ساسأ ىلع رجألا ناكو ، هيف ةدارإ ةنيفسلا زهجمل سيل ببسب اهئدب يف ةلحرلا تيغلأ اذإ .2

 . كلذ ريغ ىلع دقعلا يف صني

  : ةئاملا دعب نونامثلاو ةثلاثلا ةداملا

  : يتأي امب هخسف وأ دقعلا ءاضقنإ ةلاح يف لمعلا بحاص مزتلي

 . دقعلا ذيفنت ءدب دنع هنم رفاس يذلا ءانيملا ىلإ راحبلا ديعي نأ .1

 . ءانيملا كلذ هغولب ىتح همونو هئاذغب لفكتي نأ .2

  : ةئاملا دعب نونامثلاو ةعبارلا ةداملا

  : ةيتآلا تالاحلا يف هدلب ىلإ راحبلا ليحرتب زهجملا مزتلي

 . ةنيفسلا مايق دعب ةنيفسلا زهجم لعفب رفسلا يغلأ اذإ .1

 . اهرفسل تنيع يتلا ةهجلا عم ةراجتلا عنم ببسب ، ةنيفسلا راحبإ دعب رفسلا يغلأ اذإ .2

 . ةهاع وأ  حرجوأ ، ضرمب هتباصإ ببسب ةنيفسلا نم راحبلا جرخأ اذإ .3

 . يبنجأ دلب يف ةنيفسلا تعيب اذإ .4

 . يماظن غوسم ريغ نم رفسلا ءانثأ ةمدخلا نم راحبلا لزع اذإ .5

 . دقعلا يف هيلع صن يذلا ءانيملا ريغ ءانيم يف راحبلا عم دقعلا ىهتنإ اذإ .6
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 

 

 

 

 

 رشع يناثلا بابلا

 رجاحملاو مجانملا يف لمعلا
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 : ةئاملا دعب نونامثلاو ةسماخلا ةداملا

 -: يتآلا رجاحملاو مجانملا يف لمعلاب دصقي

 اهعينصت وأ ، اهجارختسإوأ ، ةميركلا راجحألا كلذ يف امب ، ةيندعملا داوملا نع فشكلا وأ ، ثحبلاب ةصاخلا تايلمعلا .1

 . ةلئاس مأ ةبلص نداعملا تناكأ ءاوس ، صيخرتلا اهنع رداصلا ةقطنملاب

 وأ ، اهزيكرت وأ ، اهنطاب يف وأ ضرألا حطس ىلع ةدوجوملا ةيندعملا داوملا بساور جارختساب ةصاخلا تايلمعلا .2

 . صيخرتلا ةقطنم يف اهعينصت

 .ةزهجألاو تابيكرتلا ةماقإو ءانبلا لامعأ نم ةداملا هذه نم 2-1 نيترقفلا يف اهيلإ راشملا تايلمعلاب قحلي ام .3

  : ةئاملا دعب نونامثلاو ةسداسلا ةداملا

 اهنس ناك ًايأ ةأرملا ليغشت زوجي الو ، رمعلا نم ةرشع ةنماثلا متي مل رجحملا وأ مجنملا يف صخش يأ ليغشت زوجي ال

 . رجحم وأ مجنم يأ يف

  : ةئاملا دعب نونامثلاو ةعباسلا ةداملا

 ، هيلع لماك يبط صحف ءارجإ دعب الإ بابلا اذه اهيلع يرسي يتلا تايلمعلا يف لمعلاب صخش يأل حامسلا زوجي ال

 صوحفلا لباقم ةقفن يأ لماعلا ليمحت زوجي الو ًايرود صحفلا اذه ةداعإ بجيو بولطملا لمعلل ةيحصلا هتقايل توبثو

 . اهب مازتلإلا بجي يتلا ددملاو طورشلاو عاضوألا هنم رارقب ريزولا ددحيو . ةمزاللا ةيبطلا

  : ةئاملا دعب نونامثلاو ةنماثلا ةداملا

 ءاقبإ زوجي الو ، مويلا يف تاعاس عبس ىلع ضرألا حطس تحت لماعلا اهيضمي يتلا ةيلعفلا لمعلا تاعاس ديزت ال

 لمعلا ناك اذإو ، مويلا يف تاعاس رشع ىلع ديزت ةدم اهنطاب يف وأ ضرألا حطس قوف ءاوس لمعلا ناكم يف لماعلا

 هقرغتسي يذلا تقولاو ضرألا حطس نم لوصولل لماعلا هقرغتسي يذلا تقولا ةدملا هذه لمشتف ضرألا نطاب يف

 . اهحطس ىلإ ضرألا نطاب نم ةدوعلل

 : ةئاملا دعب نونامثلاو ةعساتلا ةداملا

 ،رجحملا وأ مجنملا ىلع شيتفتلاب نيفلكملا ريغ ىلعو اهيف نيلماعلا ريغ ىلع اهتاقحلمو لمعلا نكامأ لوخد رظحي

 . ةصتخملا ةهجلا نم ًاصاخ ًانذإ نولمحي نيذلا صاخشألاو

  : ةئاملا دعب نوعستلا ةداملا

 .اهنم مهجورخ دنعو لمعلا نكامأ ىلإ مهلوخد لبق مهرصحو لامعلا ديقل ًاصاخ ًالجس دعي نأ لمعلا بحاص ىلع

 



 

               

  81              

نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

  : ةئاملا دعب نوعستلاو ةيداحلا ةداملا

 . ةماعلا ةمالسلاب ةصاخلا تاميلعتلاو رماوألاب ةحئال عضي نأ لوؤسملا ريدملا وأ لمعلا بحاص ىلع

  : ةئاملا دعب نوعستلاو ةيناثلا ةداملا

 نوكي نأو ، ةيرورضلا تافاعسإلاو ذاقنإلا تاودأب ةزهجم لمعلا ناكم نم ةبيرق ذاقنإ ةطقن ءاشنإ لمعلا بحاص ىلع

 فارشإلل بردم ينف لماع نييعت هيلعو ، لاحلا يف اهب ةناعتسالل حلصت ثيحب ، ةبسانم لاصتإ ةليسو ةطقنلا هذهب

 . ةيلوألا تافاعسإلاو ذاقنإلا تايلمع ىلع

  : ةئاملا دعب نوعستلاو ةثلاثلا ةداملا

 وأ مجنم لك يف دعي نأ لمعلا بحاص ىلع ماظنلا اذه نم ةئاملا دعب نيعبرألاو ةيناثلا ةداملا مكحب لالخإلا مدع عم

 ةيلوألا تافاعسإلاو ذاقنإلا لئاسوب ةزهجم ةفرغ ىلع يوتحي ًابسانم ًاناكم لقألا ىلع ًالماع نوسمخ هيف لغتشي رجحم

 لك يف لامعلا ددع لقي يتلا رجاحملاو مجانملا يف امأ . سبالملا رييغتل رثكأ وأ ةفرغ نع ًالضف ،ضيرمتلل ىرخأو ،

 ناكم ءاشنإ يف كرتشي نأ لمعلا بحاصل زوجيف ًارتم وليك نورشع اهرطق ةرئاد يف عقتو ًالماع نيسمخ نع اهنم

 . ًالقتسم فاعسإلاو ذاقنإلل ًاناكم ئشني وأ ، طسو ناكم يف فاعسإلاو ذاقنإلل

 باحصأ تايلوؤسم كلذكو ، رجاحملاو مجانملا يف ةيامحلاو ةياقولا ريبادتو فاعسإلاو ذاقنإلا لئاسو ديدحت ريزوللو

 . مهتابجاوو لامعلا قوقحو لمعلا
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 

 

 

 

 

 رشع ثلاثلا بابلا

 لمعلا شیتفت
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

  :39 ةئاملا دعب نوعستلاو ةعبارلا ةداملا

 ، هضوفي نم وأ ريزولا مهددحي ، نييدوعسلا نم مهريغ نم وأ ، ةرازولا يفظوم نم نوشتفم لمعلا شيتفت ىلوتي

 . ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا تاصاصتخالاو تايحالصلا مهل نوكتو

  : ةئاملا دعب نوعستلاو ةسماخلا ةداملا

 : يتأي ام - نيفظوملا نييعت يف ةماعلا طورشلا ىلإ ةفاضإلاب - هلمعل هتسرامم دنع لمعلا شتفم يف طرتشي

 . ماتلا دايحلاب ًافصتم نوكي نأ .1

 . اهشيتفتب موقي يتلا تآشنملاب ، ةرشابم ريغ وأ ، ةرشابم ةلص يأ هل نوكت الأ .2

 . ًاموي نيعست نع لقت ال بيردت ةرتف هئاضق دعب ًايكلسم ًاصحف زاتجا دق نوكي نأ .3

  :40 ةئاملا دعب نوعستلاو ةسداسلا ةداملا

 : يتأي امب لمعلا وشتفم صتخي

 . هل ًاذيفنت ةرداصلا تارارقلاو ةحئاللاو ماظنلا اذه ماكحأ ذيفنت ةبقارم .1

 ماكحأ ذيفنتل لئاسولا نسحأ عابتا نم مهنكمت يتلا ةينفلا تاداشرإلاو تامولعملاب لامعلاو لمعلا باحصأ ديوزت .2

  . ماظنلا اذه

 . كلذل مزلي ام حارتقاو ، اهتجلاعم نع ةمئاقلا ماكحألا رصقت يتلا صقنلا هجوأب ةصتخملا تاهجلا غالبإ .3

 . هل ًاذيفنت ةرداصلا تارارقلاو ةحئاللاو ماظنلا اذه ماكحأ تافلاخم طبض .4

 . ةرازولا ىلإ لاحتو ىرخأ ةصتخم ةيموكح تاهج اهطبضت يتلا تافلاخملا نم ققحتلا .5

 . تابوقعلاو تافلاخملا لودجل ًاقفو ةبسانملا ةمارغلا حارتقا .6

  :41 ةئاملا دعب نوعستلاو ةعباسلا ةداملا

 ءادأب مهمازتلا نمضتي ، ةرازولا هدعت يذلا جذومنلا قفو دهعت عيقوتب - مهتامهمل مهترشابم لبق - لمعلا وشتفم مزتلي

 مهلمع مكحب اهيلع نوعلطي يتلا رارسألا نم كلذ ريغ وأ ، يعانص عارتخا يأ رس اوشفي الأو ، صالخإو ةنامأ لكب مهلمع

 . هتفص تبثت ةرازولا نم ةقاطب لمعلا شتفم لمحيو .

 
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب تلدع 39
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب تلدع 40
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب تلدع 41
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

  : ةئاملا دعب نوعستلاو ةنماثلا ةداملا

 : لمعلا يشتفمل قحي

 . قباس راعشإ نود ، ليللا وأ راهنلا تاقوأ نم تقو يأ يف لمعلا ماظن ماكحأل ةعضاخ ةأشنم يأ لوخد .1

 :يتأي ام صخألا ىلع مهلو .ماظنلا ذيفنت ةمالس نم قيقحتلل مزال قيقحت وأ صحف يأب مايقلا .2

 رومألا نم رمأ يأ نع ، دوهش روضح يف وأ دارفنا ىلع ، لامعلا وأ ، هلثمي نم وأ لمعلا بحاص لاؤس .أ

 . ماظنلا ماكحأ ذيفنتب ةقلعتملا

 تارارقلاو ماظنلا اذه ماكحأل ًاقبط اهب ظافتحالا مزاللا ىرخألا قئاثولاو تالجسلاو رتافدلا عيمج ىلع عالطالا .ب

 . اهنم تاجرختسمو روص ىلع لوصحلاو ، هاضتقمب ةرداصلا

 امم ، شيتفتلل ةعضاخلا اهريغو ةيعانصلا تايلمعلا يف ةلوادتملا وأ ةلمعتسملا داوملا نم تانيع وأ ةنيع ذخأ .ج

 ، ةيموكحلا تاربتخملا يف اهليلحت ضرغل كلذو ، مهتمالس وأ ، لامعلا ةحص ىلع ًاراض ًارثأ اهل نأ نظي

 . كلذب هلثمم وأ لمعلا بحاص غالبإ عم ، رثألا اذه ىدم ةفرعملو

  : ةئاملا دعب نوعستلاو ةعساتلا ةداملا

 ةمزاللا تاليهستلا ، لمعلا شيتفتب نيفلكملا نيفظوملاو ، نيشتفملل اومدقي نأ مهئالكوو لمعلا باحصأ ىلع

 لوثملا تابلطل اوبيجتسي نأو ، مهلمع ةعيبطب قلعتت تانايب نم هنوبلطي ام مهل اومدقي نأو ، مهبجاو ءادأب مايقلل

 .كلذ مهنم بلط ام اذإ ، مهنع ًابودنم اودفوي نأو ، مهمامأ

 : ناتئملا ةداملا

 اهلجأ نم موقي يتلا ةمهملا نأ ري مل ام كلذو ، هلثمم وأ لمعلا بحاص هروضحب غلبي نأ شيتفتلاب موقي نم ىلع

 . كلذ ريغ يضتقت شيتفتلاب

  : نيتئاملا دعب ىلوألا ةداملا

 ةزهجألا يف لمعلا دعاوق ىلع تاليدعتلا لاخدإب لمعلا باحصأ ىلإ تاميلعتلا رادصإ يف قحلا لمعلا شتفمل

 يف هل امك 0 مهتمالسو لامعلا ةحصب ةصاخلا ماكحألا ةاعارم نامضل كلذو ، اهددحي يتلا لاجآلا يف مهيدل تادعملاو

 . ًاروف رطخلا اذه ءردل تاءارجإ نم ًامزال هاري ام ذيفنت بلطي نأ مهتم السو لامعلا ةحص ددهي رطخ دوجو ةلاح

 : نيتئاملا دعب ةيناثلا ةداملا

 ماكحأل ةفلاخم يأ وأ ةزهجألا يف صقن يأ نأشب هيلإ لصت يتلا يواكشلا ةقلطملا ةيرسلاب طيحي نأ لمعلا شتفم ىلع

 . ىواكشلا هذه دوجوب هماقم موقي نموأ لمعلا بحاصل حوبي الأو ، ماظنلا
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

  :42 نيتئاملا دعب ةثلاثلا ةداملا

 ريرحت هيلعف , هل ًاذيفنت ةرداصلا تارارقلا وأ ةحئاللا وأ ماظنلا اذه ماكحأل ةفلاخم دوجو شيتفتلا ءانثأ شتفملل ققحت اذإ

 ؛ريزولا ىلإ هعفرو ، اهميظنتو شيتفتلا لامعأ طبضل ةيذيفنتلا ةحئاللا يف ةدراولا ماكحألل ًاقفو ةفلاخملاب طبض رضحم

 . كلذب رارق رادصإل

 : نيتئاملا دعب ةعبارلا ةداملا

 . ةينهملا ةحصلاو ةمالسلا يف نويصاصتخإو نويئايميكو نوسدنهمو ءابطأ ةجاحلا تعد املك شيتفتلا يف كرتشي

 . ةدعاسم نم مزلي ام ميدقت ةصتخملا ةيذيفنتلا تاهجلا نم ةرورضلا دنع اوبلطي نأ نيشتفمللو لمعلا بتكم ريدملو

  : نيتئاملا دعب ةسماخلا ةداملا

 تآشنملاو ، شيتفتلا يحاونو ، لمعلا شيتفت طاشن نع ًايرهش ًاريرقت لمعلا بتكم يف لمعلا شيتفت سيئر دعي

 شيتفتلا نع ًايونس ًاريرقت دعي امك . اهنأشب ةذختملا ريبادتلاو اهعونو ةبكترملا تافلاخملا ددعو اهيلع شيتفتلا مت يتلا

 ىلإ نيريرقتلا نم ةخسن لسرتو . هتاحرتقمو هتاظحالم هنمضيو ، هراثآو هجئاتنو لمعلا بتكم صاصتخإ ةرئاد يف

 .ةرازولا

  : نيتئاملا دعب ةسداسلا ةداملا

 زواجتت ال ةدم لالخ كلذو ، ةكلمملا يف لمعلا شيتفت نع ًالماش ًايونس ًاريرقت ةيلامعلا نوؤشلل ةرازولا ليكو مدقي

 . لمعلا ماظن ماكحأ ذيفنت ىلع ةرازولا ةباقرب قلعتي ام لك لوانتي ، ماعلا ةياهن نم ًاموي نينامثو ةئام

  : يتأي ام صخألا ىلع ريرقتلا لمشيو

 . شيتفتلل ةمظنملا ماكحألاب ًانايب .1

 . شيتفتلاب نيصتخملا نيفظوملاب ًانايب .2

 . اهيف لامعلا ددعو شيتفتلل ةعضاخلا تآشنملاب تايئاصحإ .3

 . مهتالوجو نيشتفملا تارايز نع تايئاصحإ  .4

 . اهب مكح يتلا تاءازجلاو ، تعقو يتلا تافلاخملا نع تايئاصحإ .5

 . لمعلا تاباصإ نع تايئاصحإ .6

 . نهملا ضارمأ نع تايئاصحإ .7

 
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب تلدع 42
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

  : نيتئاملا دعب ةعباسلا ةداملا

 ةيفيكل ةمزاللا ماكحألا عضت امك ، تاراذنإلاو تاهيبنتلاو شيتفتلا تالجسو ، تافلاخملا طبض رضاحم جذامن ةرازولا عضت

 . لمعلا بتاكم ىلع اهميمعتو ، اهلامعتسإو اهظفح

  : نيتئاملا دعب ةنماثلا ةداملا

 - : ةيتآلا رومألا ىلع ةصاخ ةروصب لمتشت ةيبيردت تارود يف لمعلا يشتفم بيردت مظني

 . لامعلاو لمعلا باحصأب لاصتإلاو ، ةيشيتفتلا تارايزلا ميظنت لوصأ .1

 . صاخشألا باوجتسإو شيتفتلا رضاحم ميظنت لوصأو يلآلا بساحلاو رتافدلاو تالجسلا قيقدت لوصأ .2

 .قيبطتلا اذه يف مهتدعاسمو ، اهقيبطت دئاوفو ةيماظنلا صوصنلا تامزلتسم ىلإ لمعلا باحصأ داشرإ لوصأ .3

 .ةينهملا ضارمألاو لمعلا تاباصإ نم ةياقولا لئاسوو ، ةيعانصلا ةينقتلا يف ةيساسأ ئدابم .4

 . لمعلا ةسرامم وجل ةحلاصلا طورشلا نيمأت ىدمب اهتلصو ، ةيجاتنإلا ةيافكلا يف ةيساسأ ئدابم .5

  : نيتئاملا دعب ةعساتلا ةداملا

 . بابلا اذه يف اهيلع صوصنملا اهميظنتو شيتفتلا لامعأ طبضل ةيذيفنتلا ةحئاللا ءارزولا سلجم ردصي
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 

 

 

 

 

 رشع عبارلا بابلا

 ةیلامعلا تافالخلا ةیوست تائیه
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 : نيتئاملا دعب ةرشاعلا ةداملا

 - :يه ةيلامعلا تافالخلا ةيوست تائيه

 . تافالخلا ةيوستل ةيئادتبإلا تائيهلا .1

 . تافالخلا ةيوستل ايلعلا ةئيهلا .2

  : نيتئاملا دعب ةرشع ةيداحلا ةداملا

 وأ ةعيرشلا يف ةزاجإلا ةلمح نم ةيئادتبإلا تائيهلا ءاضعأ ءارزولا سلجم سيئر ةقفاوم دعب ريزولا نم رارقب ىمسي

 . قوقحلا

  : نيتئاملا دعب ةرشع ةيناثلا ةداملا

 لصفتو دحاو وضع نم رثكأ وأ ةرئاد ىلع لمتشت ةيئادتبإ ةئيه ريزولا هددحي لمع بتكم لك يف ريزولا نم رارقب فلؤت

 نم ًاسيئر ريزولا يمسي ةرئاد نم رثكأ ىلع ةئيهلا تلمتشإ اذإف ، اياضق نم اهيلع حرطي اميف رئاودلا هذه نم ةرئاد لك

 . ةيباتكلاو ةيرادإلا لامعألا ميظنتو ، ةئيهلا ءاضعأ ىلع اياضقلا عيزوت - هلمع ىلإ ةفاضإلاب - ىلوتي ءاضعألا نيب

  : نيتئاملا دعب ةرشع ةثلاثلا ةداملا

 لمع بتكم برقأ يف ةفلؤملا ةئيهلا - ءاضتقالا دنع -ريزولا فلكي ، لمعلا بتاكم دحأ يف ةيئادتبإ ةئيه فلؤت مل اذإ

 . اهتاصاصتخإو فلؤت مل يتلا ةئيهلا تامهمب

  : نيتئاملا دعب ةرشع ةعبارلا ةداملا

 : يتأي امب ةيئادتبالا ةئيهلا صتخت

  : يتآلا يف ًايئاهن لصفلاب .1

 . لاير فالآ ةرشع اهتميق زواجتت ال يتلا ، اهعون ناك ًايأ ، ةيلامعلا تافالخلا -1/1

 . لماعلا ىلع لمعلا بحاص هعقوي يذلا ءازجلا ىلع ضارتعالا -1/2

 فالآ ةسمخ ةررقملا اهتابوقع زواجتت ال يتلا ةفلاخملا ىلع ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا ضرف -1/3

 . لاير فالآ ةسمخ اهعومجم يف ةررقملا اهتابوقع زواجتت ال يتلا تافلاخملا ىلعو ، لاير

  : يتآلا يف ًايئادتبإ لصفلاب .2

 . لاير فالآ ةرشع اهتميق زواجتت يتلا ةيلامعلا تافالخلا -2/1

 . ضيوعتلا ةميق تغلب امهم ، لمعلا تاباصإ نع ضيوعتلا تافالخ -2/2     



 

               

  89              

نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 . لمعلا نع لصفلا تافالخ -2/3     

 فالآ ةسمخ ةررقملا اهتبوقع زواجتت يتلا ةفلاخملا ىلع ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا ضرف -2/4     

 . لاير فالآ ةسمخ اهعومجم يف ةررقملا اهتابوقع زواجتت يتلا تافلاخملا ىلعو  ، لاير

 . ةيعبت ةبوقع عم  ةمارغلاب اهيلع بقاعملا تافلاخملا ىلع تابوقعلا ضرف -2/5     

 : نيتئاملا دعب ةرشع ةسماخلا ةداملا

 سلجم نم رارق ردصيو ، ءاضعأ ةثالث نع ةدحاولا ةرئادلا لقت ال رئاود ةدع نم تافالخلا ةيوستل ايلعلا ةئيهلا نّوكت

 مهيدل نمم قوقحلاو ةعيرشلا يف ةزاجإلا ةلمح نم اهئاضعأو ةئيهلا سيئر ةيمستب – ريزولا حيشرت ىلع ءانب – ءارزولا

 سيئر حارتقإ ىلع ءانب ريزولا نم رارقب اهلمع قطانمو ايلعلا ةئيهلا رئاود ددع ددحيو ، ةيلامعلا تافالخلا لاجم يف ةربخلا

 ةيرادإلا اهلامعأب قلعتي ام عيمج ىلع فارشإلاو اهنيب لمعلا عيزوتو رئاودلا ءاسؤر رايتخإ ةئيهلا سيئر ىلوتيو ، ةئيهلا

. 

  : نيتئاملا دعب ةرشع ةسداسلا ةداملا

 ةيئادتبإلا تائيهلارئاود تارارق عيمج يف ، ةيعطقلا ةجردلابو ، ًايئاهن لصفلاب ايلعلا ةئيهلا رئاود نم ةرئاد لك صتخت

 . اهمامأ فانئتسإلل عفرت يتلا

  : نيتئاملا دعب ةرشع ةعباسلا ةداملا

 رارقلاب غيلبتلا خيرات نمو ، ةيروضحلا تارارقلا يف ةيئادتبإلا ةرئادلا رارقب قطنلا خيرات نم ًاموي نوثالث فانئتسإلا ةدم

 . اهريغ يف

  : نيتئاملا دعب ةرشع ةنماثلا ةداملا

 دعتو ، ذيفنتلا بجاو ًايئاهن رارقلا دعي ةقباسلا ةداملا يف ةددحملا ةدملا لالخ ةيئادتبإلا ةرئادلا رارق فنأتسي مل اذإ

  اهرودص خيرات نم ذيفنتلا ةبجاو ايلعلا ةئيهلا رئاود تارارق

  : نيتئاملا دعب ةرشع ةعساتلا ةداملا

 تافالخلابو ، ماظنلا اذهب ةقلعتملا تافالخلا عيمج يف رظنلا قح – اهريغ نود – اهدحو اهل تائيهلا هذه نم ةئيه لك

 زوجي امك ، باوجتسإلا اذهب مايقلل اهئاضعأ دحأ بادتنإ وأ ، هباوجتسإل صخش يأ راضحإ اهلو لمعلا دوقع نع ةئشانلا

 ناكم يأ يف لوخدلا قح ةئيهللو . اهرقت يتلا تاءارجإلا نم كلذ ريغ ذاختإو ، ةلدألاو تادنتسملا ميدقتب مازلإلا اهل

 عالطإلل ًابجوم ىرت يتلا تادنتسملاو تالجسلاو رتافدلا عيمج ىلع عالطالاو ، قيقحتلا ءارجإ لجأ نم ةأشنملا هلغشت

 . اهيلع
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

  : نيتئاملا دعب نورشعلا ةداملا

 ةرئاد يف وأ ، اهرقم يف لمعلا ناكم عقي يتلا ، ةيئادتبإلا تائيهلا مامأ صتخملا لمعلا بتكم قيرط نع ىواعدلا عفرت

 ريزولا ردصيو . ًايدو عازنلا ةيوستل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا - ةئيهلا ىلإ عازنلا ةلاحإ لبق - لمعلا بتكم ىلعو . اهصاصتخإ

 . كلذب ةصاخلا دعاوقلاو تاءارجإلاب ًارارق

  : نيتئاملا دعب نورشعلاو ةيداحلا ةداملا

 . لاجعتسإلا هجو ىلع ماظنلا اذه ماكحأ ىلع ةبترتملا ىواعدلا رظنت

  : نيتئاملا دعب نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 صوصنملا قوقحلا نم قحب ةبلاطملاب قلعتت ىوعد يأ ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا تائيهلا مامأ لبقت ال .1

 . لمعلا ةقالع ءاهتنإ خيرات نم ًارهش رشع ينثإ يضم دعب لمعلا دقع نع ةئشانلا وأ ماظنلا اذه يف اهيلع

 ينثإ يضم دعب قباسلا لمعلا ماظن يف اهيلع صوصنملا قوقحلا نم قحب ةبلاطمب قلعتت ىوعد يأ لبقت ال .2

 . ماظنلا اذهب لمعلا خيرات نم ًارهش رشع

 يضم دعب هاضتقمب ةرداصلا تارارقلاو حئاوللا وأ ماظنلا اذه ماكحأ دض عقت يتلا تافلاخملا نع ىوكش يأ لبقت ال .3

 . ةفلاخملا عوقو خيرات نم ًارهش رشع ينثإ

 : نيتئاملا دعب نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

 اذه يف صن دوجو مدع ةجحب اهرارق رادصإ نع عنتمت نأ بابلا اذه يف اهيلع صوصنملا تائيهلا نم ةئيه يأل زوجي ال

 قباوسلا هيلع ترقتسا امو ةيمالسإلا ةعيرشلا ئدابمب نيعتست نأ ةلاحلا هذه يف اهيلعو  . هقيبطت نكمي ماظنلا

 . ةلادعلا دعاوقو فرعلاو ةيئاضقلا

  : نيتئاملا دعب نورشعلاو ةعبارلا ةداملا 

 كلذ ىلع قافتالا امهل نكمي امك . ميكحتلا ةقيرطب تافالخلا ةيوستب يضقي ًاصن هنيمضت لمعلا دقع يفرطل زوجي

 . ةيذيفنتلا هتحئالو ةكلمملا يف ذفانلا ميكحتلا ماظن ماكحأ قبطت لاوحألا عيمج يفو . عازنلا ءوشن دعب

  : نيتئاملا دعب نورشعلاو ةسماخلا ةداملا

 اذه يف اهيلع صوصنملا تائيهلا ىدحإ نم هنأشب يئاهن رارق ردص يذلا عازنلا ةراثإ نيعزانتملا نيفرطلا نم يأل زوجي ال

 .ىرخألا ةيئاضقلا تاهجلا نم اهريغ وأ ةئيهلا هذه مامأ بابلا
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

  : نيتئاملا دعب نورشعلاو ةسداسلا ةداملا

 صوصنملا تائيهلا ىدحإ مامأ ىوعدلا رظن ءانثأ وأ ميكحتلا وأ ةحلاصملا تاءارجإ يف ريسلا ءانثأ لمعلا بحاصل زوجي ال

 ررض قاحلإ هيلع بترتي ًارييغت  تاءارجإلا ءدب لبق ةيراس تناك يتلا ليغشتلا طورش نم ريغي نأ بابلا اذه يف اهيلع

 . لماعلاب

  : نيتئاملا دعب نورشعلاو ةعباسلا ةداملا

 . هضعب وأ تاقفن نم هدبكت ام لك رخآلا فرطلا ىلإ عفدي نأب ىوعدلا رسخ نم ىلع مكحت نأ ةئيهلل زوجي

  : نيتئاملا دعب نورشعلاو ةنماثلا ةداملا

 . ةيلامعلا تافالخلا ةيوست تائيه مامأ تاعفارملا ةحئال ءارزولا سلجم ردصي
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نظام العمل
الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 

 

 

 

 

 

 رشع سماخلا بابلا

 تابوقعلا
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

  :43 نيتئاملا دعب نورشعلاو ةعساتلا ةداملا

 وأ ماظنلا اذه ماكحأ نم مكح يأب لخي نم لك بقاعي ، رخآ ماظن اهيلع صني دشأ ةبوقع يأب لالخإلا مدع عم .1

 : ةيتآلا تابوقعلا نم رثكأ وأ ةبوقعب ، هل اذيفنت ةرداصلا تارارقلا وأ هتحئال

 . لاير فلأ ةئام زواجتت ال ةيلام ةمارغ .أ

 . ًاموي نيثالث ىلع ديزت ال ةدمل ةأشنملا قالغإ .ب

 . اًّيئاهن ةأشنملا قالغإ .ج

 . ةفلاخملا باكترا راركت لاح يف فلاخملا ىلع ةعقوملا ةبوقعلا ةفعاضم زوجي .2

 . مهنأش يف ةفلاخملا تعقو نيذلا صاخشألا ددعتب تامارغلا ددعتت .3

  :44 نيتئاملا دعب نوثالثلا ةداملا

 )أ( نيتيعرفلا نيترقفلا يف امهيلع صوصنملا امهادحإ وأ نيتبوقعلا عاقيإ - هبيني نم وأ ريزولا نم رارقب - ةرازولل .1

 ىلعألا دحلا فصن زواجتي ال امب ،ماظنلا اذه نم )نيتئاملا دعب نيرشعلاو ةعساتلا( ةداملا نم )1( ةرقفلا نم )ب(و

 . ةصتخملا ةيرادإلا ةمكحملا مامأ ةبوقعلاب رداصلا رارقلا نم ملظتلا زوجيو ،امهنم ًيأل ررقملا

 ىلعألا دحلا فصن زواجتت ال يتلا اهل ةلباقملا تابوقعلاو تافلاخملا هيف ددحت لودج - ريزولا نم رارقب - ردصي .2

 )نيتئاملا دعب نيرشعلاو ةعساتلا( ةداملا نم )1( ةرقفلا نم )ب(و )أ( نيتيعرفلا نيترقفلا يف نيتدراولا نيتبوقعلل

 . ةفلاخملا ةماسج عم اهبسانتو اهرادقم ديدحت يف جردتلا كلذ يف ىعاريو ، ماظنلا اذه نم

 نيتدراولا نيتبوقعلل ىلعألا دحلا فصن اهتابوقع زواجتت يتلا تافلاخملا هيف ددحت لودج - ريزولا نم رارقب - ردصي .3

 ، ماظنلا اذه نم )نيتئاملا دعب نيرشعلاو ةعساتلا( ةداملا نم )1( ةرقفلا نم )ب(و )أ( نيتيعرفلا نيترقفلا يف

 ةداملا نم )1( ةرقفلا نم )ج( ةيعرفلا ةرقفلا يف ةدراولا ةبوقعلا اهتبوقع نوكت يتلا تافلاخملا كلذك هيف ددحتو

 . ةروكذملا

 بجوتست يتلا تافلاخملا نم تناك وأ ، اهل ررقملا ىلعألا دحلا فصن ىلع ديزت ةبوقع بجوتست ةفلاخملا تناك اذإ .4

 ةرازولا عفرتف ؛ ةداملا هذه نم )3( ةرقفلا يف هيلع صوصنملا لودجلل ًاقفو ، ةأشنملل يئاهنلا قالغإلا ةبوقع

 ةعساتلا( ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةبسانملا ةبوقعلا عاقيإو اهيف رظنلل ةصتخملا ةمكحملا مامأ ىوعد

 . ماظنلا اذه نم )نيتئاملا دعب نيرشعلاو

 
 ةسماخلا(و)نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةعبارلا(و )نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةيناثلا(و)نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةيداحلا( داوملا ماكحأ امهل جمد نأ دعب امهتغايص تلدع 2 ، 43

 ةيداحلا(و)نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةعساتلا(و)نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةنماثلا(و)نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةعباسلا(و)نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةسداسلا( (و)نيتئاملا دعب نيثالثلاو

 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب )نيتئاملا دعب نيثالثلاو
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 نأ ىلع ، ةرازولا هردقت يذلا ةمارغلا غلبم عفدب كلذو ، ةفلاخملا ةيوست ىلع فلاخملاو ةرازولا نيب قافتالا زوجي .5

 . ريزولا نم رارق ةيوستلا هذهب ردصي

 :45 نيتئاملا دعب نوثالثلاو ةيداحلا ةداملا

 . ةديدج ةفلاخم دعت اهتلازإ مدع ةلاح يفو ، ةحئاللا اهددحت ةلهم لالخ ةفلاخملا ةلازإب ةفلاخملا بكترم مزلي

  :46 نيتئاملا دعب نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا

 غلابملا لوؤتو ، ةماعلا لاومألا ليصحت يف ةعبتملا تاءارجإلل ًاقفو ، ماظنلا اذه بجومب ةررقملا تاـمارغلا ليصحت متي

 . ةيرشبلا دراوملا ةيمنت قودنص ىلإ

  :47 نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةثلاثلا ةداملا

 مهريغ نم وأ شيتفتلا يفظوم نم - دعاسي نمل ةلصحملا ةمارغلا غلبم نم )%25( ىلع ديزت ال ةيلام ةأفاكم حنم ريزولل

 . هل ًاذيفنت ةرداصلا تارارقلاو هتحئالو ماظنلا اذه ماكحأ تافلاخم نم يأ نع فشكلا يف -

 :48 نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةعبارلا ةداملا

 وأ ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا قوقحلا نم قحب ةبلاطملاب قلعتت ىوعد يأ ةيلامعلا مكاحملا مامأ لبقت ال-أ

 هلبقت ًارذع يعدملا مدقي مل ام ،لمعلا ةقالع ءاهتنا خيرات نم ًارهش رشع ينثا يضم دعب لمعلا دقع نع ةئشانلا

 .قحلاب رارقإ هيلع ىعدملا نم ردصي وأ ،ةمكحملا

 .لاجعتسالا هجو ىلع ةيلامعلا ىواعدلا رظنت-ب

 :49 نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةسماخلا ةداملا

 ءدب لبق ةيراس تناك يتلا ليغشتلا طورش نم ريغي نأ ةيلامعلا مكاحملا مامأ ىوعدلا رظن ءانثأ لمعلا بحاصل زوجي ال

 .ىوعدلا يف لماعلا فقومب رارضإلا هيلع بترتي ًارييغت ،تاءارجإلا

 :50 نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةسداسلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب )نيتئاملا دعب نيعبرألا( ةداملا نم اهليدعت دعب ةلوقنم 45
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب )نيتئاملا دعب نيعبرألاو ةيناثلا( ةداملا نم اهليدعت دعب ةلوقنم 46
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب ةفاضم 47
 .ـه22/2/1440 خيراتو )14/م( مقر يكلملا موسرملاب ةفاضم 48
 .ـه22/2/1440 خيراتو )14/م( مقر يكلملا موسرملاب ةفاضم 49
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب )نيتئاملا دعب نيثالثلا(و)نيتئاملا دعب نيرشعلاو ةعساتلا( نيتداملا يف ةغايص ةداعإ عم اهمكح لدع 50
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 :51 نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةعباسلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 :52 نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةنماثلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 :53 نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةعساتلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 :54 نيتئاملا دعب نوعبرألا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 :55 نيتئاملا دعب نوعبرألاو ةيداحلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 :56 نيتئاملا دعب نوعبرألاو ةيناثلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 

 

 

 
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب )نيتئاملا دعب نيثالثلا(و)نيتئاملا دعب نيرشعلاو ةعساتلا( نيتداملا يف ةغايص ةداعإ عم اهمكح لدع 51
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب )نيتئاملا دعب نيثالثلا(و)نيتئاملا دعب نيرشعلاو ةعساتلا( نيتداملا يف ةغايص ةداعإ عم اهمكح لدع 52
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب )نيتئاملا دعب نيثالثلا(و)نيتئاملا دعب نيرشعلاو ةعساتلا( نيتداملا يف ةغايص ةداعإ عم اهمكح لدع 53
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب )نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةيداحلا( ةداملا نوكتل تلقنو تلدع 54
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب )نيتئاملا دعب نيثالثلا(و)نيتئاملا دعب نيرشعلاو ةعساتلا( نيتداملا يف ةغايص ةداعإ عم اهمكح لدع 55
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر يكلملا موسرملاب )نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةيناثلا( ةداملا نوكتل تلقنو تلدع 56
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المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

 

 

 

 

 

 

 رشع سداسلا بابلا

 ةيماتخ ماكحأ
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الصـادر بالمرسـوم الملكــي رقـم )م/51( وتاريـخ 1426/8/23هـ المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم )م/24( وتاريخ 1434/5/12هـ 

المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم )م/46( وتاريخ 1436/6/5هـ المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1440/2/22هـ 
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1440/11/27هـ

  : نيتئاملا دعب نوعبرألاو ةثلاثلا ةداملا

 ، ماظنلا اذهب لمعلا خيرات نم ًاموي نينامثو ةئام لالخ ماظنلا اذه ماكحأ ذيفنتل ةمزاللا حئاوللاو تارارقلا ريزولا ردصي

 . ةيمسرلا ةديرجلا يف ةيذيفنتلا حئاوللا رشنتو

  : نيتئاملا دعب نوعبرألاو ةعبارلا ةداملا

 ام لك يغليو ، ـه6/9/1389 خيراتلاو )21/م ( مقرلا يذ موسرملاب رداصلا ، لامعلاو لمعلا ماظن لحم ماظنلا اذه لحي

 . اهليدعت نيح ىلإ ماظنلا اذه ذافن لبق ةرداصلا تارارقلاو حئاوللاب لمعلا رمتسيو ماكحأ نم هعم ضراعتي

  : نيتئاملا دعب نوعبرألاو ةسماخلا ةداملا

 . هرشن خيرات نم ًاموي نينامثو ةئام دعب هب لمعيو ةيمسرلا ةديرجلا يف ماظنلا اذه رشني

 ,,, قفوملا هللاو
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