
دليل امتثال 
أصحاب العمل



جدول المحتويات
مقدمة

التزامات صاحب العمل
التزامات صاحب العمل

أواًل: التزامات عامة
ثانيًا: االلتزامات المتعلقة بالوثائق والمستندات الخاصة بالمنشأة 

ثالثًا: التزامات السالمة والصحة المهنية في بيئة العمل
رابعًا: التزامات بيئة عمل المرأة

خامسًا: االلتزامات تجاه العاملين غير السعوديين
سادسًا: التزامات خاصة بالتوطين

سابعًا: التزامات متعلقة بحقوق العاملين
ثامنًا: التزامات متعلقة بنشاط االستقدام 

حقوق صاحب العمل
حقوق صاحب العمل

إجراءات التفتيش
إجراءات التفتيش بكل شفافية وحيادية  

الخدمات المقدمة لصاحب العمل
الخدمات المقدمة لصاحب العمل

التقييم الذاتي
االعتراضات على المخالفات

تسوية المخالفات
ضبط مصارف الغرامات

خدمة اعتماد لوائح تنظيم العمل
خدمة إدارة مواقع المنشأة إلكترونيا

خدمة برنامج تحفيز المنشآت لتطوير بيئات عمل مواءمة لألشخاص ذوي االعاقة
توثيق العقود

األسئلة األكثر تكرارًا

4

6
7
8

11
18
37
50
55
59
78

107
108

109
110

113
114
114
114
115
118
118
119
119
120

121



3

ــــــالم علـــى ســـيدنا محمـــد وعلـــى آلـــه  ـــــالة والـــسَّ الحمـــد للـــه رب العالميـــن، والصَّ
ــن، ــه أجمعيـ وصحبـ

ــم  ــد ت ــة، فق ــة االجتماعي ــوزارة المــوارد البشــرية والتنمي ــام والمســؤوليات المنوطــة ب ــا مــن المه انطالق
بحمــد اللــه إصــدار دليــل امتثــال أصحــاب العمــل، لتلبيــة احتياجــات أصحــاب العمــل وتوفيــر الســبل الالزمــة 

ــه بيســر وســهولة. ــح إجــراءات التفتيــش وخدمات ــال بالتزاماتهــم بنظــام العمــل وتوضي لهــم لالمتث

فأنتــم شــركاؤنا فــي النجــاح, ومــن شــأن هــذا الدليــل أن يســاهم فــي زيــادة نســب االمتثــال، ويطيــب لــي 
دعوتكــم لالســتفادة مــن هــذا الدليــل ومــا يتوفــر فيــه مــن خدمــات ومعلومــات عــن التفتيــش وتطويــر بيئــة 

العمــل لمــا يرقــى لتطلعاتكــم وآمالكــم.

والله الموفق،،،

                                                                                                               
م. أحمد بن سليمان الراجحي               

                                    وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
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مقدمة 

الهدف من الدليل

تزويــد أصحــاب العمــل بالمعلومــات واإلرشــادات التــي تمكنهــم مــن اتبــاع الســبل واآلليــات لتطبيــق 	 
نظــام العمــل لدعــم وتعزيــز التعــاون بيــن كل مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة وأصحــاب 

العمــل إليجــاد بيئــة عمــل ممتثلــة

رفــع مســتوى الوعــي العــام حــول أهميــة تطبيــق نظام العمــل ولوائحه والقــرارات الصادرة عنــه وتعريف 	 
صاحــب العمــل بحقوقــه وواجباته والخدمــات المقدمة له

 تــم تصميــم هــذا الدليــل لمســاعدة صاحــب العمــل علــى معرفــة الشــروط واإلجــراءات الخاصــة لاللتــزام 	 
بنظــام العمــل ولوائحــه ومعرفــه مــا ســيتم التفتيــش عليــه مــن قبــل مفتشــي وزارة المــوارد البشــرية 

والتنميــة االجتماعيــة عبــر الزيــارات التفتيشــية

يشــرح الدليــل الخطــوات واالشــتراطات لاللتــزام بنظــام العمــل والقواعــد الالزمــة للتفتيــش علــى 	 
المنشــآت والمخالفــات الخاضعــة ألحــكام نظــام العمــل وعقوباتهــا المقــررة

يتضمــن هــذا الدليــل، فــي نطــاق التفتيــش، توضيــح اللتزامــات صاحــب العمــل، وحقوقــه وإجــراءات 	 
التفتيــش والخدمــات المقدمــة فــي هــذا الســياق
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تعريفات

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 	 

العمـل	  أصحـاب  مـع  العمـال  عالقـة  تنظـم  التـي  القانونيـة  القواعـد  مـن  مجموعـة  هـو  العمـل:   نظـام 
وهو أحد فروع القانون الخاص الذي يهتم بتنظيم عالقات األفراد مع بعضهم

مفتـش العمـل: هـو موظـف وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة الـذي تـم اختيـاره واعتمـاد تسـميته 	 
مفتـش عمـل لمراقبـة تنفيـذ أحـكام نظـام العمـل واللوائـح والقـرارات المنفـذة لـه وضبـط مخالفاتـه

صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتيادي يشغل عاماًل أو أكثر مقابل أجر 	 

المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتيادي يشغل عاماًل أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه 	 

العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر	 

الحدث: الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشر	 

العمـل: الجهـد المبـذول فـي النشـاطات اإلنسـانية كافـة، تنفيـذا لعقـد عمـل )مكتوب  أو غيـر مكتوب( بصرف 	 
النظـر عـن طبيعتهـا أو نوعهـا، صناعيـة كانـت أو تجاريـة، أو زراعيـة أو فنيـة، أو غيرهـا، عضليـة كانـت أو ذهنية



التزامات صاحب العمل
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هام جدًا: 
يعد الوارد في هذا الدليل على سبيل اإليضاح والمثال ولتسهيل إجراءات التفتيش على الطرفين وقد 

يكون هناك أوجه أخرى للتحقق من االلتزام.

لتســـهيل إجـــراءات التفتيـــش، يتوجـــب علـــى صاحـــب العمـــل توفيـــر عـــدد مـــن المتطلبـــات 
وهـــي: األساســـية، 

االحتفاظ بمجموعة من المستندات األساسية بداخل مقر المنشاة، شاملة التالي:
	 تراخيص المنشأة مثل السجل التجاري ورخصة البلدية

	 إثباتــات الهويــة لــكل عامــل مثــل بطاقــة الهويــة الوطنيــة للموظفيــن مــن المواطنيــن أو إقامــة 
الموظفيــن مــن الوافديــن باإلضافــة إلــى عقــود العمــل

	 تراخيص مزاولة النشاط الذي تقدمه المنشاة مثل تراخيص االستقدام، التعليم، التدريب أو غيرها
	 جميع المستندات الواردة في المادة الخامسة من الالئحة التنفيذية لنظام العمل

التزامات صاحب العمل

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قرار%20وزاري%20بشأن%20اللائحة%20التنفيذية%20لنظام%20العمل%20وملحقاتها.pdf


أواًل: التزامات عامة
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـــى صاحـــب العمـــل عـــدم التمييـــز فـــي 
لديـــه  العمـــل  شـــروط وضوابـــط فـــرص 
وفـــرض شـــروط تـــؤدي إلـــى تقليـــل فـــرص 
تحديـــد  مثـــل  العمـــل،  علـــى  الحصـــول 
توظيـــف  يمنـــع  مـــا  توضيـــح  أو  الجنـــس 
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة أو تحديـــد عمـــر 
مـــن  شـــكل  وأي  الديانـــة  أو  المتقـــدم 

أشـــكال التمييـــز األخـــرى.

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

فــي 	  التوظيــف  آليــات  علــى  االطــالع 
يلــي: مــا  ذلــك  فــي  بمــا  المنشــأة 

 االطالع على إعالنات الوظائف	 
     سواء كانت )ورقية أو إلكترونية(

 االطالع على شروط التوظيف	 
      في المنشأة سواء كانت )ورقية أو

     إلكترونية(
 االطالع على طريقة التوظيف في	 

      المنشأة )إعالن - طلبات مباشرة -
      نماذج التوظيف( سواء كانت )ورقية

     أو إلكترونية(

االطــالع علــى هويــات العامليــن ســواء 	 
كانــت )ورقيــة أو إلكترونيــة(

االطالع على عقود العمل لكافة العاملين 	 
)سواء كانت ورقية أو إلكترونية(

نص املخالفة:
قيـــام صاحـــب العمـــل بـــأي عمـــل يحتـــوي علـــى نـــوع 
مـــن التمييـــز علـــى المتقـــدم للعمـــل لديـــه ممـــا 
ـــق تكافـــؤ الفـــرص.  يشـــكل إبطـــال أو إضعـــاف تطبي

املخالفة
43

الغرامة

20.000
ريال

تتعدد بتعدد الحاالت

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

تتعدد بتعدد الحاالت

علـــى صاحب العمل أو وكالئه أو ممثليه، 
أن يقدموا لمفتشـــي العمل التسهيالت 
الالزمة للقيام بأداء مهامهم، وأن يقدموا 
لهـــم ما يتـــم طلبـــه مـــن بيانـــات ووثائق 
تســـاهم فـــي التأكـــد مـــن التـــزام صاحب 

العمل ويســـهل العملية التفتيشـــية.

مـن ضمـن صـور عـدم التعاون مـع المفتش 
أثنـاء الزيـارة مـا يلي:

عدم التجاوب مع طلبات الحضور	 
هروب العامل	 
إغالق المنشأة	 
يطلبهــا 	  متطلبــات  أي  مشــاركة  عــدم 

إحضــار  فــي  المماطلــة  أو  المفتــش 
ب لمطلــو ا

عــدم تمكيــن المفتــش مــن التنقــل داخــل 	 
المنشــأة

جهــاز 	  علــى  المفتــش  إطــالع  رفــض 
الحاســوب أو البريــد اإللكترونــي الخــاص 

لعمــل با
عــدم الســماح للمفتــش بدخــول المنشــأة 	 

إال بخطــاب رســمي

نص املخالفة:
عـــدم قيام صاحب العمل وممثليه بتســـهيل مهام 
مفتشـــي الـــوزارة وموظفي الجهـــات المختصة أو 
عـــدم التعاون معهـــم لتطبيق أحـــكام نظام العمل.

املخالفة
58

الغرامة

10.000
ريال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf


ثانيًا: االلتزامات املتعلقة بالوثائق 

واملستندات الخاصة باملنشأة



12

ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـــى صاحـــب العمـــل اســـتخدام اللغـــة 
فـــي  المعتمـــدة  اللغـــة  فهـــي  العربيـــة، 
البيانـــات والســـجالت والملفـــات وعقـــود 
العمـــل وغيرها ممـــا هو منصـــوص عليه 
فـــي نظـــام العمل، أو في أي قـــرار صادر 
تطبيقا ألحكامه، وكذلـــك التعليمات التي 

يصدرهـــا صاحـــب العمـــل لعماله.
لغـــة  أي  العمـــل  صاحـــب  اســـتخدم  وإذا 
أجنبيـــة أخرى إلى جانـــب اللغة العربية في 
أي مـــن الحـــاالت المذكـــورة، فـــإن النـــص 

العربـــي هـــو المعتمـــد دون غيره.

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

العاملـــــين 	  عقـــــــــود  علـــى  االطـــــــالع 
واإلنـــذارات  وسجالتهــــــم  وبياناتهـــــم 
إلكتـــرونيــــة أو  ورقيــــــــة   ســـــــــــــواء 
ـــوائح المنظمـــة للعمـــل  والتعليمـــات واللــ

والتأكـــد بأنهـــا باللغـــة العربيـــة

الغرامة

5.000
ريال

املخالفة
01

نص املخالفة:

عدم التزام المنشـــأة باســـتعمال اللغة العربية في 
عقود العمل وبيانات وســـجالت وملفات العاملين 

والتعليمات التي يصدرهـــا صاحب العمل لهم.

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـــى صاحـــب العمـــل أن يحتفـــظ فـــي 
إلكترونيـــًا(  أو  )ورقيـــًا  العمـــل  مـــكان 
بالســـجالت والكشـــوف والملفـــات التي 
يجـــب  التـــي  تحـــدد ماهيتهـــا، والبيانـــات 
أن تتضمنهـــا الالئحـــة أو أي بيانـــات أخرى 

بالعمالـــة. خاصـــة 
وعليـــه أن يضع فـــي مكان ظاهـــر بموقع 
العمـــل جـــدواًل بمواعيد العمـــل، وفترات 
الراحة، ويوم الراحة األســـبوعي، ومواعيد 
بـــدء كل فتـــرة وانتهاءها فـــي حالة العمل 

بأســـلوب المناوبة.

من ضمن ما يتحقق منه المفتش أثناء
الزيارة :

االطالع على كشف بأسماء العمال )ورقيًا أو 	 
إلكترونيًا(

االطالع على كشف بأجور العمال )ورقيًا أو 	 
إلكترونيًا(

االطالع على سجل قيد الغرامات الموقعة 	 
على العمال )ورقيًا أو إلكترونيًا(

االطالع على سجالت الفحص الطبي 	 
للعمال )ورقيًا أو إلكترونيًا(

االطـــالع على ملـــف عمل لكل عامـــل )ورقيًا 	 
إلكترونيًا( أو 

االطـــالع علـــى عقـــود الموظفيـــن والتأمين 	 
الطبـــي )ورقيـــًا أو إلكترونيًا(

ســـجل الحضور واالنصراف البـــد من ورقي 	 
بجانـــب نظام البصمة )ورقيـــًا أو إلكترونيًا( الغرامة

5.000
ريال

املخالفة
02

نص املخالفة:

عدم احتفاظ صاحب العمل في مقر العمل 
 الرئيسي بالكشوفات والسجالت والملفات

 )ورقيًا أو إلكترونيًا(  التالية: 

   	 كشف بأسماء العمال
   	 كشف بأجور العمال

   	 سجل قيد الغرامات الموقعة على 
      العمال

   	 سجل الحضور واالنصراف
   	 سجالت الفحص الطبي للعمال

   	 ملف عمل لكل عامل

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

على صاحـــب العمل االمتنـــاع عن تقديم 
أي بيانـــات غيـــر صحيحـــة للـــوزارة بهـــدف 
التحايـــل علـــى النظـــام لالســـتفادة مـــن 
خدمـــات الـــوزارة علـــى ســـبيل المثـــال ال 
الحصـــر: )تعديـــل فـــي نشـــاط المنشـــأة 
أو  تأشـــيرات  علـــى  الحصـــول  بغـــرض 
فـــي  التوطيـــن  نســـب  خفـــض  لغـــرض 
برنامج نطاقات أو تســـجيل مواطنين لدى 
المنشـــأة دون وجـــود عمـــل فعلـــي لهـــم 

ببرنامـــج نطاقـــات(. لالســـتفادة منهـــم 

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

فـي 	  العامليـن  إقامـات  علـى  االطـالع 
مهنهـم  مطابقـة  مـن  والتأكـد  المنشــــأة 
للنشاط المراد االستقدام عليه أو النشاط 

الواقـع أرض  علـى  الممـارس 
الفعلـي 	  النشـاط  مـع  الترخيـص  مطابقـة 

الواقـع فـي  للمنشـأة 
طلب قائمـــة مـــن التأمينـــات االجتماعية 	 

بأسماء العاملين السعوديين آلخر 6 أشهر 
للتأكـــد مـــن حركـــة توظيف الســـعوديين، 
ومن ذلك تسجيل مواطنين واستبعادهم 
بعـــد الحصول علـــى تأشـــيرات العمل أو 
علـــى الخدمة مـــن وزارة الموارد البشـــرية 

االجتماعية والتنمية 
التحقق مـــن وجود أو عدم وجـــود أي كيان 	 

للمنشـــأة أو مقر على أرض الواقع

الغرامة

25.000
ريال

نص املخالفة:
أو  معلومـــات  بتقديـــم  المنشـــأة  صاحـــب  قيـــام 
بيانـــات غيـــر صحيحـــة إلـــى الـــوزارة ترتـــب عليهـــا 
الحصـــول على ميـــزة أو خدمة من خدمـــات الوزارة 

أو تأشـــيرات عمـــل.

 تتعدد بتعدد العمال الذين استفادوا 
من الخدمات أو بتعدد التأشيرات

املخالفة
03

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

على صاحب العمـــل إعداد الئحة تنظيمية 
ســـواء ورقيـــًا أو الكترونيـــًا واعتمادها من 
تلـــك الالئحـــة  الـــوزارة علـــى ان تشـــمل 
قواعـــد تنظيـــم العمـــل بمـــا فـــي ذلـــك 
واألحـــكام  بالميـــزات  المتعلقـــة  األحـــكام 
الخاصـــة بالمخالفات والجـــزاءات التأديبية.
االســـتفادة  العمـــل  صاحـــب  وبإمـــكان 
مـــن خدمـــة اعتمـــاد لوائـــح تنظيـــم العمل 

المتوفـــرة حاليـــا علـــى منصـــة قـــوى.

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

التأكـــد من وجود الئحـــة تنظيميه معتمدة 	 
من الوزارة ســـواء ورقيـــة او الكترونية 

االطـــالع علـــى البريـــد اإللكترونـــي في 	 
حـــال وجـــود بريـــد تم مـــن خاللـــه اإلعالن 

الالئحة عـــن 
االلكترونـــي 	  الموقـــع  علـــى  االطـــالع 

للمنشـــأة ســـواء )موقع داخلي او موقع 
رســـمي ( للتأكـــد مـــن وجـــود الالئحـــة

اإلطـــالع على مـــا يقدمه صاحـــب العمل 	 
يثبت ان الالئحة معلنة بأي وســـيلة سواء 

ســـواء كان ذلك الكترونيًا او ورقيًآ

الغرامة

15.000
ريال

نص املخالفة:
عدم وجود الئحة تنظيمية معتمدة للمنشأة.

املخالفة
12

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://auth.qiwa.sa/ar/sign-in?redirect_uri=https%3A%2F%2Fdwd.qiwa.sa%2Fdashboard%2Fcompany
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علــى صاحــب العمــل عنــد البــدء بعملــه أو عنــد 
يبلــغ  أن  المنشــأة  فــي  النشــاط  طبيعــة  تغيــر 
مكتــب العمــل المختــص كتابيــًا أو إلكترونيــًا مــن 

الــوزارة بالبيانــات اآلتيــة: خــالل موقــع 
والعنــوان . 1 ومركزهــا،  ونوعهــا  المنشــأة  اســم 

المراســالت، وأي معلومــة  إليــه  توجــه  الــذي 
يكــون مــن شــأنها ســهولة االتصــال بالمنشــأة

النشــاط االقتصــادي المرخــص لــه بمزاولتــه مــع . 2
ذكــر رقــم الســجل التجــاري أو الترخيــص وتاريخــه، 

وجهــة إصــداره، وإرفــاق صــورة منــه
عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة. 3
اسم مدير المنشأة المسؤول. 4
وضــع موقــع واضــح للمنشــأة مــع ذكــر أرقــام . 5

الهاتــف الخاصــة بالمنشــأة وأي وســيلة تســهل 
الوصــول للمنشــأة

وضــع كل عامــل تــم اســتقدامه علــى المهنــة . 6
الخاصــة بالنشــاط لغــرض التنظيــم

إصــدار ســجل تجــاري لــكل نشــاط داخــل منطقــة . 7
ذكــر  العمــل مــع  الخاصــة بصاحــب  المنشــآت 
أرض  علــى  الموجــود  االقتصــادي  نشــاطها 

الواقــع
بإمــكان صاحــب العمــل االســتفادة مــن خدمــة . 8

)إدارة مواقــع المنشــأت( فــي تحقيــق االلتــزام

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

التأكـــد مـــن نشـــاط المنشـــأة على أرض 	 
الواقـــع ومطابقتـــه مـــع ملف المنشـــأة 

ونشـــاطها ســـواء )ورقيـــًا أو إلكترونيًا(
ومـــدى 	  العامليـــن  مهـــن  مـــن  التأكـــد 

علـــى  باالطـــالع  للنظـــام  مطابقتهـــا 
الهويـــات ورخـــص العمل ســـواء )ورقيًا 

إلكترونيـــًا( أو 
التحقـــق مـــن تســـجيل العامليـــن علـــى 	 

بهـــا  يعمـــل  التـــي  المنطقـــة  ملـــف 
ســـواء  المنشـــأة  وبنفـــس  الموظـــف 

إلكترونيـــًا( أو  )ورقيـــًا 

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
13

نص املخالفة:
عـــدم فتـــح ملـــف للمنشـــأة فـــي مكتـــب العمـــل 

المختـــص أو عـــدم تحديـــث بيانـــات المنشـــأة.

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

الئحــة  بإعــالن  االلتــزام  العمــل  صاحــب  علــى 
تنظيــم العمــل بعــد اعتمادهــا فــي مــكان ظاهــر 
فــي المنشــأة أو أي وســيلة أخــرى تكفــل اطــالع 
الخاضعيــن لهــا بأحكامهــا. مــع ضــرورة وجــود نســخة 

مــن قــرار اعتمــاد تلــك الالئحــة.

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

التأكد من الالئحة ومكان وجودها بحيث 	 
تكون في مكان بارز للموظفين

االطالع على اإلعالنات الداخلية للمنشأة 	 
سواء ورقية او الكترونية التي تثبت انه 

تم اإلعالن عن الالئحة

االطالع على الموقع االلكتروني للمنشأة 	 
سواء )موقع داخلي او موقع رسمي( 

للتأكد من اإلعالن عن الالئحة

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
52

نص املخالفة:
عـــدم إعـــالن الئحة تنظيـــم العمـــل بعـــد اعتمادها 
في مكان ظاهر في المنشـــأة أو أي وســـيلة أخرى 

تكفـــل علـــم الخاضعين لهـــا بأحكامه.

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

على صاحب العمل االلتـــزام بقواعد الحماية 
وإجراءاتهـــا  المهنيـــة  والصحـــة  والســـالمة 
ومستوياتها داخل المنشـــأة حسب النشاط، 
واتخـــاذ االحتياطـــات الالزمة لحمايـــة العمال 
مـــن األخطار واألمـــراض الناجمـــة عن العمل 
وســـائل  وتقديـــم  المســـتعملة  واآلالت 
الوقايـــة المقرر لها، وتثقيـــف العاملين حول 
اســـتخدام األدوات الالزمـــة لتوفيـــر الحماية 
والســـالمة بما يضمـــن الســـالمة المهنية.
انظـــر ملحـــق مخالفـــات الســـالمة والصحـــة 

المهنيـــة.

الغرامة

25.000
ريال

املخالفة
33

نص املخالفة:

عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسالمة 
داخــل  وإجراءاتهــا ومســتوياتها  المهنيــة  والصحــة 
المنشــأة، وعــدم اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة لحمايــة 
العمــال مــن األخطــار واألمــراض الناجمــة عــن العمل 
 واآلالت المســتعملة باســتعمال وســائل الوقايــة

المقررة لها.

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

تحديد نشـــاط المنشـــأة لمعرفـــة أدوات 	 
الســـالمة الالزمة لها حســـب النشـــاط

االطـــالع علـــى وثيقـــة المخاطـــر التـــي 	 
تواجـــه بيئـــة العمـــل انظر الملحـــق رقم 

  Osh 2

فـــي 	  المســـؤول  الشـــخص  مقابلـــة 
المنشـــأة واالستفســـار منه عن اآلليات 
التي توفرها المنشـــأة لضمـــان الحماية 
والســـالمة والصحـــة المهنيـــة لعامليهـــا

االطـــالع علـــى الوثائـــق التـــي توضـــح 	 
آليـــات المنشـــأة فـــي توفيـــر الســـالمة 

لعامليهـــا المهنيـــة  والصحـــة 

اتبـــاع آليـــة تفتيـــش الســـالمة والصحة 	 
المهنيـــة المكتبيـــة والميدانيـــة كما في 

 osh1 رقـــم  الملحق 

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://sosh.mlsd.gov.sa/sites/default/files/2020-02/قائمة%20مخالفات%20السلامة%20والصحة%20المهنية%20-%20محدث_0.pdf
https://sosh.mlsd.gov.sa/sites/default/files/2020-02/قائمة%20مخالفات%20السلامة%20والصحة%20المهنية%20-%20محدث_0.pdf
https://sosh.mlsd.gov.sa/sites/default/files/2020-02/وثيقة%20استرشاديه%20للمخاطر%20المحتملة%20التي%20تواجه%20بيئة%20العمل%20في%20منشأت%20القطاع%20الخاص%20ملحق%20OSH2.pdf
https://sosh.mlsd.gov.sa/sites/default/files/2020-02/وثيقة%20استرشاديه%20للمخاطر%20المحتملة%20التي%20تواجه%20بيئة%20العمل%20في%20منشأت%20القطاع%20الخاص%20ملحق%20OSH2.pdf
https://sosh.mlsd.gov.sa/sites/default/files/2020-02/وثيقة%20استرشاديه%20للمخاطر%20المحتملة%20التي%20تواجه%20بيئة%20العمل%20في%20منشأت%20القطاع%20الخاص%20ملحق%20OSH2.pdf
https://sosh.mlsd.gov.sa/sites/default/files/2020-02/وثيقة%20استرشاديه%20للمخاطر%20المحتملة%20التي%20تواجه%20بيئة%20العمل%20في%20منشأت%20القطاع%20الخاص%20ملحق%20OSH2.pdf
https://sosh.mlsd.gov.sa/sites/default/files/2020-02/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20-%20%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%20OSH1.pdf
https://sosh.mlsd.gov.sa/sites/default/files/2020-02/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20-%20%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%20OSH1.pdf
https://sosh.mlsd.gov.sa/sites/default/files/2020-02/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20-%20%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%20OSH1.pdf
https://sosh.mlsd.gov.sa/sites/default/files/2020-02/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20-%20%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%20OSH1.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـــى صاحب العمـــل االلتـــزام باإلعالن في 
بالتعليمـــات  المنشـــأة  فـــي  ظاهـــر  مـــكان 
بمـــا  والعمـــال  العمـــل  بســـالمة  الخاصـــة 

العامليـــن. حمايـــة  يضمـــن 

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

 أخـذ جولـة فـي المنشـأة للتأكـد مـن أنـه 	 
للعمـال  واضحـة  إرشـادية  لوحـات  توجـد 
التعليمـات  توضـح  العمـل  مـكان  فـي 

للعمـال المهنيـة  بالسـالمة  الخاصـة 

فـي 	  ومعـدات  آليـات  وجـود  حـال  فـي 
المنشـأة، يتـم أخـذ جولـة فـي المنطقـة 
إرشـادات  وجـود  مـن  للتأكـد  المخصصـة 
اسـتخدام  عنـد  السـالمة  وتعليمـات 
للعامليـن وبـارز  واضـح  بشـكل  اآلالت 

الغرامة

5.000
ريال

املخالفة
34

نص املخالفة:
عـــدم قيـــام صاحـــب العمـــل باإلعـــالن فـــي مكان 
ظاهـــر في المنشـــأة بالتعليمات الخاصة بســـالمة 

والعمال. العمـــل 

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

العامــل  إلــزام  العمــل  صاحــب  علــى 
ــة المخصصــة  باســتعمال الوســائل الوقائي
آليــات وســبل  لطبيعــة العمــل، وتوضيــح 
يضمــن  بمــا  للعامــل  عليهــا   المحافظــة 
صحتــه وســالمته، وإلــزام العامــل بتنفيــذ 
علــى  للمحافظــة  الموضوعــة  التعليمــات 
صحتــه ووقايتــه مــن اإلصابــات واألمــراض.

الغرامة

1.000
ريال

املخالفة
35

نص املخالفة:
عـــدم التزام العامل باســـتعمال الوســـائل الوقائية 
المخصصـــة، أو عـــدم المحافظـــة عليهـــا، أو عـــدم 
تنفيـــذ التعليمـــات الموضوعـــة للمحافظـــة علـــى 

صحتـــه ووقايتـــه مـــن اإلصابـــات واألمراض.

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

التأكد من مســـؤول السالمة بسؤاله عن 	 
العامليـــن الذين تم تســـليمهم وســـائل 
الســـالمة الخاصة بعملهـــم وطلب إثبات 
ذلك بالطرق المســـتخدمة في المنشـــأة 
ومـــن ذلـــك ســـجل العاملين والوســـائل 
الوقائيـــة التـــي خصصت لهم ســـواء كان 

ذلك الســـجل ورقـــي أو إلكتروني

االطالع علـــى اآلليات المســـتخدمة في 	 
 إعـــالم وتنبيـــه العامـــل باللبـــاس الخاص
وطـــرق  بعملـــه  الخاصـــة  والوســـائل 
المحافظة عليها وطلـــب إثبات ذلك ورقيًا 

لـــدى المســـؤول أو إلكترونيـــًا

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

باتخـــاذ  االلتـــزام  العمـــل  صاحـــب  علـــى 
االحتياطـــات الالزمـــة للوقايـــة مـــن مخاطـــر 
الحريـــق بمـــا في ذلـــك وضع خطـــط اإلخالء، 
وتجهيـــز  النجـــاة،  ومنافـــذ  ممـــرات  وتأميـــن 

الحريـــق. مكافحـــة  ومعـــدات  أدوات 

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

ــر 	  ــة المخاطـ ــن وثيقـ ــق المفتـــش مـ يتحقـ
التـــي تواجـــه بيئـــة العمـــل. انظـــر الملحـــق 

  Osh 2 رقـــم
بأخـــذ 	  االلتـــزام  مـــن  المفتـــش  يتحقـــق 

جولـــة فـــي مقـــر المنشـــأة لالطـــالع علـــى 
أدوات  مثـــل  الموجـــودة  االحتياطـــات 

ومعـــدات مكافحـــة الحريـــق

الغرامة

15.000
ريال

املخالفة
36

نص املخالفة:
عـــدم التـــزام صاحـــب العمـــل باتخـــاذ االحتياطـــات 
الالزمـــة للوقاية مـــن مخاطر الحريق بمـــا في ذلك 
وضـــع خطـــط اإلخـــالء، وتأميـــن ممـــرات ومنافـــذ 
النجـــاة، وتجهيـــز أدوات ومعـــدات مكافحـــة الحريق.

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://sosh.mlsd.gov.sa/sites/default/files/2020-02/وثيقة%20استرشاديه%20للمخاطر%20المحتملة%20التي%20تواجه%20بيئة%20العمل%20في%20منشأت%20القطاع%20الخاص%20ملحق%20OSH2.pdf
https://sosh.mlsd.gov.sa/sites/default/files/2020-02/وثيقة%20استرشاديه%20للمخاطر%20المحتملة%20التي%20تواجه%20بيئة%20العمل%20في%20منشأت%20القطاع%20الخاص%20ملحق%20OSH2.pdf
https://sosh.mlsd.gov.sa/sites/default/files/2020-02/وثيقة%20استرشاديه%20للمخاطر%20المحتملة%20التي%20تواجه%20بيئة%20العمل%20في%20منشأت%20القطاع%20الخاص%20ملحق%20OSH2.pdf
https://sosh.mlsd.gov.sa/sites/default/files/2020-02/وثيقة%20استرشاديه%20للمخاطر%20المحتملة%20التي%20تواجه%20بيئة%20العمل%20في%20منشأت%20القطاع%20الخاص%20ملحق%20OSH2.pdf
https://sosh.mlsd.gov.sa/sites/default/files/2020-02/وثيقة%20استرشاديه%20للمخاطر%20المحتملة%20التي%20تواجه%20بيئة%20العمل%20في%20منشأت%20القطاع%20الخاص%20ملحق%20OSH2.pdf
https://sosh.mlsd.gov.sa/sites/default/files/2020-02/وثيقة%20استرشاديه%20للمخاطر%20المحتملة%20التي%20تواجه%20بيئة%20العمل%20في%20منشأت%20القطاع%20الخاص%20ملحق%20OSH2.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

بتقديــم  االلتــزام  العمــل  صاحــب  علــى 
لديــه  للعامليــن  الالزمــة  الطبيــة  الرعايــة 
الحتمــال  المعرضيــن  العمــال  خاصــة 
اإلصابــة بأحــد األمــراض المهنيــة المحــددة 
وذلــك  المهنيــة  األمــراض  جــداول  فــي 
بتقديــم فحــص شــامل مــرة كل ســنة علــى 

األقــل.

الغرامة

3.000
ريال

املخالفة
37

نص املخالفة:
عمالـــه  بفحـــص  العمـــل  صاحـــب  التـــزام  عـــدم 
األمـــراض  بأحـــد  اإلصابـــة  الحتمـــال  المعرضيـــن 
المهنيـــة المحددة في جـــداول األمـــراض المهنية 
المنصوص عليها في نظـــام التأمينات االجتماعية 

فحصـــا شـــاماًل مـــرة كل ســـنة علـــى األقل.

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

صحيـــة 	  شـــهادة  وجـــود  مـــن  التأكـــد 
واالطـــالع عليهـــا ســـواء كانـــت ورقية أو 

إلكترونيـــة

التأكـــد مـــن ســـجالت الفحـــص الطبـــي 	 
للعامليـــن واالطـــالع عليها ســـواء كانت 

ورقيـــة أو إلكترونيـــة

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـــى صاحب العمـــل االلتزام بعدم تشـــغيل 
العامـــل تحـــت أشـــعة الشـــمس المباشـــرة 
أثنـــاء الصيـــف، أو فـــي الظـــروف المناخيـــة 
الســـيئة فـــي كافة فصول الســـنة دون اتخاذ 
االحتياطـــات الالزمة والتي تحمـــي العاملين 
وتحافظ على ســـالمتهم، كمـــا يلتزم صاحب 
األوقـــات  أو  الحـــاالت  فـــي  بذلـــك  العمـــل 

والفتـــرات المحـــددة بقرار مـــن الوزير.

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

ــى الموقــع والتحقــق مــن 	  الشــخوص عل
طبيعــة عمــل العامــل

التأكــد مــن اتخــاذ المنشــأة جميــع التدابيــر 	 
وااللتــزام  العامليــن  لحمايــة  الوقائيــة 
فــي  فيهــا  العمــل  المحظــور  بالفتــرات 

فتــرة الصيــف

عــن طبيعــة عملهــم 	  العامليــن   ســؤال 
إفادتهــم وأخــذ 

الغرامة

3.000
ريال

املخالفة
38

نص املخالفة:
قيـام صاحـب العمـل بتشـغيل العامـل تحـت أشـعة 
المناخيـة  الظـروف  فـي  أو  المكشـوفة.  الشـمس 
السـيئة دون اتخـاذ االحتياطـات الالزمـة وذلـك فـي 
الحـاالت أو األوقـات والفتـرات المحـددة بقـرار مـن 

الوزيـر.

رقم املخالفة حسب مأورد في 

جدول املخالفات والعقوبات في 

القرار الوزاري رقم 178743 

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـى صاحـب العمـل االلتـزام بتوفيـر خزانة 
أو أكثـر لإلسـعافات الطبيـة، مـزودة بأدويـة 
يلـزم  ممـا  وغيرهـا،  لالسـتعمال  صالحـة 
لإلسـعافات الطبيـة األوليـة واإلعـالن عـن 
وجودها للعاملين لديه سـواء إعالن ورقي 
المسـؤول  تحديـد اسـم  مـع  إلكترونـي  أو 
االطـالع  العمـل  صاحـب  وبإمـكان  عنهـا، 
علـى مـا ورد فـي الالئحـة التنفيذيـة لنظام 
العمـل لتجهيـز خزانـة اإلسـعافات الطبيـة.

الغرامة

1.000
ريال

املخالفة
39

نص املخالفة:
أو  خزانــة  بتوفيــر  العمــل  صاحــب  التــزام  عــدم 
أكثــر لإلســعافات الطبيــة، مــزودة بأدويــة صالحــة 
لالســتعمال وغيرهــا، ممــا يلــزم لإلســعافات الطبية 

األوليــة.

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة:  

اإلسعافات 	  صناديق  وجود  من  التأكد 
األولية على أن يكون عدد هذه الصناديق 
يتناسب مع عدد العاملين وحجم المنشأة 

بما يسمح لجميع العاملين الوصول إليها

االطالع على محتوى صناديق اإلسعافات 	 
األوليـة و التأكـد من توافق المحتويات مع 

ما ورد في الالئحة التنفيذية

التأكــد مــن حفــظ خزانة اإلســعافات األولية 	 
فــي مــكان تتوافــر فيــه الشــروط الصحيــة، 
ودرجــة حــرارة مناســبة للمحافظــة علــى مــا 

تحتويــه مــن أدويــة

ــن 	  ــي أماكـ ــات فـ ــود إعالنـ ــن وجـ ــد مـ التأكـ
العمـــل تـــدل علـــى مـــكان الخزانـــة واســـم 

ــا ــؤول عنهـ المسـ

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قرار وزاري بشأن اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

الســـالمة  إدارة  االلتـــزام بمتطلبـــات الئحـــة 
والصحـــة المهنيـــة بمـــا ال يقـــل عن خمســـة 

متطلبـــات.

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة:  

االطـــالع علـــى الئحـــة الســـالمة الصحية 	 
والمهنية للمنشـــاة التي تشغل خمسين 

فأكثر عامل 

التحقـــق مـــن تنفيـــذ صاحـــب العمـــل لما 	 
ال يقـــل عن خمـــس متطلبـــات واردة في 
الالئحـــة على أن تتم آليه التحقق بحســـب 

المتطلبـــات الموجـــودة والمطبقة

الغرامة

20.000
ريال

املخالفة
40

نص املخالفة:
عــدم التــزام صاحــب العمــل بمتطلبــات الئحــة إدارة 
الســالمة والصحــة المهنيــة بمــا ال يقــل عــن خمــس 

متطلبــات.

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://sosh.mlsd.gov.sa/sites/default/files/2020-02/قرار%20وزاري%20اعتماد%20اللائحة%20الادارية+%20لائحة%20السلامة%20والصحة%20المهنية.pdf
https://sosh.mlsd.gov.sa/sites/default/files/2020-02/قرار%20وزاري%20اعتماد%20اللائحة%20الادارية+%20لائحة%20السلامة%20والصحة%20المهنية.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

بتوفيـــر  االلتـــزام  العمـــل  علـــى صاحـــب 
والعالجيـــة  الوقائيـــة  الصحيـــة  العنايـــة 
)التأميـــن الطبي( للعامل أو أفراد أســـرته 
مـــع مراعـــاة مـــا يوفـــره النظـــام الصحـــي 

التعاونـــي.

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
47

نص املخالفة:
عـــدم التزام صاحـــب العمل بتوفيـــر العناية الصحية 
الوقائيـــة والعالجيـــة للعامـــل أو أفـــراد أســـرته مع 

مراعاة مـــا يوفـــره النظام الصحـــي التعاوني.

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

التحقـــق مـــن التأمين الصحـــي للعاملين 	 
ســـواء وثائق التأمين أو بطاقات التأمين 
العامليـــن  هويـــات  علـــى  واالطـــالع 
لتتـــم عمليـــة التطابـــق والتحقـــق من أن 

تأمين العامليـــن لديهـــم 

االطــالع علــى موقــع مجلــس الضمــان 	 
الصحــي للتحقــق مــن بيانــات الموظــف

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf


28

ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

كان  حـــال  فـــي  العمـــل  علـــى صاحـــب 
أو  بالمناجـــم  يختـــص  منشـــأته  نشـــاط 
المحاجر االلتزام بعدم تشـــغيل النســـاء 

أو مـــن هـــم دون ســـن )18( ســـنة.

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

 االطالع على الهويـــات للعاملين للتأكد 	 
العمر من 

أخـــذ جولـــة في المـــكان للتأكـــد من عدم 	 
المناجـــم  فـــي  يعملـــون  نســـاء  وجـــود 

والمحاجـــر

االطالع على ســـجالت الحضور والغياب 	 
وعقـــود العمـــل )ســـواء كانـــت ورقية أو 

إلكترونية(

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
53

نص املخالفة:
أو )18( ســـنة  دون ســـن  هـــم  مـــن   تشـــغيل 

المرأة في المناجم أو المحاجر.

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـــى صاحب العمل  في حال كان نشـــاط 
المحاجـــر  أو  بالمناجـــم  يختـــص  منشـــأته 
كامـــل  طبـــي  بفحـــص  بالقيـــام  االلتـــزام 
للعاملين لديه واالحتفـــاظ بما يثبت ذلك.

الغرامة

3.000
ريال

املخالفة
54

نص املخالفة:
تشـــغيل العمـــال فـــي المناجـــم أو المحاجـــر دون 

كامل. طبـــي  فحـــص 

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

العامليـــن 	  ســـجالت  علـــى  االطـــالع 
الـــدوري الســـنوي للمنشـــأة  والفحـــص 
إلكترونيـــًا(  أو  ورقيـــًا  ذلـــك  كان  )ســـواء 
أعـــوام متتاليـــة  لعـــدة  أو  لعـــام  ســـواء 

االلتـــزام تطبيـــق  مـــن  للتحقـــق 

مقابلة العاملين وأخذ إفاداتهم	 

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـــى صاحـــب العمـــل فـــي حـــال كان نشـــاط 
المحاجـــر  أو  بالمناجـــم  يختـــص  منشـــأته 
االلتـــزام بعـــدم تشـــغيل العمـــال تحـــت األرض 
ــي  ــة فـ ــل فعليـ ــاعات عمـ ــبع سـ ــن سـ ــر مـ أكثـ

اليـــوم الواحـــد.

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

الحضــور 	  ســجالت  علــى  االطــالع 
كانــت  ســواء  للعامليــن  واالنصــراف 

إلكترونيــة( أو  )ورقيــة 

 االطــالع علــى الجــداول الزمنيــة ألوقــات 	 
العمــل والراحــة ســواء كانــت )ورقيــة أو 

ــة( إلكتروني

وســيلة 	  أي  أو  الســجالت  مــن  التأكــد 
أخــرى بــأن العمــال يعملــون ســبع ســاعات 
فقــط فــي اليــوم تحــت األرض )المناجــم 
أو  )ورقيــة  كانــت  ســواء  والمحاجــر( 

إلكترونيــة(

الغرامة

5.000
ريال

املخالفة
55

نص املخالفة:
تشــغيل العمــال فــي المناجــم أو المحاجــر تحــت 
فعليــة عمــل  ســاعات  ســبع  مــن  أكثــر   األرض 

في اليوم.

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

كان  حـــال  فـــي  العمـــل   صاحـــب  علـــى 
أو  بالمناجـــم  يختـــص  منشـــأته  نشـــاط 
المحاجـــر  االلتـــزام بتوفيـــر ســـجل خـــاص 
لقيـــد العمـــال وحصرهـــم قبـــل الدخـــول 
ــر وعنـــد خروجهـــم. إلـــى المنجـــم أو المحجـ

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
56

نص املخالفة:
عدم وجود ســـجل خاص لقيد العمـــال وحصرهم 
قبـــل الدخـــول إلـــى المنجـــم أو المحجـــر وعنـــد 

. جهم و خر

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

أو 	  الورقـــي  الســـجل  علـــى  االطـــالع 
اإللكترونـــي المتـــاح فـــي نفـــس موقع 

المحجـــر أو  المنجـــم 
 سؤال العاملين وأخذ إفاداتهم	 

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

على صاحـــب العمل  في حال كان نشـــاط 
المحاجـــر  أو  بالمناجـــم  يختـــص  منشـــأته 
االلتـــزام بإنشـــاء نقطـــة إنقـــاذ قريبـــة من 
المنجـــم أو المحجر مجهزة بـــأدوات اإلنقاذ 
واإلســـعافات الضرورية وتنبيـــه العاملين 

عليهـــا وإعالمهـــم بها.

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

القيـــام بأخذ جولـــة ميدانيـــة للتحقق من 	 
وجـــود نقطة إنقاذ قريبة مـــن المنجم أو 

المعني المحجر 

 أخذ جولـــة داخل نقطة اإلنقاذ للتأكد من 	 
بـــأدوات اإلنقاذ واإلســـعافات  جاهزيتها 

الضرورية

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
57

نص املخالفة:
عـــدم إنشـــاء نقطـــة إنقـــاذ قريبـــة مـــن المنجم أو 
واإلســـعافات  اإلنقـــاذ  بـــأدوات  مجهـــزة  المحجـــر 

الضروريـــة.

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

الغرامة

20.000
ريال

املخالفة
48

نص املخالفة:
تشـــغيل األطفـــال ممن لم يتم الخامســـة عشـــرة 
مـــن عمـــره دون مراعـــاة أحـــكام المـــادة )167( من 

العمل. نظـــام 

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

االطـــالع على هويـــات العاملين للتحقق 	 
أعمارهم من 

االطـــالع على طبيعـــة العمـــل والوثائق 	 
الخاصـــة به

 االطالع على سجالت الحضور والغياب	 
 سؤال العاملين وأخذ إفاداتهم	 

تشغيل  بعدم  االلتزام  العمل  صاحب  على 
من  عشرة  الخامسة  يتم  لم  ممن  األطفال 
النظر عن طبيعة  عمره في أي نشاط بغض 
العمل أو النشاط، ويستثنى من ذلك ما ورد 
وهي  العمل  نظام  من   )167( المادة  في 
األعمال التي يؤديها األطفال واألحداث في 
المهني  أو  العام  التعليم  المدارس ألغراض 
أو التقني، وفي مؤسسات التدريب األخرى 
وكان العمل يشكل جزءا أساسيا من اآلتي: 

تقــع . 1 تدريبيــة،  أو  تعليميــة،  دورة 

مســؤوليتها الرئيســية علــى مدرســة أو 
تدريــب مؤسســة 

األكبــر . 2 قســمة  ينفــذ  تدريبــي  برنامــج 

الجهــة  كانــت  إذا  منشــأة  فــي  كلــه  أو 
أقرتــه قــد  المختصــة 

برنامــج إرشــادي أو توجيهــي يرمــي إلــى . 3
تســهيل اختيــار المهنــة أو نــوع التدريــب

تتعدد بتعدد األطفال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـــى صاحـــب العمـــل االلتـــزام بعـــدم تشـــغيل 
ـــل  ـــرة المحظـــورة مـــن  اللي ـــاء الفت األحـــداث أثن
العمـــل  نظـــام  مـــن   )163( للمـــادة  طبقـــا 
والتـــي تنـــص علـــى حظـــر تشـــغيل األحـــداث 
ـــل ال تقـــل عـــن 12 ســـاعة  ـــرة مـــن اللي ـــاء فت أثن
يحددهـــا  التـــي  الحـــاالت  فـــي  إال  متتاليـــة 

ــرار منـــه. ــر  بقـ الوزيـ

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

 االطالع على عقود العمل	 

االطالع على بصمة الحضور واالنصراف.	 

 االطالع على كاميرات المراقبة	 

التأكد من إثباتات الهوية الخاصة بالعاملين 	 
وأعمارهم

 سؤال العاملين وأخذ إفاداتهم	 

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
49

نص املخالفة:
تشـــغيل األحـــداث أثنـــاء فتـــرة مـــن الليـــل المحظـــورة 

طبقـــًا للمـــادة )163( مـــن نظـــام العمـــل.

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
50

نص املخالفة:
تشـــغيل األحـــداث أكثـــر مـــن الســـاعات اليوميـــة 
المحـــددة فـــي المـــادة )164( أو تشـــغيلهم خالل 
أيـــام الراحـــة األســـبوعية أو العطـــالت الرســـمية.

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة:  

االطالع على عقود العمل	 

االطالع على بصمة الحضور واالنصراف	 

التأكد من أعمـــار العاملين وفقا إلثباتات 	 
الهوية

 التحقـــق مـــن أوقـــات تشـــغيل األحداث 	 
كاميـــرات  علـــى  االطـــالع  خـــالل  مـــن 
المراقبـــة أو مـــن خالل التحقق شـــخصيا 

األحداث مـــن 

علـى صاحـب العمـل االلتـزام بعـدم تشـغيل 
األحـداث فعليـا أكثـر مـن 6 سـاعات عمـل فـي 
باسـتثناء  الشـهور  كافـة  فـي  الواحـد  اليـوم 
سـاعات  تزيـد  أال  يجـب  حيـث  رمضـان  شـهر 
وذلـك  عمـل  سـاعات   4 عـن  الفعليـة  العمـل 
حسـب مـا ورد فـي المـادة )164( مـع مراعـاة 

مايلـي:

تنظــم ســاعات العمــل بحيــث ال يعمــل 	 
الحــدث أكثــر مــن 4 ســاعات متصلــة دون 
فتــرة أو أكثــر للراحــة و الطعــام والصــالة 
التقــل فــي المــرة الواحــدة عــن نصــف 
ســاعة بحيــث ال يبقــى الحــدث فــي مــكان 

ــر مــن 7 ســاعات العمــل ألكث

أيــام 	  فــي  األحــداث  تشــغيل  يجــوز  ال 
الراحــة األســبوعية أو العطــالت الرســمية 

أو أيــام األعيــاد أو اإلجــازة الســنوية

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـــى صاحـــب العمـــل االلتـــزام بشـــروط تشـــغيل 
األحـــداث المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة )165( 
تنـــص علـــى أن  مـــن نظـــام العمـــل. والتـــي 
يلتـــزم صاحـــب العمـــل باالحتفـــاظ فـــي مقـــر 

ــة: ــتندات التاليـ ــل بالمسـ العمـ
ـــة للحـــدث أو شـــهادة رســـمية 	  بطاقـــة الهوي

بميـــالده
للعمـــل 	  الصحيـــة  باللياقـــة  شـــهادة 

ــادرة مـــن طبيـــب مختـــص،  المطلـــوب، صـ
صحيـــة جهـــة  مـــن  عليهـــا  ومصـــدق 

موافقة ولي أمر الحدث	 

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة:   

االطـالع علـى الملف الخـاص بالحدث ويجب 
أن يتضمـن المسـتندات التاليـة كمسـتندات 

أساسية:

االطالع على صورة من إثبات الهوية	 

الصحيـة 	  اللياقـة  شـهادة  علـى  االطـالع 
معتمـدة جهـة  مـن  مصدقـة  للحـدث 

االطـالع علـى موافقـة ولـي األمـر علـى 	 
عمـل الحـدث سـواء ورقيـة  أو إلكترونيـة

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
51

نص املخالفة:
عدم استيفاء شـــروط تشغيل األحداث المنصوص 

عليها في المادة )165(.

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـــى صاحـــب العمـــل االلتـــزام بعـــدم تشـــغيل 
المـــرأة العاملـــة لديـــه بعـــد الـــوالدة بـــأي حـــال مـــن 
ـــة للوضـــع. األحـــوال خـــالل الســـتة أســـابيع التالي

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة:  

التأكد من وجود عامالت في مكان العمل	 

صورة من عقود عمل العامالت	 

صورة من هوية العامالت	 

من 	  للموظفات  الطبي  السجل  مراجعة 
اإلجازات الطبية وإبالغ الوالدة

الحضور واالنصراف 	  االطالع على سجل 
فترة  أي  عن  البصمة  تقرير  أو  للعامالت 

يتم طلبها

 سؤال العامالت وأخذ إفادتهن	 

وقـــد تـــم توضيـــح ضوابـــط عامـــة لتشـــغيل النســـاء فـــي كافـــة األنشـــطة، و ضوابـــط تشـــغيل 
النســـاء فـــي كافـــة األنشـــطة التـــي فيهـــا اســـتقبال عمـــالء وضوابـــط تشـــغيل النســـاء فـــي فتـــرة 

ـــطة. ـــة األنش ـــي كاف ـــل ف ـــن اللي م

املخالفة
05

نص املخالفة:
تشـــغيل صاحب العمل النســـاء بعـــد الوضع خالل 

الستة أســـابيع التالية.

الغرامة

10.000
ريال

تتعدد بتعدد العامالت

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـى صاحـب العمـل االلتـزام بمـا ورد فـي 

)التنظيـم   215739 رقـم  الـوزاري  القـرار 

المـرأة(. عمـل  لبيئـة  الموحـد 

الغرامة

25.000
ريال

املخالفة
06

نص املخالفة:
عـــدم توفيـــر مـــكان عمل للنســـاء العامـــالت يتميز 
بالخصوصيـــة واالســـتقاللية في بيئـــة العمل غير 
المخصصـــة الســـتقبال العمالء ومقابلـــة الجمهور 
وفق الضوابط العامة لتشـــغيل النســـاء في كافة 

األنشـــطة وفق القـــرار الوزاري.

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

مخصصة 	  غير  العمل  بيئة  أن  من  التأكد 
الستقبال العمالء ومقابلة الجمهور

التأكد من وجود عامالت في مكان العمل	 

)سواء 	  العامالت  عقود  على  االطالع 
ورقية أو إلكترونية( 

)سواء 	  العامالت  هوية  على  االطالع 
ورقية أو إلكترونية(

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/215739_0.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/215739_0.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/215739_0.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علــى صاحــب العمــل االلتــزام بتوفيــر حراســة 
أمنيــة كافيــة )مثــل أن يتــم توفيــر حراســة عنــد 
المداخــل الرئيســية( أو نظــام أمنــي إلكتروني 

)مثــل كاميــرات مراقبــة(.
وبالنســبة للمحــالت داخــل األســوق المفتوحة 
فيكتفــى  )المــوالت(  المغلقــة  واألســواق 
بمــا يتــم توفيــره مــن حراســة أمنيــة أو نظــام 
شــريطة  نفســه  الســوق  مــن  إلكترونــي 
النظــام  أو  األمنيــة  الحراســة  تغطــي  أن 

كاملــة. الســوق  أنحــاء  اإللكترونــي 

المفتش منه  يتحقق  ما  ضمن   من 
أثناء الزيارة:  

داخــل 	  أو  خــارج  تفقديــة  بجولــة  القيــام 
ة لمنشــأ ا

االطــالع علــى عقــود التشــغيل للحراســات 	 
األمنيــة ومطابقتهــا بالفعــل

األمــن 	  حــراس  هويــات  علــى  االطــالع 
إن اســتدعى األمــر ذلــك وعقــد الشــركة 

معهــا المتعاقــد  األمنيــة 
مراجعة تصاريح الدفاع المدني والتصاميم 	 

المعتمدة
الخدمــات 	  أو  األمنــي  بالمســؤول  اللقــاء 

المنشــأة فــي  المســاندة 
التأكد من وجود عامالت في مكان العمل.	 
عمــل 	  عقــود  مــن  صــورة  علــى  االطــالع 

العامــالت
االطالع على صورة من هوية العامالت	 
االطالع على سجل الحضور واالنصراف	 
فــي حــال توفيــر نظــام أمنــي إلكترونــي 	 

التأكــد مــن تشــغيله وعــدم تعطلــه وعلــى 
أن يشــمل المســتودعات

الغرامة

20.000
ريال

املخالفة
07

نص املخالفة:
عـــدم توفيـــر حراســـة أمنيـــه كافيـــة أو نظـــام 
أمنـــي إلكترونـــي مناســـب لكافـــة المنشـــآت 

للنســـاء. المشـــغلة 

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

العمــل 	  مــكان  فــي  بجولــة  القيــام 
المقاعــد وجــود  مــن  والتأكــد  للمعاينــة 

بالعامالت 	  الجماعي  أو  المنفرد  اللقاء 
للتأكد من تواجد المقاعد في كل وقت

لــكل 	  التأكــد مــن توفــر مقعــد مناســب 
أو  الجلــوس  عملهــا  يتطلــب  عاملــة 
التواجــد الدائــم فــي مقــر العمــل مثــل 
خدمــة  مكاتــب  المبيعــات،  محاســبة 
النســائية  األمنيــة  الحراســات  العمــالء، 
حكمهــا فــي  ومــا  المكتبيــة  العمــل  بيئــة 

توفيــــر عــــدد مقاعــد بعــــدد العامــــالت 	 
ــاونترات /  ــات )كـ ــة المبيعــ ــف محـاسبـ خلـ
العامــالت  لبقيـــة  ويكتفــى  كاشيــــرات( 
فــي  للعمــالء  الموفــرة  المقاعــد 

ض لمعــر ا

التأكــد مــن مالئمــة المقاعــد لألشــخاص 	 
ذوي اإلعاقــة فــي حــال توظيفهــم

بتوفيـر  االلتـزام  العمـل  صاحـب  علـى 

أدائهـن  أثنـاء  للعامـالت  مناسـبة  مقاعـد 

أعمالهـن علـى سـبيل المثال وليس الحصر 

العمـالء  خدمـة   - المبيعـات  )محاسـبة 

المكتبيـة(. -األعمـال 

الغرامة

5.000
ريال

املخالفة
08

نص املخالفة:
عدم توفير مقاعـــد للعامالت في أماكن العمل 

تأمينا الســـتراحتهن خالل ساعات العمل.

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

ــر مــكان  ــزام بتوفي ــى صاحــب العمــل االلت عل
وأماكــن  أعــداد  )بحســب  أماكــن  عــدة  أو 
العامــالت( مخصــص ومهيــأ والئــق )وُيعنــى 
المــكان  ونظافــة  المســاحة  مناســبة  بذلــك 
الصــالة  ألداء  عملهــن(  مــكان  مــن  وقربــه 
الرســمية(  االســتراحة  )أوقــات  واالســتراحة 

مــع توفــر دورات ميــاه خاصــة بهــن.
ويكتفــى فــي األســواق المغلقــة / المــوالت 

بمــا توفــره إدارة الســوق.

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

مرافــق 	  فــي  ميدانيــة  بجولــة  القيــام 
ة لمنشــأ ا

التأكــد مــن وجــود عامــالت فــي مــكان 	 
لعمــل ا

الخاصــة 	  المتطلبــات  توفــر  مــن  التأكــد 
االســتراحة ومــكان  الصــالة  أداء  بمــكان 

الغرامة

20.000
ريال

املخالفة
09

نص املخالفة:
عدم توفيـــر مكان مخصص ومهيـــأ للعامالت ألداء 
الصـــالة واالســـتراحة وتوفيـــر دورات ميـــاه خاصة 
وفق الضوابط العامة لتشـــغيل النســـاء في كافة 

األنشطة.

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

بعــدم  االلتــزام  العمــل  صاحــب  علــى 
النســاء  مــن  اثنتيــن  مــن  أقــل  تشــغيل 
العامــالت فــي الورديــة الواحــدة فــي حــال 
مقــر  نفــس  فــي  ورجــال  نســاء  تشــغيل 
المــوالت  ذلــك  مــن  ويســتثنى  العمــل، 

التجاريــة.

الغرامة

15.000
ريال

املخالفة
10

نص املخالفة:
تشـــغيل أقل مـــن اثنتيـــن مـــن النســـاء العامالت 
فـــي الورديـــة الواحـــدة فـــي حال تشـــغيل نســـاء 

ورجـــال فـــي نفـــس مـــكان العمل.

المفتش منه  يتحقق  ما  ضمن   من 
أثناء الزيارة:  

القيام بجولة ميدانية في مقر المنشأة 	 

سؤال العامالت وأخذ إفاداتهن	 

التأكــد مــن وجــود عامــالت فــي مــكان 	 
لعمــل ا

صورة من عقود عمل العامالت	 

سجل الحضور واالنصراف	 

مراعــاة أن الحــد األدنــى مــن العامــالت 	 
اثنتيــن فــي حــال وجــود عامــل أو عامليــن 
رجــال ولكــن فــي حــال عــدم وجــود عامليــن  
رجــال فــي نفــس مــكان العمــل فيســمح 

بتشــغيل عاملــة واحــدة فقــط

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـــى صاحـــب العمـــل االلتـــزام بمـــا ورد فـــي 
)التنظيـــم   215739 رقـــم  الـــوزاري  القـــرار 
تـــم  وقـــد  المـــرأة(،  عمـــل  لبيئـــة  الموحـــد 
توضيـــح ضوابـــط عامـــة لتشـــغيل النســـاء فـــي 
ـــط تشـــغيل النســـاء  ـــة األنشـــطة، و ضواب كاف
فـــي كافـــة األنشـــطة التـــي فيهـــا اســـتقبال 
ـــرة  عمـــالء وضوابـــط تشـــغيل النســـاء فـــي فت

مـــن الليـــل فـــي كافـــة األنشـــطة.

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

التأكــد مــن وجــود عامــالت فــي مــكان 	 
لعمــل ا

صورة من عقود عمل العامالت	 

صورة من هوية العامالت	 

سجل الحضور واالنصراف	 

أخــذ جولــة ميدانيــة تفقديــة فــي مقــر 	 
المنشــأة

سؤال العامالت وأخذ إفادتهن	 

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
11

نص املخالفة:
عــدم االلتــزام بضوابــط تشــغيل النســاء فــي كافــة 
وفــق عمــالء  اســتقبال  فيهــا  التــي   األنشــطة 

القرار الوزاري

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
file:https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/215739_0.pdf
file:https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/215739_0.pdf
file:https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/215739_0.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/215739_0.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علــى صاحــب العمــل االلتــزام بعــدم تشــغيل 
النســاء أو األحــداث فــي المهــن أو الصناعــات 

الخطــرة أو المحظــورة، مــع مراعــاة مايلــي:

 المقصــود بأعمــال ومهــن خطــرة أو ضــارة:
واألعمــال  المهــن  منــه  بقــرار  الوزيــر  يحــدد 
التــي ُتعــد خطــرة أو ضــارة ومــن شــأنها أن 
تعــرض النســاء ألخطــار أو أضــرار محــددة ممــا 
تقييــده  أو  فيهــا  عملهــن  حظــر  معــه  يجــب 

خاصــة. بشــروط 

 المقصود بالحدث:
الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره 

ولم يبلغ الثامنة عشرة.

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
41

نص املخالفة:
أو  األعمـــال  فـــي  األحـــداث  أو  المـــرأة  تشـــغيل 
الصناعات أو المهن الخطـــرة أو الضارة أو المحظور 

فيها. عملهـــم 

المفتش منه  يتحقق  ما  ضمن   من 
أثناء الزيارة:  

التأكــد مــن النشــاط الحقيقــي بأخــذ جولــة 	 
فــي المنشــأة

ــى 	  ــى العقــود والحصــول عل االطــالع عل
ــد مــن المهــام نســخ منهــا والتأك

لقــاء العامليــن والعامــالت بشــكل فــردي 	 
أو جماعــي للتأكــد مــن المهــام الفعليــة

االطــالع علــى جميــع الهويــات للتأكــد مــن 	 
ــا والحصــول  ــه نظامي العمــر المســموح ب

علــى صــور منهــا
التأكــد مــن وجــود عامــالت أو أحــداث فــي 	 

مــكان العمل
سجل الحضور واالنصراف	 

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

بعـــدم  االلتـــزام  العمـــل  صاحـــب  علـــى 
ــد  ــل ويقصـ ــن الليـ ــرة مـ ــاء فتـ ــغيل النسـ تشـ
بذلـــك أي عمـــل يـــؤدى خـــالل الفتـــرة مـــن 
الســـاعة الحاديـــة عشـــرة مســـاء إلـــى الســـاعة 
السادســـة صباحـــا. )القـــرار الـــوزاري الخـــاص 

الليلـــي( بالعمـــل 

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

الحضــور 	  ســجالت  علــى  االطــالع 
البصمــة تقريــر  أو  واالنصــراف 

مراجعــة عقــود العمــل للتأكــد مــن فتــرات 	 
العمــل

التأكــد مــن وجــود عامــالت فــي مــكان 	 
لعمــل ا

الغرامة

15.000
ريال

املخالفة
42

نص املخالفة:
عـــدم االلتزام بضوابط تشـــغيل النســـاء في فترة 

من الليـــل في كافة األنشـــطة.

تتعدد بتعدد العامالت

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%2018632%20%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%201441.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%2018632%20%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%201441.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

الغرامة

25.000
ريال

املخالفة
44

نص املخالفة:
عـــدم وجـــود مـــكان لرعايـــة األطفـــال أو دار حضانة 
للمنشـــأة التي تشـــغل )50( عاملة فأكثر وبلغ عدد 

األطفـــال )10( فأكثـــر للعامالت.

من ضمن ما يتحقق منه المفتش أثناء الزيارة: 
من 	  والتأكد  الموظفات  ملفات  على  االطالع 

الحاالت االجتماعية وعدد األطفال
مكتملة 	  حضانة  وجود  من  للتأكد  بجولة  القيام 

االشتراطات أو وجود عقد مع حضانة في نفس 
المدينة

أخذ اإلفادات من العامالت	 
ضيافة 	  مركز  ترخيص  من  صورة  على  االطالع 

وزارة  االجتماعية في  التنمية  األطفال من وكالة 
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

التأكد من وجود عامالت في مكان العمل	 
االطالع على صورة من عقود عمل العامالت	 
االطالع على صورة من هوية العامالت	 
االطالع على سجل الحضور واالنصراف	 
من 	  والتأكد  الموظفات  ملفات  على  االطالع 

الحاالت االجتماعية وعدد األطفال
لرعاية 	  مكان  توفر  مدى  على  االطالع  مراعاة 

األطفال مع االلتزام بالضوابط التنظيمية في حال 
كان عدد العامالت 50 فأكثر وعدد األطفال 10 فأكثر 

الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات
مراعاة االطالع على مدى توفر دار حضانة للمنشأة 	 

مع االلتزام بالضوابط التنظيمية في حال كان عدد 
تقل  الذين  األطفال  لرعاية  فأكثر   100 العامالت 

أعمارهم عن ست سنوات

ـــكان  ـــر م ـــزام بتوفي ـــى صاحـــب العمـــل االلت عل
ــه  ــد بـ ــأة ويقصـ ــال فـــي المنشـ ــة األطفـ رعايـ
مـــكان مهيـــأ ومناســـب يتوافـــر فيـــه العـــدد 
أطفـــال  لرعايـــة  المربيـــات،  مـــن  الكافـــي 
العامـــالت الذيـــن تقـــل أعمارهـــم عـــن ســـت 
األطفـــال  عـــدد  بلـــغ  إذا  وذلـــك  ســـنوات، 
عشـــرة فأكثـــر وعـــدد العامـــالت 50 فأكثـــر، مـــع 
ــاة بـــأن المقصـــود بتوفيـــر دار الحضانـــة  مراعـ
للمنشـــأة هـــو أن ينشـــئ صاحـــب العمـــل 
بنفســـه أو بالمشـــاركة مـــع أصحـــاب عمـــل 
آخريـــن فـــي المدينـــة نفســـها، أو يتعاقـــد مـــع 
دار للحضانـــة قائمـــة لرعايـــة أطفـــال العامـــالت 
الذيـــن تقـــل أعمارهـــم عـــن ســـت ســـنوات 
وعـــدد العامـــالت مائـــة عاملـــة فأكثـــر فـــي 

مدينـــة واحـــدة.

لالطـــالع علـــى قـــرار الضوابـــط التنظيميـــة 
لمراكـــز ضيافـــة األطفـــال األهليـــة

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

تنظيـــم  وضـــع  العمـــل  صاحـــب  علـــى 
الشـــتراطات زي العاملين لديه نســـاًء ورجااًل 
وأن تتضمـــن تعليمـــات مكتوبـــة بما يضمن 
ـــن مظهر  تقيـــد العامليـــن بالـــزي الـــذي يؤمِّ
مهنـــي الئـــق ويتناســـب مـــع مهـــام العامل 
فـــي مـــكان العمـــل، والعقوبـــات المترتبـــة 
علـــى مخالفتـــه، علـــى أن تقـــوم المنشـــأة 
باإلعـــالن عن تلـــك االشـــتراطات علـــى حده 
فـــي مـــكان ظاهـــر بالمنشـــأة أو أي وســـيلة 
أخـــرى تكفـــل علـــم الخاضعيـــن لهـــا بأحكامها

وإقرارهم بالعلم بها.

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

االطالع على ملفات الموظفات 	 

القيام بجولة في مقر المنشأة	 

أخذ اإلفادات من العامالت	 

التعليمـــات 	  أو  الالئحـــة  علـــى  االطـــالع 
زي  واشـــتراطات  لضوابـــط  المكتوبـــة 
أو  )ورقيـــة  كانـــت  ســـواء  العامليـــن  

إلكترونيـــة(

التعميـــم 	  أو  اإلعـــالن  علـــى  االطـــالع 
الصـــادر عـــن ضوابـــط واشـــتراطات زي 
العامليـــن  وآليـــات تبليـــغ العامليـــن عنه 
ســـواء كان ذلـــك )ورقيـــًا أو إلكترونيـــًا(

الغرامة

5.000
ريال

املخالفة
45

نص املخالفة:
عـــدم وضـــع تعليمـــات مكتوبـــة تلـــزم العامـــالت 

المحتشـــم. اللبـــاس  بضوابـــط 

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـــى صاحـــب العمـــل االلتـــزام بتطبيـــق 
العامليـــن.  زي  اشـــتراطات 

الغرامة

2.000
ريال

املخالفة
46

نص املخالفة:
عـــدم إيقـــاع العقوبة من قبل صاحـــب العمل على 
العاملـــة غير الملتزمـــة بالتعليمات التـــي وضعتها 

المنشـــأة لضوابط اللباس المحتشـــم.

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

العقوبــات 	  ســجل  علــى  االطــالع 
ت ا ر ا نــذ إل ا و

مراجعة ملف الموظفة	 
مقابلــة مديــر المــوارد البشــرية أو مــن 	 

ينوبــه
أخذ اإلفادات من العامالت	 
التأكــد مــن وجــود عامــالت فــي مــكان 	 

لعمــل ا
صورة من عقود عمل العامالت	 
صورة من هوية العامالت	 
سجل الحضور واالنصراف	 
سجل تقييد الغرامات على العامالت	 
صورة من مسيرات الرواتب	 
من 	  للتأكد  العامالت  من  عينية  مقابلة 

إطالعهن على ضوابط اللباس للمنشأة

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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خامسًا: االلتزامات تجاه العاملين غير السعوديين
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـــى صاحـــب العمـــل االلتـــزام بعـــدم بيـــع 
تأشـــيرات العمـــل الصـــادرة لـــه أو التوســـط 
فـــي بيعهـــا، ويشـــمل ذلـــك اإلعـــالن عنهـــا 
فـــي أي وســـيلة كانت، أو توكيـــل بيعها إلى 

آخر. طـــرف 

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة: 

االطالع على قائمة التأشـــيرات الصادرة 	 
لصاحـــب العمـــل ومقارنتها بكشـــوفات 

العامليـــن وهوياتهـــم ورخص العمل

االطالع على المســـتندات المثبتة لحالة 	 
 – ســـندات   – ماليـــة  )إيصـــاالت  البيـــع 
عقـــود – حواالت... إلخ( أو وســـيلة أخرى 

تثبـــت البيع أو التوســـط فـــي البيع

الغرامة

50.000
ريال

نص املخالفة:
التوســـط أو  العمـــل  تأشـــيرات  ببيـــع   القيـــام 

في بيعها.

تتعدد بتعدد التأشيرات

املخالفة
04

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

تمكيـن  بعـدم  االلتـزام  العمـل  صاحـب  علـى 
العامـل غيـر السـعودي مـن ممارسـة أي مهنـة 
أو عمـل غيـر مسـجل في رخـص العمل الصادرة 
للعامل من الوزارة، وال يجوز لغير السعودي أن 
يمـارس عمـال، وال يجـوز أن يسـمح له بمزأولته، 
إال بعـد الحصـول علـى رخصـة عمـل مـن الـوزارة 
وفـق النمـوذج الـذي ُتعـده لهذا الغـرض، وفيما 
يلـي الشـروط لمنـح الرخصة حسـب مـا ورد في 

المـادة 33 مـن نظـام العمـل.

الغرامة

20.000
ريال

املخالفة
14

نص املخالفة:
قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير الســـعودي 

بالعمـــل دون الحصول على رخصة عمل.

المفتـــش  مـــن ضمـــن مـــا يتحقـــق منـــه 
أثناء الزيارة: 

االطـــالع علـــى رخـــص العمـــل للعاملين 	 
الوافديـــن وهوياتهـــم وعقـــود العمـــل 
أو  إلكترونيـــة  )ســـواء  بهـــم  الخاصـــة 
ورقيـــة( وذلـــك للتأكد من عدم تشـــغيل 
عامـــل مـــن الفئـــات الغيـــر مصـــرح لهـــا 
بالعمـــل من الجنســـين كالعامل المنزلي 

والســـائق الخـــاص
ســـؤال العامل/ العامليـــن وأخذ إفادتهم 	 

حـــول طبيعة عملهم

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D9%86%D8%B8%D9%80%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%80%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%80%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20_0.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـــى صاحـــب العمـــل االلتـــزام بضمـــان أن 
ـــه فعـــال  يتوافـــق عمـــل الوافـــد الـــذي يقـــوم ب
مـــع المهنـــة المدونـــة فـــي رخصـــة عملـــه، 
ــر  ــي غيـ ــتغال فـ ــل االشـ ــى العامـ ــر علـ ويحظـ
النظاميـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  قبـــل  مهنتـــه 
لتغييـــر المهنـــة عـــن طريـــق قنـــوات الـــوزارة 

لذلـــك. المخصصـــة 

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة:

االطـــالع علـــى هويـــات العامليـــن ورخـــص 	 
عملهـــم وعقـــود العمـــل )ســـواء إلكترونيـــة 
أو ورقيـــة( للتحقـــق مـــن توافـــق مهـــن 
ــع  ــة فـــي إقاماتهـــم مـ العامليـــن المدونـ
ــا  ــل ومقارنتهـ ــود العمـ ــي عقـ ــرد فـ ــا يـ مـ
بمـــا يقومـــون بـــه علـــى أرض الواقـــع 
العمالـــة  أو  المنشـــأة  عمالـــة  )ســـواء 
بموجـــب  المنشـــأة  لـــدى  المســـتأجرة 

ــر ــود أجيـ عقـ
ـــة للتحقـــق مـــن توافـــق 	  ـــة ميداني أخـــذ جول

النشـــاط المرخـــص بمزاولتـــه والنشـــاط 
ــع ــارس علـــى أرض الواقـ الممـ

التحقـــق مـــن أي وثيقـــة تثبـــت تعديـــل 	 
ـــل صاحـــب العمـــل  ـــة العامـــل مـــن قب مهن

قبـــل وقـــت الزيـــارة
ـــذ إفادتهـــم 	  ـــن وأخ ســـؤال العامل/العاملي

حـــول طبيعـــة عملهـــم

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
15

نص املخالفة:
غيـــر  العامـــل  العمل بتمكيـــن  صاحـــب  قيـــام 
الســـعودي بالعمل في مهنة غيـــر المهنة المدونة 

عمله. رخصـــة  فـــي 

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://www.ajeer.com.sa/
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـــى صاحـــب العمـــل االلتـــزام عنـــد توظيـــف 
مرافقـــي المقيميـــن ) إبـــن / إبنـــة / زوجـــة  
/ زوج (  بالحصـــول علـــى تصريـــح ســـاري 
المفعـــول لـــكل مرافـــق وفـــق الشـــروط 
ـــر(.  ـــوزارة )أجي ـــا ال ـــي تضعه ـــراءات الت واإلج
وهـــي بوابـــة تهـــدف إلـــى تنظيـــم العمـــل 
المؤقـــت وتيســـير الوصـــول إلـــى القـــوى 

ــة. ــدة فـــي المملكـ ــة المتواجـ العاملـ

الغرامة

25.000
ريال

املخالفة
16

نص املخالفة:
توظيـــف المرافقيـــن دون الحصـــول علـــى تصريح 
ســـاري المفعول وفق الشـــروط واإلجـــراءات التي 

الوزارة. تضعهـــا 

مـــن ضمـــن مـــا يتحقـــق منـــه المفتـــش أثنـــاء 
الزيـــارة: 

االطـــالع علـــى هويـــات العامليـــن ورخـــص 	 
عملهـــم )ســـواء ورقيـــة  أو إلكترونيـــة(

ــا 	  ــر وصالحيتهـ ــود أجيـ االطـــالع علـــى عقـ
ــة( ــة أو إلكترونيـ ــواء ورقيـ )سـ

االطـــالع علـــى تأشـــيرات دخـــول العامليـــن 	 
)ســـواء ورقيـــة أو إلكترونيـــة(

وأخـــذ 	  العامليـــن   / العامـــل  ســـؤال 
عملهـــم طبيعـــة  حـــول  إفادتهـــم 

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://www.ajeer.com.sa/


سادسًا: التزامات خاصة بالتوطين
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

بعـــدم  االلتـــزام  العمـــل  صاحـــب  علـــى 
توظيـــف عمالـــة غير ســـعودية فـــي مهن 
بموجـــب  الســـعوديين  علـــى  مقصـــورة 
قـــرارات  أو  الوزاريـــة  التوطيـــن  قـــرارات 

المناطقيـــة. التوطيـــن 

المفتـــش  مـــن ضمـــن مـــا يتحقـــق منـــه 
أثناء الزيارة: 

التحقـــق مـــن النشـــاط الفعلـــي الممـــارس 	 
علـــى أرض الواقـــع وشـــموليته لقـــرارات 

التوطيـــن المختلفـــة
التحقـــق مـــن إثباتـــات العامليـــن ومهنهـــم 	 

وعملهـــم  اإلقامـــات  فـــي  المقيـــدة 
الواقـــع علـــى أرض  الفعلـــي 

التحقـــق مـــن نســـب التوطيـــن الخاصـــة 	 
ـــزام المنشـــأة بهـــا أو  بالنشـــاط ومـــدى الت

ــة ــن الموطنـ بالمهـ
كشـــوف 	  العقـــود،  علـــى  االطـــالع 

التســـجيل بالتأمينـــات، كشـــوف الحضـــور 
اإلجـــازات قـــرارات  واالنصـــراف، 

الغرامة

20.000
ريال

املخالفة
20

نص املخالفة:
توظيـــف عمالة غير ســـعودية في مهـــن مقصورة 

السعوديين. على 

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

بتمكيـــن  االلتـــزام  العمـــل  صاحـــب  علـــى 
ــف  ــل بالوظائـ ــعوديات بالعمـ ــالت السـ العامـ
الســـعوديات  العامـــالت  علـــى  المقصـــورة 
ـــرار  ـــواردة فـــي الق ـــة ال فـــي األنشـــطة المؤنث

.215738 رقـــم  الـــوزاري 

المفتش منه  يتحقق  ما  ضمن   من 
أثناء الزيارة: 

الفعلي وشموليته 	  النشاط  التحقق من 
بقرارات التأنيث

أخذ جولة ميدانية يتم من خاللها االطالع 	 
المنشأة  في  العاملين  توزيع  على 
وطبيعة عمل المنشأة من حيث األقسام 
المتعددة أو كونها قسم واحد خاص ببيع 

المستلزمات المؤنثة

سؤال العامالت وأخذ إفاداتهن	 

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
21

نص املخالفة:
تشـــغيل العامليـــن مـــن الذكـــور الســـعوديين في 
الوظائف المقصورة على العامالت الســـعوديات.

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/215738.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/215738.pdf


سابعًا: التزامات متعلقة بحقوق العاملين



60

ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

بعـــدم  االلتـــزام  العمـــل  صاحـــب  علـــى 
االحتفـــاظ بالوثائـــق الرســـمية للعامـــل الوافـــد 
ـــواز الســـفر أو اإلقامـــة أو  ـــك ج ـــه ومـــن ذل لدي
ـــن للعامـــل أو أســـرته، وينبغـــي  بطاقـــة التأمي
علـــى صاحـــب العمـــل تمكيـــن العامـــل مـــن 
االحتفـــاظ بكافـــة وثائقـــه الرســـمية طـــوال 

ــه. ــدة عملـ مـ

المفتــش منــه  يتحقــق  مــا  ضمــن   مــن 
أثناء الزيارة:

للتحقق 	  إفادتهم  وأخذ  العاملين  سؤال 
من وجود وثائقهم معهم

االطالع على مالدى المنشأة من اثباتات 	 
بطلب  تم  للوثائق  استالمها  أن  تفيد 

العامل

الغرامة

5.000
ريال

املخالفة
17

نص املخالفة:
قيـــام صاحب العمل باالحتفاظ بجواز ســـفر العامل 
أو إقامـــة العامل أو بطاقـــة التأمين الطبي للعامل 

أسرته. وأفراد 

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـى صاحـب العمـل االلتـزام بدفـع كافـة 
تكاليف التوظيف الخاصة والرسوم المالية  
الخاصـة بالعامـل الوافـد لديه، على سـبيل 
رخصـة  وتجديـد  إصـدار  الحصـر  ال  المثـال 
العمـل، واالمتنـاع فـي كافـة األحـوال عـن 

تحميـل العامـل هـذه التكاليـف.

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
18

نص املخالفة:
قيـــام صاحـــب العمل بتحميـــل العامل الرســـوم أو 

بها. الملـــزم  التكاليف 

المفتش منه  يتحقق  ما  ضمن   من 
أثناء الزيارة: 

سؤال صاحب المنشأة والتحقق من إفادته	 
سؤال العاملين وأخذ إفادتهم	 
في حال وجود بالغ أو شكوى يتم التحقق 	 

نسخ  وأخذ  العامل  من  إقرار  وأخذ  منها 
العامل  دفع  تثبت  التي  المستندات  من 

لتكاليف التوظيف
للتحقق 	  المنشأة  في  العاملين  سؤال 

في حال ما إذا تم تحميل أيا منهم تكاليف 
التوظيف أو الرسوم المالية

األجور 	  مصروفات  سجل  على  االطالع 
للتحقق من وجود خصومات من أجر العامل 

دون استناد نظامي
دفع 	  إلى  يشير  وجود سند  التحقق من   

العمل  صاحب  ملزم  رسوم  أي  العامل 
بدفعها مثل اصدار وتجديد رخصه العمل 

وتجديد االقامة

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـــى صاحـــب العمـــل االلتـــزام بعـــدم تســـجيل 
لـــدى  علمـــه  دون  ســـعودي  موظـــف  أي 
التأمينـــات االجتماعيـــة أو االتفـــاق علـــى أجـــر 
وااللتـــزام  عمـــل،  أي  بـــدون  معـــه  شـــهري 
بتســـجيل العامليـــن الســـعوديين لديـــه فـــي 

االجتماعيـــة. التأمينـــات 

مـن ضمـن مـا يتحقـق منـه المفتـش أثنـاء 
الزيـارة:  

االطالع على عقود العمل لكافة العاملين. 	 
في 	  العاملين  هويات  على  االطالع 

المنشأة 
االطالع على سجل المنشأة في التأمينات 	 

االجتماعية 
االطالع على كشف الحضور واالنصراف 	 

للعاملين في المنشأة
االطالع على مسيرات األجور 	 
سؤال العاملين وأخذ إفادتهم	 
التواصل مع العاملين المسجلين بالمنشأة 	 

دون وجودهم والتحقق من أماكن عملهم 
واألعمال المكلفين بها

الغرامة

25.000
ريال

املخالفة
19

نص املخالفة:
قيـــام صاحب العمل بتســـجيل شـــخص ســـعودي 

ضمـــن عمـــال المنشـــأة دون علمـــه أو موافقته.

تتعدد بتعدد األشخاص 
المسجلين

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

بتأهيـل  االلتـزام  العمـل  صاحـب  علـى 
وتدريـب العامليـن السـعوديين لديـه فـي 
حـال كان لـدى المنشـأة )50( عامـل فأكثـر، 
بشـكل  والتأهيـل  التدريـب  يتـم  أن  علـى 
سـنوي وذلـك لمـا ال يقـل عـن )%12( مـن 
إجمالي العاملين السعوديين حتى يتمكن 
العامليـن مـن أداء مهامهـم وأعمالهم في 

المنشـأة بشـكل أكثـر فاعليـة.

الغرامة

5.000
ريال

املخالفة
22

نص املخالفة:
عـــدم قيـــام المنشـــأة التـــي تســـتخدم )50( عامل 
فأكثـــر بتأهيـــل أو تدريب ما ال يقـــل عن )%12( من 

عمالها الســـعوديين ســـنويا علـــى أعمالها.

أثناء  المفتش  منه  يتحقق  ما  ضمن  من 
الزيارة: 

االطالع على ملفات قسم التدريب لدى 	 
المنشأة

سؤال العاملين وأخذ إفادتهم	 
االطالع على عقود العمل لكافة العاملين	 
في 	  العاملين  هويات  على  االطالع 

المنشأة 
االطالع على سجل المنشأة في التأمينات 	 

االجتماعية

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

ـــام  ـــدم القي ـــزام بع ـــب العمـــل االلت علـــى صاح
ــًا أو  ــل ورقيـ ــن العامـ ــب عـ ــالغ تغيـ ــم بـ بتقديـ
إلكترونيـــًا وهـــو علـــى رأس العمـــل بقصـــد 
ـــه  ـــه والضغـــط علي ـــزاز العامـــل أو اإلضـــرار ب ابت

ــر. ــبب آخـ أو ألي سـ

مـن ضمـن مـا يتحقـق منـه المفتـش أثنـاء 
الزيـارة: 

سؤال صاحب  العمل وأخذ إفادته	 
ســـؤال العامليـــن فـــي المنشـــأة والتحقـــق 	 

مـــن وجـــود العامـــل بالمنشـــأة
االطالع على عقد عمل العامل	 
االطالع على مسيرة الرواتب	 
االطـــالع علـــى ســـجل الحضـــور والغيـــاب 	 

)قائمـــة البصمـــة(

الغرامة

20.000
ريال

املخالفة
23

نص املخالفة:
قيـــام صاحـــب العمـــل بتقديم بالغ غيـــر صحيح 
)كيـــدي( عـــن تغيب عامـــل من عمال منشـــآته.

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

بتمكيـن  االلتـزام  العمـل  صاحـب  علـى 
عمـل  عقـود  توقيـع  مـن  لديـه  العامليـن 
مكتوبـة وموثقة حسـب القـرار الوزاري رقم 

.156309
وبإمـكان صاحـب العمـل رفـع عقـود عمـل 
العامليـن لديـه عـن طريـق نظـام التأمينـات 
توثيـق  خاصيـة  خـالل  مـن  االجتماعيـة 
دليـل  علـى  االطـالع  وباإلمـكان  العقـود، 

لمسـتخدم. ا

الغرامة

1.000
ريال

املخالفة
24

نص املخالفة:
قيـــام صاحب العمل بتشـــغيل العامل بـــدون عقد 
عمـــل مكتـــوب أو موثـــق حســـب القـــرار الـــوزاري 

لذلك. المنظـــم 

أثناء  المفتش  منه  يتحقق  ما  ضمن  من 
الزيارة: 

التأكد من ملفات الموظفين تحتوي على 	 
عقود عمل )ورقية أو إلكترونية(

التأكد من توثيق عقد العامل إلكترونيًا	 
في 	  الموظفين  تسجيل  من  التأكد 

التأمينات  االجتماعية

عدم 	  من  للتحقق  العاملين  إفادة  أخذ 
أو  )ورقي  عمل  عقد  بدون  تشغيلهم 

إلكتروني(

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قرار%20وزاري%20اعتماد%20اطلاق%20برنامج%20توثيق%20العقود%20الكترونيا_توقيع.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قرار%20وزاري%20اعتماد%20اطلاق%20برنامج%20توثيق%20العقود%20الكترونيا_توقيع.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/دليل%20الخدمة%20لتوثيق%20العقود.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/دليل%20الخدمة%20لتوثيق%20العقود.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قرار%20وزاري%20اعتماد%20اطلاق%20برنامج%20توثيق%20العقود%20الكترونيا_توقيع.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قرار%20وزاري%20اعتماد%20اطلاق%20برنامج%20توثيق%20العقود%20الكترونيا_توقيع.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قرار%20وزاري%20اعتماد%20اطلاق%20برنامج%20توثيق%20العقود%20الكترونيا_توقيع.pdf


66

ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

الغرامة

15.000
ريال

بإعطـــاء  االلتـــزام  العمـــل  صاحـــب  علـــى 
العـــــامليـــــــن فـــي المنشـــأة الـــــــــــوقت الالزم 
لممارســـة حقوقهـــم دون خصـــم مـــن أجورهـــم 
وعلـــى صاحـــب العمـــل االمتنـــاع عـــن تشـــغيل 
ـــه  ـــم ينـــص علي ـــوة فـــي أي عمـــل ل العامـــل عن

عقـــد العمـــل.
ويقصد )بسخرة( جميع األعمال التي تفرض 
عنوة على العامل ولم ينص عليها في عقد 
العمل وتتم تحت التهديد بأي عقاب والتي 

ال يكون للعامل أداؤها بمحض اختياره أو 
التي قد تؤدي الى إهانة العامل أو التقليل 
من احترامه أو إنسانيته، ويستثنى من ذلك 
أي عمل أو خدمة تفرضها حاالت الطوارئ أو 
القوة القاهرة مثل حاالت الحـروب والحـــرائق 

والزالزل وغيرها.
ـــزام بتجنـــب كافـــة  وعلـــى صاحـــب العمـــل االلت
ومؤشـــرات  القســـري  العمـــل  مؤشـــرات 

االســـتغالل فـــي العمـــل.

مـن ضمـن مـا يتحقـق منـه المفتـش أثنـاء 
الزيـارة: 

إفادة صاحب المنشأة	 
من 	  والتأكد  العمال  موقع  على  االطالع 

مزاولة عملهم الفعلي بالتطابق مع عقد 
العمل

تهديد 	  بدون  عملهم  مزاولة  من  التأكد 
أو  منه  جزء  أو  الراتب  حجز  مثل  عقاب  أو 
تشغيله بعمل فوق إرادته أو غير منصوص 
عليه بعقد العمل ضمن المهام الفعلية 
للموظف وللتأكد من ذلك يتم االستفسار 

من الموظفين

املخالفة
25

نص املخالفة:
قيام صاحب العمل بتشغيل العامل سخرة.

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/نظام%20مكافحة%20الاتجار%20بالأشخاص.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/نظام%20مكافحة%20الاتجار%20بالأشخاص.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/نظام%20مكافحة%20الاتجار%20بالأشخاص.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

بمنـــح  االلتـــزام  العمـــل  صاحـــب  علـــى 
شـــهادة خدمـــة للعامـــل عنـــد انتهـــاء العالقـــة 
العامـــل دون  بنـــاء علـــى طلـــب  التعاقديـــة 
ــا قـــد  أي مقابـــل ودون تضميـــن الشـــهادة مـ
يســـيء إلـــى ســـمعة العامـــل أو يقلـــل مـــن 

فـــرص العمـــل األخـــرى مســـتقباًل.

مـن ضمـن مـا يتحقـق منـه المفتـش أثنـاء 
الزيـارة: 

التأكد من الشكوى المقدمة من العميل 	 
بعدم إعطائه شهادة الخدمة وفق الشروط 

المحددة
من 	  المقدم  الخطاب  على  االطالع 

الموظف بطلب شهادة الخدمة
االطالع على أي مسوغات تثبت استالم 	 

العامل لشهادة الخدمة
حال 	  في  الخدمة  شهادة  على  االطالع 

كانت المنشأة قدمتها للعامل

من 	  الموظف  اسم  إسقاط  من  التأكد 
التأمينات  االجتماعية

الغرامة

5.000
ريال

املخالفة
26

نص املخالفة:
عالقــة  انتهــاء  بعــد  العمــل  صاحــب  قيــام  عــدم 

العمــل بإعطــاء العامــل شــهادة خدمــة عنــد طلــب 
العامــل ذلــك، أو تضميــن الشــهادة مــا قــد يســيء 
ــل  ــرص العم ــن ف ــل م ــل أو يقل ــى ســمعة العام إل

أمامــه.

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـــى صاحـــب العمـــل االلتـــزام بـــأن يعيـــد 
للعامـــل جميـــع مـــا أودعـــه لديـــه مـــن شـــهادات 
ـــاز هـــذه  ـــه وال ينبغـــي احتج ـــق خاصـــة ب أو وثائ
ــب  ــى صاحـ ــي، علـ ــند نظامـ ــق دون سـ الوثائـ
العمـــل تمكيـــن العامـــل مـــن جميـــع الوثائـــق 
الخاصـــة بـــه بعـــد انتهـــاء العالقـــة التعاقديـــة.

مـن ضمـن مـا يتحقـق منـه المفتـش أثنـاء 
الزيـارة: 

االطالع على ملف العامل	 
تثبت 	  التي  المسوغات  على  االطالع 

استالم العامل جميع ما أودعه لدى صاحب 
انتهاء  بعد  ووثائق  شهادات  من  العمل 

العالقة التعاقدية

الغرامة

5.000
ريال

املخالفة
27

نص املخالفة:
عـــدم إعـــادة صاحـــب العمـــل للعامـــل بعـــد انتهاء 
عالقـــة العمل جميع مـــا أودعه لديه من شـــهادات 

وثائق. أو 

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

بتســجيل  االلتــزام  العمــل  صاحــب  علــى 
ــى العامــل فــي  ــا عل ــي يوقعه الغرامــات الت
ســجل خــاص، مــع بيــان اســم العامــل ومقــدار 
وســبب  الغرامــة  ومقــدار  اإلجمالــي  أجــره 

ذلــك. وتاريــخ  إيقاعهــا 
فــي  التصــرف  العمــل  لصاحــب  يجــوز  وال 
الغرامــات إال فيمــا يعــود بالنفــع علــى عمــال 
بهــذه  التصــرف  يكــون  أن  علــى  المنشــأة، 
فــي  العماليــة  اللجنــة  قبــل  مــن  الغرامــات 
المنشــأة، وفــي حالــة عــدم وجــود لجنــة يكــون 
التصــرف فــي الغرامــات بموافقــة الــوزارة.

مـن ضمـن مـا يتحقـق منـه المفتـش أثنـاء 
الزيـارة: 

 االطالع على سجل الغرامات والخصومات	 
االطالع على مسيرات وكشوف الرواتب	 
وجود 	  تثبت  التي  الوثائق  على  االطالع 

لجنة  عمالية
في 	  التصرف  ان  يثبت  ما  على  االطالع 

الغرامات تم من خالل اللجنة العمالية في 
المنشأة، أو بموافقة الوزارة في حال عدم 

وجود لجنة  عمالية
االطالع على المسوغات التي تثبت أوجه 	 

على  بالنفع  يعود  بما  الغرامات  صرف 
العاملين

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
28

نص املخالفة:
التـــي  الغرامـــات  فـــي  العمـــل  تصـــرف صاحـــب 
يوقعها علـــى العمال فيما ال يعـــود بالنفع عليهم 
أو دون الرجـــوع إلـــى اللجنة العمالية في المنشـــأة 
أو موافقـــة الـــوزارة فـــي حالـــة عـــدم وجـــود لجنة 

بالمنشـــأة. عمالية 

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـــى صاحـــب العمـــل االلتـــزام بدفـــع أجـــر 
العامـــل كامـــال وكل مبلـــغ مســـتحق لـــه بالعملـــة 
ــعودي“وذلك  ــال السـ ــالد “الريـ ــمية للبـ الرسـ
ـــكام المـــادة 90 مـــن نظـــام العمـــل.  ـــا ألح طبق

مـن ضمـن مـا يتحقـق منـه المفتـش أثنـاء 
الزيـارة: 

االطالع على مسيرات وكشوف الرواتب 	 
للفترة التي يراها المفتش

الغرامات 	  سجل  على  االطالع 
والخصومات

االطالع على المستندات النظامية التي 	 
أجر  من  مبالغ  أي  احتجاز  أو  حسم  تبرر 

العامل

االطالع على ملفات العاملين، وسجالت 	 
الحضور

االستحقاق 	  موعد  على  االطالع 

المنشأة  قبل  من  األجور  لدفع  المقرر 
والمنصوص عليه في الوثائق الرسمية 
عقد   – العمل  تنظيم  )الئحة  للمنشأة 
موعد  تحديد  عدم  حال  وفي  العمل( 
من  األول  اليوم  يعتبر  واضح  استحقاق 
كل شهر هو يوم استحقاق األجر الشهري

الغرامة

3.000
ريال

املخالفة
29

نص املخالفة:
عدم دفع أجـــور العاملين في مواعيد اســـتحقاقها 
المحـــددة أو دفعهـــا بغير العملة الرســـمية أو قيام 
صاحب العمـــل باحتجاز أجر العامـــل أو جزء منه دون 

قضائي. سند 

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـــى صاحـــب العمـــل االلتـــزام بدفـــع األجـــور 
األجـــور  ملـــف  برفـــع  وااللتـــزام  للعامليـــن 

بشـــكل شـــهري.
ويعـــد نظـــام حمايـــة األجـــور إحـــدى برامـــج 
عمـــل  بيئـــة  توفيـــر  إلـــى  الهادفـــة  الـــوزارة 
ــن  ــاص، مـ ــاع الخـ ــي القطـ ــة فـ ــبة وآمنـ مناسـ
وحفـــظ  الشـــفافية  مســـتوى  رفـــع  حيـــث 
يرصـــد  المتعاقدة، حيـــث  األطـــراف  حقـــوق 
لجميـــع  األجـــور  صـــرف  عمليـــات  النظـــام 
ــاع الخـــاص  العامليـــن والعامـــالت فـــي القطـ
)الســـعوديين والوافديـــن(، ويقيـــس مـــدى 
ـــزام المنشـــآت بدفـــع األجـــور فـــي الوقـــت  الت
بيـــن  عليهـــا  المتفـــق  وبالقيمـــة  المحـــدد، 
تقليـــص  إلـــى  هادفـــًا  التعاقـــد،  أطـــراف 
خالفـــات األجـــور بيـــن المنشـــآت والعمالـــة 

فـــي القطـــاع الخـــاص.

مـن ضمـن مـا يتحقـق منـه المفتـش أثنـاء 
الزيـارة: 

في 	  المدرجين  الموظفين  عدد  مطابقة 
ملف حماية األجور وعدد العمالة الفعلي 

بالطرق المناسبة
والمسوغات 	  المستندات  على  االطالع 

التي تبرر عدم رفع ملف حماية األجور، إن 
وجدت

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
30

نص املخالفة:
عـــدم التـــزام صاحـــب العمـــل برفـــع ملـــف حمايـــة 

األجـــور بشـــكل شـــهري.

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/ar/initiatives/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1
https://mlsd.gov.sa/ar/initiatives/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

فيمـــا يتعلـــق بيـــوم الراحـــة فـــي األســـبوع 
علـــى صاحـــب العمـــل االلتـــزام بمـــا ورد فـــي 

ــى: ــص علـ ــي تنـ ــادة 104 والتـ المـ
يـــوم الجمعـــة هـــو يـــوم الراحة األســـبوعية . 1

ـــوز لصاحـــب العمـــل  ـــع العمـــال. ويج لجمي
)بعـــد ابـــالغ مكتـــب العمـــل المختـــص( 
أن يســـتبدل هـــذا اليـــوم لبعـــض عمالـــه 
إلـــى أي يـــوم مـــن أيـــام األســـبوع، وعليـــه 
بواجباتهـــم  القيـــام  مـــن  يمكنهـــم  أن 
الدينيـــة وال يجـــوز تعويـــض يـــوم الراحـــة 

األســـبوعية بمقابـــل نقـــدي
بأجـــر . 2 األســـبوعية  الراحـــة  يـــوم  يكـــون 

ــة ــاعة متتاليـ ــن 24 سـ ــل عـ  كامـــل وال يقـ

وعلـــى صاحـــب العمـــل مراعـــاة االســـتثناءات 
بحســـب  الســـابقة  المـــادة  علـــى  الـــواردة 

.105 المـــادة 

وفيمـــا يتعلـــق بســـاعات العمـــل علـــى صاحـــب 
ــواد )98،  ــا ورد فـــي المـ ــزام بمـ ــل االلتـ العمـ
ــادة  ــتثناءات بحســـب المـ ــاة االسـ 101( ومراعـ

)106، 108( مـــن نظـــام العمـــل.

مـن ضمـن مـا يتحقـق منـه المفتـش أثنـاء 
الزيـارة: 

االطالع على كشوف الحضور واالنصراف 	 
»نسخة من مخرجات جهاز البصمة« سواء 

)ورقية أو إلكترونية(
االطالع على سجالت اإلجازات	 
االطالع على قرارات اإلجازات	 
االطالع على عقود العمل	 

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
31

نص املخالفة:
عـــدم منح العامـــل يوم راحة في األســـبوع أو زيادة 
عـــدد ســـاعات العمل أكثر ممـــا نصت عليـــه المادة 

)98( دون التكليـــف بالعمل اإلضافي.

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/نظـام%20العمـل%20بالعـربي%20_0.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

بتمكيـــن  االلتـــزام  العمـــل  صاحـــب  علـــى 
ــررة مـــن  ــازات المقـ ــه مـــن اإلجـ العامليـــن لديـ
تـــم إيضاحهـــا  العمـــل، وقـــد  خـــالل نظـــام 
بالتفصيـــل فـــي المـــواد التاليـــة )109، 110

 )111،112،113،114،115،116،117،118
مـــن نظـــام العمـــل.

مـن ضمـن مـا يتحقـق منـه المفتـش أثنـاء 
الزيـارة: 

االطالع على كشف الحضور واالنصراف 	 
»قائمة البصمة«

االطالع على سجالت اإلجازات	 
االطالع على قرارات اإلجازات	 
االطالع على عقود العمل	 
المرضية 	  اإلجازات  سجل  على  االطالع 

رصيد  من  خصمها  عدم  من  والتحقق 
اإلجازة  االعتيادية

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
32

نص املخالفة:
عـــدم التـــزام المنشـــأة باإلجـــازات المقـــررة نظاما 

للعامليـــن.

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـــى صاحـــب العمـــل االلتـــزام بدفـــع أجـــر 
العامـــل الـــذي انتهـــت خدمتـــه فـــي المنشـــأة 
ـــة حقـــوق هـــذا العامـــل خـــالل أســـبوع  وتصفي
)علـــى األكثـــر( مـــن تاريـــخ انتهـــاء العالقـــة 

التعاقديـــة.
كمـــا علـــى صاحـــب العمـــل االلتـــزام بتصفيـــة 
الحقـــوق كاملـــة للعامـــل الـــذي أنهـــى عقـــده 

خـــالل مـــدة ال تزيـــد عـــن أســـبوعين.
وفـــي كال الحالتيـــن لصاحـــب العمـــل الحـــق  أن 
ـــه بســـبب العمـــل  ـــن مســـتحق ل يحســـم أي دي

مـــن المبالـــغ المســـتحقة للعامـــل.

مـن ضمـن مـا يتحقـق منـه المفتـش أثنـاء 
الزيـارة: 

االطالع على عقد العمل	 
االطالع على مسيرة رواتب العامل	 
ديون 	  تثبت  مستندات  أي  على  االطالع 

مستحقه على العامل لصاحب العمل
االطالع على المستندات المتعلقة بانتهاء 	 

العالقة العمالية
االطالع على المخالصة المالية بين العامل 	 

وصاحب العمل
التأكد من عدم وجود دعوى عمالية تتعلق 	 

بالحقوق منظورة أمام التسوية الودية أو 
المحاكم العمالية أو العامة 

سؤال العامل والعاملين وأخذ إفادتهم	  الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
59

نص املخالفة:
عـــدم االلتـــزام بدفع أجـــر العامل وتصفيـــة حقوقه 
خالل أســـبوع )علـــى األكثر( من تاريـــخ انتهاء عالقة 
العمـــل وخـــالل مدة ال تزيـــد عن أســـبوعين إذا كان 

العامـــل هو الذي أنهـــى العقد.

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

ـــح العامـــل  ـــزام بمن ـــى صاحـــب العمـــل االلت عل
أوقـــات الراحـــة اليوميـــة، وأن ينظـــم ســـاعات 
العمـــل وفتـــرات الراحـــة خـــالل اليـــوم، بحيـــث 
ال يعمـــل العامـــل أكثـــر مـــن خمـــس ســـاعات 
متتاليـــة دون فتـــرة للراحـــة والصـــالة والطعـــام 
ال تقـــل عـــن نصـــف ســـاعة فـــي المـــرة الواحـــدة 
بحيـــث ال  العمـــل،  خـــالل مجمـــوع ســـاعات 
يبقـــى العامـــل فـــي مـــكان العمـــل أكثـــر مـــن 
اثنتـــي عشـــرة ســـاعة فـــي اليـــوم الواحـــد، وال 
ـــة والصـــالة  ـــرات المخصصـــة للراح ـــل الفت تدخ
ــاعات العمـــل الفعليـــة،  والطعـــام ضمـــن سـ
مـــع مراعـــاة أن ال يكـــون العامـــل خـــالل هـــذه 
ــل، وال  ــب العمـ ــلطة صاحـ ــت سـ ــرات تحـ الفتـ
العامـــل  يلـــزم  أن  العمـــل  لصاحـــب  يجـــوز 
مـــكان  فـــي  الراحـــة  فتـــرات  خـــالل  بالبقـــاء 

العمـــل.

مـن ضمـن مـا يتحقـق منـه المفتـش أثنـاء 
الزيـارة: 

االطالع على عقود العمل	 
العمل 	  أوقات  جداول  على  االطالع 

والراحة للعاملين
االطالع على جداول المناوبات للعاملين	 
سؤال العاملين وأخذ إفادتهم	 

الغرامة

5.000
ريال

املخالفة
60

نص املخالفة:
عـــدم التزام صاحـــب العمل بأوقـــات الراحة اليومية 

للعامل. الممنوحة 

تتعدد بتعدد العمال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

ـــة  ـــزام بتشـــكيل لجن علـــى صاحـــب العمـــل االلت
للتعديـــات الســـلوكية داخـــل المنشـــأة، تكـــون 
التعديـــات  حـــاالت  فـــي  التحقيـــق  مهمتهـــا 
الســـلوكية فـــي بيئـــة العمـــل، واالطـــالع علـــى 
األدلـــة، والتوصيـــة بإيقـــاع الجـــزاء التأديبـــي 
المناســـب علـــى مـــن تثبـــت إدانتـــه. وذلـــك 
وفـــق الضوابـــط الـــواردة فـــي القـــرار الـــوزاري  
رقـــم  )20912( والخـــاص بضوابـــط الحمايـــة 
ـــة العمـــل،  ـــات الســـلوكية فـــي بيئ ـــن التعدي م
وباإلمـــكان االســـتعانة بمـــا ورد فـــي القـــرار 
رقـــم ) 70273 ( الخـــاص بالنمـــوذج الموحـــد 
لالئحـــة تنظيـــم بيئـــة العمـــل )ملحـــق رقـــم 1( 

ــل. ــم العمـ ــة تنظيـ ــد لالئحـ ــوذج الموحـ النمـ

مـن ضمـن مـا يتحقـق منـه المفتـش أثنـاء 
الزيـارة: 

التحقيق 	  لجنة  تشكيل  قرار  على  االطالع 
في حاالت التعديات السلوكية

االطالع على الئحة تنظيم العمل والتأكد 	 
من إعالنها للعاملين باالطالع على وسائل 

اإلعالن سواء إلكترونية أو مطبوعة
االطالع على أي وثائق ومستندات للتحقق 	 

من قيام اللجنة بأعمالها فعليا سواء كان 
ذلك محاضر التحقيق أو نماذج الشكاوى أو 

غير ذلك 
إفادتهم 	  وأخذ  بالمنشأة  العاملين  سؤال 

حول معرفتهم باللجنة واإلعالن عنها

الغرامة

15.000
ريال

املخالفة
61

نص املخالفة:
عـــدم قيام المنشـــأة بتشـــكيل لجنـــة للتحقيق في 

حـــاالت التعديات الســـلوكية في بيئـــة العمل.

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%2020912%20%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%2020912%20%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%2020912%20%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%2020912%20%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

بتفعيـــل  االلتـــزام  العمـــل  صاحـــب  علـــى 
دور اللجنـــة وذلـــك مـــن خـــالل قيـــام اللجنـــة 
بمهامهـــا حيـــث يجـــب علـــى اللجنـــة عنـــد وجـــود 
شـــكوى أو بـــالغ التحقيـــق والتوصيـــة بالجـــزاء 
المناســـب خـــالل 5 أيـــام مـــن تلقـــي الشـــكوى 
أو البـــالغ، وعلـــى اللجنـــة الرفـــع بالتوصيـــة 
إلـــى صاحـــب العمـــل )أو مـــن يتـــم تفويضـــه(, 
وعلـــى صاحـــب العمـــل االلتـــزام بإيقـــاع الجـــزاء 
اعتـــداء  المعتـــدي  العامـــل  علـــى  التأديبـــي 
ــة العمـــل خـــالل 30 يـــوم  ــلوكي فـــي بيئـ سـ

مـــن ثبـــوت اإلدانـــة.

وفـــق الضوابـــط الـــواردة فـــي القـــرار الـــوزاري  
ــة  ــط الحمايـ ــاص بضوابـ ــم  ) 20912( والخـ رقـ
مـــن التعديـــات الســـلوكية فـــي بيئـــة العمـــل.

مـن ضمـن مـا يتحقـق منـه المفتـش أثنـاء 
الزيـارة: 

التحقيق 	  لجنة  تشكيل  قرار  على  االطالع 
في حاالت التعديات السلوكية

االطالع على المستندات والوثائق التي 	 
السلوكية  التعديات  لجنة  قيام  تثبت 

بأعمالها فعليًا

االطالع والتحقق من قرارات ايقاع الجزاء 	 
التأديبي على من ثبتت إدانته خالل الفترة 

النظامية

الجزاء 	  بإيقاع  المنشأة  قيام  من  التحقق 
التأديبي وفق الضوابط النظامية

السلوكية 	  التعديات  لجنة  أعضاء  سؤال 
وأخذ إفادتهم

سؤال العاملين وأخذ إفادتهم	 
الغرامة

25.000
ريال

املخالفة
62

نص املخالفة:
عـــدم قيام المنشـــأة بالتحقيـــق والتوصيـــة بإيقاع 
الجـــزاء التأديبي على من ثبتت إدانته خالل خمســـة 
أيـــام عمل مـــن تلقي الشـــكوى )البـــالغ(، أو عدم 
قيام المنشـــأة بإيقاع الجـــزاء التأديبي على العامل 
المعتـــدي في حالـــة التعديات الســـلوكية في بيئة 
العمـــل بعـــد توصية اللجنـــة على من ثبتـــت إدانته 

خـــالل ثالثين يوم مـــن تاريخ ثبـــوت اإلدانة.

تتعدد بتعدد العمال 
المعتدى عليهم

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%2020912%20%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%2020912%20%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%2020912%20%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%2020912%20%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـــى صاحـــب العمـــل للمنشـــآت المســـتفيدة 
االلتـــزام  “ســـاند”  التعويـــض  صـــرف  مـــن 
ــتبعاد العامليـــن الســـعوديين بعـــد  بعـــدم اسـ
وتمكيـــن  التعويـــض  صـــرف  مـــدة  انتهـــاء 
بالعـــودة ألعمالهـــم  الســـعوديين  العامليـــن 

الســـابقة قبـــل االســـتبعاد 

مـن ضمـن مـا يتحقـق منـه المفتـش أثنـاء 
الزيـارة: 

»إفادة صاحب العمل أو من يمثله رسميا 	 
عن سبب االستبعاد«

الستفادة 	  المؤكدة  المستندات  ارفاق 
قوائم  من  التعويض  من  المنشأة 

التأمينات المرسلة 
من 	  الواردة  السعوديين  بيان  ارفاق 

التأمينات االجتماعية من قوائم التأمينات 
المرسلة 

الغرامة

50.000
ريال

املخالفة
89

نص املخالفة:
صـــرف  مـــدة  انتهـــاء  بعـــد  العامليـــن  اســـتبعاد 

. يـــض لتعو ا

وتتعدد بتعدد العاملين 

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـــى صاحـــب العمـــل للمنشـــآت المســـتفيدة 
االلتـــزام  “ســـاند”  التعويـــض  صـــرف  مـــن 
ـــر المشـــمولين فـــي  ـــن غي ـــور العاملي بدفـــع أج

ــض . ــرف التعويـ صـ

مـن ضمـن مـا يتحقـق منـه المفتـش أثنـاء 
الزيـارة: 

افادة صاحب العمل او من يمثله رسميا 	 
الستفادة 	  المؤكدة  المستندات  ارفاق 

المنشاة من التعويض 
قوائم  	  من  يرسل  ما  على  االعتماد 

التأمينات 
من 	  الواردة  السعوديين  بيان  ارفاق 

التأمينات االجتماعية 
الغير 	  للعاملين  الرواتب  مسيرات 

مشمولين لصرف التعويض »ساند» مع 

تحديد األشهر المتأخرة

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
90

نص املخالفة:
عدم االلتزام بدفع أجور العاملين غير المشـــمولين 

التعويض   في صرف 

وتتعدد بتعدد العاملين 

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علـــى صاحـــب العمـــل للمنشـــآت المســـتفيدة 
مـــن صـــرف التعويـــض االلتـــزام باســـتئناف 
أجـــور  بدفـــع  االلتـــزام  و  بالمنشـــاة  العمـــل 

العامليـــن   

مـن ضمـن مـا يتحقـق منـه المفتـش أثنـاء 
الزيـارة: 

 	
افادة صاحب العمل او من يمثله رسميا 	 
الستفادة 	  المؤكدة  المستندات  ارفاق 

المنشاة من التعويض 
قوائم 	  من  يرسل  ما  على  االعتماد 

التأمينات 
من 	  الواردة  السعوديين  بيان  ارفاق 

التأمينات االجتماعية 
مسيرات الرواتب للعاملين الذين لم يدفع 	 

لهم صاحب العمل أجورهم بعد انتهاء مدة 
التعويض.

الغرامة

20.000
ريال

املخالفة
91

نص املخالفة:
عدم اســـتئناف صاحب العمل ودفع أجور العاملين 

بعد انتهاء مـــدة صرف التعويض .

وتتعدد بتعدد العاملين 

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf


ثامنًا: التزامات متعلقة بنشاط االستقدام
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

أنشـطة  بممارسـة  لـه  المرخـص  علـى 
االسـتقدام االلتـزام بمـا ورد في الترخيص 
الخاص به و التي تم السـماح له بمزاولتها 
حسـب التصنيـف الموضـح بالمـادة الثالثـة 
بالئحـة قواعـد ممارسـة نشـاط االسـتقدام 

وتقديـم الخدمـات العماليـة.

نص املخالفة:
قيـــام المرخـــص له بممارســـة نشـــاط أو خدمة غير 

بتقديمها. لـــه  مرخص 

مـــن ضمـــن مـــا يتحقـــق منـــه المفتـــش أثنـــاء 
الزيـــارة: 

االطــالع علــى فئــة ترخيــص المرخــص لــه 	 
ومقارنتهــا بالممارســات الفعليــة

قوائــم 	  مــع  العقــود  مــن  عينــة  مقارنــة 
مــع  وكذلــك  اإللكترونيــة،  التفويــض 

مســاندة قوائــم 
طلــب اإلفــادة الرســمية مــن المرخــص 	 

لــه حيــال المالحظــات أو الشــكاوى الــواردة 
ضــده

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
01

تتعدد بتعدد الحاالت في 
الزيارة الواحدة

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

أنشــطة  بممارســة  لــه  المرخــص  علــى 
االســتقدام االلتــزام بتنفيــذ أي قــرار صــدر 
بحــق المنشــأة فــي كل األحــوال وإن نــص 
علــى أيــا مــن العقوبــات التاليــة إغــالق أو 
إيقــاف أو إلغــاء الترخيــص والتقيــد بمــا نــص 
عليــه قــرار العقوبــة وعــدم مزأولــة نشــاط 
االســتقدام أو أي نشــاط آخــر صــدر القــرار 
بشــأنه. باإلمــكان االطــالع علــى اإللتزامــات 
التــي ينبغــي علــى المرخــص لــه بممارســة 
نشــاط االســتقدام مــن خــالل القــرار الــوزاري 

 .221668 رقــم 

مـــن ضمـــن مـــا يتحقـــق منـــه المفتـــش أثنـــاء 
الزيـــارة: 

التفاويـــض 	  ســـجالت  علـــى  االطـــالع 
اإللكترونيـــة للمكتـــب مـــن واقـــع ســـجالت 

ــاز إنجـ
التحقق من العقود المحررة وتاريخها	 
يمكـــن 	  ســـجالت  أي  علـــى  االطـــالع 

ـــد  ـــش تؤي ـــل المفت ـــا مـــن قب االشـــتباه به
بالنشـــاط لـــه  المرخـــص  اســـتمرار 

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
02

نص املخالفة:
اســـتمرار المرخـــص لـــه بمزاولة أي من األنشـــطة 
المرخـــص لـــه بهـــا بعـــد إيقـــاع عقوبة اإلغـــالق أو 

اإليقـــاف أو إلغـــاء الترخيـــص.

تتعدد بتعدد الحاالت 
في الزيارة الواحدة

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

أنشـطة  بممارسـة  لـه  المرخـص  علـى 
العمالـة  بتسـجيل  االلتـزام  االسـتقدام 
المـوارد  وزارة  بنظـام  خدماتهـا  المقدمـة 
المخصـص  االجتماعيـة  والتنميـة  البشـرية 

االسـتقدام(. شـركات  )أجيـر  لذلـك 

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
03

نص املخالفة:
قيـــام المرخـــص لـــه بتقديـــم الخدمـــات العماليـــة 
للغيـــر دون تســـجيل العمالـــة المقدمـــة خدماتهـــا 

بأنظمـــة الـــوزارة المعتمـــدة لذلـــك.

تتعدد بتعدد الحاالت 
في الزيارة الواحدة

مـــن ضمـــن مـــا يتحقـــق منـــه المفتـــش أثنـــاء 
الزيـــارة: 

أرض 	  علـى  أجيـر  معامـل  مـن  التحقـق 
الواقـع ومقارنـة األعـداد الـواردة بتقاريـر 
أجيـر مـع األعـداد المتواجـدة فـي إسـكان 

لـه المرخـص 
مـع 	  الموقعـة  العقـود  علـى  االطـالع 

األطـراف األخـرى، وقـد يتطلب ذلك زيارة 
للتحقـق األطـراف  لتلـك 

لـدى 	  الرسـمية  المبـررات  علـى  االطـالع 
أجيـر معامـل  فـي  بالفـارق  لـه  المرخـص 

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://www.ajeer.com.sa/
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

أنشــطة  بممارســة  لــه  المرخــص  علــى 
العقــود  باســتخدام  االلتــزام  االســتقدام 
قبــل  مــن  اعتمادهــا  تــم  التــي  الموحــدة 
الــوزارة أثنــاء التعامــالت مــع عمالئــه )عقــد 

الموحــد(. التوســط 

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
04

نص املخالفة:
عدم التـــزام المرخص له بنمـــاذج العقود المعتمدة 

من قبـــل الوزارة.

تتعدد بتعدد الحاالت 
في الزيارة الواحدة

مــن ضمــن مــا يتحقــق منــه المفتــش أثنــاء 
الزيــارة: 

لدى 	  بها  المعمول  العقود  على  االطالع 
المرخص له، والتحقق من مطابقتها لعقود 

التوسط  المعتمدة

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

أنشــطة  بممارســة  لــه  المرخــص  علــى 
االســتقدام االلتــزام بعــدم نقــل أو تبديــل 
الخدمــات  لتقديــم  المخصصــة  العمالــة 
لخدمــة أخــرى دون موافقــة الــوزارة علــى 
العمالــة  تشــغيل  علــى  المثــال  ســبيل 
قطــاع  فــي  األفــراد  لقطــاع  المخصصــة 

العكــس. أو  األعمــال 

الغرامة

5.000
ريال

املخالفة
05

نص املخالفة:
قيـــام المرخـــص لـــه بأنشـــطة االســـتقدام بنقـــل 
أو تبديـــل العمالـــة المخصصـــة لتقديـــم الخدمات 

لخدمـــة أخـــرى دون موافقـــة الـــوزارة.

مــن ضمــن  مــا يتحقــق منــه المفتــش أثنــاء 
الزيــارة: 

االطــالع علــى حركــة نقــل الخدمــات مــن 	 
ــه ــل المرخــص ل قب

االطــالع علــى مهــن العمالــة وفقــًا لمــا 	 
هــو وارد فــي اإلقامــات

نقــل 	  تــم  التــي  الجهــات  مــن  التحقــق 
خدمــات العمالــة لهــا ومســميات المهــن 

التــي نقلــوا بهــا
االطالع على العقود الموقعة	 

تتعدد بتعدد الحاالت 
في الزيارة الواحدة

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

أنشــطة  بممارســة  لــه  المرخــص  علــى 
االســتقدام االلتــزام بالتقــدم بطلــب تجديــد 
الترخيــص قبــل انتهــاءه بمــدة ال تقــل عــن 
الفقــرة  بحســب  للشــركات  يــوم(   180(
يــوم(  و)120   13 المــادة  مــن  األولــى 
للمكاتــب بحســب الفقــرة األولــى مــن المــادة 
30 مــن قواعــد ممارســة نشــاط االســتقدام 

العماليــة. الخدمــات  وتقديــم 

مـــن ضمـــن  مـــا يتحقـــق منـــه المفتـــش أثنـــاء 
الزيـــارة: 

االطـــالع علـــى الطلـــب المقـــدم مـــن قبـــل 	 
المرخـــص لـــه والـــذي يثبـــت تقدمـــه بطلـــب 

التجديـــد، والتحقـــق مـــن تاريـــخ التقديـــم
االطـــالع علـــى حركـــة العقـــود والتحقـــق 	 

ــا ــخ تحريرهـ ــن تاريـ مـ

الغرامة

5.000
ريال

املخالفة
06

نص املخالفة:
أنشـــطة  بممارســـة  لـــه  المرخـــص  التـــزام  عـــدم 
االســـتقدام بالتقـــدم بطلب تجديـــد الترخيص قبل 

انتهـــاءه بالمـــدة المحـــددة مـــن قبل الـــوزارة.

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

أنشــطة  بممارســة  لــه  المرخــص  علــى 
ــوزارة فــي  ــزام بإشــعار ال االســتقدام االلت
حــال قيامــه بتغييــر المقــر الــذي يمــارس 
حســبما  يومــا   )30( خــالل  النشــاط  فيــه 
نصــت عليــه الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 64 
مــن قواعــد ممارســة نشــاط االســتقدام 
وتقديــم الخدمــات العماليــة الــورادة فــي 

.221668 رقــم  الــوزاري  القــرار 

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
07

نص املخالفة:
قيـــام المرخـــص لـــه بأنشـــطة االســـتقدام بتغيير 
المقـــر الـــذي يمـــارس فيـــه النشـــاط دون إشـــعار 

الـــوزارة خـــالل فتـــرة ال تقـــل عـــن )30( يوم.

ــاء  مــن ضمــن مــا يتحقــق منــه المفتــش أثن
ــارة:  الزي

مطابقــة الموقــع المقيد بســجالت الــوزارة 	 
مــع الموقــع الحالــي للمكتب

يطلــب المفتــش مــن صاحــب المرخــص 	 
لــه بيانــات الموقــع المقيــدة فــي ســجالت 

ــوزارة ال

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علــى المرخــص لــه بممارســة أنشــطة 
االســتقدام االلتــزام بالتكاليــف المعلنــة 
الــوزارة  مــن  المعتمــد  الموقــع  فــي 

)مســاند(.

ــاء  مــن ضمــن مــا يتحقــق منــه المفتــش أثن
ــارة:  الزي

المبرمة 	  العقود  من  عينة  على  االطالع 
ومقارنتها باألسعار المعتمدة في مساند

التحقق من إيصاالت الدفع لدى المنشأة	 

مواجهة المنشأة بالشكاوى المقدمة من 	 
العمالء وطلب مبررات رسمية تجاهها

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
08

نص املخالفة:
عـــدم التـــزام المرخـــص لـــه بأنشـــطة االســـتقدام 
التكاليـــف  أو  الـــوزارة  تحددهـــا  التـــي  بالتكاليـــف 

المعلنـــة فـــي الموقـــع المعتمـــد مـــن الـــوزارة.

تتعدد بتعدد الحاالت 
في الزيارة الواحدة

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://www.musaned.com.sa
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

أنشــطة  بممارســة  لــه  المرخــص  علــى 
عــن  باالمتنــاع  االلتــزام  االســتقدام 
اســتقدام العمالــة دون موافقــة صاحــب 
المــواد  عليــه  نصــت  لمــا  وفقــا  العمــل 
ذات العالقــة مــن قواعــد ممارســة نشــاط 
االســتقدام وتقديــم الخدمــات العماليــة.

الغرامة

25.000
ريال

املخالفة
09

نص املخالفة:
قيام المرخص له بأنشـــطة االســـتقدام بالتوســـط 

فـــي اســـتقدام عمالة دون علـــم صاحب العمل.

مدة اإلغالق 15 يوما

مــن ضمــن مــا يتحقــق منــه المفتــش أثنــاء 
الزيــارة: 

مــع 	  المبرمــة  العقــود  علــى  االطــالع 
صحتهــا مــن  والتحقــق  اآلخــر  الطــرف 

اإللكترونيــة 	  التفاويــض  علــى  االطــالع 
المبرمــة بالعقــود  ومطابقتهــا  الصــادرة 

بالشــكاوى 	  لــه  المرخــص  مواجهــة 
كافــة  وطلــب  العمــالء  مــن  المقدمــة 

تجاههــا النظاميــة  المبــررات 

تتعدد بتعدد الحاالت 
في الزيارة الواحدة

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علــى المرخــص لــه بممارســة أنشــطة 
االســتقدام االلتــزام بتولــي إدارة مكتبــه 
بنفســه، أو تعييــن نائبــًا عنــه تتوفــر فيــه 
جميــع الضوابــط والشــروط المنصــوص 
المــواد  لمــا نصــت عليــه  عليهــا وفقــًا 
ممارســة  قواعــد  مــن  العالقــة  ذات 
الخدمــات  وتقديــم  االســتقدام  نشــاط 

العماليــة.

مـن ضمـن مـا يتحقـق منـه المفتـش أثنـاء 
الزيـارة: 

التأكـــد مـــن شـــخصية مديـــر المرخـــص لـــه 	 
وكونـــه المرخـــص لـــه مـــن عدمـــه

ــن 	  ــي مـ ــود تكليـــف خطـ ــن وجـ ــق مـ التحقـ
المرخـــص لـــه فـــي حالـــة وجـــود مديـــر آخـــر 
للمكتـــب، علـــى أن تكـــون كافـــة الشـــروط 
المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 64 مـــن 
االســـتقدام  نشـــاط  ممارســـة  قواعـــد 

منطبقـــة علـــى المفـــوض  لـــه

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
10

نص املخالفة:
عدم قيام صاحـــب مكتب االســـتقدام بتولى إدارة 
المرخص له بنفســـه، أو عدم توفر الشـــروط فيمن 

يعينـــه نائبًا عنه.

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

أنشــطة  بممارســة  لــه  المرخــص  علــى 
النشــاط  بممارســة  االلتــزام  االســتقدام 
المحــددة  المــدة  خــالل  بــه  لــه  المرخــص 
مــن تاريــخ الحصــول علــى الترخيــص وفقــا 
العالقــة  ذات  المــواد  عليــه  نصــت  لمــا 
مــن قواعــد ممارســة نشــاط االســتقدام 

العماليــة. الخدمــات  وتقديــم 

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
11

نص املخالفة:
النشـــاط  بممارســـة  لـــه  المرخـــص  التـــزام  عـــدم 
المرخـــص له به خـــالل المـــدة المحددة، مـــن تاريخ 

الحصـــول علـــى الترخيـــص.

ــاء  مــن ضمــن مــا يتحقــق منــه المفتــش أثن
ــارة:  الزي

التحقق من تاريخ صدور الترخيص	 
فعلية 	  ممارسات  وجود  من  التحقق 

لالستقدام من عدمه
لعدم 	  نظامية  مبررات  أي  على  االطالع 

ممارسة النشاط

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علــى المرخــص لــه بممارســة أنشــطة 
أو  بتخصيــص  االلتــزام  االســتقدام 
إنشــاء مركــز اتصــال وقنــوات الســتقبال 
أصحــاب  أو  العمالــة  مــن  الشــكاوى 
نصــت  لمــا  وفقــا  العمــالء  أو  العمــل 
عليــه المــواد ذات العالقــة مــن قواعــد 
وتقديــم  االســتقدام  نشــاط  ممارســة 

العماليــة. الخدمــات 

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
12

نص املخالفة:
أنشـــطة  بممارســـة  لـــه  المرخـــص  التـــزام  عـــدم 
اتصـــال  مركـــز  إنشـــاء  أو  بتخصيـــص  االســـتقدام 
وقنـــوات الســـتقبال الشـــكاوى مـــن العمالـــة أو 

العمـــالء. أو  العمـــل  أصحـــاب 

مـن ضمـن مـا يتحقـق منـه المفتـش أثنـاء 
الزيـارة: 

المختلفة 	  االطالع على قنوات االتصال 
من  مفعلة  كونها  من  والتأكد  للمكتب 

عدمه
التحقق باالطالع على عينات مختلفة من 	 

المستقبلة  االستفسارات   / البالغات 
ونتائج التعامل معها

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

أنشـــطة  لـــه بممارســـة  المرخـــص  علـــى 
علـــى  بالـــرد  االلتـــزام  االســـتقدام 
االستفســـارات الـــواردة لـــه مـــن الـــوزارة 
الموجهـــة  الطلبـــات  لجميـــع  واالســـتجابة 

لـــه. للمرخـــص 

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
13

نص املخالفة:
أنشـــطة  بممارســـة  لـــه  المرخـــص  التـــزام  عـــدم 
االســـتقدام بالتجـــاوب مـــع طلبات واستفســـارات 

الوزارة.

يتحقــق منــه  مــا  مــن ضمــن مــن ضمــن 
الزيــارة:  أثنــاء  المفتــش 

التحقــق مــن وجــود بريــد رســمي للمكتــب 	 
فــي  ومذكــور  الــوزارة  لــدى  ومســجل 

الترخيــص

االطــالع علــى البريــد الرســمي والتحقــق 	 
ــأوب  ــوزارة وتج مــن ورود إشــعارات مــن ال

المرخــص لــه معهــا

المراسالت  	  حول  له  المرخص  سؤال 
المختصة وطلب  اإلدارة  له من  المرسلة 

الردود الصادرة من قبله تجاهها

تتعدد بتعدد الحاالت 
في الزيارة الواحدة

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علــى المرخــص لــه بممارســة أنشــطة 
مــا  باســتكمال  االلتــزام  االســتقدام 
بالقــدر  البنكــي  الضمــان  مــن  ينقــص 
الــذي نقــص منــه خــالل 30 يومــا مــن 
تاريــخ إبالغــه بالســحب وفقــا لمــا نصــت 
عليــه المــواد ذات العالقــة مــن قواعــد 
وتقديــم  االســتقدام  نشــاط  ممارســة 

العماليــة. الخدمــات 

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
14

نص املخالفة:
أنشـــطة  بممارســـة  لـــه  المرخـــص  التـــزام  عـــدم 
الضمـــان  مـــن  ينقـــص  مـــا  بتكملـــة  االســـتقدام 
البنكـــي خـــالل المـــدة المحددة مـــن تاريـــخ إبالغه.

مـن ضمـن مـا يتحقـق منـه المفتـش أثنـاء 
الزيـارة:  

االطالع على أصل المستندات الرسمية 	 
الصادرة من البنك والتي تؤكد إكمال ما 

تم خصمه من الضمان المالي 

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

أنشــطة  بممارســة  لــه  المرخــص  علــى 
االســتقدام االلتــزام بتقديــم تقريــر ســنوي 
يوضــح أدائــه وفقــا للمعاييــر التــي تحددهــا 

ــوزارة. ال

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
15

نص املخالفة:
عـــدم التـــزام المرخص لـــه بتقديـــم تقرير ســـنوي 

ألدائـــه وفقـــا للمعاييـــر التـــي تحددها الـــوزارة.

مـــن ضمن ما يتحقـــق منه المفتـــش أثناء 
الزيارة: 

التحقـــق من وجود آخر نســـخة من التقرير 	 
السنوي ألداء المرخص له

لكافـــة 	  التقريـــر  اســـتيفاء  مـــن  التحقـــق 
الـــوزارة قبـــل  مـــن  المحـــددة  المعاييـــر 

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علــى المرخــص لــه بممارســة أنشــطة 
العامــل  بتبليــغ  االلتــزام  االســتقدام 
بجميــع  باســتقدامه  سيتوســط  الــذي 
صاحــب  بهــا  يطالــب  التــي  الشــروط 
ــه  ــه، وإطالع ــذي ســيعمل لدي العمــل ال
علــى العقــد الــذي ســيبرم بينــه وبيــن 

العمــل(. )عقــد  الثانــي  الطــرف 

الغرامة

5.000
ريال

املخالفة
16

نص املخالفة:
عـــدم قيـــام المرخـــص لـــه بإحاطـــة العامـــل الـــذي 
يتوســـط باســـتقدامه بجميع الشـــروط التي يطلب 
توافرهـــا صاحـــب العمـــل وإطالعـــه علـــى العقـــد 

الـــذي ســـيبرم بينـــه وبيـــن الطـــرف الثاني.

مـن ضمـن مـا يتحقـق منـه المفتـش أثنـاء 
الزيـارة:  

االطـــالع على العقود المبرمة مع العمالة 	 
والتأكد من توثيقها

ســـؤال صاحـــب العمـــل عـــن الشـــكاوى 	 
الواردة من العمالـــة التي لم تقم بتوقيع 

عقـــود وطلـــب الرد الرســـمي تجـــاه ذلك
سؤال العامل أو العاملين وأخذ إفاداتهم	 

تتعدد بتعدد الحاالت 
في الزيارة الواحدة

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf


98

ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

أنشــطة  بممارســة  لــه  المرخــص  علــى 
تكاليــف  بتحمــل  االلتــزام  االســتقدام 
عــودة العامــل المســتقدم إلــى بلــده فــي 
التوســط  عقــد  فــي  المحــددة  الحــاالت 

العمــل. صاحــب  وبيــن  بينــه  المبــرم 

الغرامة

5.000
ريال

املخالفة
17

نص املخالفة:
عـــدم قيـــام المرخـــص لـــه بتحمـــل تكاليـــف عودة 
الحـــاالت  فـــي  بلـــده  إلـــى  المســـتقدم  العامـــل 

المحـــددة فـــي العقـــد.

مــن ضمــن مــا يتحقــق منــه المفتــش أثنــاء 
الزيــارة: 

الذيـن 	  العمـال  ملفـات  علـى  االطـالع 
واالطـالع  التجربـة  فتـرة  يكملـوا  لـم 
وكذلـك  العمالـة  ترحيـل  إجـراءات  علـى 
الترحيـل إلجـراءات  المؤيـدة  المسـتندات 

وتكاليف 	  التذاكر  فواتير  على  االطالع 
قبل  من  دفعها  من  والتأكد  السفر 

المرخص له

سؤال المرخص له حول الشكاوى الواردة 	 
تلك  تجاه  الرسمية  المبررات  وطلب 

الشكاوى

تتعدد بتعدد الحاالت 
في الزيارة الواحدة

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علــى المرخــص لــه بممارســة أنشــطة 
إســكان  بتأميــن  االلتــزام  االســتقدام 
تناســب  مراعــاة  مــع  العمالــة  إليــواء 
الطاقــة االســتيعابية لإليــواء مــع عــدد 
العامليــن مــن كل جنــس وفــق الشــروط 
ــا لمــا نصــت  ــوزارة وفق ــددة مــن ال المح
عليــه المــواد ذات العالقــة مــن قواعــد 
وتقديــم  االســتقدام  نشــاط  ممارســة 

العماليــة. الخدمــات 

الغرامة

25.000
ريال

املخالفة
18

نص املخالفة:
عـــدم قيـــام المرخـــص لـــه بتأميـــن إســـكان إليواء 

العمالـــة وفـــق الشـــروط المحـــددة مـــن الـــوزارة.

مــن ضمــن  مــا يتحقــق منــه المفتــش أثنــاء 
الزيــارة: 

الممنوح 	  الترخيص  فئة  من  التحقق 
للمرخص له

معاينة اإلسكان المخصص للعمالة	 

التحقــق مــن كافــة مواقــع إســكان العمالة 	 
العائــدة للمرخــص له

الشــروط 	  كافــة  توافــر  مــن  التحقــق 
اإلســكان فــي  عليهــا  المنصــوص 

ســؤال العمالــة وأخــذ إفادتهــم عــن بعض 	 
الخدمــات ونوعيتهــا وجودتهــا المقدمــة 

فــي اإلســكان

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf


100

ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

أنشــطة  بممارســة  لــه  المرخــص  علــى 
علــى  بالحصــول  االلتــزام  االســتقدام 
نقــل  المــراد  للعامــل  الخطيــة  الموافقــة 
خدماتــه وذلــك قبــل إتمــام عمليــة النقــل.

الغرامة

5.000
ريال

املخالفة
19

نص املخالفة:
عـــدم التـــزام المرخص له بأخـــذ الموافقـــة الخطية 
من العامـــل قبل نقل خدماته، وذلـــك قبل تقديم 

للغير. خدماته 

مــن ضمــن  مــا يتحقــق منــه المفتــش أثنــاء 
الزيــارة: 

خدمات 	  نقل  حركة  سجل  على  االطالع 
العمالة لدى المرخص له

من 	  خطية  موافقات  توفر  من  التحقق 
شريطة  خدماتها  المنقولة  العمالة  قبل 

أن تكون بلغة العامل

التواصل مع العامل للتحقق من موافقته 	 
وأخذ إفادته

سؤال المرخص له عن الشكاوى المقدمة 	 
ضده وطلب المبررات الرسمية تجاهها

تتعدد بتعدد الحاالت 
في الزيارة الواحدة

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علــى المرخــص لــه بممارســة أنشــطة 
عــن  باالمتنــاع  االلتــزام  االســتقدام 
التعامــل مــع جهــات غيــر رســمية وغيــر 
ــا لمــا نصــت  ــوزارة وفق معتمــدة مــن ال
عليــه المــواد ذات العالقــة مــن قواعــد 
وتقديــم  االســتقدام  نشــاط  ممارســة 

العماليــة. الخدمــات 

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
20

نص املخالفة:
ثبـــوت قيام المرخـــص له بالتعامل مع السماســـرة 

في الداخـــل أو الخارج.

مــن ضمــن مــا يتحقــق منــه المفتــش أثنــاء 
الزيــارة: 

االطالع على العقود المبرمة مع العمالء	 
التحقــق مــن جهــات االســتقدام المرتبــط 	 

معهــا فــي كل دولــة
مطابقة العقود بالجهات الخارجية	 
االطــالع علــى كافــة المســتندات المشــتبه 	 

بهــا والمؤيــدة للتعامــل مــع السماســرة
التحقــق مــن العمالــة وطريقــة وصولهــم 	 

إلــى المملكــة
ســؤال المرخــص لــه عن الشــكاوى المقدمة 	 

ضــده وطلب المبررات الرســمية

تتعدد بتعدد الحاالت 
والعقود

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

أنشــطة  بممارســة  لــه  المرخــص  علــى 
النشــاط  بممارســة  االلتــزام  االســتقدام 
بمــكان مســتقل دون ممارســة أي نشــاط 
آخــر بنفــس المقــر طــوال مــدة الترخيــص 
وفقــا لمــا نصــت عليــه المــواد ذات العالقة 
مــن قواعــد ممارســة نشــاط االســتقدام 

وتقديــم الخدمــات العماليــة.

الغرامة

25.000
ريال

املخالفة
21

نص املخالفة:
عدم التزام المرخص له بممارســـة النشـــاط بمكان 
مستقل دون ممارســـة أي نشاط آخر بهذا المكان.

ــاء  مــن ضمــن مــا يتحقــق منــه المفتــش أثن
ــارة:  الزي

قبل 	  من  له  المرخص  النشاط  من  التأكد 
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 
بها  تقوم  أخرى  أنشطه  هناك  وهل 

المنشأة داخل المقر الخاص باالستقدام
التحقق من الموقع ومن إقامات العاملين 	 

ومما  اإلقامة  في  المسجلة  ومهنهم 
يمارسونه على أرض الواقع

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علــى المرخــص لــه بممارســة أنشــطة 
العالقــة  بتوثيــق  االلتــزام  االســتقدام 
التعاقديــة بينــه وبيــن العمــالء المقــدم 
لهــم خدمــات العمالــة المنزليــة إلكترونيــًا 
البشــرية  المــوارد  وزارة  أنظمــة  وفــق 
والتنميــة االجتماعيــة، ووفقــًا لمــا نصــت 
عليــه المــواد ذات العالقــة مــن قواعــد 
وتقديــم  االســتقدام  نشــاط  ممارســة 

الخدمــات العماليــة.

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
22

نص املخالفة:
عـــدم التزام المرخص له بتوثيـــق العالقة التعاقدية 
بيـــن المرخـــص له والعمـــالء المقدم لهـــم خدمات 
وزارة  أنظمـــة  إلكترونيـــًا وفـــق  المنزليـــة  العمالـــة 

المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية.

مـن ضمـن مـا يتحقـق منـه المفتـش أثنـاء 
الزيـارة:  

االطــالع علــى بيانــات األجيــر ومقارنتهــا 	 
بالبيانــات علــى أرض الواقــع

سؤال العاملين والعمالء وأخذ إفادتهم	 
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https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf


104

ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

أنشــطة  بممارســة  لــه  المرخــص  علــى 
العاملــة  باســتقبال  االلتــزام  االســتقدام 
وإيوائهــا  المطــارات،  فــي  )األنثــى( 
 24 خــالل  الثانــي  للطــرف  وتســليمها 

وصولهــا. مــن  ســاعة 

الغرامة

5.000
ريال

املخالفة
23

نص املخالفة:
عـــدم التـــزام المرخص لـــه باســـتالم العمالة التي 
أو  الوصـــول  مينـــاء  عبـــر  باســـتقدامهن  توســـط 

إيوائهـــا خـــالل فتـــرة العقد.

تتعدد بتعدد الحاالت 
والعقود

ــاء  مــن ضمــن مــا يتحقــق منــه المفتــش أثن
ــارة:  الزي

االطــالع علــى كشــف العامــالت القادمات 	 
عبــر مينــاء الوصــول وتاريخ اســتالمهن

إدخالهــن 	  ووقــت  تاريــخ  علــى  االطــالع 
الوصــول ووقــت  بتاريــخ  مقارنــة  اإليــواء 

االطــالع علــى إيصاالت التســليم لصاحب 	 
العمــل خــالل المــدة المحــددة لذلك

عقــد إيجار الســكن الخاص بإيــواء الخادمات 	 
واالطــالع شــخصيا على موقــع اإليواء

العامــالت 	  لــه بقائمــة  المرخــص  ســؤال 
التــي تأخــر فــي اســتالمهن مــن مينــاء 
الرســمية  المبــررات  وطلــب  الوصــول 

لذلــك

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علــى المرخــص لــه بممارســة أنشــطة 
الــوزارة  بمعاييــر  االلتــزام  االســتقدام 
والمنصــوص  باإلعالنــات  المتعلقــة 
عليهــا فــي المــواد ذات العالقــة مــن  
االســتقدام  نشــاط  ممارســة  قواعــد 

العماليــة. الخدمــات  وتقديــم 

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
24

نص املخالفة:

قيـــام المرخـــص لـــه باإلعـــالن أو الترويـــج ألي من 
الخدمـــات الذي يقدمهـــا وبطريقة مخالفـــة لمعايير 

الـــوزارة أو أي أنظمـــة أخرى.

تتعدد بتعدد الحاالت

مـن ضمـن مـا يتحقـق منـه المفتـش أثنـاء 
الزيـارة: 

االطــالع علــى اإلعالنــات الصــادرة مؤخــرا 	 
تلــك  نشــر  لــه ووســائل  المرخــص  مــن 

اإلعالنــات

التحقق من عدم مخالفتها معايير الوزارة	 

إعالنــات 	  بــأي  لــه  المرخــص  مواجهــة 
مخالفــة صــادرة مــن قبلــه وطلــب المبررات 

تجاههــا الرســمية 
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

أنشــطة  بممارســة  لــه  المرخــص  علــى 
االســتقدام االلتــزام باالمتنــاع عــن تأجيــر 
الترخيــص الممنــوح لــه مــن الــوزارة أو منحه 
للغيــر لالنتفــاع بــه ســواء كان ذلــك بطريقــة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو مــن دون مقابــل 
ــواردة  مــادي وفــق المــواد ذات العالقــة ال
فــي قواعــد ممارســة نشــاط االســتقدام 

ــة. ــم الخدمــات العمالي وتقدي

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
25

نص املخالفة:
قيـــام المرخـــص لـــه بأنشـــطة االســـتقدام بتأجير 
الترخيـــص للغير أو منحه حق االنتفاع به لممارســـة 
النشـــاط، ســـواء بطريقة مباشـــرة أو غير مباشرة.

تتعدد بتعدد الحاالت 
والعقود

مــن ضمــن مــا يتحقــق منــه المفتــش أثنــاء 
الزيــارة: 

التأكد من موقع المنشأة	 
مــن 	  والتأكــد  التراخيــص  علــى  االطــالع 

أنهــا ليــس لشــخص آخــر
وهويــات 	  إقامــات  علــى  االطــالع 

العامليــن داخــل المقــر الخــاص بنشــاط 
المرخصــة المنشــأة 

مــع 	  المبرمــة  العقــود  علــى  االطــالع 
التفاويــض  بأرقــام  ومقارنتهــا  العمــالء 
اإللكترونيــة الصــادرة مــن نظــام الخارجيــة.

لتلــك 	  الدفــع  ايصــاالت  علــى  االطــالع 
اإللكترونيــة التفاويــض   / التأشــيرات 

ســؤال  المرخــص لــه ومطالبتــه بالعقــود 	 
الموثقــة للتفاويــض اإللكترونيــة

المســتفيدين 	  مــن  بعينــة  االتصــال 
مــن  والتحقــق  للعقــود  والموقعيــن 

بهــم الخاصــة  االســتقدام  بيانــات 

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/قواعد%20الاستقدام%20وتقديم%20الخدمات%20العمالية%20للغير%20%20نسخة%2013.pdf


جدول املخالفات التي تتجاوز 

عقوباتها نصف الحد األعلى
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

علــى المرخــص لــه بممارســة أنشــطة 
ممارســة  بعــدم  االلتــزام   االســتقدام 
دون  الســعوديين  توظيــف  نشــاط 
الحصــول علــى ترخيــص وزارة المــوارد 

االجتماعيــة. والتنميــة  البشــرية 

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
01

نص املخالفة:

بـــدون  الســـعوديين  توظيـــف  نشـــاط  ممارســـة 
الـــوزارة. مـــن  ترخيـــص 

إغالق نهائي

مـن ضمـن مـا يتحقـق منـه المفتـش أثنـاء 
الزيـارة:  

التأكد من موقع المنشأة ومن التوظيف 	 
في المنشأة 

داخـل 	  المنشـأة  ملفـات  علـى  االطـالع 
تتطلبهـا  وثيقـة  أي  مـن  والتحقـق  المقـر 

التفتيـش مجريـات 
االطــالع علــى أجهــزة الحاســوب الخاصــة 	 

البريــد  علــى  واالطــالع  بالمنشــأة 
للتأكــد مــن عــدم  الداخلــي  اإللكترونــي 

النشــاط ممارســة 
مراجعـة اإلعالنـات الصـادرة عـن المنشـأة 	 

مؤخـرا وسـؤال المنشـأة عنهـا

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/

أنشــطة  بممارســة  لــه  المرخــص  علــى 
اســتقدام  بعــدم  االلتــزام  االســتقدام 
العمالــة أو تقديــم الخدمــات العماليــة دون 
الحصــول علــى ترخيــص ممارســه النشــاط 

مــن الــوزارة.

أثنــاء  المفتــش  منــه  يتحقــق  مــا  مــن ضمــن 
الزيــارة: 

االطــالع علــى كافة المســتندات وااليصاالت 	 
الماليــة لدى المنشــأة

االطــالع علــى أجهــزة الحاســوب ومحتوياتهــا 	 
للتأكــد مــن عــدم ممارســة النشــاط

المقدمــة 	  الشــكاوى  عــن  المنشــأة  ســؤال 
عليهــا الرســمية  المبــررات  وطلــب  ضدهــا 

الغرامة

10.000
ريال

املخالفة
02

نص املخالفة:
ممارســـة نشاط التوســـط في اســـتقدام العمالة 
أو تقديـــم الخدمـــات العماليـــة بـــدون ترخيص من 

الوزارة.

تتعدد بتعدد األشخاص الذين تعامل 
معهم أثناء وقوع المخالفة

إغالق نهائي

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf


حقوق صاحب العمل
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ســعيا منــا لرفــع ثقــة أصحــاب العمــل بإجــراءات التفتيــش نــدرج لكــم حقــوق 
أصحــاب العمــل قبــل وأثنــاء وبعــد الزيــارة التفتيشــية.

حقوق صاحب العمل

قبــل 	  مــن  المخالفــة  شــرح 
المفتــش فــي حالــة ثبوتهــا 
واإلرشــاد للطــرق الصحيحــة 
المخالفــة  تكــرار  لعــدم 
عليهــا االعتــراض  وطريقــة 

الـوزارة 	  خدمـات  معرفـة 
األعمـال ألصحـاب  المقدمـة 

معرفـة االلتزامات والحقوق 	 
الخاصـة بأصحاب األعمال

قبل الزيارة 
التفتيشية

بعد الزيارة 
التفتيشية

أثناء الزيارة 
التفتيشية

الزيــارة  	  نتائــج  معرفــة 
التفتيشــية والــرد علــى جميــع 
وجــدت إن  االستفســارات 

علــى 	  االعتــراض  حالــة  فــي 
لصاحــب  يحــق  المخالفــة 
إلكترونيــًا االعتــراض  العمــل 



إجراءات التفتيش
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إجراءات التفتيش بكل شفافية وحيادية

ــة فــي إجراءاتهــا التفتيشــية  ــة العمــل إلــى رفــع مســتوى الشــفافية والحيادي ــر بيئ ــة التفتيــش وتطوي تعمــل وكال
ــة توضــح إجــراءات العمــل ذات العالقــة. ــه فــإن هــذه الجزئي وعلي

 مسببات
الزيارة التفتيشية أوًال:

مراجعة دورية للتحقق من
 االلتزام بأنظمة العمل

بالغات واردة حول المنشأة والتي تصل عبر:

تطبيق مع
للرصد

مركز االتصال
( خدمة العمالء)

وسائل التواصل
االجتماعي

شكوى مباشرة
للجهات المختص

 في الوزارة

اإلسنادثانيًا

ال يمكن ألي مفتش القيام بأي زيارة
تفتيشية إال بإسناد من فريق اإلسناد

يقوم فريق اإلسناد بتعيين مفتش أو عدة
مفتشين لزيارة موقع البالغ والتحقق من البالغ

فريق اإلسناد: هو فريق مختص يقوم بالتحقق
من بيانات البالغات ودقة الموقع بعد التحقق 
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بعد وصول إسناد زيارة للمفتش، يتوجه المفتش إلى موقع الزيارة
يتم تحرير محضر زيارة في الموقع بواسطة المفتش، ويتم ما يلي:

 الزيارة الميدانية:ثالثا:

في حالة
وجود مخالفة

• يتم رصد المخالفة في محضر الزيارة

• رصد المخالفة ال يعني اعتمادها حيث تتم 
مراجعتها من قبل فريق االعتماد المختص

• بعد تحرير المحضر بواسطة المفتش، يتم إرسال 
محضر المخالفة آليا إلى فريق االعتماد

• يقوم فريق االعتماد بمراجعة المخالفة واعتمادها 
أو رفضها عن طريق التحقق من صحة إجراءات 

الزيارة وصحة المخالفة

في حالة عدم
وجود مخالفة

• ال يتم تحرير محضر بالزيارة

• يكتفى بإرسال تأكيد داخلي على القيام بالزيارة
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رابعًا

خامسًا

االعتماد:

بعد انتهاء زيارة المفتش، يتم إرسال محضر الزيارة 
لفريق االعتماد ويقوم «فريق االعتماد» بمراجعة 
مخرجات الزيارة للبت في اعتماد الزيارة والمخالفة

يتم إرسال رسالة لمالك المنشأة تفيد باعتماد 
المخالفة وإضافة رابط لتقديم االعتراض خالل 30 يومًا

 المعتمد هو من يحدد صحة المخالفة من عدمها في محضر الزيارة المحرر بواسطة المفتش

اعتماد المخالفة في حال تم رصد
مخالفة في محضر الزيارة:

االعتراض
بعد اعتماد مخرجات الزيارة والمخالفة

يحق لصاحب العمل
االعتراض على
مخرجات الزيارة

االعتراضات هي رفع تظلم
من قبل المنشأة التي تم
زيارتها وتقديم المستندات

الالزمة لدعم االعتراض 

يتم رفع االعتراض عن
طريق الخدمات اإللكترونية

يتم البت في االعتراض من قبلة
فريق االعتراض وهم فريق من

القانونيين والمفتشين ذوي الخبرة



 الخدمات املقدمة لصاحب العمل
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تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية عدد من الخدمات 
التي يمكن لصاحب العمل االستفادة منها وفيما يلي أبرزها:

ولالستفادة من الخدمة كل ما عليك هو القيام باآلتي:

الخدمات املقدمة لصاحب العمل

التقييم الذاتي: 

هــو برنامــج يهــدف إلــى تحقيــق أعلــى درجــات االمتثــال ألنظمة 
ــة مــن خــالل حلقــة  وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعي
ــى  ــا والعمــل عل ــم المنشــأة لنفســها ذاتي ــدأ بتقيي ــة تب متكامل
ــارة التفتيشــية مــن قبــل مفتشــي  ــل الزي ــح أخطائهــا قب تصحي

ــة االجتماعيــة. وزارة المــوارد البشــرية والتنمي

التوجه الى الصفحة 
الرئيسية والضغط 
على تسجيل الدخول

تسجيل الدخول باستخدام 
بيانات المنشأة لدى وزارة 
الموارد البشرية والتنمية 

االجتماعية )الدخول 
الموحد لخدمات الوزارة(

الموافقة على 
البنود واألحكام

ومن ثم البدء بعملية 
التقييم الذاتي باإلجابة 

على جميع المعايير 
الخاصة بكل منشأة

وباإلمكان االستفادة من 
الخدمة باإلطالع على 

الرابط التالي:
https://ims.mlsd.gov.

sa/#/home

https://ims.mlsd.gov.sa/#/home
https://ims.mlsd.gov.sa/#/home
https://ims.mlsd.gov.sa/#/home
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االعتراضات 
على المخالفات

ــي ســجلت بحــق المنشــأة  ــة االســتعالم عــن المخالفــات الت تقــدم الخدمــة إمكاني
وكذلــك يحــق لصاحــب العمــل أو أصحــاب الصالحيــة تقديــم طلــب اعتــراض علــى 

أي مخالفــة خــالل 30 يومــا مــن تاريــخ تبليغــه بالقــرار.
ــب ورفــع المســتندات  ــم الطل كمــا أن الخدمــة تســهل علــى صاحــب العمــل تقدي
عمليــة  إجــراءات  متابعــة  العمــل  يمكــن ألصحــاب  كذلــك  إلكترونيــًا.  المطلوبــة 

االعتــراض مــن خــالل بوابــة الخدمــات اإللكترونيــة.

أن يكون صاحب العمل له الصالحية	 
أن يقدم االعتراض خالل 30 يوما من تاريخ إصدار المخالفة	 
أن ال يكون قد سبق تقديم اعتراض أو تسوية مسبقًا على نفس المخالفة	 

شروط التقديم 
على الخدمة

كيفية االستفادة 
من الخدمة

يقوم صاحب العمل بالدخول إلى بوابة الخدمات اإللكترونية التالية:
https://www.mol.gov.sa/IndividualUser/BasicInfo.aspx

يقوم صاحب العمل 
بالدخول باختيار الخدمة 

من قائمة الخدمات 
اإللكترونية - خدمات 

المنشأة

يقوم النظام بالتحقق 
من وجود مخالفات على 

المنشأة المختارة من 
خالل الضغط على زر بحث

يقوم صاحب العمل 
باختيار المخالفة 
المراد االعتراض 

عليها

يقوم صاحب العمل 
بتعبئة بيانات 

االعتراض ورفع 
الملفات الخاصة به

https://www.mol.gov.sa/IndividualUser/BasicInfo.aspx
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تسوية 
المخالفات

قيمة  لخفض  تقدم  خدمة  وهي 
لزيادة  اتفاقية  مقابل  الغرامة 
نسبة التوطين لدى المنشأة كذلك 
طلب  تقديم  العمل  لصاحب  يحق 
 90 التسوية على أي مخالفة خالل 

يوم من تاريخ إصدار المخالفة.

على  تسهل  الخدمة  أن  كما 
ورفع  الطلب  تقديم  العمل  صاحب 

المستندات المطلوبة إلكترونيًا.
متابعة  العمل  ألصحاب  يمكن  كذلك 
بوابة  خالل  من  التسوية  إجراءات 

الخدمات اإللكترونية.

يجب أن يتقدم صاحب العمل 
بطلب التسوية من خالل بوابة 
الخدمات اإللكترونية خالل 90 
يوما من تاريخ إيقاع العقوبة

يجب أن يكون
نطاق المؤسسة 

أخضر فأعلى لتتمكن 
من تقديم طلب 

تسوية

يجب على صاحب العمل 
توظيف الموظف بعد تاريخ 

إيقاع العقوبة وتسجيله 
بالتأمينات االجتماعية قبل إرفاق 

بياناته بطلب التسوية

يجب أن يكون
راتب الموظف 

4000 ريال سعودي 
أو أكثر

يجب أن تلتزم المؤسسة لمدة 
سنة كاملة بتوظيف العامل، وفي 

حال فصله يجب توظيف بديل 
بنفس الشروط خالل 30 يوم 

من تاريخ التنبيه، أو سيتم إلغاء 
التسوية

يجب أن يستمر
عدد السعوديين المسجلين 
بالمنشأة بعد تاريخ طلب 

التسوية بما يزيد أو يساوي عدد 
السعوديين في المنشأة قبل 

تاريخ طلب التسوية

ال يمكن استخدام 
نفس الموظف بأكثر من 

تسوية واحدة للمنشأة

يجب على صاحب 
المنشأة الرد على طلبات 

واستفسارات فريق 
التسوية بمدة ال تتجاوز 7 
أيام أو سيتم إلغاء طلب 

التسوية آليا
1357

2468

شروط التقديم على الخدمة
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كيفية االستفادة 
من الخدمة

يقوم صاحب العمل بالدخول إلى بوابة الخدمات اإللكترونية
https://www.mol.gov.sa/IndividualUser/BasicInfo.aspx

يقوم صاحب العمل 
بالدخول باختيار 

الخدمة من قائمة 
الخدمات اإللكترونية 

- خدمات المنشأة

يقوم النظام 
بالتحقق من وجود 

مخالفات على 
المنشأة المختارة 
بالضغط على زر 

بحث

يقوم صاحب 
العمل باختيار 

المخالفة المراد 
االعتراض أو طلب 

التسوية عليها

يقوم صاحب 
العمل بتعبئة 

بيانات التسوية 
ورفع الملفات 

الخاصة به

يقوم النظام 
بعرض رقم 

التسوية وحالته 
لصاحب العمل

تسوية المخالفة 
األولى

 ولتتم إجراءات التسوية 
على المخالفة األولى 
للمنشأة بنسبة تخفيض

 للمنشآت المتميزة التي لديها نسبة  ٪80
عالية من االلتزام بمتطلبات التوطين

ان تكون المخالفة المرصودة 
هي إحدى المخالفات المنصوص 

عليها بجدول المخالفات 
والعقوبات الصادر في

القرار الوزاري رقم 178743

أن تتم التسوية 
خالل 90 يوما 

من تاريخ اإلبالغ 
بالمخالفة

أن يقوم صاحب 
المنشأة بإزالة 

المخالفة وتصحيح 
وضع المنشأة

أن يكون نطاق 
المنشأة أخضر 

فأعلى

أن ال يكون 
قد تم سداد 

الغرامة

وليتم االستفادة من الخدمة على صاحب المنشأة االطالع على الشروط التالية:

https://www.mol.gov.sa/IndividualUser/BasicInfo.aspx
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/178743.pdf
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ضبط مصارف 
الغرامات

خدمة اعتماد لوائح 
تنظيم العمل

تهــدف هــذه الخدمــه الطــالق منصــه الكترونيــة داخــل منصــة قــوى 
لتســجيل جميــع الغرامــات التــي تصدر من المنشــأت على موظفيها 

وذلــك بهــدف ضبــط جميــع مصــارف تلــك الغرامــات واعتمــاده.

ــة  ــم البيئ هــي خدمــة مقدمــة مــن منصــة قــوى تهــدف إلــى تنظي
ــم العمــل  ــح تنظي ــاد لوائ ــالل اعتم ــة فــي المنشــآت مــن خ الداخلي

إلكترونيــًا.

أهداف لوائح تنظيم العمل

أمنــة  عمــل  بيئــة  خلــق 
وفعالــة مــن خــالل اعتمــاد 
العمــل  تنظيــم  لوائــح 
ومــا تضمنتــه مــن بنــود، 
رفــع  علــى  والعمــل 
مســتوى الوعــي وتحســين 

العمــل بيئــة 

الخالفــات  مــن  الحــد 
العماليــة التــي قــد تنشــأ 
ومنشــأته  العامــل  بيــن 
عــن طريــق اعتمــاد لوائــح 
التــي  العمــل  تنظيــم 
ــى حفــظ حقــوق  تهــدف إل
طرفــي  كال  وواجبــات 

العماليــة العالقــة 

اعتمــاد  إجــراءات  تســهيل 
العمــل  تنظيــم  ولوائــح 
مــن خــالل أتمتــة  إجــراءات 
اعتمــاد اللوائــح ممــا يــؤدي 
وســرعة  ســهولة  إلــى 
وتحديدهــا  اعتمادهــا 
غيــر  أو  نموذجــي  بشــكل 

جــي ذ نمو

الخــاص  القطــاع  تفعيــل دور 
)مكاتــب المحامــاة( مــن خــالل 
المســاهمة فــي إعــداد لوائــح 
ومراجعتهــا  العمــل  تنظيــم 
المنشــآت  أصحــاب  مــع 
ومــن ثــم رفعهــا إلــى وزارة 
والتنميــة  البشــرية  المــوارد 
االجتماعيــة ممــا يحقــق جــودة 

العمــل المرجــوة منــه

https://urldefense.com/v3/__https:/dwd.qiwa.sa/__;!!A_j3F_61-6U!8_cEm90GGFKDbxbSSD1gf_8YAr7TyGdoAiBgDQ8all5Rs2I7jmR23rCV_VSEEaQretmcYw$"https://dwd.qiwa.sa
https://urldefense.com/v3/__https:/dwd.qiwa.sa/__;!!A_j3F_61-6U!8_cEm90GGFKDbxbSSD1gf_8YAr7TyGdoAiBgDQ8all5Rs2I7jmR23rCV_VSEEaQretmcYw$"https://dwd.qiwa.sa
https://policies.qiwa.sa/ar
https://policies.qiwa.sa/ar
https://auth.qiwa.sa/ar/sign-in?redirect_uri=https%3A%2F%2Fdwd.qiwa.sa%2Fdashboard%2Fcompany
https://auth.qiwa.sa/ar/sign-in?redirect_uri=https%3A%2F%2Fdwd.qiwa.sa%2Fdashboard%2Fcompany
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يحتوي البرنامج على منصة الكترونية
 www.mowaamah.com.sa 

ُأطلق برنامج ›مواءمة‹ تطبيًقا 
الستراتيجية المملكة لحقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة 
في برنامج التحول الوطني 
٢٠٢٠ لوزارة العمل والتنمية 

االجتماعية، وتحقيًقا لما 
نّصت عليه رؤية المملكة ٢٠٣٠ 

خدمة إدارة مواقع 
المنشأة إلكترونيا

ســتتيح هــذه الخدمــة لكافــة المنشــآت إدارة المواقــع وبياناتهــا عــن طريــق الربــط 
اإللكترونــي مــع رخــص البلديــة، ممــا يســهل علــى صاحــب المنشــأة تعريــف كافــة 
المواقــع والفــروع، وتحديــث مواقعهــا الجغرافيــة، وتحديــد العامليــن فــي كل 
فــرع، وتغنــي هــذه الخدمــة عــن مراجعــة مكاتــب العمــل لفتــح فــروع فــي نفــس 

المنطقــة.
ــن  ــة بي ــع القــوى العامل كمــا ســتمكن هــذه الخدمــة أصحــاب المنشــآت مــن توزي

الفــروع ونقلهــم بشــكل إلكترونــي.
ــادرة فــي تحديــث بياناتهــم عــن طريــق  ــوزارة كافــة المنشــآت إلــى المب ودعــت ال
الدخــول إلــى بوابــة الخدمــات اإللكترونيــة للمنشــأة فــي موقــع الــوزارة، واالطــالع 

علــى دليــل المســتخدم المتوفــر فــي الموقــع.

خدمة برنامج تحفيز المنشآت لتطوير بيئات 
عمل مواءمة لألشخاص ذوي االعاقة:

بتمكين ذوي اإلعاقة من الحصول 
على فرص عمل مناسبة، 

وتعليم يضمن استقالليتهم 
واندماجهم بوصفهم عناصر 
فاعلة في المجتمع، ومّدهم 

بكافة التسهيالت واألدوات التي 
تساعدهم على تحقيق النجاح.

http://www.mowaamah.com.sa
http://www.mowaamah.com.sa
http://www.mowaamah.com.sa
https://mlsd.gov.sa/ar/queries/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9
https://mlsd.gov.sa/ar/queries/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9
https://mlsd.gov.sa/ar/queries/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9
https://mlsd.gov.sa/ar/queries/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9
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وتمكن منصة مواءمة االلكترونية المنشآت التقديم على شهادة اختيارية يتم منحها 
بمقابل مالي، لتمكين للمنشآت الراغبة بتطوير بيئات أعمالها من أن تكون أكثر 

شمولية ومساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة، بعد ان تقوم المنشأة يتعبئة عناصر تقييم 
محددة )ادارية وفنية( وهي معايير خاصة ببيئة عمل االشخاص ذوي االعاقة.

وجود سياسة للمنشأة بشأن توظيف 
وتطوير قدرات منسوبيها من 

االشخاص ذوي االعاقة. 

توفير موقف سيارات خاص باالشخاص ذوي االعاقة 
وتوفير كذلك الخدمات التيسيرية

)التعديالت الهندسية المطلوبة في بيئة العمل المنصوص 
عليها في الالئحة التنفيذية لنظام العمل في المادة ٢٩(

مثال للمعايير الفنية:مثال للمعايير االدارية:

وباإلمكان االستفادة من الخدمة باإلطالع على الرابط التالي:
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/دليل20%الخدمة20%لتوثيق20%العقود.pdf

يمكن أصحاب العمل من رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع 
الخاص وتساهم هذه الخدمة في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها، باإلضافة إلى 

تسهيل أرشفة العقود، وتقليل المشاكل والخالفات والقضايا العمالية.

توثيق 
العقود

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/دليل%20الخدمة%20لتوثيق%20العقود.pdf


 األسئلة األكثر تكرارًا
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هل يمكن للمفتش االطالع على هويات العاملين أو جوازات العاملين وتصويرها؟ 

نعـــم، يمكـــن للمفتـــش االطـــالع علـــى جميـــع الملفـــات ذات العالقـــة للتحقـــق مـــن االلتـــزام، وباالســـتناد 
إلـــى مـــا ورد فـــي المـــادة 198 فـــي نظـــام العمـــل والتـــي نصـــت علـــى مايلـــي:

دخول أي منشأة خاضعة 
ألحكام نظام العمل في 

أوقات النهار أو الليل، دون 
إشعار سابق

القيام بأي فحص أو تحقيق الزم للتحقق من 
سالمة تنفيذ النظام, ولهم على األخص ما يـأتي:

أخذ عينة أو عينات من المواد 
المستعملة أو المتداولة في العمليات 
الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، 
مما يظن أن لها أثرًا ضارًا على صحة 
العمال أو سالمتهم، وذلك لغرض 
تحليلها في المختبرات الحكومية، 
ولمعرفة مدى هذا األثر، مع إبالغ 

صاحب العمل أو ممثله بذلك

يحق لمفتش العمل:

سؤال صاحب العمل أو من 
يمثله، أو العمال، على انفراد 
أو في حضور شهود، عن أي 

أمر من األمور المتعلقة بتنفيذ 
أحكام النظام

االطالع على جميع الدفاتر 
والسجالت والوثائق األخرى 

الالزم االحتفاظ بها طبقًا ألحكام 
هذا النظام والقرارات الصادرة 

بمقتضاه، والحصول على صور 
ومستخرجات منها

ب جأ

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/نظـام%20العمـل%20بالعـربي%20_0.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/نظـام%20العمـل%20بالعـربي%20_0.pdf
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هل يمكن للمفتش االطالع على البريد اإللكتروني؟

نعـــم، يمكـــن للمفتـــش االطـــالع علـــى جميـــع  الملفـــات ذات العالقـــة للتحقـــق مـــن االلتـــزام، وباالســـتناد 
إلـــى مـــا ورد فـــي المـــادة 198 فـــي نظـــام العمـــل والتـــي نصـــت علـــى مايلـــي:

دخول أي منشأة خاضعة 
ألحكام نظام العمل في 

أوقات النهار أو الليل، دون 
إشعار سابق

القيام بأي فحص أو تحقيق الزم للتحقق من 
سالمة تنفيذ النظام, ولهم على األخص ما يـأتي:

أخذ عينة أو عينات من المواد 
المستعملة أو المتداولة في العمليات 
الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، 
مما يظن أن لها أثرًا ضارًا على صحة 
العمال أو سالمتهم، وذلك لغرض 
تحليلها في المختبرات الحكومية، 
ولمعرفة مدى هذا األثر، مع إبالغ 

صاحب العمل أو ممثله بذلك

يحق لمفتش العمل:

سؤال صاحب العمل أو من 
يمثله، أو العمال، على انفراد 
أو في حضور شهود، عن أي 

أمر من األمور المتعلقة بتنفيذ 
أحكام النظام

االطالع على جميع الدفاتر 
والسجالت والوثائق األخرى 

الالزم االحتفاظ بها طبقًا ألحكام 
هذا  النظام والقرارات الصادرة 
بمقتضاه، والحصول على صور 

ومستخرجات منها

ب جأ

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/نظـام%20العمـل%20بالعـربي%20_0.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/نظـام%20العمـل%20بالعـربي%20_0.pdf
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نعـــم، يجـــب أن يكتـــب 
وال  العربيـــة  باللغـــة 
اللغـــة  إضافـــة  يمنـــع 

للعقـــد. اإلنجليزيـــة 

نعـــم،  يجـــب التأكـــد مـــن أنـــه 
ال يوجـــد مـــا يعيـــق الخـــروج 
لســـالمة  المنشـــأة  مـــن 

العمـــال.

وبإمـــكان صاحـــب العمـــل االســـتفادة مـــن 
ــل علـــى  ــم العمـ ــة تنظيـ ــاد الئحـ ــة اعتمـ خدمـ
https:// ـــي ـــط التال ـــى الراب منصـــة قـــوى عل

policies.qiwa.sa وعلـــى صاحـــب العمـــل 
وضعهـــا  ســـواء  عليهـــا  العامليـــن  إطـــالع 
فـــي مـــكان ظاهـــر أو إرســـالها علـــى بريدهـــم 
اإللكترونـــي أو عـــن طريـــق موقـــع الشـــركة.

في أماكن ظاهرة وتكون 
معلومة لدى العاملين 

وباألخص مسؤول اإلسعافات.

فـــي  بتوفرهـــا  يكتفـــى 
المركـــز الرئيســـي للمنشـــأة.

يجـــب أن تكـــون فـــي مـــكان 
بيئـــة  وداخـــل  معلـــوم 

لعمـــل ا

يكــون  أن  يجــب  هــل 
غيــر  العامــل  عقــد 
مكتــوب  الســعودي 

العربيــة؟ باللغــة 

هل مخارج الطوارئ 
ضرورية في المنشأة؟

تنظيميــة  الئحــة  توفــر  يجــب  هــل 
معتمــدة واطــالع الموظفيــن عليهــا؟

أين تضع إعالنات أماكن 
الخزانة؟

ملــف  توفــر  يجــب  هــل 
فــرع  كل  فــي  للموظــف 
منشــأة  مثــل  فيــه  يتنقــل 
ــر مــن فــرع  ــرى لديهــا أكث كب
وتنقــل موظفيهــا مــن فــرع 

آخــر؟ فــرع  إلــى 

أين تضع المنشأة 
صناديق اإلسعافات؟

https://auth.qiwa.sa/ar/sign-in?redirect_uri=https%3A%2F%2Fdwd.qiwa.sa%2Fdashboard%2Fcompany
https://auth.qiwa.sa/ar/sign-in?redirect_uri=https%3A%2F%2Fdwd.qiwa.sa%2Fdashboard%2Fcompany
https://auth.qiwa.sa/ar/sign-in?redirect_uri=https%3A%2F%2Fdwd.qiwa.sa%2Fdashboard%2Fcompany
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ب

نعم، ويجب تحديدها قبل بدء العمل.

هل يجب وضع نقاط لإلنقاذ قريبة من المنجم الذي يعمل به العمال؟

هل يحق للمفتش مقابلة الموظفات على انفراد واالستفسار منهن؟

نعم، حسب ما ورد في المادة 198 في نظام العمل والتي نصت على مايلي:

دخول أي منشأة خاضعة ألحكام 
نظام العمل في أوقات النهار أو 

الليل، دون إشعار سابق

القيام بأي فحص أو تحقيق الزم للتحقق من سالمة 
تنفيذ النظام, ولهم على األخص ما يـأتي:

أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة 
أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها 

الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها أثرًا 
ضارًا على صحة العمال أو سالمتهم، وذلك 

لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، 
ولمعرفة مدى هذا األثر، مع إبالغ صاحب 

العمل أو ممثله بذلك

يحق لمفتش العمل:

سؤال صاحب العمل أو 
من يمثله، أو العمال، 

على انفراد أو في حضور 
شهود، عن أي أمر من 
األمور المتعلقة بتنفيذ 

أحكام النظام

االطالع على جميع الدفاتر 
والسجالت والوثائق 

األخرى الالزم االحتفاظ بها 
طبقًا ألحكام هذا  النظام 

والقرارات الصادرة بمقتضاه، 
والحصول على صور 

ومستخرجات منها

جأ

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/نظـام%20العمـل%20بالعـربي%20_0.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/نظـام%20العمـل%20بالعـربي%20_0.pdf
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نعم، يحق له 
الدخول.

نعم، نعم يحق له 
للتأكد من فعالية 
وعمل الكاميرات. 

نعم، نعم يحق له للتأكد 
من فعالية وعمل الكاميرات 

في فترات مختلفة.

ال، البد من توفير مقاعد 
للراحة أثناء ممارسة العمل 
في مساحة العمل وعدم 

االكتفاء بمقاعد االستراحة.

هل يحق للمفتش 
الدخول لغرف 

المراقبة األمنية؟ 

هل يحق للمفتش طلب 
تشغيل شريط المراقبة 

ليوم محدد؟ 

هل يكتفى بالمقاعد 
الداخلية في مكان 

االستراحة؟

هل يحق للمفتش 
التحقق من أن 

كاميرات المراقبة 
تعمل؟ 

نعم، حسب ما ورد في المادة 198في نظام العمل والتي نصت على مايلي:

هل يحق للمفتش الحصول على نسخ يطلع عليها مثل هويات العاملين أو عقود العمل؟

دخول أي منشأة خاضعة ألحكام 
نظام العمل في أوقات النهار أو 

الليل، دون إشعار سابق

القيام بأي فحص أو تحقيق الزم للتحقق من سالمة تنفيذ النظام, ولهم على األخص ما يـأتي:

أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة 
أو المتداولة في العمليات الصناعية 

وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها 
أثرًا ضارًا على صحة العمال أو سالمتهم، 

وذلك لغرض تحليلها في المختبرات 
الحكومية، ولمعرفة مدى هذا األثر، مع 

إبالغ صاحب العمل أو ممثله بذلك

يحق لمفتش العمل:

سؤال صاحب العمل أو 
من يمثله، أو العمال، 

على انفراد أو في 
حضور شهود، عن أي 

أمر من األمور المتعلقة 
بتنفيذ أحكام النظام

االطالع على جميع الدفاتر 
والسجالت والوثائق 

األخرى الالزم االحتفاظ 
بها طبقًا ألحكام هذا  

النظام والقرارات الصادرة 
بمقتضاه، والحصول على 

صور ومستخرجات منها

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/نظـام%20العمـل%20بالعـربي%20_0.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/نظـام%20العمـل%20بالعـربي%20_0.pdf
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ــة فـــي  نعـــم، وهـــي مفصلـ
القـــرار الـــوزاري رقـــم 18632.

يشـــترط أن تكـــون التعليمـــات الخاصـــة 
بالـــزي معلنـــة ومكتوبـــة ســـواء بلوحـــة 
إرشـــادية أو فـــي عقـــود العمـــل أو فـــي 
تعليمـــات موقعـــة مـــن العامليـــن أو أن 
القـــرار  فـــي  عليهـــا  منصـــوص  يكـــون 

.18632 رقـــم  الـــوزاري 

اإلجابـــات  مـــن  فهـــي  ال 
مـــن  للتأكـــد  الضروريـــة 
ــة  ــود حضانـ ــتراطات وجـ اشـ

لألطفـــال.

هل هناك مهن مستثناة 
يسمح للمرأة العاملة 

بالعمل الليلي بها؟

فيما يتعلق بالزي، هل البد من 
وضع الئحة في مكان العمل توضح 

اشتراطات الزي؟ 

هل سؤال المفتش 
العامالت عن عدد 

أطفالهن وأعمارهم يعتبر 
من األسئلة الخاصة؟

نعـــم يلتـــزم المفتـــش باالحتفـــاظ بســـرية المعلومـــات التـــي اطلـــع عليهـــا وذلـــك وفـــق مـــا ورد فـــي المـــادة 197 والتـــي 
نصـــت علـــى مـــا يلـــي:

»يلتـــزم مفتشـــو العمـــل- قبـــل مباشـــرتهم لمهماتهـــم- بتوقيـــع تعهـــد وفـــق النمـــوذج التـــي تعـــده الـــوزارة، يتضمـــن 
التزامهـــم بـــأداء عملهـــم بـــكل أمانـــة وإخـــالص، وأال يفشـــوا ســـر أي اختـــراع صناعـــي، أو غيـــر ذلـــك مـــن األســـرار التـــي 

يطلعـــون عليهـــا بحكـــم عملهـــم ويحمـــل مفتـــش العمـــل بطاقـــة مـــن الـــوزارة تثبـــت صفتـــه«.

هل يلتزم المفتش باالحتفاظ بسرية المعلومات التي يطلع عليها؟

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%2018632%20%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%201441.pdf
https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%2018632%20%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%201441.pdf
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ـةصاحب/ ـة العمل املفتش/


