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   الرماديالتفسيرية باللون  املذكرة بموجب  في هذا الدليل تحديد التعديالت املحدثة تم 1

م لدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع 03/04/2020هـ املوافق 10/08/1441لألمر امللكي الصادر بتاريخ 

 .الخاص املتأثرة من تداعيات مكافحة فايروس كورونا

 

( إلى الالئحة التنفيذية 41برقم ) مادة م بتعديل06/04/2020هـ املوافق 13/08/1441القرار الوزاري الصادر بتاريخ 

 لنظام العمل لتنظيم العالقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل

 

 سترشادي الدليل اال
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 - كلمة المدير العام لمكتب محمد بن عبدالعزيز العقيل محامون ومستشارون ق انونيون: 
 

 م،،،عمالئنا الكرا 

 شركاء النجاح األعزاء،،، 

  

 لواقعة جائحة كورونا )   
ً
 العاملية  (  COVID-19في ظل الظروف التي نعيشها جميعا

 
 غير متوقعةدت آثاًرا  والتي ول

 سواء من جانب رأس املال بما فيه من إيراداتالفرد فحسب وإنما على املستوى املؤسساتي    ى مستوى عل ليس

ا من 2020كانت متوقعة في الربع األول من سنة 
ً
م أو من جانب الخطة التشغيلية إلدارة املوظفين، وانطالق

 وإعادة املوازنة إما باتباع بما فيها من تقنية قياس املخاطر وتقييمها لعمالئنا بمعايير إدارة املخاطر إيماننا

 حسب القطاع املستهدف و النشاط املعني، وعليه استراتيجية تقليص املخاطر أو نقلها أو تجنبها أو قبولها 

أيدي   يضع بين  ه املؤهلةدر بما فيه من كوا  فإن مكتب محمد عبدالعزيز العقيل محامون مستشارون قانونيون 

 مم لدع03/04/2020هـ املوافق 10/08/1441لألمر امللكي الصادر بتاريخ االسترشادي  عمالئه الدليل 

 الوزاري   لقرارل   ، ومنشآت القطاع الخاص املتأثرة من تداعيات مكافحة فايروس كورونا  في  العاملين السعوديين

لنظام   لتنفيذيةا  ( إلى الالئحة  41برقم )  املادة  م بتعديل06/04/2020هـ املوافق  13/08/1441  بتاريخ  الصادر

 إذ تم إعداد هذا الدليل   ، ومذكرته التفسيرية   العالقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل  العمل لتنظيم

 قبل املصر ح بها منماهية القرارات الصادرة من الناحية املوضوعية واإلجرائية  وسيلة بيان لتوضيح باعتباره

متعلق   مراعاة عاملي السرعة واإلحاطة باآلثار القانونية تجاه أي قراريتسنى لكم  ؛ ل املعنية حتى تاريخه  الجهات

اعتبارها  عليكم ضرورة الهدوء في مثل هذه الظروف واتخاذ القرارات على ىال يخفبذلك، منوهين لكم بما 

 بمشيئة هللا أثناء وبعد الظروف الحالية.   ةمصلحمن بداية النطالقة جديدة في منشآتكم ملا فيها 

 

قبة والرشاد في الرأي ملا فيه تحقيق العدالة والتوازن االقتصادي الين املولى لنا ولكم حسن العسائ 

 وبأتم صحة وعافية. واالجتماعي
ً
 وأن يرفع عنا وعنكم وعن البالد والعباد هذه الجائحة عاجال

 

 

 أخوكم املحامي         

 محمد بن عبدالعزيز العقيل 
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 بسم هلل الرحمن الرحيم

 

الدليل االسترشادي لألمر امللكي لدعم املوظفين السعوديين في القطاع الخاص و للقرار الوزاري لتنظيم العالقة 

  العمالية في ظل مكافحة تداعيات فايروس كورونا

 مقدمة:

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هلل، وبعد.

آثار جائحة بما ان العالم بجميع أطيافه من أفراد و شركات ومؤسسات ربحية كانت أو غير ربحية ما زالت تحت طائلة 

اإلحصائيات ما بين صعود ونزول، والتي على أثرها  واملسجلة حتى تاريخه بما فيها من منعطفات   (COVID-19)كورونا 

لسعودية جمع من اإلجراءات االحترازية والتي كان من بينها التقليل من اتخذت حيالها حكومتنا الرشيدة اململكة العربية ا

( مليارات ريال 9برصد ميزانية )كريم التكاليف التشغيلية الخاصة بالقطاع الخاص وذلك من خالل إصدار أمر ملكي 

س كورونا املستجد، ملنشآت القطاع الخاص التي تواجه صعوبات مالية في دفع أجور موظفيها بسبب تداعيات أزمة فايرو 

عالوة على إصدار قرار وزاري من قبل وزير املوارد البشرية و التنمية االجتماعية لتنظيم عالقة العمل بما يرفع االلتزام 

بجمع من فحواها في تلك القرارات جاءت املرهق قدر اإلمكان و الواقع على العامل وصاحب العمل على السواء ، إال أن 

من جانب آخر، األمر الذي يستدعي بيان تلك اآلثار على رتبت آثارا قانونية  الواجب اتباعها من جانب، واملعايير 

النشاط  يلزمو مما ال شك فيه أن تلك القرارات ال يمكن تطبيقها بشكل مطلق، إذ الصعيدين املوضوعي و اإلجرائي، 

، ومن ذلك يخرج تداعيات فايروس كوروناشكل فعلي من من األنشطة املتأثرة ب  يكون  قرار صادر أنأي املعني لتطبيق 

عن تطبيق تلك القرارات جميع األنشطة التي زادت أعمالها وإيراداتها في ظل ظروف فايروس كورونا وهي على سبيل املثال 

، شركات الفندقة املتعاقدة مع الجهات الحكومية الستخدام بعض الفنادق و مراكز التموينالحصر: بعض شركات 

لحجر الصحي، بعض شركات تصنيع وبيع األدوية، مما يتضح ضرورة بيان ماهية القرارات املشار إليها أعاله ، وذلك من ل 

 خالل املحاور اآلتية: 

 : التعاريف و املصطلحاتاملحور األول 

 السياق غير ذلك: يقتض  املعاني املوضحة أمام كل منها، ما لم  -الدليلأينما ورد في هذا - تيةاآل واملصطلحاتيقصد بالعبارات 

م لدعم العاملين السعوديين  03/04/2020هــــــــــــ املوافق 10/08/1441ألمر امللكي الصادر بتاريخ : ااألمر امللكي -أ

 .  في منشآت القطاع الخاص املتأثرة من تداعيات مكافحة فايروس كورونا
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 م 06/04/2020هـ املوافق 13/08/1441القرار الوزاري الصادر بتاريخ  القرار الوزاري  -ب

 .وزارة املوارد البشرية و التنمية االجتماعيةالوزارة:  -ت

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية املؤسسة: -ث

 .  الوزيرالجهة اإلدارية املنوط بها شؤون العمل في النطاق املكاني الذي يحدد بقرار من  :مكتب العمل -ج

ل عامال أو أكثر مقابل أجر.  :صاحب العمل -ح
 
 كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغ

كل شــــخص طبيعي يعمل ملصــــلحة صــــاحب عمل وتحت إدارته أو إشــــرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدا  العامل:  -خ

 عن نظارته.  

 لعقد عمل )مكتوب أو غيالعمل:  -د
ً
ر مكتوب( بصـــــــــــــرف  الجهد املبذول في النشـــــــــــــاطات اإلنســـــــــــــانية كافة، تنفيذا

 النظر عن طبيعتها أو نوعها، صناعية كانت أو تجارية، أو زراعية أو فنية، أو غيرها، عضلية كانت أو ذهنية.  

ل عامال أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه. املنشأة:  -ذ
 
 كل مشروع يديره شخص طبيعي، أو اعتباري، يشغ

 كان أو امرأة، وعلى ذلك فإن اســــــــــــتخدام تعبير   االجتماعيةنظام التأمينات كل من يخضــــــــــــع ل  املشــــــــــــتر :  -ر
ً
رجال

 .املذكر في أي نص يشمل أيًضا املرأة ما دام أن املعنى يستقيم بذلك

يعمل بموجب عقد عمل ملصـــــلحة صـــــاحب عمل أو أكثر مهما كانت مدة   الذي العامل  وهو اإللزامي: املشــــتر  -ز

ة  يـ العقـد أو طبيعتـه أو شـــــــــــــكلـه، ومهمـا ـكان مبلو األجر املـدفوع أو نوعـه، وأن يكون أداء العمـل بصـــــــــــــورة رئيـســــــــــــ 

 وجعمل خارج اململكة لحســــــــاب صــــــــاحب عمل مقره الرئيس داخل  
ً
داخل اململكة، أو أن يكون العامل ســــــــعوديا

 .اململكة

يزاول لحســـــــــــاب أنفســـــــــــهم، أو  الســـــــــــعودي املشـــــــــــتغل باملهن الحرة، أو الذي وهو املواطنشــــــــــتر  اال تياري: امل  -س

ا أو في مجال الخدمات، وعلى الحرفي، وعلى الســـــــعودي   ا أو زراعيأ ا أو صـــــــناعيأ ا تجاريأ
ً
باملشـــــــاركة مع غيره نشـــــــاط

 .  مل مقره الرئيس داخل اململكةالذين يعمل خارج اململكة دون أن يكون مرتبط بعالقة عمل مع صاحب ع

 ..التعطل عن العمل  ضد التأمين نظام نظام ساند: -ش

 

وذلك إلعطائها  ، كما في املحور الثانيالكريم مالحظة: في حال رأت املنشــــــــــأة عدم احتياجها للدعم الصــــــــــادر باألمر امللكي *

ــاذ إجراءات حق  ــاًء على مبــــدأ القوة القــــاهرةاتخــ ــاء عقود العمــــل بنــ ــإنــــه يمكنهــــا   انهــ ــاًء على القرار الوزاري، فــ بنــ

 ( من هذا الدليل )املحور الثالث(.11االنتقال مباشرة إلى الصفحة )
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 القطاع الخاص التي تواجه صعوبات مالية في دفع أجور موظفيها لدعم منشآت األمر امللكي: املحور الثاني

( مليارات لدعم منشئات القطاع الخاص التي تواجه 9أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكًيا يقض ي برصد ميزانية )

صعوبات مالية في دفع أجور موظفيها جراء انتشار فايروس كورونا املستجد، حيث جاء األمر امللكي بتعويضيات شهرية 

 اآلتي: على النحوذلك و ملدة زمنية معينة، وأعقبها توضيح وزير املالية 
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سواء من الوزراء أو املحافظين   ةاملسؤول توضيحات وتصريحات من املصادر  وباستقراء األمر امللكي وما أعقبه من  

لدى الجهات املعنية، فإنه يتضح أن األمر امللكي تناول عدة جوانب منها ما هو موضوعي ومنها ما هو إجرائي عالوة 

ل   يمكن تناول هذه الجوانب بالتفصيل اآلتي:عليه في التنفيذ، وعليه  على الجانب الزمني املعو 

الفئة املستهدفة في األمر امللكي هي الفئة الخاضعة لنظام التأمين ضد التعطل   الجانب املوضوعي لألمر امللكي: 

وليس االختياريين حيث نصت املادة  اإللزاميين السعوديين عن العمل وهم على وجه الخصوص املشتركين

"يخضع لهذا النظام من يخضع إلزاميا لفرع : على( من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل 3)الثالثة( فقرة )

املعاشات بموجب نظام التأمينات االجتماعية" وعلى ذلك يخرج من تطبيق األمر امللكي املشترك االختياري 

 عالوة على أن األمر امللكي جاء مب  (.راألول فقرة )حسب التعريف الوارد في املحور  
ً
عدة معايير لالستفادة على    نيا

 -، وهي:ملنشآت القطاع الخاصمن الدعم الحكومي 

إذ أن قيمة التعويض تبلو قيمة التعويض و املعيار النسبي لتغطية أجور العاملين السعوديين: ( 1

يعتمد على األجور  إذ أن األجر للعامل الخاضعة لالشتراكاألجور الشهرية متوسط من  (%60)بنسبة 

املعمول به في التأمينات األجر األساس ي مع بدل  املسجلة من قبل صاحب العمل، إضافة على أن األجر

ستغطي تكاليف أجور العاملين السعوديين بحسب عددهم في املنشأة على النحو إذ أن املؤسسة  ،  السكن

 اآلتي: 

قيمة التعويض لجميع العاملين يتم تحويل  س( عاملين سعوديين فأقل:  5لديها )املنشأة التي    ▪

 . ريال سعودي 9000 والحد األقص ى لتعويض املستفيد هو السعوديين

قيمة  سيتم تحويل( عمال: 5املنشأة التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها عن ) ▪

 ،املختارين من قبل صاحب العمل   لديها و  املسجلينمن العاملين السعوديين    (%70)لـ  التعويض

 .سعودي ريال 9000والحد األقص ى لتعويض املستفيد هو 

وبذلك يكون معفى من دفع أجور العاملين ( %40قيمة الفرق وهي ) بدفعصاحب العمل  ال يلتزموعليه 

السعوديين املستفيدين من هذا التعويض، وعليه ال يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خالل فترة صرف 

 التعويض. 

وافر ال (2 حيث أوجبت املؤسسة : لتحمل املؤسسة تكاليف أجور العاملين السعوديين شروطمعيار ت

روط الواردة على صاحب العمل، أو على العامل وعليه يمكن الدعم الحكومي سواء تلك الششروط 

 حصرها على النحو اآلتي: 

 -:الشروط الواردة على املنشأة-

 بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل تاريخ  -
ً
م  01/01/2020أن يكون املشترك مشتركا

 في االشتراك بهذا الفرع. 
ً
 ومستمرا

التزام املنشأة باالستمرار في دفع األجور لبقية العمال )السعوديين و غير السعوديين( غير  -

يحق  ال ، والعمال بموجب القرار الوزاري يتم االتفاق عليه مع بقية  مع مراعاة ما) املشمولين
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من  74 ةللمنشأة في أي حال من األحوال إنهاء العالقة التعاقدية مع أي عامل بناًء على املاد

  نظام العمل(.

التزام املنشأة بعد انقضاء املدة املحددة لصرف التعويض باستئناف دفع األجور للعمال  -

 املشمولين. 

أن  ، إذخالل الربع األول من هذا العامسداد أجور العاملين لديها  أن تكون املنشأة منتظمة في -

مخصص للمنشآت التي نشأ لديها صعوبات مالية بسبب أزمة كورونا، أما املنشآت التي   الدعم

 تنظر أمرها اللجنة املختصة.لديها مشاكل مالية سابقة أو تعثر في دفع األجور لشهور متعددة 

املنشأة ألي من االشتراطات املوضحة أعاله ستكون املنشأة عرضة إليقاف الدعم وعليه في حال مخالفة 

للعاملين في املنشأة، كما سيتم مطالبة صاحب العمل باملبالو السابقة املصروفة للموظفين إضافة إلى 

 . أي عقوبة تفرضها األنظمة ذات العالقة

 -:)العامل( الشروط الواردة على املشتر -

املشترك أحد املنشآت املؤهلة للحصول على الدعم حسب الشروط التي يعمل فيها  ة  نشأامل أن تكون   -

 املذكورة أعاله وحسب ما تراه اللجنة. 

 أن يكون املشترك على رأس العمل من ضمن املشتركين الذين ينطبق عليهم الدعم في املنشأة. -

 أن يكون سعودي الجنسية. -

 م. 01/01/2020التعطل عن العمل قبل  توفر مدد اشتراك تحت تغطية نظام التأمين ضد -

 او يملك بالشراكة في ملكية إحدى الشركات.  أال يكون له دخل من عمل آخر أو نشاط خاص -

 أال يكون قد بلو سن الستين.  -

وعليه في حال توافر الشروط املذكورة أعاله للشركات القابضة أو مؤسسات تحت مسمى مجموعة مع توافر 

 كل سجل تجاري لها لدى التأمينات فلكل شركة يمكنها التقدم بطلب الدعم بشكل مستقل. 

تضررة من إذ جاء األمر امللكي شامال لجميع القطاعات امل( معيار القطاعات املشمولة لألمر امللكي: 3

 وهي:  األزمة، تداعيات أزمة فايروس كورونا املستجد باستثناء القطاعات غير املتأثرة بشكل كبير من 

التمويل  وشركاتالقطاع املالي: وجشمل املرخصين من مؤسسة النقد بما في ذلك البنوك  .1

 من هيئة السوق املالية. واملرخصينووسطاء التأمين  والتأمين

 الشركات املشغلة لالتصاالت. .2

 األسواق املركزية الغذائية والتموينات.  .3

 م في03/04/2020هـــــ املوافق 10/08/1441فقد أكد محافظ املؤسسة األستاذ سليمان القويز بتاريخ وعليه 

حال شــــمول العامل الســــعودي للتعويض فإن املؤســــســــة ســــتعفي املنشــــأة و العامل من دفع رســــوم اشــــتراكات 

ورســوم فرع   فرع األخطار املهنية ورســوم بفروعها الثالثة رســوم فرع املعاشــات )التقاعد( ةالتأمينات االجتماعي 

ى لتلك االشـــــتراكات فور االنتهاء خالل فترة التعويض على أن يتم إعادة تســـــجيلهم مرة أخر  التعطل عن العمل 
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بســــــــريان ما أقرته  تم نشــــــــره من قبل وزارة املالية بذات التاريخ املوضــــــــح أعاله  ما من دفع التعويض. عالوة على

مؤســـــــــســـــــــة النقد العربي الســـــــــعودي من حزمة اإلجراءات االحترازية منها ما جاء بشـــــــــأن املســـــــــتفيدين من نظام  

دون تكلفة أو رسـوم إضـافية ملدة   سـاط املسـتحقة للمنتجات التمويليةتأجيل األقسـاند( ب )التعطل عن العمل 

 أشهر. 3

لتقديم طلب دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص يلزم ان  الجانب اإلجرائي لألمر امللكي: 

 -اآلتيتين: طلب التقديم تمر باملرحلتين  أن على السواء، إذ والعامل يقوم بخطوات التقديم كال من املنشأة 

 .لدعم املشتركين العاملين لديهاطلب املنشأة املرحلة األولى:  -

طلب التعويض من قبل املشترك شخصيا، وذلك باتباع خطوات التقديم لكال  املرحلة الثانية: -

 -املرحلتين: 

 

املعاشات، وفرع األخطار وبما أن الدعم جاء ليرفع عن صاحب العمل والعامل رسوم االشتراكات في فروع التأمينات )فرع  

وذلك عن  االشتراكات املهنية، وفرع التعطل عن العمل( فإن الجانب اإلجرائي التي ستقوم به املؤسسة هي تعليق رسوم

كما هو  للتقدم على التعويض رسالة طريق استبعاد املشتركين من التأمينات وعندما يتم االستبعاد سترد للمشترك

تسجيل املشترك لدى نفس وذلك في حال استيفاء جميع شروط االستحقاق وسيتم إعادة  موضح في الرسم البياني أعاله،  

 املنشأة بعد انتهاء فترة الدعم.

دعم منشآت القطاع الخاص املتأثرة من تداعيات أزمة كورونا جاءت ألمر امللكي: اني لتنفيذ الجانب الزم 

قابلة للتمديد في حال موافقة الجهات املختصة، يوليو( -يونيو -( أشهر )مايو3مقيدة بمدة زمنية معينة وهي )

عمول بنظام التعطل م ويبدأ الصرف لشهر مايو حسب ما هو م08/04/2020على أن يبدأ التسجيل بتاريخ 

يستحق املستفيد التعويض اعتبارا من أول الشهر التالي  عن العمل في )املادة التاسعة( حيث نصت على:"

مع ضرورة اإلشارة بأن املبادرة التي جاء بها األمر امللكي للدعم مرتبطة باستمرار التأثر ،  ...(لتاريخ توافر الشروط

الدخول على املوقع 

الرسمي االلكتروني

للمؤسسة

الدخول إلى حساب 

مز املنشأة باستخدام ر 

فيبدأ بحر )املستخدم 

s ثم رقم االشتراك

(أرقام 9املكون من 

اختيار أيقونةخدمة 

ن طلب دعم املشتركي

رة في املنشآت املتأث

زمةبسبب تداعيات األ 

تعبئة البيانات

ين واختيار املشترك

املراد دعمهم 

بالقائمة 

الضغط على 

طلب تقديم، و 

ستظهر رسالة 

بنجاح تقديم 

الطلب

ستصل رسالة 

له للمشترك على جوا

املسجل في أبشر 

لب تدعوه للتقدم بط

التعويض شخصيا

تسجيل الدخول 

ركإلى حساب املشت

اختيار أيقونة 

التعطل عن العمل
طلب "اختيار 

"ساند

إدخال رقم 

ي الحساب البنك

م ومن ث(  اآليبان)

إرسال الطلب

بنجاح  ة ستظهر رسال

تقديم الطلب وفي حال  

رسالة  الك لستصه اعتماد

 نصية للتأكيد الطلب  
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، وعليه في املؤسسة املنشآت و املستفيدين للتقدم قبل نهاية شهر ابريل تمن ازمة فايروس كورونا، إذ حث 

حال لم تتقدم املنشأة خالل شهر إبريل وتقدمت بشهر مايو فال يحق لها املطالبة بتعويض الشهر األول والذي 

دة تم صرفه مسبًقا ، إذ أن االستحقاق يبدأ من الشهر التالي لتقديم املشترك لطلب التعويض حسب املا

 املذكورة أعاله. 

 

 املحور الثالث: القرار الوزاري الصادر من وزارة املوارد البشرية و التنمية االجتماعية بتنظيم العالقة العمالية 

جاء القرار الوزاري الصادر من وزارة املوارد البشرية و التنمية االجتماعية كمادة إضافية على الالئحة التنفيذية لنظام 

القوة -5( حيث نصت على :" ينتهي عقد العمل في أي من األحوال اآلتية: .....5( فقرة )74العمل، إذ جاء مفسًرا للمادة )

  -مكًمال ملفهوم القوة القاهرة:القاهرة.." حيث جاء القرار أدناه 
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 بضرورة اعتبار عدة جوانب وهي : وعليه باستقراء القرار الوزاري يتضح

عامل يخضع لنظام العمل  كل  يسري هذا القرار علىالجانب األول: سريان القرار من الناحية املوضوعية:  

 على :" يسري أحكام هذا النظام على اآلتي: نصت حسب املادة )الخامسة( والتي

كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل ملصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛  .1

 مقابل أجر. 

 عي أو الزراعة.عمال الحكومة والهيئات و املؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في املرا .2

 عمال املؤسسات الخيرية. .3

عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود األحكام الخاصة املنصوص  .4

 عليها في هذا النظام.

العاملين لبعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسالمة والصحة املهنية وإصابات العمل وما يقرره  .5

 الوزير". 

وعليه يستثنى من تطبيق هذا القرار الفئات املشار إليها في املادة )السابعة( من نظام العمل والتي نصت على": 

 يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من :

أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في املنشأة التي ال تضم  .1

 سواهم. 

 العبو األندية واالتحادات الرياضية ومدربوها. .2

 العمالة املنزلية ومن في حكمهم . .3

 عمال الزراعة والرعاة الخاضعون ومن في حكمهم. .4

 خمسمائة طن.عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن  .5

 العاملون غير السعوديين القادمون ألداء مهمة محددة وملدة ال تزيد على شهرين" .6

فرض شروط لتطبيق مفهوم القوة إال أن القرار الوزاري جاء مقيدا الستخدام القوة القاهرة كمبرر للفصل حيث 

 القاهرة وهي:

:
ً
 ساعات العمل. اتخاذ الدولة إجراءات بشأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص  أوال

 .توافر وصف القوة القاهرة أي استحالة تنفيذ االلتزامات العقدية ثانًيا:

وعليه في حال أن النشاط لم تتأثر ساعات عمله ولم يستدعي تقليص ساعات العمل حتى مع اتخاذ الدولة 

، كإمكانية العمل عن بعد لكامل ساعات العمل ال يطبق عليها القرار الوزاري إجراءات معينة، فإن املنشأة 

كأعمال الفندقة  د،كورونا املستج املتفق عليها في العقد، أو بعض األنشطة التي لم تتأثر من تداعيات أزمة

املتعاقدة مع الجهات الحكومية الستخدام بعض الفنادق للحجر الصحي وغيرها من األنشطة الغير متأثرة من 

 . اإلجراءات االحترازية
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وافر الشروط أعاله، فإن آلية تطبيق القرار الوزاري يكون على النحو اآلتي: أما في حال  -ت

مع العامل على   االتفاقال يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بشكل مباشر وإنما يجب عليه    :اإلجراء األول  ▪

 إحدى الخيارات اآلتية:

من  %40بشرط أال يزيد التخفيض على ، تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية (1

 .كامل األجر الفعلي، وال يحق للعامل رفض هذا اإلجراء

 منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية املستحقة. (2

( من نظام العمل على:" يجوز للعامل بموافقة 116منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه املادة ) (3

ا صاحب العمل 
ً
الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، وجعد عقد العمل موقوف

 فيما زاد على عشرين يوًما، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك"  خالل مدة اإلجازة

حيث يقع عبئ االثبات على صاحب العمل في حال اعتراض العامل أمام املحاكم العمالية بانه التزم بالقرار 

 زاري وأثبت عرض الخيارات الثالثة على العامل وتم رفضها من قبل العامل. الو 

يكون اإلنهاء غير مشروع من قبل صاحب العمل إذا ثبت حصوله على الدعم   إنهاء عقد العمل:اإلجراء الثاني:   ▪

 الحكومي سواء كان العقد لعامل سعودي أو غير سعودي، إلى جانب حق العامل إلنهاء عقد العمل. 
 

إذ يبدأ تطبيق القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الجانب الثاني: سريان القرار من الناحية الزمنية:  

 سواء بتخفيض األجور أو إجازات عند توافر إحدى الحاالت اآلتية:  بهوال يعمل و موقع الوزارة االلكتروني، أ

 .متى زال سبب القوة القاهرة (1

( أشهر من تاريخ بدء إعالن اإلجراءات االحترازية، إذ أن أقص ى مدة يمكن االتفاق عليها هي 6بعد مرور )  (2

 ( أشهر.6)

 اآلثار القانونية على عقود العمل عند تطبيق األمر امللكي و القرار الوزاري   الرابع:املحور 

نجد أنه يرتب العديد من  ، ي لتنظيم العالقة العماليةبالنظر إلى األمر امللكي القاض ي بالدعم الحكومي و القرار الوزار 

، وعليه يمكن حصر تلك اآلثار واملسجلة حتى تاريخه (COVID-19)جائحة كورونا املستجد اآلثار القانونية خالل فترة 

 على النحو اآلتي:

 وليست مفسوخة.   معلقةعقود عمل العامل السعودي املستفيد من الدعم الحكومي عقوًدا اعتبار أوال: 

 ( من نظام العمل.116اعتبار عقد العامل املتفق معه بأخذ إجازة استثنائية عقد موقوف حسب املادة ) ثانًيا:

ا:
ً
 ، وال يلزم صاحب العمل أي مقابل. ال يجوز إلزام العامل السعودي املستفيد من الدعم الحكومي بالعمل  ثالث
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ً
فترة الدعم، وسيتم إعادة تسجيل املشترك من قبل تعليق االشتراك في نظام التأمينات االجتماعية خالل  :  رابعا

 املؤسسة على نفس املنشأة التي طلبت إدراجه في الدعم.

لن يتم إعادة تسجيل املشترك في نظام التأمينات االجتماعية بأثر رجعي بعد انتهاء الدعم، إذ سيتم إعادة   امًسا:

 من الشهر التالي آلخر شهر تم صرف التعويض عنه. 
ً
 تسجيل املشترك اعتبارا

 
ً
 بالدعم غير املشمولينلعاملين السعوديين والغير سعوديين ادفع أجور ب عدم استمرار صاحب العمل  :سادسا

سيكون عرضه إليقاف الدعم للعاملين في املنشأة، كما سيتم مطالبة صاحب العمل باملبالو السابقة املصروفة 

 للموظفين إضافة إلى أي عقوبة تفرضها األنظمة ذات العالقة.

 
ً
استمرار تطبيق األمر امللكي بالدعم أو القرار الوزاري لتنظيم العالقة العمالية تنقطع وتتوقف آثارها  :سابعا

 املدد املذكورة في كل قرار إال بموجب تمديد من الجهات املعنية.  بزيادة عنالقانونية بانتهاء األزمة وال تمتد آثرها 

:
ً
في حال عدم اتفاقه مع  وال أثناء مدة القوة القاهرة دون استثناءيحق للعامل إنهاء عقد العمل في كافة األح ثامنا

كما يلزم العامل في حال اتفاقه مع صاحب العمل لتطبيق أحد الخيارات الواردة في القرار الوزاري صاحب العمل، 

و استنفاد تطبيق أشهر( ا  6التقيد بمدتها والعمل بما ورد فيها، مع احتفاظه بحقه في انهاء العقد في حال مض ي املدة )

   اإلجراءات املتعلقة بتخفيض األجر واإلجازة السنوية واإلجازة االستثنائية كلها أو بعضها.

 

 - : متحصالت العمل بالدليل االسترشادي 
 

 هذا الدليل هو عمل استرشادي يخدم بالدرجة األولى أطراف العالقة العمالية في فترة تداعيات أزمة كورونا

 ، وقد تمت مراعاة األنظمة والقرارات ذات العالقة حتى تاريخ هذا الدليل  ( العامليةCOVID-19)املستجد 

 للتعديل أو التغيير في حال إصدار أي قرارات أخرى من الجهات املعنية بعد
ً
 بحيث يكون هذا الدليل قابال

 إلى وجود دليل يهدف تبسيطالحاجة    ، وفي ظل تغير الظروف الراهنة التي يشهدها العالم أجمع تظهرتاريخه(

 الوقت واملصالح التي يجب املحافظة عليها قدر الصادرة من قبل الجهات املختصة بما يخدم تفسير القرارات

 باستنزاف مالي غير محسوب بسبب تسارع  إلمكان أو إعادة موازنتها بشكل ال يرجع على أطراف املصلحة

 باآلثار املستقبلية، ولعل من أهم اآلثار املرجوة لهذا الدليلالقرارات والظروف املتغيرة مع ضبابية التنبؤ 

 التخفيف من آثارها، إذ جاء هذا الدليل إحاطة عمالئنا ومساعدتهم قدر اإلمكان باملساهمة إلدارة املخاطر و 

 في السعوديينالعاملين م م لدع03/04/2020 هـ املوافق10/08/1441لألمر امللكي الصادر بتاريخ متناوال 

 خ بتاري   ادرــــــوزاري الصــــــال   رارــــلقل  و  ، اـــورون ــــك  حة فايروســــات مكافــــــاص املتأثرة من تداعي ـــــاع الخـــــــآت القطــــــــمنش

 لتنظيملنظام العمل    لتنفيذيةاالالئحة    ( إلى41برقم )  املادة  م بتعديل06/04/2020هـ املوافق  13/08/1441

القرارين من آثار جمة  ؛ ملا لهذانواملذكرة التفسيرية للقرار العالقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل

 والقانوني.  على الصعيد االقتصادي

 

 وتقبلوا منا خالص التحية و التقدير،،،

 

 مكتب محمد بن عبدالعزيز العقيل 

 محامون ومستشارون قانونيو


