
م2020مايو 9تحديث 

 

هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  املوا  10/9/1441املذذذذ الت ايريةذذذذذذذذذذذذذب يذذذذر املوراذذذذدت داوبذذذذخ اي لا  ايو ا   اي ذذذذذذذذذذذذذذذذذا   درذذذذا    

 .1م03/50/2020 

ايلما  ايريةب ير دايلون  امل الت داوبخ  في ه ا ايدييل تحديد ايروديالت املحدثر تم 1

م يدعم ايواملبن ايةوو يبن في منشآت اي طاع 03/04/2020هذ املوا   10/08/1441يألمل امللكي اي ا   درا    

 .الخاص املرأثلت من تداعيات مكا حر  ايلوس كو ونا

( إلى ايالئحر ايرنيي ير 41دلقم ) ما ت م دروديل06/04/2020هذ املوا   13/08/1441اي لا  ايو ا   اي ا   درا    

 ينظام ايوال يرنظيم ايوالقر ايرواقدير دبن ايواملبن وأصحاب ايوال

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

 م   عاالئنا ايكلا 

شلكاء اينجاح األعزاء  

 يواقور بائحر كو ونا )   
ً
 غب  مروقوردت آثاً ا  وايتي وي ايواملير  (  COVID-19في ظل ايظلوف ايتي نويشها بايوا

 سواء من بانخ  أس املال داا  يه من إيلا اتاييل   حةخ وإناا على املةروى املؤسةاتي    ى مةروى عل ييس

ا من 2020كانت مروقور في ايلبع األول من سنر 
ً
م أو من بانخ الخطر ايتشغيلير إل ا ت املوظيبن  وانطالق

 داا  يها من ت نير قياس املخاطل وت يياها وإعا ت املوا نر إما داتباع ئنايواال  داوايب  إ ا ت املخاطل إيااننا

حةخ اي طاع املةتهدف و اينشاط املوني  وعليه است اتيجير ت ليص املخاطل أو ن لها أو تجنبها أو قبويها 

أيد    يضع دبن  املؤهلره     داا  يه من كوا   إن مكرخ محاد عبدايوز ز ايو يل محامون مةتشا ون قانونيون 

 مم يدع03/04/2020هذ املوا   10/08/1441يألمل امللكي اي ا   درا    االست شا    عاالئه ايدييل 

 ايو ا     ل لا ي     ومنشآت اي طاع الخاص املرأثلت من تداعيات مكا حر  ايلوس كو ونا  في  ايواملبن ايةوو يبن

ينظام   يرنيي يرا  ( إلى ايالئحر  41دلقم )  املا ت  م دروديل06/04/2020هذ املوا    13/08/1441  درا     اي ا  

 إذ تم إعدا  ه ا ايدييل     وم الته ايريةب ير   ايوالقر ايرواقدير دبن ايواملبن وأصحاب ايوال  ايوال يرنظيم

 قبل امل ل ح بها منماهير اي لا ات اي ا  ت من ايناحير املوضوعير واإلبلائير  وسيلر ديان يروضيح داعربا ه

مرول    يتةنى يكم ملاعات عاملي ايةلعر واإلحاطر داآلثا  اي انونير تجاه أ  قلا ؛ ي املونير حتى تا  خه  الجهات

اعربا ها  ا ات علىعليكم ضلو ت ايهدوء في مثل ه ه ايظلوف واتخاذ اي ل  ىال يخيد يك  منوهبن يكم داا 

داشيئر هللا أثناء وبود ايظلوف الحايير.  رم لحمن دداير النطالقر بديدت في منشآتكم ملا  يها 

قبر وايلشا  في ايلأ  ملا  يه تح ي  ايوداير وايروا ن االقر ا اسائلبن املولى ينا ويكم حةن ايو

 وبأتم صحر وعا ير. واالبرااعي
ً
وأن يل ع عنا وعنكم وعن ايبال  وايوبا  ه ه الجائحر عابال

 أخوام املحامي 

محاد دن عبدايوز ز ايو يل 
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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:

الحاد هلل واي الت وايةالم على  سول هلل  وبود.

آثا  بائحر تحت طائلر  يتير كانت أو غب   بحير ما  اداا ان ايوايم دجايع أطيا ه من أ لا  و شلكات ومؤسةات  بح

اإلح ائيات ما دبن صوو  ونزول  وايتي على أثلها  واملسجلر حتى تا  خه داا  يها من منوطيات   (COVID-19)كو ونا 

اتخ ت حيايها حكومرنا ايلشيدت املالكر ايولبير ايةوو ير باع من اإلبلاءات االحت ا  ر وايتي كان من دينها اير ليل من 

  ال  ( مليا ات9دلصد مبزانير )ال م ايركاييف ايتشغيلير الخاصر داي طاع الخاص وذيك من خالل إصدا  أمل ملكي 

ملنشآت اي طاع الخاص ايتي توابه صووبات مايير في   ع أبو  موظييها بةبخ تداعيات أ مر  ايلوس كو ونا املةرجد  

عالوت على إصدا  قلا  و ا   من قبل و  ل املوا   ايبشل ر و ايرناير االبرااعير يرنظيم عالقر ايوال داا يل ع االيتزام 

دجاع من  حواها في تلك اي لا ات باءت ايوامل وصاحخ ايوال على ايةواء   إال أن املله  قد  اإلمكان و ايواقع على 

من بانخ آخل  األمل اي   يةردعي ديان تلك اآلثا  على  تبت آثا ا قانونير  املوايب  ايوابخ اتباعها من بانخ  و

اينشاط  يلزما بشكل مطل   إذ و ماا ال شك  يه أن تلك اي لا ات ال ياكن تطبي هاي ويدين املوضوعي و اإلبلائي  

  ومن ذيك يخلج تداعيات  ايلوس كو ونامن األنشطر املرأثلت بشكل  ولي من  يكون  قلا  صا   أنأ  املوني يرطبي  

عن تطبي  تلك اي لا ات بايع األنشطر ايتي  ا ت أعاايها وإيلا اتها في ظل ظلوف  ايلوس كو ونا وهي على سبيل املثال 

  شلكات اييندقر املرواقدت مع الجهات الحكومير السرخدام بوض ايينا ق و ملااز ايراو نت الح ل: بوض شلكا

يلحجل اي حي  بوض شلكات ت نيع وبيع األ و ر  ماا يرضح ضلو ت ديان ماهير اي لا ات املشا  إييها أعاله   وذيك من 

 خالل املحاو  اآلتير: 
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املصطلحات: التعاريف و املحور األول 

ايةياق غب  ذيك: ي رض  املواني املوضحر أمام كل منها  ما يم  -ايدييلأيناا و   في ه ا - تيراآل وامل طلحاتي  د دايوبا ات 

م يدعم ايواملبن ايةوو يبن  03/04/2020هذذذذذذذذذذذذ املوا   10/08/1441ألمل امللكي اي ا   درا    : ااألمر امللكي -أ

.  املرأثلت من تداعيات مكا حر  ايلوس كو ونافي منشآت اي طاع الخاص 

 . م06/04/2020هذ املوا   13/08/1441اي لا  ايو ا   اي ا   درا     القرار الوزاري  -ب

املذذذذذذ الت اي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ت من قبذذذذذذل و ا ت املوا   ايبشذذذذذذذذذذذذذل ذذذذذذر وايرنايذذذذذذر االبراذذذذذذاعيذذذذذذر درذذذذذذا املذذذذذذلكرس التفسذذذذذذذذذذذذيريذذذذذذة:  -ت

هذ. 10/09/1441

.و ا ت املوا   ايبشل ر و ايرناير االبرااعيرالوزارس:  -ث

املؤسةر ايوامر يلرأمينات االبرااعير املؤسسة: -ج

.  املكاني اي   يحد  د لا  من ايو  لالجهر اإل ا  ر املنوط بها شؤون ايوال في اينطاق  :مكتب العمل -ح

 كل شخص طبيعي أو اعربا   يشغل عامال أو أاث  م ادل أبل.  :صاحب العمل -خ

كل شذذذذخص طبيعي يوال مل ذذذذلحر صذذذذاحخ عال وتحت إ ا ته أو إشذذذذلا ه م ادل أبل  ويو كان بويدا  العامل:  - 

عن نظا ته.  

 يو د عال )مكروب أو غب  مكروب( د ذذذذذذذذذذذذذلف  الجهد املب ول في اينشذذذذذذذذذذذذذاطات اإلنةذذذذذذذذذذذذذانير كا ر  تن العمل:  -ذ
ً
يي ا

اينظل عن طبيوتها أو نوعها  صناعير كانت أو تجا  ر  أو   اعير أو  نير  أو غب ها  عضلير كانت أو ذهنير.  

ل عامال أو أاث  ي اء أبل أيا كان نوعه. املنشأس:  - 
 
 كل مشلوع يديله شخص طبيعي  أو اعربا    يشغ

 كان أو املأت  وعلى ذيك  إن اسذذذذذذذذذذذذرخدام توبب  نظام ايرأمينات االبرااعيركل من يخضذذذذذذذذذذذذع ي  املشذذذذذذذذذذذذتر :  -
ً
 بال

.امل ال في أ  نص يشال أيًضا امللأت ما  ام أن املونى يةر يم د يك

يوال داوبخ ع د عال مل ذذذذذلحر صذذذذذاحخ عال أو أاث  مهاا كانت مدت   اي   ايوامل  وهو اإللزامي: املشذذذذتر  -س

ر  يذ ايو ذد أو طبيورذه أو شذذذذذذذذذذذذذكلذه  ومهاذا كذان مبلو األبل املذد وع أو نوعذه  وأن يكون أ اء ايواذل د ذذذذذذذذذذذذذو ت  ئيةذذذذذذذذذذذذذ 

 وجوال خا ج املالكر لحةذذذذذذذذاب صذذذذذذذذاحخ عال م له ايلئيس  اخل  
ً
 اخل املالكر  أو أن يكون ايوامل سذذذذذذذذوو يا

.املالكر
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يزاول لحةذذذذذذذذذذذاب أنيةذذذذذذذذذذذهم  أو  ايةذذذذذذذذذذذوو   املشذذذذذذذذذذذرغل داملهن الحلت  أو اي   وهو املواطنشذذذذذذذذذذتر  اال تياري: امل  -ش

ا أو في مجال الخدمات  وعلى الحلفي  وعلى ايةذذذذذذذوو  ا أو   اعيأ ا أو صذذذذذذذناعيأ ا تجا  أ
ً
داملشذذذذذذذا ار مع غب ه نشذذذذذذذاط

.  ال م له ايلئيس  اخل املالكراي ين يوال خا ج املالكر  ون أن يكون ملتبط بوالقر عال مع صاحخ ع

..ايروطل عن ايوال  ضد ايرأمبن نظام نظام ساند: -ص

وذيك إلعطائها    ااا في املحو  ايثانيايكل م مالحظر: في حال  أت املنشذذذذذذذذذذأت عدم احريابها يلدعم اي ذذذذذذذذذذا   داألمل امللكي *

ا ي  انهذذاء ع و  ايواذذل دنذذاًء على مبذذدأ اي وت اي ذذاهلتاتخذذاذ إبلاءات ح   ل لا  ايو ا     ذذإنذذه ياكنهذذا االنر ذذال  و  ذذً

 من ه ا ايدييل )املحو  ايثايث(. (11إلى اي يحر )مباشلت 
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القطاع الخاص التي تواجه صعوبات مالية في دفع أجور موظفيها لدعم منشآت األمر امللكي: املحور الثاني

( مليا ات يدعم منشئات اي طاع الخاص ايتي توابه 9أصد  خا م الحلمبن ايشل يبن أملا ملكًيا ي ض ي دلصد مبزانير )

صووبات مايير في   ع أبو  موظييها بلاء انتشا   ايلوس كو ونا املةرجد  حيث باء األمل امللكي دروو ضيات شهل ر 

 اآلتي: على اينحوذيك و ملدت  منير موينر  وأع بها توضيح و  ل املايير 

سواء من ايو  اء أو املحا ظبن   راملةؤوي توضيحات وت ل حات من امل ا    وباسر لاء األمل امللكي وما أع به من  

يدى الجهات املونير   إنه يرضح أن األمل امللكي تناول عدت بوانخ منها ما هو موضوعي ومنها ما هو إبلائي عالوت 

ل عليه في ايرنيي   وعليه   ياكن تناول ه ه الجوانخ دايري يل اآلتي:على الجانخ ايزمني املوو 
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اييئر املةتهد ر في األمل امللكي هي اييئر الخاضور ينظام ايرأمبن ضد ايروطل   امللكي:الجانب املوضوعي لألمر   

وييس االخريا  بن حيث ن ت املا ت  اإليزاميبن ايةوو يبن عن ايوال وهم على وبه الخ وص املشت ابن

إيزاميا ييلع  "يخضع يه ا اينظام من يخضع: على( من نظام ايرأمبن ضد ايروطل عن ايوال 3)ايثايثر(   لت )

املواشات داوبخ نظام ايرأمينات االبرااعير" وعلى ذيك يخلج من تطبي  األمل امللكي املشت ك االخريا  

 عالوت على أن األمل امللكي باء مب (.شحةخ ايرول ف ايوا   في املحو  األول   لت )
ً
عدت موايب على  نيا

 -هي:  و ملنشآت اي طاع الخاصيالسريا ت من ايدعم الحكومي 

إذ أن قيار ايروو ض تبلو قيمة التعويض واملعيار النسبي لتغطية أجور العاملين السعوديين: ( 1

يوراد على األبو   إذ أن األبل األبو  ايشهل ر يلوامل الخاضور يالشت اكمروسط من  (%60)دنةبر 

املواول ده في ايرأمينات األبل األساس ي مع ددل  املسجلر من قبل صاحخ ايوال  إضا ر على أن األبل

سرغطي تكاييف أبو  ايواملبن ايةوو يبن دحةخ عد هم في املنشأت على اينحو إذ أن املؤسةر     ايةكن

 اآلتي: 

قيار ايروو ض لجايع ايواملبن يرم تحو ل  س( عاملين سعوديين فأقل:  5املنشأس التي لديها )  ▪

.   ال سوو   9000 والحد األقص ى يروو ض املةرييد هو ايةوو يبن

قيار  سيرم تحو ل( عمال: 5املنشأس التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها عن ) ▪

،ل املخرا  ن من قبل صاحخ ايوا  يديها و  من ايواملبن ايةوو يبن املسجلبن  (%70)يذ  ايروو ض

 .سوو     ال 9000والحد األقص ى يروو ض املةرييد هو 

وب يك يكون مويى من   ع أبو  ايواملبن  (%40قيار اييلق وهي ) دد عصاحخ ايوال  ال يلتزموعليه 

ايةوو يبن املةرييدين من ه ا ايروو ض  وعليه ال يح  يلانشأت إيزام ايوامل دايوال خالل  ت ت صلف 

 ايروو ض. 

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

ايدعم الحكومي سواء تلك ايشلوط ايوا  ت على صاحخ ايوال  أو على ايوامل وعليه ياكن شلوط 

ح لها على اينحو اآلتي: 

 -:الشروط الواردس على املنشأس-

 ديلع ايرأمبن ضد ايروطل عن ايوال قبل تا     -
ً
م  01/01/2020أن يكون املشت ك مشت كا

 في االشت اك به ا اييلع. 
ً
 ومةرالا

ايتزام املنشأت داالسرالا  في   ع األبو  يب ير ايواال )ايةوو يبن و غب  ايةوو يبن( غب   -

يح   ال   ويرم االتياق عليه مع د ير ايواال داوبخ اي لا  ايو ا    مع ملاعات ما) املشاويبن

من  74 تيلانشأت في أ  حال من األحوال إنهاء ايوالقر ايرواقدير مع أ  عامل دناًء على املا 

  نظام ايوال(.

ايتزام املنشأت بود ان ضاء املدت املحد ت ي لف ايروو ض داسرئناف   ع األبو  يلواال  -

 املشاويبن. 
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أن    إذخالل ايلبع األول من ه ا ايوامأن تكون املنشأت منرظار في سدا  أبو  ايواملبن يديها  -

مخ ص يلانشآت ايتي نشأ يديها صووبات مايير بةبخ أ مر كو ونا  أما املنشآت ايتي   ايدعم

تنظل أملها ايلجنر املخر ر.يديها مشاكل مايير ساد ر أو توث  في   ع األبو  يشهو  مرود ت 

وعليه في حال مخايير املنشأت أل  من االشت اطات املوضحر أعاله سركون املنشأت علضر إلي اف ايدعم 

واملبن في املنشأت  ااا سيرم مطايبر صاحخ ايوال داملبايو ايةاد ر امل لو ر يلاوظيبن إضا ر إلى يل 

 . أ  ع وبر تيلضها األنظار ذات ايوالقر

 -:)العامل( الشروط الواردس على املشتر -

ايشلوط املشت ك أحد املنشآت املؤهلر يلح ول على ايدعم حةخ  ايتي يوال  يها  نشأت  امل أن تكون   -

 امل كو ت أعاله وحةخ ما تلاه ايلجنر. 

 أن يكون املشت ك على  أس ايوال من ضان املشت ابن اي ين ينطب  عليهم ايدعم في املنشأت. -

 أن يكون سوو   الجنةير. -

 م. 01/01/2020تو ل مد  اشت اك تحت تغطير نظام ايرأمبن ضد ايروطل عن ايوال قبل  -

 او يالك دايشلاار في ملكير إحدى ايشلكات.  شاط خاصأال يكون يه  خل من عال آخل أو ن -

 أال يكون قد دلو سن ايةربن.  -

وعليه في حال توا ل ايشلوط امل كو ت أعاله يلشلكات اي ادضر أو مؤسةات تحت مةمى مجاوعر مع توا ل 

 كل سجل تجا   يها يدى ايرأمينات  لكل شلار ياكنها اير دم دطلخ ايدعم بشكل مةر ل. 

إذ باء األمل امللكي شامال لجايع اي طاعات املرضل ت من القطاعات املشمولة لألمر امللكي:  ( معيار 3

 وهي:  األ مر  تداعيات أ مر  ايلوس كو ونا املةرجد داسرثناء اي طاعات غب  املرأثلت بشكل ابب  من 

ايراو ل  وشلكاتاي طاع املالي: وجشال امللخ بن من مؤسةر اين د داا في ذيك ايبنوك  .1

من هيئر ايةوق املايير. وامللخ بنووسطاء ايرأمبن  وايرأمبن

 ايشلكات املشغلر يالت االت. .2

األسواق امللاز ر ايغ ائير وايراو نات.  .3

 م في03/04/2020هذذذذذ املوا   10/08/1441    د أاد محا ظ املؤسةر األسراذ سلياان اي و ز درا   وعليه 

حال شذذذذاول ايوامل ايةذذذذوو   يلروو ض  إن املؤسذذذذةذذذذر سذذذذرويي املنشذذذذأت و ايوامل من   ع  سذذذذوم اشذذذذت اكات 

و سذذوم  لع    لع األخطا  املهنير و سذذوم ديلوعها ايثالثر  سذذوم  لع املواشذذات )اير اعد( رايرأمينات االبرااعي 

خالل  ت ت ايروو ض على أن يرم إعا ت تسذذذذذجيلهم ملت أخلى يرلك االشذذذذذت اكات  و  االنتهاء  ايروطل عن ايوال 

بةذذذذذذذذل ان ما أقلته  تم نشذذذذذذذذله من قبل و ا ت املايير د ات ايرا    املوضذذذذذذذذح أعاله  ما من   ع ايروو ض. عالوت على

حت ا  ر منها ما باء بشذذذذذذذذذأن املةذذذذذذذذذرييدين من نظام  مؤسذذذذذذذذذةذذذذذذذذذر اين د ايولبي ايةذذذذذذذذذوو   من حزمر اإلبلاءات اال 

 ون تكلير أو  سذوم إضذا ير ملدت   رأبيل األقةذاط املةذرح ر يلانرجات ايراو ليرسذاند( د )ايروطل عن ايوال 

 أشهل. 3
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ير ديم طلخ  عم ايواملبن ايةوو يبن في منشآت اي طاع الخاص يلزم ان  الجانب اإلجرائي لألمر امللكي: 

-اآلتيربن: طلخ اير ديم تال دامللحلربن  أن على ايةواء  إذ وايوامل  ديم اال من املنشأت ي وم دخطوات اير 

 .يدعم املشت ابن ايواملبن يديهاطلخ املنشأت املرحلة األولى:  -

طلخ ايروو ض من قبل املشت ك شخ يا  وذيك داتباع خطوات اير ديم يكال  املرحلة الثانية: -

 -امللحلربن: 

املواشات  و لع األخطا  وباا أن ايدعم باء يب  ع عن صاحخ ايوال وايوامل  سوم االشت اكات في  لوع ايرأمينات ) لع  

وذيك عن  االشت اكات املهنير  و لع ايروطل عن ايوال(  إن الجانخ اإلبلائي ايتي سر وم ده املؤسةر هي تولي   سوم

ااا هو  يلر دم على ايروو ض  ساير طل   استبوا  املشت ابن من ايرأمينات وعندما يرم االستبوا  ست   يلاشت ك

تسجيل املشت ك يدى نيس وذيك في حال استيياء بايع شلوط االسرح اق وسيرم إعا ت  ه   موضح في ايلسم ايبياني أعال 

 املنشأت بود انتهاء  ت ت ايدعم.

 عم منشآت اي طاع الخاص املرأثلت من تداعيات أ مر كو ونا باءت ألمر امللكي: االجانب الزمني لتنفيل  

قادلر يلراديد في حال موا  ر الجهات املخر ر  يو( يوي-يونيو -( أشهل )مايو3م يدت دادت  منير موينر وهي )

شهل مايو حةخ ما هو مواول دنظام في أول م و بدأ اي لف 08/04/2020على أن يبدأ ايتسجيل درا    

يةرح  املةرييد ايروو ض اعربا ا من أول ايشهل  ايروطل عن ايوال في )املا ت ايراسور( حيث ن ت على:"

مع ضلو ت اإلشا ت دأن املبا  ت ايتي باء بها األمل امللكي يلدعم ملتبطر داسرالا  ،  ...(ايشلوطايرالي يرا    توا ل  

  وعليه املؤسةر املنشآت و املةرييدين يلر دم قبل نهاير شهل ادل ل  تايرأثل من ا مر  ايلوس كو ونا  إذ حث 

ا املطايبر دروو ض ايشهل األول في حال يم تر دم املنشأت خالل شهل إدل ل وت دمت بشهل مايو  ال يح  يه

واي   تم صل ه مةبً ا   إذ أن االسرح اق يبدأ من ايشهل ايرالي ير ديم املشت ك يطلخ ايروو ض حةخ 

   إال إذا  أت املؤسةر غب  ذيك تبوا يرطو ات مةرجدات أ مر  ايلوس كو ونا. املا ت امل كو ت أعاله

ايدخول على املوقع 

ايلسمي االيكت وني

يلاؤسةر

ايدخول إلى حةاب 

مز املنشأت داسرخدام   

فيبدأ دحل )املةرخدم 

s ثم  قم االشت اك

(أ قام 9املكون من 

اخريا  أي ونرخدمر 

ن طلخ  عم املشت اب

لت في املنشآت املرأث

 مربةبخ تداعيات األ 

توبئر ايبيانات

بن واخريا  املشت ا

امللا   عاهم 

داي ائار 

ايضغط على 

طلخ ت ديم  و 

سرظهل  ساير 

دنجاح ت ديم 

ايطلخ

سر ل  ساير 

يه يلاشت ك على بوا

املسجل في أبشل 

لخ تدعوه يلر دم دط

ايروو ض شخ يا

تسجيل ايدخول 

 كإلى حةاب املشت

اخريا  أي ونر 

ايروطل عن ايوال
طلخ "اخريا  

"ساند

إ خال  قم 

ي الحةاب ايبنك

م ومن ث(  اآليبان)

إ سال ايطلخ

دنجاح  ر سرظهل  ساي

ت ديم ايطلخ وفي حال  

لساير  ايك لسر ه اعراا 

ير يلرأايد ايطلخ ن
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زارس املوارد البشرية و التنمية االجتماعية بتنظيم العالقة العمالية املحور الثالث: القرار الوزاري الصادر من و 

باء اي لا  ايو ا   اي ا   من و ا ت املوا   ايبشل ر و ايرناير االبرااعير ااا ت إضا ير على ايالئحر ايرنيي ير ينظام 

اي وت -5أ  من األحوال اآلتير: .....( حيث ن ت على :" ينرهي ع د ايوال في 5(   لت )74ايوال  إذ باء ميةًلا يلاا ت )

  -اي اهلت.." حيث باء اي لا  أ ناه مكًاال مليهوم اي وت اي اهلت:
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دضلو ت اعربا  عدت بوانخ وهي : وعليه داسر لاء اي لا  ايو ا   يرضح

عامل يخضع ينظام ايوال  كل  يةل  ه ا اي لا  علىالجانب األول: سريان القرار من الناحية املوضوعية:  

 على :" يةل  أحكام ه ا اينظام على اآلتي: ن ت حةخ املا ت )الخامةر( وايتي

كل ع د عال يلتزم دا رضاه أ  شخص دايوال مل لحر صاحخ عال وتحت إ ا ته أو إشلا ه؛  .1

م ادل أبل. 

اال الحكومر وايهيئات و املؤسةات ايوامر  دان  يهم اي ين يشرغلون في امللاعي أو ايز اعر.ع .2

 عاال املؤسةات الخب ير. .3

ع و  ايرأهيل وايرد  خ مع غب  ايواملبن يدى صاحخ ايوال في حدو  األحكام الخاصر املن وص  .4

 عليها في ه ا اينظام.

ايواملبن يبوض ايوقت في حدو  ما يرول  دايةالمر وايصحر املهنير وإصادات ايوال وما ي ل ه  .5

ايو  ل". 

وعليه يةتثنى من تطبي  ه ا اي لا  اييئات املشا  إييها في املا ت )ايةابور( من نظام ايوال وايتي ن ت على": 

 يةتثنى من تطبي  أحكام ه ا اينظام كل من :

يوال  وهم  وبه وأصويه و لوعه اي ين يوالون في املنشأت ايتي ال تضم أ لا  أسلت صاحخ ا .1

سواهم. 

 العبو األندير واالتحا ات ايل اضير ومد بوها. .2

 ايوااير املنزيير ومن في حكاهم . .3

 عاال ايز اعر وايلعات الخاضوون ومن في حكاهم. .4

 عاال ايبحل اي ين يوالون في سين ت ل حاويتها عن خاةاائر طن. .5

لون غب  ايةوو يبن اي ا مون أل اء مهار محد ت وملدت ال تز د على شهل ن"ايوام .6

 لض شلوط يرطبي  ميهوم اي وت إال أن اي لا  ايو ا   باء م يدا السرخدام اي وت اي اهلت ااب   يلي ل حيث 

 اي اهلت وهي:

:
ً
 اتخاذ ايدوير إبلاءات بشأن حاير أو ظلف يةردعي ت ليص ساعات ايوال.  أوال

 .توا ل وصف اي وت اي اهلت أ  اسرحاير تنيي  االيتزامات ايو دير ثانًيا:

مض ي مدت سرر أشهل ايرايير يإلبلاءات املرخ ت بشأن ظلف أو حاير يت تخ عليها إبلاءات احت ا  ر أو  ثالثا:

 تةردعي ت ليص ساعات ايوال أو إي ا ه مدت موينر واسرالا  ايظلف أو الحاير.وقائير 

رثنائير كلها أو استنيا  تطبي  اإلبلاءات املرول ر درخييض األبل واإلبا ت ايةنو ر واإلبا ت االس رابًعا:

 بوضها وااليتزام داألخ  بها.
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وعليه في حال أن اينشاط يم ترأثل ساعات عاله ويم يةردعي ت ليص ساعات ايوال حتى مع اتخاذ ايدوير 

  كإمكانير ايوال عن بود يكامل ساعات ايوال ال يطب  عليها اي لا  ايو ا   إبلاءات موينر   إن املنشأت 

كأعاال اييندقر  د كو ونا املةرج املري  عليها في ايو د  أو بوض األنشطر ايتي يم ترأثل من تداعيات أ مر

املرواقدت مع الجهات الحكومير السرخدام بوض ايينا ق يلحجل اي حي وغب ها من األنشطر ايغب  مرأثلت من 

 . اإلبلاءات االحت ا  ر

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

مع ايوامل على   االتياقال يح  ي احخ ايوال إنهاء ع د ايوال بشكل مباشل وإناا يجخ عليه    :اإلجراء األول  ▪

 إحدى الخيا ات اآلتير:

من  %40بشلط أال يز د ايرخييض على   تخييض أبل ايوامل  داا يتناسخ مع عد  ساعات ايوال اييولير (1

 .كامل األبل اييولي  وال يح  يلوامل   ض ه ا اإلبلاء

طب ا  ر  ع أبلت ه ه اإلبا ت ايةنو  ر مع ملاعات  منح ايوامل إبا ت تحتةخ من أيام إبا ته ايةنو ر املةرح  (2

 . ( من نظام ايوال 109يلاا ت )

( من نظام ايوال على:" يجو  يلوامل داوا  ر 116املا ت )منح ايوامل إبا ت اسرثنائير  و   ما ن ت عليه  (3

ا 
ً
صاحخ ايوال الح ول على إبا ت  ون أبل  يري  ايطل ان على تحديد مدتها  وجود ع د ايوال موقو 

 ياا  ا  على عشل ن يوًما  ما يم يري  ايطل ان على خالف ذيك"  خالل مدت اإلبا ت

حيث ي ع عبئ االثبات على صاحخ ايوال في حال اعت اض ايوامل أمام املحاام ايواايير دانه ايتزم داي لا 

ايو ا   وأثبت علض الخيا ات ايثالثر على ايوامل وتم   ضها من قبل ايوامل. 

على ايدعم   يكون اإلنهاء غب  مشلوع من قبل صاحخ ايوال إذا ثبت ح ويه  إنهاء عقد العمل:اإلجراء الثاني:   ▪

و جد   الحكومي سواء كان ايو د يوامل سوو   أو غب  سوو    إلى بانخ ح  ايوامل إلنهاء ع د ايوال

ايرنو ه دانه في حاير اإلنهاء غب  املشلوع  إن يلطلف املرضل  الح ول على مةرح اته امل ل ت داوبخ اينظام 

ه ه الح وق على أساس األبل املخيض خالل  أو ايو د أو الئحر تنظيم ايوال ايداخلير  على أال تحتةخ

ايظلف أو الحاير االسرثنائير دل على أساس األبل األخب  اي   ير اض ى قبل ايظلف أو الحاير االسرثنائير. 

إذ يبدأ تطبي  اي لا  من تا    نشله في الجل دت ايلساير الجانب الثاني: سريان القرار من الناحية الزمنية:  

سواء درخييض األبو  أو إبا ات عند توا ل إحدى الحاالت اآلتير:  دهوال يوال أو موقع ايو ا ت االيكت وني  

 .متى  ال سبخ اي وت اي اهلت (1

ياكن االتياق عليها هي ( أشهل من تا    ددء إعالن اإلبلاءات االحت ا  ر  إذ أن أقص ى مدت 6بود ملو  )  (2

( أشهل.6)
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اآلثار القانونية على عقود العمل عند تطبيق األمر امللكي و القرار الوزاري   الرابع:املحور 

نجذد أنذه يلتذخ ايوذديذد من    دذاينظل إلى األمل امللكي اي ذاضذذذذذذذذذذذذذ ي دذايذدعم الحكومي و اي لا  ايو ا   يرنظيم ايوالقذر ايواذاييذر

  وعليه ياكن ح ذذذذل تلك اآلثا  واملسذذذذجلر حتى تا  خه  (COVID-19)بائحر كو ونا املةذذذذرجد اآلثا  اي انونير خالل  ت ت 

 على اينحو اآلتي:

وييةت ميةوخر. مول رع و  عال ايوامل ايةوو   املةرييد من ايدعم الحكومي ع وً ا اعربا  أوال: 

إال إذا  ( من نظام ايوال 116اعربا  ع د ايوامل املري  موه دأخ  إبا ت اسذذذذذذذذذذذذذرثنائير ع د موقوف حةذذذذذذذذذذذذذخ املا ت ) ثانًيا:

 .االتياق على غب  ذيك

ا:
ً
  وال يلزم صاحخ ايوال أ  م ادل.  دعم الحكومي دايوال ال يجو  إيزام ايوامل ايةوو   املةرييد من اي  ثالث

 
ً
تولي  االشذذذذذذذذذذذذذت اك في نظذام ايرذأمينذات االبراذاعيذر خالل  ت ت ايذدعم  وسذذذذذذذذذذذذذيرم إعذا ت تسذذذذذذذذذذذذذجيذل املشذذذذذذذذذذذذذت ك من قبذل  : رابعذا

 املؤسةر على نيس املنشأت ايتي طلبت إ  ابه في ايدعم.

ا: ين يرم إعا ت تسذذذذذذذذذذجيل املشذذذذذذذذذذت ك في نظام ايرأمينات االبرااعير دأثل  بعي بود انتهاء ايدعم  إذ سذذذذذذذذذذيرم إعا ت    امسذذذذذذذذذذً

 من ايشهل ايرالي آلخل شهل تم صلف ايروو ض عنه. 
ً
تسجيل املشت ك اعربا ا

 
ً
سذيكون   غب  املشذاويبن دايدعميواملبن ايةذوو يبن وايغب  سذوو يبن اد ع أبو  د عدم اسذرالا  صذاحخ ايوال  :سذادسذا

علضذذذذذذذذه إلي اف ايدعم يلواملبن في املنشذذذذذذذذأت  ااا سذذذذذذذذيرم مطايبر صذذذذذذذذاحخ ايوال داملبايو ايةذذذذذذذذاد ر امل ذذذذذذذذلو ر يلاوظيبن  

 إضا ر إلى أ  ع وبر تيلضها األنظار ذات ايوالقر.

 
ً
لا  ايو ا   يرنظيم ايوالقر ايواايير تن طع وتروقف آثا ها اي انونير  اسذذذذذرالا  تطبي  األمل امللكي دايدعم أو اي  :سذذذذابعا

 املد  امل كو ت في كل قلا  إال داوبخ تاديد من الجهات املونير.   دز ا ت عندانتهاء األ مر وال تارد آثلها 

:
ً
في حذذال عذذدم اتيذذاقذذه مع  يح  يلوذذامذذل إنهذذاء ع ذذد ايواذذل في كذذا ذذر األحوال أثنذذاء مذذدت اي وت اي ذذاهلت  ون اسذذذذذذذذذذذذذرثنذذاء ثذذامنذذا

ااذذا يلزم ايوذذامذل في حذال اتيذذاقذه مع صذذذذذذذذذذذذذذاحذخ ايواذذل يرطبي  أحذد الخيذذا ات ايوا  ت في اي لا  ايو ا    صذذذذذذذذذذذذذذاحذخ ايواذذل  

أشذذذذذذذذهل( او اسذذذذذذذذتنيا  تطبي   6اير يد دادتها وايوال داا و    يها  مع احرياظه دح ه في انهاء ايو د في حال مضذذذذذذذذ ي املدت )

  يض األبل واإلبا ت ايةنو ر واإلبا ت االسرثنائير كلها أو بوضها.اإلبلاءات املرول ر درخي
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- : متحصالت العمل بالدليل االسترشادي 

 ه ا ايدييل هو عال است شا   يخدم دايد بر األولى أطلاف ايوالقر ايواايير في  ت ت تداعيات أ مر كو ونا

 ملاعات األنظار واي لا ات ذات ايوالقر حتى تا    ه ا ايدييل   وقد تات  ( ايوامليرCOVID-19)املةرجد 

 يلروديل أو ايرغيب  في حال إصدا  أ  قلا ات أخلى من الجهات املونير بود
ً
 دحيث يكون ه ا ايدييل قادال

 الحابر إلى وبو   ييل يهدف تبةيط    وفي ظل تغب  ايظلوف ايلاهنر ايتي يشهدها ايوايم أباع تظهلتا  خه(

 ايوقت وامل الح ايتي يجخ املحا ظر عليها قد  اي ا  ت من قبل الجهات املخر ر داا يخدم تيةب  اي لا ات

 داسرنزاف مالي غب  محةوب بةبخ تةا ع  إلمكان أو إعا ت موا نتها بشكل ال يلبع على أطلاف امل لحر

 من أهم اآلثا  امللبوت يه ا ايدييلداآلثا  املةر بلير  ويول اي لا ات وايظلوف املرغب ت مع ضبادير ايرنبؤ 

 ايرخييف من آثا ها  إذ باء ه ا ايدييل إحاطر عاالئنا ومةاعدتهم قد  اإلمكان داملةاهار إل ا ت املخاطل و 

 في ايواملبن ايةوو يبنم م يدع03/04/2020 هذ املوا  10/08/1441يألمل امللكي اي ا   درا    مرناوال 

   درا     ا  ذذذذذذو ا   اي ذذذذذذاي   لا ذذذذل ي  و    اذذذو ون ذذذذا  حر  ايلوسذذذذات مكا ذذذذذذاص املرأثلت من تداعي ذذذذذاع الخذذذذذذذآت اي طذذذذذذذذمنش

 ينظام ايوال يرنظيم  يرنيي يراايالئحر    ( إلى41دلقم )  املا ت  م دروديل06/04/2020هذ املوا    13/08/1441

اي لا  ن من آثا  بار  ؛ ملا يه انوامل الت ايريةب ير يل لا  وأصحاب ايوالايوالقر ايرواقدير دبن ايواملبن 

 واي انوني.  على اي ويد االقر ا  

واير ديل خايص ايرحير   ل   ايوال وت بلوا من

مكرخ محاد دن عبدايوز ز ايو يل 

 محامون ومةتشا ون قانونيو
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