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مقدمة

بناء على األمر الملكي رقم أ 121/وتاريخ  1432/ 7 /2بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول
ً
الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات

والمتضمن أنه على وزارة العمل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذا األمر الملكي ،وبناء على
قرار مجلس الوزراء رقم  187وتاريخ 1426 / 7 /17هـ والمتضمن أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة
االختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل  ،وعلى
الجهات الحكومية األخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية
ً
ً
نظاميا،
وفقا لألحكام المنظمة لذلك ،وبناء على الصالحيات المخولة
ابالغ وزارة العمل لتتعامل معها

ً
تنفيذا لألوامر الملكية لفتح
وما تقتضيه المصلحة العامة ،قامت الوزارة بإصدار عدة قرارات وزارية
فرص ومجاالت عمل للمرأة السعودية:

•القرار الوزاري رقم (/2473/1 /1ع) وتاريخ (1432/8 /10هـ) بشأن تنظيـم عـمـل الـمـرأة في
محالت بيع المستلزمات النسائية.
•القرار الوزاري رقم (/2474/1/1ع) بتاريخ (1432/8/10هـ) بشأن آليـة احتساب عمل المرأة عن بعد
في نسب توطين الوظائف «السعودة».
•القرار الوزاري رقم (/2475/1/1ع) بتاريخ (1432/8/10هـ) بشأن اشتراطات توظيف النساء في
المصانع.
•القرار الوزاري رقم (/3732/1/1ع) وتاريخ 1433/8/28هـ بشأن المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة
في محالت بيع المستلزمات النسائية ( فساتين السهرة وفساتين العرائس
والعباءات النسائية واإلكسسوارات).
•القرار الوزاري رقم (/3729/1/1ع) وتاريخ 1433/8/28هـ بشأن تنظيم عمل المرأة السعودية في
محاسبة المبيعات في محالت التجزئة.
•القرار الوزاري رقم (/3730/1/1ع) وتاريخ 1433/8/28هـ بشأن قرار تنظيم عمل المرأة السعودية
في محالت المنتزهات الترفيهية العائلية.
•القرار الوزاري رقم (/ 3731 /1 /1ع) وتاريخ  1433/8/28ه بشأن قرار تنظيم عمل المرأة السعودية
في المطابخ.
وألهمية تنظيم عمل المرأة في كافة المجاالت بالقطاع الخاص ،أصدرت وزارة العمل هذا الدليل
اإلرشادي الذي يحتوي على تصنيف اشتراطات عمل المرأة الواردة في نظام العمل أو قرارات
مجلس الوزراء أو القرارات الوزارية لتصف كافة التفاصيل آللية التنفيذ.كما يستعرض الدليل الدعم
الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية للتدريب والتوظيف والدعم المقدم من قبل المؤسسة
العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل وتدريب طالبات العمل والموظفات على رأس العمل.
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الفصل األول
 :1/1مواد عامة:
١ .١ال يتطلب توظيف النساء الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى
في حال تم تشغيل النساء في قسم خاص بهن.
٢ .٢فــي حــال رغبــت المنشــأة المرخــص لهــا بمزاولــة النشــاط بفتــح فــرع مســتقل تعمل
بــه نســاء ،فــإن األمــر يتطلــب الحصــول علــى موافقــة الجهة التــي رخصت للمنشــأة
ً
مسبقا،وذلك وفقا لألنظمة المرعية (.)1
٣ .٣ال ُيشترط موافقة ولي األمر في توظيف المرأة.
٤ .٤وزارة الـــعمل هي الجهة صاحبة االختصـــاص في تطبيق ضـــوابط تـــشغيل النسـاء
باعتبارهــا الجهــة المعنيــة بتطبيــق نظــام العمــل ،وعلــى الجهــات الحكومية األخرى
التــي يكــون لديهــا ملحوظــات تتعلــق بتشــغيل النســاء لدى أي منشــأة أهلية إبالغ
وزارة العمــل للتعامــل معهــا وفقا لألحــكام المنظمة لذلك (.)2
٥ .٥يمنع أي تمييز في األجور بين العاملين والعامالت عن العمل ذي القيمة المتساوية (.)3
٦ .٦تحظــر الخلــوة بيــن الجنســين فــي مــكان العمــل ،ويجــب علــى صاحــب العمــل اتخــاذ
التجهيزات والترتيبات الالزمة لتجنب ذلك.
٧ .٧مراعــاة مــا تقضــي به الفقرة السادســة عند اقتضــاء العمل اجتمــاع عاملين وعامالت
يجب أن يكون االجتماع بشكل مؤقت وفي المساحات المفتوحة أو في قاعة تسمح
برؤية من بداخلها.
٨ .٨علــى صاحــب العمــل توفيــر مكان مخصــص للعامــات ألداء الصالة واالســتراحة
ودورة ميــاه أو أكثر بحســب الحاجة.
٩ .٩يتم التعامل مع العاملة من أم سعودية وأب غير سعودي معاملة العاملة السعودية.

 1استنادا على قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 187وتاريخ  1426 / 7 / 17هـ .
 2استنادا على مجلس الوزراء رقم (  ) 187وتاريخ 1426 / 7 / 17هـ .
 3استنادا على القرار الوزاري رقم () 1/2370الصادر بتاريخ 1431/9/18هـ .
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١٠١٠يتم معاملة غير السعودية وزوجها سعودي معاملة العاملة السعودية.
١١١١يشــترط الحتســاب العاملين الســعوديين في نســبة التوطين المحتســبة في برنامج
«نطاقات» بواقع عامل واحد على أال يقل أجره الشهري عن ( )3000ثالثة آالف ريال.
١٢١٢يتم احتساب العامل السعودي من االشخاص ذوي االعاقة القادر على العمل بأربعة
عمال سعوديين عند حساب نسب توطين الوظائف ،على أال يقل األجر الشهري عن
( )3000ريال ومســجل في التأمينات االجتماعية وال يعمل في كيان آخر .أما إذا زادت
نســبة األشــخاص ذوي اإلعاقة في المنشــأة أو الكيان على  %10من عدد السعوديين
فــي الكيــان الواحد ،فإنه ســيتم احتســاب كل عامــل من األشــخاص ذوي اإلعاقة كأي
عامل سعودي آخر.
١٣١٣يحســب العامل الســعودي الذي يســاوي أجره الشــهري ( )1500ألف وخمســمائة ريال
بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات».
١٤١٤اليحســب العامل الســعودي الذي يقل أجره الشهري عن ( )1500ألف وخمسمائة ريال
في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات».
١٥١٥يحسب العامل السعودي الذي يكون أجره أكثر من ( )1500ألف وخمسمائة ريال وأقل
من ( )3000ثالثة آالف ريال ،وفق المعادلة التالية:
ً
ناقصا )1500
النسبة المعتمدة في برنامج نطاقات تساوي حاصل (األجر الشهري
تقسيم  ،3000مضافا إليه نصف.
ً
ويعبر عنها
رياضيا كاألتي :النسبة المحتسبة = ( + 1/2األجر الشهري 3000 / )1500 -
١٦١٦تُ عــد حمايــة العامليــن والعامــات من االخطــار المهنية وتهئيــة بيئة العمل المناســبة
للمرأة مسئولية مباشرة على المنشأة.

4

* يقصد باألجر الشهري -في تطبيق برنامج نطاقات  -األجر الخاضع لالشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
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 :2/1يجب أن ينظم العالقة التعاقدية للعاملة:
١ .١عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدالت بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم
ً
شرعا.
٢ .٢أي حقــوق أخــرى منصــوص عليها في نظام العمل أو في اللوائــح واألنظمة المتبعة
في المنشأة.
 :3/1حقوق العاملة:
١ .١للمــرأة العاملــة الحــق فــي إجــازة وضع لمــدة األســابيع األربعة الســابقة علــى التاريخ
المحتمل للوضع واألسابيع الستة الالحقة له ،ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة
طبيــب المنشــأة ،أو بموجــب شــهادة طبية مصدقــة من جهة صحية ،ويحظر تشــغيل
المرأة خالل األسابيع التالية مباشرة للوضع.
٢ .٢على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع
ما يعادل نصف أجرها ،إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل  ،واألجرة كاملة إذا
بلغت مدة خدمتها ثالث سنوات فأكثر يوم بدء اإلجازة  ،وال تدفع إليها األجرة أثناء إجازتها
الســنوية العادية إذا كانت قد اســتفادت في الســنة نفســها من إجازة وضع بأجر كامل،
ويدفع إليها نصف أجرها أثناء اإلجازة السنوية ،إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها
من إجازة وضع بنصف أجر.
٣ .٣على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والوالدة.
٤ .٤يحــق للمــرأة العاملــة عندما تعــود إلى مزاولة عملها بعد إجــازة الوضع أن تأخذ -بقصد
إرضــاع مولودهــا -فتــرة أو فترات لالســتراحة ال تزيد في مجموعها على الســاعة في
اليوم الواحد ،وذلك عالوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال ،وتحسب هذه
الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية ،وال يترتب عليها تخفيض األجر.
٥ .٥ال يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
٦ .٦ال يجــوز لصاحــب العمــل فصــل العاملة أثناء فتــرة مرضها الناتج عن الحمــل أو الوضع،
ويثبت المرض بشــهادة طبية معتمدة ،على أال تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوما،
وال يجوز فصلها بغير ســبب مشــروع من األسباب المنصوص عليها في نظام العمل
خالل المائة والثمانين يوما السابقة على التاريخ المحتمل للوالدة.
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٧ .٧يســقط حق العاملة فيما تســتحقه إذا عملت لدى صاحب عمل منشــأة أخرى أثناء مدة
إجازتهــا المصــرح بهــا ،ولصاحــب العمــل األصلــي – في هــذه الحالــة – أن يحرمها من
أجرها عن مدة اإلجازة ،أو أن يسترد ما أعطاه لها.
٨ .٨على كل صاحب عمل يشغل  50عاملة فأكثر أن يهيئ مكانا يتوافر فيه العدد الكافي
مــن المربيــات ،لرعاية أطفال العامالت الذين تقل أعمارهم عن ســت ســنوات ،وذلك
إذا بلغ عدد األطفال عشرة فأكثر.
٩ .٩يجــوز للوزيــر أن يلزم صاحب العمل الذي يســتخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة
أن ينشــئ دارا للحضانــة بنفســه أو بالمشــاركة مع أصحاب عمل آخريــن في المدينة
نفسها ،أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العامالت الذين تقل أعمارهم
عــن ســت ســنوات وذلــك أثنــاء فتــرات العمــل  ،وفي هــذه الحالــة يحدد وزيــر العمل
الشــروط واألوضاع التي تنظم هذه الدار ،كما يقرر نســبة التكاليف التي تفرض على
العامالت المستفيدات من هذه الخدمة.
١٠١٠للمــرأة العاملــة التــي توفــي زوجها الحق فــي إجازة بأجر كامل مدة ال تقل عن خمســة
عشر يوما من تاريخ الوفاة.
 :4/1أوقات العمل:
١ .١ال يجوز تشــغيل العاملة تشــغيال فعليا أكثر من ثماني ســاعات في اليوم الواحد إذا
اعتمد المعيار اليومي ،أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في األسبوع إذا اعتمد المعيار
األسبوعي.
٢ .٢تخفض ســاعات العمل الفعلية خالل شــهر رمضان بحيث ال تزيد على ســت ســاعات
في اليوم ،أو ست وثالثين ساعة في األسبوع.
 :5 /1اشتراطات زي العاملة:
١ .١يجــب أن تلتــزم العاملــة بالحشــمة في العمل بمــا في ذلك التزامهــا بضوابط الحجاب
الشرعي.
٢ .٢يجوز للعاملة ارتداء الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع األحوال أن يكون
ً
ً
وساترا وغير شفاف.
محتشما
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ليال:
 :6/1األعمال التي يستثنى فيها تشغيل النساء ً
يحظر على صاحب العمل تشغيل النساء خالل فترة من الليل ــ مابين غروب الشمس
وشروقها ــ لفترة ال تقل عن احدى عشرة ساعة متتالية ،فيما عدا الحاالت التالية :
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩

١إذا كان العمل في مجال األعمال الصحية أو الخيرية أو التعليمية أو التدريبية.
٢إذا كانت المنشأة ال تستخدم سوى أفراد األسرة.
٣المحالت التجارية التي تندرج تحت تنظيم أمانات المدن/المحافظات والبلديات
التابعة لها.
٤حالة القوة القاهرة وحالة الطوارئ.
ً
ضروريا للمحافظة على الموارد من التلف السريع.
٥إذا كان العمل الليلي
٦إذا كان العمل في محالت بيع المستلزمات النسائية.
٧إذا كان العمل في المحاسبة بمحالت بيع التجزئة.
٨إذا كان العمل في المطابخ.
٩إذا كان العمل في محالت المنتزهات الترفيهية العائلية.
ويجوز بقرار من وزير العمل إضافة أنشطة أخرى بحسب الحاجة

 :7/1األعمال التي يحظر توظيف النساء فيها:
ُ :1/7/1يحظر توظيف المرأة في األعمال التالية:)٤(5
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧

١العمل تحت ســطح األرض في المناجم والمحاجر وجميع األعمال المتعلقة باســتخراج
المعادن واألحجار.
٢العمل في الصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية األخرى.
٣العمل في البناء (كالحفر ووضع الخراسانات ،وغيرها).
٤أعمــال البنــاء والترميــم والدهــان التــي تتطلــب العمــل علــى ارتفاعــات عاليــة
(والتسلق على سقاالت).
٥صناعة اإلسفلت.
٦صناعة المدابغ.
٧العمــل فــي األفــران المعــدة لصهــر المــواد المعدنيــة أو تكريرهــا أو إنضاجهــا.

 4استنادا على المادة 149من نظام العمل ( حظر تشغيل المرأة في األعمال الخطرة) وبناء على القرار الوزاري
رقم /2475/1/1ع بتاريخ 1432/8/10هـ .
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٨ .٨الصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها.
٩ .٩صناعة المفرقعات واألعمال المتعلقة بها.
١٠١٠اللحام باألكسجين واإلستلين وبالكهرباء.
١١١١ورش السيارات والحدادة واأللمنيوم.
١٢١٢العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات أو الدماء.
١٣١٣إذابة الزجاج وإنضاجه.
١٤١٤شحن وتفريغ البضائع في األحواض واألرصفة والموانئ ومخازن اإلستيداع.
١٥١٥صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.
١٦١٦تفضيض المرايا بواسطة الزئبق.
١٧١٧الدهان بمادة الدوكو.
١٨١٨معالجــة وتهيئــة أو اختــزال الرمــاد المحتــوي علــى الرصــاص واســتخالص الفضــة من
الرصاص.
١٩١٩صناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من  %10من الرصاص.
٢٠٢٠صنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) أو أكسيد الرصاص األصفر وثاني أكسيد
الرصــاص (الســلفون) ،وكربونــات الرصــاص وأكســيد الرصــاص البرتقالي وســلفات
وكرومات وسليكات الرصاص.
٢١٢١عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصالح البطاريات الكهربائية.
٢٢٢٢تنظيف الورش التي تزاول فيها األعمال الواردة في الفقرات ( )21-20-18أعاله.
٢٣٢٣تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء تشغيلها.
٢٤٢٤صناعة الكاوتشوك (الصناعات من مادة المطاط ،مثل كفرات السيارات وغيرها).
حظر تشغيل المرأة في المنشآت التي تمارس األنشطة المبينة أعاله ،من
 :2/7/1ال يمنع
ُ
حقها في أن تتملك أو تدير ً
أيا منها.
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الفصل الثاني :اشتراطات تنظيم عمل المرأة
 :1/2عمل المرأة في المؤسسات والشركات:
 :1/1/2يجب أن يكون عمل المرأة في المؤسسات والشركات في مكان يتميز بالخصوصية
واالستقاللية بحيث يكون:
ً
تماما عــن مبنى الرجــال ،وفي هــذه الحالة ال تســتوجب أي
١ .١إمــا فــي مبنــى مســتقل
اشتراطات خاصة.
٢ .٢أو قســم في نفس مبنى المؤسســة أو الشــركة على أن تتحقق االشتراطات التالية
في القسم:
•يجب أن يكون القسم خاص بالنساء.
مستقال عن أقسام الرجال.
•يجب أن يكون القسم
ً
•يجب توفير كافة الخدمات األساسية؛ مصلى ،استراحة ،وعدد كافي من
دورات المياه وأية ترتيبات خدمية إضافية أخرى.
 :2/2عمل المرأة في المنشآت الصناعية:
 :1/2/2تطبق االشتراطات السابقة لعمل النساء في المكاتب على الوظائف اإلدارية في
المصانع كما في .1/2
 :2/2/2يكون عمل النساء في خطوط اإلنتاج في المصانع التي ال تندرج ضمن األنشطة
الواردة  1/7/1وفق الضوابط التالية:
١ .١إذا كانــت العامــات يعملــن فــي مرحلة مــن مراحل خــط اإلنتاج فيجــب أن يكون جميع
العاملين في هذه المرحلة من النســاء ،كما يجب في هذه الحالة أال يقل عدد النســاء
عن عشر نساء في تلك المرحلة ،وعلى أن يشكلن ما ال يقل عن ثلث مجموع العاملين
في خط اإلنتاج إجماال.
٢ .٢يجب على صاحب العمل توفير مالبس آمنة ومحتشمة للعامالت في خطوط اإلنتاج.
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 :3/2العمل في محالت بيع المستلزمات النسائية:
ُ :1/3/2يقصر العمل في محالت بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية.
ُ :2/3/2ي ْح َظر وجود الرجال العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء -سواء
بائعين أو محاسبين.
ُ :3/3/2يحظر عمل المرأة في المحالت أو أقسام المحالت المخصصة للرجال فقط ،أو التي
تؤدي إلى اختالطهن مع المرتادين من الرجال غير المصطحبين لعوائلهم.
 :4/3/2المحالت المتخصصة:
ً
مخصصا
•يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان المحل
للنساء فقط ،ويمنع الرجال من دخوله.
•يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعوائل.
 :5/3/2المحالت المتعددة األقسام  ،لها حاالتين:
الحالة األولى :إذا كان عــدد العامليــن فــي المحــل خمســة عامليــن أو عامــات فأقــل:
بالنســبة للمحــات والتــي توظــف مــا مجموعــه خمســة عامليــن أو عامــات فأقــل في
الورديــة الواحــدة وتبيــع في جزء من ســلعها مســتلزمات نســائية ،تطبق عليهــا الضوابط
المقررة على المحالت المتخصصة في بيع المســتلزمات النســائية .ويعنى هذا أن على
صاحب العمل االختيار بين:
•

إما توظيف سعوديات لكامل المحل.

•

أو عـدم بـيـع الـمـسـتلزمات النسائية المستهدفة بتنظيم عمل المرأة
في محالت بيع المستلزمات النسائية.

الحالة الثانية :إذا كان عدد العاملين في المحل أكثر من خمسة عاملين أو عامالت:
ً
معا في محل واحد.ويستثنى
يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعامالت
من ذلك المحالت المتعددة األقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والـعـامــالت
على أن ال يعملوا في نفس القسم وإنما في أقسام مختلفة تــكـون الـعــامـالت
فـيها فـي أقسـام خــاصــة بــهـن ،ويــجــب فــي هـــذه الــحـــالــة أن ال يــقــل إجــمــالي
عــدد الــعــامــالت فــي الــمــحــل عــن ثــالث عــامــالت فــي الــورديــة الــواحـــدة.
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ً
ً
واقعا في مركز تجاري
قائما بذاته أو كان
 :6/3/2يجب على صاحب العمل إذا كان المحل
مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن الكتروني في المحل ،ما لم يكن هناك حراسة أمنية
موفرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل .ويمكن للمحل المخصص
ّ
عامة
ً
حاليا في المشاغل النسائية.
للنساء فقط إتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع
ً
ً
واقعا في مركز تجاري
قائما بذاته أو كان
 :7/3/2يجب على صاحب العمل إذا كان المحل
مفتوح توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة ،ما لم يكن هناك دورات مياه
مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل ال تبعد أكثر من خمسين
ً
مترا عن المحل.
 :8/3/2على صاحب العمل توفير مكان مخصص للموظفات ألداء الصالة واالستراحة و دورة
مياه أو أكثر بحسب الحاجة.
 :9/3/2يمكن للمحالت التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية األخرى مثل المالبس
الجاهزة واألحذية وغيرها ،توظيف النساء إذا ما استوفت الشروط الواردة في تنظيم عمل
المرأة في محالت بيع المستلزمات النسائية.
 :4/2عمل المرأة في المحاسبة بمحالت بيع التجزئة:
 :1/4/2يقصد بالمحل والمحالت الخاضعة لهذا البند ( )4/2كل مكان مخصص لمزاولة
نشاط مرخص له لبيع التجزئة عن طريق ارتياد الجمهور لذلك المكان على أن يتوفر لديه
وبحد أدنى ستة أجهزة توظف ثالث
ٍ
قسم (أو أقسام) بها أجهزة متعددة للمحاسبة
عامالت على األقل في الوردية الواحدة ،بما يشمل -على سبيل المثال ال الحصر
 السوبر ماركت والهايبر ماركت ومحالت بيع المواد االستهالكية الغذائية ومحالتبيع المواد المنزلية واألواني والمفروشات واألجهزة والحاسبات اآللية والمالبس
ً
سواءا كانت في مراكز تجارية
النسائية ومالبس األطفال واأللعاب الترفيهية وغيرها،
مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محالت قائمة بذاتها.
ي قسم يختص باستقاللية بيع سلعة أو
 :2/4/2يقصد بكلمة قسم أو أقسام بالمحل أ ّ
تقديم خدمة متخصصة ومختلفة مما ورد في  1/4/2ويقع داخل المحل.
 :3/4/2يجب على صاحب العمل في حال رغب بتوظيف عامالت في المحل أو القسم التابع
له والمحدد في  1/4/2و  2/4/2تطبيق االشتراطات الواردة في هذا البند .4/2
 :4/4/2يجب على صاحب العمل في حال وجود أقسام متخصصة في بيع أي من
المستلزمات النسائية التي صدر قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها االلتزام بتطبيق أحكام ذلك
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إضافة إلى توظيف عامالت في محاسبة المبيعات في هذه المحالت وتطبيق األحكام
ً
القرار
الواردة في بند .4/2
ً
ً
واقعا في مركز تجاري مفتوح
قائما بذاته أو كان
 :5/4/2يجب على صاحب العمل إذا كان المحل
توفير حارس أمني أو نظام أمن الكتروني في المحل ،ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة
موفرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل .ويمكن للمحل المخصص للنساء
ّ
ً
حاليا في المشاغل النسائية.
فقط إتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع
ً
ً
واقعا في مركز تجاري
قائما بذاته أو كان
 :6/4/2يجب على صاحب العمل إذا كان المحل
مفتوح توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة ،ما لم يكن هناك دورات مياه
مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل ال تبعد أكثر من خمسين
ً
مترا عن المحل.
 :7/4/2يجب على صاحب العمل االلتزام بما يلي:
.١
.٢
.٣
.٤

١تُ قصر خدمة العامالت في محاسبة المبيعات على النساء والعوائل فقط.
٢يجب وضع حاجز بين العاملين والعامالت في حالة كونهم في صفوف متتالية
ً
(جنبا لجنب).
٣يجب توفير مقعد لكل من المحاسبات للجلوس عليه أثناء دوامهن في حال رغبن بذلك.
٤يجب توفير مكان مخصص للعامالت ألداء الصالة واالستراحة.

ُ :8/4/2يحظر عمل المرأة في المحالت أو أقسام المحالت المخصصة للرجال فقط ،أو التي
تؤدي إلى اختالطهن مع المشترين غير المصطحبين لعوائلهم.
 :5/2عمل المرأة في محالت المنتزهات الترفيهية العائلية:
 :1/5/2يقصد بالمحل والمحالت الخاضعة لهذا البند كل مكان مخصص لمزاولة نشاط
ترفيهي عائلي مرخص له ،وذلك عن طريق ارتياد الجمهور لذلك المكان ،بما يشمل -على
ً
سواءا كانت
سبيل المثال ال الحصر  -المنتزهات الترفيهية العائلية ومحالت مالعب األطفال،
في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة ،أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محالت
قائمة بذاتها.
ي قسم يختص باستقاللية بيع سلعة أو
 :2/5/2يقصد بكلمة قسم أو أقسام بالمحل أ ّ
تقديم خدمة متخصصة ومختلفة مما ورد في  1/5/2ويقع داخل المحل.
 :3/5/2يجب على صاحب العمل في حال رغب بتوظيف عامالت في المحل أو القسم التابع
له والمحدد في  1/5/2و  2/5/2تطبيق االشتراطات الواردة في بند .5/2
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 :4/5/2يجب على صاحب العمل في حال وجود أقسام متخصصة في بيع أي من المستلزمات
إضافة إلى
ً
النسائية التي صدر قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها االلتزام بتطبيق أحكام ذلك القرار
توظيف عامالت في هذه المحالت وتطبيق األحكام الواردة في هذا البند.
 :5/5/2بالنسبة لمحالت المتنزهات متعددة األقسام المتخصصة في بيع سلعة أو تقديم
خدمة ،والتي توظف ما مجموعه خمسة عاملين أو عامالت فأقل في الوردية الواحدة ،تطبق
عليها الضوابط المقررة على المحالت المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية الواردة في
 .3 /2ويعنى هذا أن على صاحب العمل االختيار بين توظيف سعوديات لكامل المحل أو عدم
التوظيف.
 :6/5/2بالنسبة لمحالت المتنزهات متعددة األقسام المتخصصة في بيع سلعة أو تقديم
خدمة ،والتي توظف ما مجموعه أكثر من خمسة عاملين أو عامالت في الوردية الواحدة،
تطبق على األقسام المتخصصة داخل هذه المحالت الضوابط المقررة على المحالت
المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية الواردة في .3/2
ً
محل واحد .ويستثنى
معا في
 :7/5/2يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعامالت
ٍ
من ذلك المحالت المتعددة األقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعامالت على أن ال
يعملوا في نفس القسم وإنما في أقسام مختلفة تكون العامالت فيها في أقسام خاصة
بهن ،ويجب في هذه الحالة أن ال يقل إجمالي عدد العامالت في المحل عن ثالث عامالت
في الوردية الواحدة.
 :8/5/2تقتصر خدمة العامالت في المحالت على النساء والعوائل فقط.
 :9/5/2يحظر عمل المرأة في المحالت أو أقسام المحالت المخصصة للرجال فقط ،أو التي
تؤدي إلى اختالطهن مع المرتادين غير المصطحبين لعوائلهم.
 :6/2عمل المرأة في المطابخ:
 :1/6/2يكون عمل النساء في المطابخ المستقلة أو المطابخ المرتبطة بالمطاعم أو المطابخ
المرتبطة بمحالت تقديم الوجبات السريعة أو المطابخ المرتبطة بالمحالت المتخصصة في
ً
وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم
صناعة وبيع الحلويات
/2475/1/1ع وتاريخ 1432/8/10هـ الخاص بتوظيف النساء بالمصانع.
 :2/6/2يكون الحد األدنى المسموح توظيفه من النساء بالمطبخ ثالث موظفات في الوردية
ً
عوضا عما نُ ص عليه في قرار توظيف النساء في المصانع.
الواحدة ،وذلك
 :3/6/2يكون عمل النساء في المطابخ في أقسام خاصة بهن ومستقلة ،ويحظر على
صاحب العمل توظيف عاملين في تلك األقسام.
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الفصل الثالث :آليات العمل
يمكن لصاحب العمل اختيار توظيف المرأة بأحد آليات العمل اآلتية:
١ .١الدوام الكامل.
٢ .٢الدوام الجزئي.
٣ .٣العمل عن بعد.
 :1/3عمل المرأة بدوام جزئي:
 :1/1/3يحق لصاحب العمل توظيف العامالت بدوام جزئي.
 :2/1/3ال تحتسب العاملة التي تعمل بعقد عمل لبعض الوقت (جزئي) في نسبة التوطين
لدى أكثر من كيانين في وقت واحد.
 :٣/١/٣تحتسب العاملة بدوام جزئي في نسبة التوطين بنصف موظفة
اشتراطات لتوظيف المرأة بنظام «الدوام الجزئي»:
١ .١ال تقل ساعات العمل األسبوعية عن ( )20ساعة وال تزيد على ( )24ساعة.
٢ .٢يتم تسجيل الموظفة بنظام التأمينات االجتماعية ويحدد نوع الدوام (جزئي).
 :2/3العمل عن بعد:
 :1/2/3يـكـون احـتـسـاب نـسـب تـوطـيـن الـوظـائـف (السـعـودة) ضـمـن بـرنـامج نطاقات
للمنشآت التي تقوم بتوظـيف الـنـساء عـن بعد وفقا لنسب محددة.
 :2/2/3يشترط الحتساب المرأة العاملة عن بعد ضمن نسبة توطين الوظائف (السعودة)
في برنامج نطاقات التالي:
.١
.٢
.٣
.٤

١أال يقل عمرها عن  20سنة وال يزيد عن  35سنة.
٢أن تكون مسجلة لدى التأمينات االجتماعية.
٣أن تكون مسجلة وفق الدوام الكامل.
٤أن يقدم صاحب العمل شهادة بنكية تثبت استالم العاملة ألجورها فترة عملها لديه.
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الفصل الرابع :العقوبات
 : 1/4عقوبات يقضي بها نظام العمل:
يطبق في حق المؤسسات والشركات والمصانع والمحالت التي تخالف أحكام القرارات
الوزارية والتعليمات الواردة في هذا الدليل العقوبات التي يقضي بها نظام العمل.
 :2/4عقوبات اضافية لمخالفة محالت بيع المستلزمات النسائية:
تتعرض المنشأة وكافة الكيانات المرتبطة بها التي يتبع لها المحل الذي ال يلتزم بالتطبيق
وإحالل النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه:
•عقوبات النطاق األحمر ببرنامج نطاقات.
•إيقاف كافة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل.
 :3/4عقوبات لمخالفة توظيف العمل عن بعد:
 :1/3/4يطبق بحق كل منشأة تقوم بتسجيل العامالت عن بعد في وظائف وهمية التالي:
١ .١حرمان المنشــأة من الحصول على تأشــيرات عمل جديدة أو نقل خدمات عمال لها أو
تغييــر مهــن عمــال لديهــا لمدة ال تقل عن  3ســنوات للمخالفة األولــى وال تقل عن 5
سنوات للمخالفة الثانية.
٢ .٢حرمان المنشأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة ال تقل عن
 3سنوات للمخالفة األولى وال تقل عن  5سنوات للمخالفة الثانية.
ً
طبقا للمادة
٣ .٣غرامــة ماليــة ال تتجــاوز  5000ريال على كل موظفة وهمية مســجلة لديها
 239من نظام العمل.
 :2/3/4في حال قيام امرأة بالتعاون مع المنشأة بالتسجيل في وظيفة وهمية ،يتم حرمان
المرأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة ال تقل عن  3سنوات
للمخالفة األولى وال تقل عن  5سنوات للمخالفة الثانية.
 :4/4عقوبات إضافية تصدر من صاحب الصالحية
تُ قدم المؤسسات الشقيقة –صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب
التقني والمهني:
•تدريب وتأهيل الراغبات للعمل في القطاع الخاص.
•الدعم المادي.
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الـفـصل الـخـامـس :الدعم والتدريب والتأهيل
:1/5دور صندوق تنمية الموارد البشرية
برامج وآليات دعم صندوق تنمية الموارد البشرية:
١ .١برنامج دعم التدريب المرتبط بالتوظيف.
٢ .٢برنامج دعم العمل عن ُبعد.
٣ .٣برنامج وظائف عقود التشغيل والصيانة.
٤ .٤برنامج تأنيث وتوطين العمل في محالت بيع المستلزمات النسائية.
٥ .٥برنامج دعم عمل المرأة في المصانع.
٦ .٦برنامج دعم األجور المرتبط بالتوطين.
مالك المنشآت الصغيرة.
 ٧ .٧برنامج دعم ّ
مالك المنشآت الصغيرة.
٨ .٨برنامج تدريب ّ
٩ .٩برنامج دعم العمل الجزئي
 :1/1/5برنامج دعم التدريب المرتبط بالتوظيف (:6)5
 -1برنامج دعم توظيف المؤهلين :
آلية الدعم:
أوال :دعم مرحلة التدريب:
ً
•يســاهم الصنــدوق خــال مــدة التدريــب التــي ال تزيد عــن ثالثة أشـهـــر
ً
شــهريا للمنشــأة مقابل تدريب كل موظفة.
بـمبـــلغ (  ) 500ريال
•يســاهم الصنــدوق خالل مدة التدريب بنســبة ( ) % 75مــن راتب الموظفة
ً
شهريا ولمدة ال تزيد عن ثالثة أشهر للموظفة
وبما ال يتجاوز مبلغ (  ) 1500ريال
الواحدة  ،وتتحمل المنشأة النسبة المتبقية من الراتب.
ً
ثانيا :دعم مرحلة التوظيف:
•يساهم الصندوق للمدة المكملة للسنتين بعد انتهاء مدة التدريب بنسبة
ً
شــهريا للموظفة
( ) %50مــن راتــب الموظفــة وبما ال يتجاوز مبلغ (  ) 2000ريال
الواحدة ،وتتحمل المنشأة النسبة المتبقية من الراتب.

ً
شهريا
 5بشرط أن تكون الموظفة مستجدة في المنشآة وأن ال يقل راتب الموظفة عن (  ) 3000ريال
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 -2برنامج دعم توظيف غير المؤهلين (التدريب خارج المنشأة):
آلية الدعم:
أوال :دعم مرحلة التدريب:
ً
• يساهم الصندوق خالل مدة التدريب بنسبة ( )%75من تـكاليف التدريب ولمدة
ً
ً
شهريا للموظفة الواحدة وتتحمل
شهرا بما ال يتجاوز مبلغ ( )1500ريال
ال تـزيد عن ()24
الجهة الموظفة باقي التكاليف  ،وذلك وفق الضوابط التي يحددها الصندوق.
•يســاهم الصندوق خالل مدة التدريب بنســبة (  ) %75من راتب الموظفة
ً
شهريا للموظفة الواحدة وتتحمل الجهة الموظفة النسبة
بما ال يتجاوز ( )1000ريال
المتبقية من الراتب ،وذلك وفق الضوابط التي يحددها الصندوق .
ً
ثانيا :دعم مرحلة التوظيف:

•يساهم الصندوق ولمدة سنة بنسبة (  ) %50من راتب الموظفة وبما ال يتجاوز

مبلغ (  ) 2000ريال شــهريا للموظفة الواحدة وفق الضوابط التي يحددها الصندوق.

 -3برنامج دعم توظيف غير المؤهلين (التدريب داخل المنشأة) :
آلية الدعم:
أوال :دعم مرحلة التدريب:
ً
ً
•يساهم الصندوق خالل مدة التدريب التي ال تزيد عن ( )12شهرا بمبلغ
ً
شهريا تصرف للمنشأة مقابل تدريب كل موظفة.
( )500ريال
•يســاهم الصندوق خالل مدة التدريب بنســبة ( ) %75من راتب الموظفة
ً
شــهريا للموظــف الواحــد ،وتتحمــل المنشــأة
وبمــا ال يتجــاوز مبلــغ ( )1000ريــال
النسبة المتبقية من الراتب.
ً
ثانيا :دعم مرحلة التوظيف:
•يســاهم الصنــدوق ولمــدة ســنة بنســبة ( )%50مــن راتب العاملــة وبما ال
يتجــاوز مبلــغ ( )2000ريــال شــهريا للموظفــة الواحــدة ،وتتحمــل المنشــأة النســبة
المتبقية من الراتب.
 :2/1/5برنامج دعم العمل عن ُبعد للتوظيف في المنشـآت:
آلية الدعم:

•يســاهم الصندوق بدعم العمل عن بعد للمرأة واألشــخاص ذوي اإلعاقة
ً
ً
شــهريا
شــهرا بنســبة ( )%50مــن الراتــب وبمــا ال يتجــاوز ( )2000ريــال
لمــدة ()24
للموظفة الواحدة.
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 :3/1/5برنامج دعم وظائف عقود التشغيل والصيانة:
آلية الدعم:
ً
شهرا بمبلغ إضافي للراتب الذي تتقاضاه
•يساهم الصندوق لمدة ( ) 24
الموظفــة مــن المنشــأة  ،بنســبة (  ) %75مــن راتب الموظفــة المحدد في عقد
ً
شهريا.
العمل وبما ال يتجاوز (  ) 2000ريال
 :4/1/5برنامج دعم تأنيث وتوطين العمل في محالت بيع المستلزمات النسائية (:)٦
آلية الدعم:
أوال :دعم التدريب على رأس العمل لمدة ( عام ):
ً
•يســاهم الصنــدوق بنســبة (  ) %50من مكافأة المتدربــة على رأس العمل
ً
شــهريا للمتدربــة الواحــدة ،علــى أن ال يقــل راتــب
بمــا ال يتجــاوز (  ) 2000ريــال
ً
شهريا.
الموظفة خالل فترة التدريب عن (  ) 3000ريال
ً
ثانيا :دعم التدريب المتخصص:
•في حالة اســتدعت حاجة المنشــأة إلى تدريب الموظفة تدريب تخصص
خــارج المنشــأة تعتبر مدة التدريب التخصصــي جزء من المدة المحددة للتدريب
علــى رأس العمــل ويســاهم الصندوق فيهــا بمبلغ مقطوع حســب المدة من
( 1000ــــ  ) 1500ريــال كتكلفــة تدريــب عــن كل متدربة حســب تخصصها تصرف
لجهــة التدريب وفق الضوابط المحددة لذلك.
ً
ثالثا :دعم التوظيف لمدة ( عامين ):
•يساهم الصندوق بنسبة ( )%50من راتب العاملة لمدة عامين بمبلغ ال يتجاوز
7
ً
شهريا ،وعلى أن ال يقل راتب الموظفة عن ( )3000ريال شهريا.
( )2000ريال
 :5/1/5برنامج دعم عمل المرأة في المصانع(: )٧
8

آلية الدعم:
أوال :دعم التدريب على رأس العمل لمدة ( عام ):
ً
•يساهم الصندوق بنسبة  %50من مكافئة المتدربة على رأس العـمل بما
ً
شــهريا وعلى أن ال يقل راتب الموظفة في عقد العمل
ال يتجاوز ( )2000ريال
ً
شهريا.
عن ( )3000ريال
•يساهم الصندوق بدفع تكاليف التدريب للــمنشأة العاملة بمبلغ مقــطوع
ً
شهريا ولمدة  6أشهر .
قدره ( )500ريال
ً
ثانيا :دعم التوظيف لمدة ( عامين ):
•يســاهــــم الــصــنـــدوق بــنــســبـــة  %50مــن راتــــب الموظفــة لمــدة عاميــن
ً
شهريا وعلى أن ال يقل راتب الموظفة
بمبلغ ال يتجاوز ( )2000ريال
ً
شهريا.
عن (  ) 3000ريال
 ٧-6تم استثناء شرط عدم الحصول على دعم سابق من الصندوق لمن يتم توظيفهم على هذا البرنامج
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 :6/1/5برنامج دعم األجور المرتبط بالتوطين :
هدف البرنامج:

•يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تحفيز المنشــآت على توطيــن الوظائــف وتمكين طالبي
العمــل الســعوديين مــن االلتحــاق بفرص العمــل المتاحة في القطــاع الخاص ،من
خالل رفع سقف الدعم المادي والزمني لبرنامج دعم رواتب الموظفين السعوديين.

آلية الدعم:
يساهم الصندوق في دعم راتب الموظفة في منشآت النطاقين األخضر والبالتيني لمدة
تصل إلى أربع سنوات ورفع سقف الدعم للراتب الشهري إلى أربعة آالف ريال تتناقص
بشكل سنوي بحيث يكون الدعم وفق التالي:

 :7/1/5برنامج دعم مالك المنشآت الصغيرة:
آلية الدعم:
•تقديــم إعانــة ماليــة شــهرية لمــدة ســنتين تصــل إلــى ( )3000ريــال لمالك المنشــأة
بالتنسيق مع الجهة الراعية.
 : 8/1/5برنامج تدريب مالك المنشآت الصغيرة:
آلية الدعم:
•يتحمل الصندوق مبلغ (  ) 3000ريال عن كل متدرب لكامل فترة التدريب والتي تتراوح ما بين
(  3ــ  ) 5أسابيع.
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 :٩/١/٥برنامج دعم العمل الجزئي
آلية الدعم:
•يساهم الصندوق في دعم التوظيف الجزئي لعمل المرأة لمدة ( )24شهرا بنسبة
( )%50من راتب الموظفة وبما ال يتجاوز مبلغ ( )1000ريال شهريا على أال يقل 		
راتب الموظفة عن ( )2000ريال شهريا في عقد العمل .
•يجب أن ال تزيد نسبة العامالت المدعومات بالمنشأة من الصندوق بنظام الدوام
الجزئي عن نسبة  %20من عدد العاملين بالمنشأة .
•يتم دعم طالبات العمل بنظام الدوام الجزئي من المسجالت في قاعدة بيانات حافز.
آلية صرف دعم الصندوق:
•تـوقـيع اتفاقـية الـدعم الـشـامـلــة بـيـن صـندوق تـنـمية الـموارد الـبشرية وجـهـات
التوظيف للحصول على الدعم.
•تقديم طلبات الدعم على النظام اآللي للـصندوق .
•توقيع عقد العمل بين طالبات العمل والجـهـة الـمـوظـفـة وفـق العقداإلسترشادي
المحدد من الصندوق.
•ربـط الـمـوظـفات بـعد إجـراء الـمـقـابـالت الوظـيـفـيـة وتـوقـيـع الـعـقـد في الـنـظـام
اآللي للصندوق.
•رفع المطالبات المالية حسب اإلجراءات المتبعة فـي صـنـدوق تنمية المواردالبشرية.
دور جهة التوظيف:
•توقيــع عقــد توظيف وفق العقد االسترشــادي المحــدد من الصندوق.
•تســجيل الموظفــات فــي نظــام التأمينــات االجتماعية ً
بــدأ مــن تاريــخ توقيــع
ً
ً
ووفقــا 		
(وفقــا للراتــب المحــدد للوظيفة
عقــد التوظيــف المبتــدئ بالتدريــب
لنســبة التحمــل التأمينــي بيــن الموظــف وجهــة التوظيف).
•المســاهمة بمــا ال يقــل عــن  % 50من الراتــب المحدد بالعقــد خالل فترتي 		
ً
شــهريا .
التدريــب والتوظيــف والــذي ال يقــل عن(  ) 3000ريال
•توفيــر التدريب خالل الســنة األولى.
•يمكــن ترشــيح طالبــات العمل من الجهــة الموظفة.
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 :2/5دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:
 :1/2/5األهداف االستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:
•استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب التقني والمهني؛ لإلسهام في تحقيق
التنمية المستدامة.
وفقا لطلب
ً
•تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجاالت التقنية والمهنية؛
سوق العمل الكمي والنوعي.
•تقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية التي تؤهل المـتدرب للحصول عـلـى		
عـمـل مناسب في سوق العمل الحر.
ً
استـنادا إلـى األبـحـاث
•القدرة على التكيف والتعامل بنجاح مع التحديات والـتـغـيرات؛
والدراسات التطبيقية.
•بناء شراكات استراتيجية مع قطاع األعمال؛ لتنفيذ برامج تقنية مهنية.
•نشر الوعي بأهمية العمـل فـي المـجاالت التـقنية والـمهـنـية فـي أوساط 		
المجتـمع ،وتوفير البيئة المناسبة للتدرب مدى الحياة.
ومحفزة للعمل والتدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ِّ
•إيجاد بيئة آمنة
•تشجيع االستثمار في التدريب التقني والمهني والتدريب األهلي.
•توثيق العالقة والتكامل مع الجهات التعليمية والتدريبية الوطنية.
•التوسع في المجاالت التدريبية المتقدمة الداعمة للخطط الوطنية والمشاركة في
برامج نقل التقنية وتطويرها.
 :2/2/5دور المؤسسة العامة للتدريب التقني في تدريب الراغبات للعمل:
•تــوفـيـر الـتـدريـب الـمـنـاسـب فـي مـراكـز ومـعـاهـد الـتـدريـب األهـلـيـة الـمـعـتمدة من		
المؤسســة العامــة للتدريــب التقني والمهنــي لتأهيل المتدربات للعمل في القطاع
الخاص واإلشــراف على التدريب على رأس العمل.
•القيــام باختيــار المعاهد التدريبية وتوزيــع المتدربات على المعاهد المعتمدة وإعداد
التعاميد لمعاهد التدريب واعتمادها من فروع صندوق تنـمـــية الـمـــوارد الـبشريـــة
بالمناطــق قبــل بدء التدريب.
•القيام بعقد ورشــة عمل لتهيئة الملتحقات بالمهن قبل بدء التدريب وذلك بإعـــداد
حقيبة خاصة باإلرشــاد والتوجيه المهني للمتدربات.
•اإلشــراف على البرنامج ومتابعة تنفيــذ التدريب لدى الجهات التدريبية األهلية.
•يـتـــم عمـــل زيـارات لـلمتـدربـات خـالل فــترة التـــدريب على رأس الـعـمـل يـقـوم بـهـا
مقيمات متخصصات للتأكد من اكتســاب المهارات المطلوبة.
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 :3/2/5أنواع البرامج التدريبية:
البرنامج التدريبي ينقسم إلى:
أوال :التدريب التخصصي :ويتم تنفيذه في المعاهد والمراكز األهلية المعتمدة
ً
		 من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

		

ً
ثانيا :التدريب على رأس العمل :ويتم تنفيذه داخل المنشأة الموظفة.
 :4/2/5مدة البرنامج التدريبي:
تختلف مدة البرنامج من مهنة إلى أخرى حسب متطلبات كل مهنة.
 :5/2/5دور جهات التدريب:
•الحصول على تراخيص من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
•إضافة النشاط التدريبي للبرامج من قبل المؤسسة.
•االلتزام بتوفير البيئة التدريبية المناسبة واشتراطات التدريب المحددة من
المؤسسة لتنفيذ البرامج.
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الفصل السادس :قنوات التوظيف (طاقات)

http://www.taqatonline.org.sa
بوابــة توظيــف إلكترونيــة متطورة توفر محرك بحث يســهل من عمليــة الموائمة الوظيفية،
النتشــار أفضــل من قبل صاحب العمــل والباحث عن العمل.

تقديــم فــرص وظيفية مناســبة عن طريق إقامة معارض توظيــف إلكترونية متخصصة.

ً
جغرافيــا فــي أغلــب المناطــق لضمــان الوصــول إلــى أكبــر عــدد
مكتــب توظيــف منتشــر
منالشــركات والباحثيــن عــن عمل بحيث يقوم بمســاعدة الباحثين عــن عمل عن طريق تقديم
خدمــات التوظيــف األساســية لهــم مثــل كيفيــة كتابــة الســيرة الذاتيــة ،وكذلــك الموائمــة
بينالباحث عن عمل والوظيفة المناســبة يقوم المكتب بحصر الفرص الوظيفية من أصحاب
العمــل ومــن ثم يقوم بطلب الباحثين عن عمل المناســبين لشــغل هذه الفرص.
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مستشــار توظيف ،يســاعد الشــركات في الحصول على الشخص المناسب.

معــرض توظيــف يقــدم باحثين عن عمــل خاضعين إلختبارات تقييم ،و موائمة تتناســب مع
متطلبات ســوق العمل .بطريقة وأســلوب توظيف علمي.

مراكــز توظيــف متطــورة تقــوم بتقديــم خدمــات توظيــف متعــددة منهــا :تقديــم التوجيــه
واإلرشــاد للباحثين عن عمل ،إجراء التدريب األساســي ،تقديم اإلستشــارات ،العمل على
زيــادة إحتماالت التوظيف.
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الفصل السابع :تحديث الدليل ووسائل التواصل
 :1/7فعالية الدليل وتطبيقه:
•تقوم وزارة العمل بمراجعة فعالية هذا الدليل بشكل دوري ،على أن يتم تـحـديـثـه كـلـمـا
اقتضت الحاجة لـذلك وفـق مسـتـجـدات ســوق الـعـمـل ووفـق مـا يـردهـا مـن اقـتـراحـات
تطويرية ،ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق األوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء
في هذا الشأن.
•يجب على صاحب العمل االلتزام بمحتويات هذا الدليل و بما يستجد من قرارات		
وزارية أو تحديثات تتم على مواد نظام العمل.
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 :2/7وسائل التواصل:
لالستفسار حول المعلومات المذكورة في هذا الدليل أو لإلجابة على استفساراتكم
يمكنكم التواصل مع :
وزارة العمل:
البريد االلكترونيTaNeeth@mol.gov.sa :
خدمة العمالء على هاتف920001173 :
الصفحة الخاصة بتنظيم عمل المرأة على موقع الوزارة االلكترونيwww.mol.gov.sa :
صندوق تنمية الموارد البشرية:
مركز خدمة العمالء920000713 :
الموقع االلكترونيwww.hrdf.org.sa :
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:
اإلدارة العامة لبرامج التدريب المشترك:

011 / 2896924 - 5587

الموقع االلكترونيhttp://jtpg.tvtc.gov.sa :
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الجهات الشريكة
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