أبرز األسئلة العـدلية الواردة
عبر حساب التواصل العدلي

50

دليل األسئلة العدلية

50

الواردة عبر حساب التواصل العدلي

ســـــــؤاال فـــــــــي
ً
القضاء العمالي

دلي ــل عـ ــدلي يض ــم مجمـ ــوعة متنوع ــة م ــن أسـ ــئلة
المستفـ ــيدين حـ ــول القضـ ــاء العمـ ـ ــالي ت ــم جمع ـ ــها
ـهيال عل ــى المس ــتفيدين
واإلجاب ــة عنه ــا تيس ـ ً
ـيرا وتس ـ ً
ولضم ــان حصوله ــم عل ــى المعلوم ــة وإيصاله ــا إليهم
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اإلدارة العامة لإلعالم
واالتصــال المؤســسي


1

تقدمـــت بدعـــوى لـــدى مكتـــب العمـــل
قبـــل تاريـــخ  1440 / 2 / 20وصـــدر قـــرار
من الهيئـــة االبتدائية فـــي الدعوى ،عند
مـــن أقـــدم االعتـــراض على القـــرار ؟


2

أريـــد أن أتقـــدم بدعـــوى عماليـــة ضـــد
صاحـــب العمـــل للمطالبة بمســـتحقاتي،
فمـــا هـــي الطريقـــة؟


3

من هم العمـــال الخاضعين ألحكام نظام
العمل؟


4

انتهـــت عالقة العمل بينـــي و بين صاحب
العمـــل مـــا هـــي المـــدة التـــي أســـتطيع
خاللهـــا رفـــع الدعـــوى ضـــده للمطالبـــة
بحقوقـــي ؟

أبرز األسئلة العـدلية الواردة
عبر حساب التواصل العدلي
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4

كل دعـــوى تـــم قيدهـــا قبـــل مباشـــرة المحاكـــم
العماليـــة لدى مكتـــب العمل؛ تُ نظر لـــدى الهيئات
االبتدائيـــة و يعترض على القرار لـــدى الهيئة العليا
منـــه للخصومة.
ٍ
حتى صـــدور قـــرار
المستند فقرة ( )5من البند سابعا من آلية العمل التنفيذية لنظام
القضاء المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م )6/و بتاريخ 1440/1/2هـ

يجـــب أن تتقـــدم لمكتـــب العمـــل الذي يقـــع مكان
العمـــل فـــي نطـــاق اختصاصـــه؛ لمحاولة التســـوية
يومـــا ،وفـــي حـــال عـــدم التســـوية
وديـــا خـــال ً 21
ً
ترفـــع الدعـــوى للمحكمـــة العمالية.
أوال من قرار مجلس الوزراء رقم  117و
المستند فقرة أ من البند ً
بتاريخ 1440/2/21هـ و المادة  14من قواعد و إجراءات التسوية
الودية.

 .1كل عقـــد عمـــل التـــزم بموجبـــه شـــخص بالعمل
لمصلحـــة صاحـــب عمل وتحت إدارته أو إشـــرافه
مقابل أجر.
 .2عمـــال الهيئـــات و المؤسســـات العامـــة وعمال
الحكومة.
 .3عمال المؤسسات الخيرية.
 .4عقـــود التدريـــب و التأهيـــل مـــع غيـــر العامليـــن
لدى صاحب العمل.
 .5العامليـــن بعـــض الوقـــت فـــي حدود مـــا يتعلق
بالسالمة والصحة المهنية وإصابات العمل.
المادة  5من نظام العمل

ال بـــد أن ترفـــع الدعـــوى خـــال اثنـــي عشـــر شـــهرا
مـــن انتهاء عالقة العمـــل للمطالبـــة ،وإال لن تقبل
الدعـــوى أمـــام المحكمـــة بعـــد مضي هـــذه المدة
إال عنـــد وجـــود عـــذر وتقبله المحكمـــة أو إقرار من
صاحـــب العمـــل بالحق.
فقرة أ من المادة  234من نظام العمل
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5

تقدمت بدعوى ضد صاحـــب العمل أمام
المحكمـــة العمالية فقـــام صاحب العمل
بتغييـــر بعـــض الشـــروط التشـــغيلية هل
يحق لـــه ذلك ؟


6

ماهي التسوية الودية في المنازعات
العمالية ؟

هـــي مرحلـــة تســـبق رفـــع الدعـــوى العماليـــة أمام
القضـــاء يتـــم خاللهـــا محاولة اإلصـــاح بين صاحب
العمـــل و العامل بشـــكل ودي.


7

هل أستطيع التوجه للمحكمة العمالية
مباشرة في المنازعات العمالية دون
اللجوء للتسوية الودية ؟

ال يمكـــن للمحكمة النظر فـــي المنازعة قبل إتمام
مرحلة التســـوية الودية لدى مكتـــب العمل كونها
وجوبيـــة بموجـــب قرار مجلـــس الوزراء رقـــم ()117
وبتاريـــخ 1440 /02 / 21هـ .


8

أنـــا عامل أو صاحـــب عمل وأريـــد أن أرفع
دعـــوى عماليـــة إلـــى أي إدارة تســـوية
أتوجـــه قبـــل رفـــع الدعوى ؟

تذهـــب لمكتـــب العمـــل الـــذي يقـــع مـــكان عملك
في نطـــاق اختصاصه ألجل إجراء التســـوية الودية .


9

متـــى تعقـــد الجلســـة األولـــى لـــدى
التســـوية الودية في مكتـــب العمل بعد
تقديـــم طلـــب التســـوية الوديـــة ؟


10

أنـــا عامـــل وتقدمـــت بدعـــوى لـــدى
التســـوية الوديـــة بمكتـــب العمـــل كـــم
المـــدة المقررة إلجـــراء التســـوية الودية
ومتـــى يبـــدأ حســـابها ؟

ال يحـــق لصاحـــب العمـــل أن يغيـــر مـــن شـــروط
التشـــغيل التـــي كانـــت ســـارية تغييـــراً يترتـــب عليه
اإلضـــرار بموقفـــك فـــي الدعـــوى.
مادة  235من نظام العمل

(مادة  ) 11من القواعد واإلجراءات المنظمة للتسوية الودية في
الخالفات العمالية

يجـــب عقدهـــا خـــال عشـــرة أيـــام عمـــل مـــن تاريخ
تقييـــد الدعـــوى لـــدى إدارة التســـوية الوديـــة في
مكتـــب العمـــل .
(مادة  ) 13من القواعد واإلجراءات المنظمة للتسوية الودية في
الخالفات العمالية

المـــدة المقـــررة ألجل تســـوية المنازعة لـــدى إدارة
التســـوية الودية فـــي مكتب العمـــل  21يوم عمل
ويبـــدأ حســـاب هـــذه المهلة مـــن أول حضـــور لدى
ا لمصلح.
(مادة  ) 14من القواعد واإلجراءات المنظمة للتسوية الودية في
الخالفات العمالية
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11

مـــا اإلجـــراء المتبع لـــدى إدارة التســـوية
الوديـــة حـــال تعـــذر الصلـــح بينـــي وبيـــن
صاحـــب العمـــل خـــال المـــدة المحـــددة
يومـــا؟
ب21
ً


12

أنـــا صاحـــب عمـــل وتخلفـــت عـــن حضـــور
جلســـة التســـوية األولى هل يحق إلدارة
التســـوية الوديـــة إيقـــاف خدماتـــي لدى
وزارة العمـــل؟


13

أنـــا عامـــل ( وافـــد ) وتقدمـــت إلدارة
التســـوية الوديـــة بدعـــوى ضـــد صاحـــب
العمـــل لعـــدم تســـليمي حقوقـــي إال
أنـــه لـــم يحضـــر لديهـــم الجلســـة األولى
للتســـوية كما لـــم يحضر الجلســـة الثانية
هـــل يحق لـــي طلب نقـــل الخدمـــات عن
طريـــق موقـــع وزارة العمـــل؟

نعـــم ؛ يحق لـــك التقـــدم بطلب لـــدى وزارة العمل
عبـــر موقعهـــا اإللكترونـــي بنقـــل خدمـــات لـــدى
صاحـــب عمل آخـــر دون آخذ موافقـــة صاحب العمل
الحالي.


14

فـــي حـــال تمـــت التســـوية بينـــي وبيـــن
صاحـــب العمل وصدر من إدارة التســـوية
الوديـــة محضـــر بذلـــك هـــل أســـتطيع
التقـــدم به لمحكمـــة التنفيذ مباشـــرة ؟

يعتبـــر المحضـــر الصـــادر مـــن المصلـــح فـــي إدارة
ســـندا
التســـوية الوديـــة فـــي المنازعـــة العماليـــة
ً
تنفيذيـــا و يمكنـــك تقديمـــه مباشـــرة لمحكمـــة
ً
التنفيـــذ دون الحاجـــة إلقامـــة دعـــوى مـــرة أخـــرى
للمطالبـــة بـــذات الحـــق.


15

هل تختـــص المحاكم العمالية بالنظر في
شـــكاوى أصحـــاب العمل أو المشـــتركين
ضـــد المؤسســـة العامـــة للتأمينـــات
االجتماعيـــة التي لـــم تقبـــل اعتراضاتهم
على القـــرار الصادر من جهـــاز مختص في
المؤسســـة بشـــأن تطبيق نظام التأمين
عـــن التعطل عـــن العمل ؟

تقوم إدارة التســـوية الوديـــة المختصة في مكتب
العمـــل بإحالة الدعـــوى للمحكمـــة العمالية للنظر
فـــي القضية .
(مادة  ) 14من القواعد واإلجراءات المنظمة للتسوية الودية في
الخالفات العمالية

نعم ،يحق إلدارة التسوية الودية ذلك .
(فقرة  1من مادة  ) 17من القواعد واإلجراءات المنظمة للتسوية
الودية في الخالفات العمالية

(فقرة  1من مادة  )17من القواعد واإلجراءات المنظمة للتسوية
ثانيا من المادة
الودية في الخالفات العمالية و (فقرة  10من البند ً
 )15من الالئحة التنفيذية لنظام العمل.

(مادة  ) 23من القواعد واإلجراءات المنظمة للتسوية الودية في
الخالفات العمالية

نعـــم تختـــص المحاكـــم العماليـــة بالنظر فـــي هذه
الشـــكاوى حـــال عـــدم قبـــول اعتراضهـــم لـــدى
المؤسســـة العامـــة للتأمينـــات االجتماعيـــة.
المستند النظامي المادة ( )23من نظام التأمين عن التعطل
عن العمل.
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16

هل تختص المحاكم العمالية بنظر
الدعاوى بين مكتب االستقدام والعامل
لديه في المكتب؟


17

أنا صاحب مؤسسة واكتشفت أن أحد
العمال قام بمخالفة شرط بيني وبينه
بعدم المنافسة بعد إنتهاء عالقة العمل,
حيث إن العامل بعد مرور  12شهراً من
انتهاء عالقة العمل خالف الشرط؛ فهل
يحق لي رفع الدعوى وهل تُ سمع أمام
المحاكم العمالية ؟


18

هل تختص المحاكم العمالية بنظر
المنازعة الناشئة بين الوكيل و الموكل
بشأن المطالبة بأتعاب المحاماة عن
قضية عمالية ؟


19

هل تختص المحاكم العمالية بنظر
التظلم من القرارات الصادرة من لجان
العمالة المنزلية ومن في حكمهم؟


20

هل تختص المحاكم العمالية بنظر
المنازعات التي ليس فيها عالقة
عمالية؟


21

هل تختص المحاكم العمالية بنظر
المنازعات الناشئة عن عقد العمل
المؤقت ؟


22

هل تختص المحاكم العمالية بنظر
المنازعات الناشئة عن عقد العمل لبعض
الوقت ؟
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نعم تختص المحاكم العمالية بنظر هذه الدعاوى.
المستند النظامي مادة (ج )59/2/من قواعد ممارسة
نشاط االستقدام

نعم يحق لك رفع الدعوى ،خالل سنة من تاريخ
اكتشاف مخالفة العامل لهذا الشرط.
فقرة  3مادة  83من نظام العمل

نعـــم تختـــص المحكمـــة العماليـــة بنظـــر أتعـــاب
المحامـــاة وتنظـــر المنازعـــة لـــدى المحكمـــة التـــي
نظـــرت القضيـــة األصليـــة.
المستند النظامي مادة ( )26و( )5/28نظام المحاماة

نعم تختص المحاكم العمالية بذلك.
المستند النظامي فقرة ( )7من المادة ( )21من الئحة عمال الخدمة
المنزلية ومن في حكمهم

ال تختـــص المحاكـــم العمالية بنظرهـــا لعدم وجود
عقـــد عمل طبقـــاً ألحكام نظـــام العمل .
المستند النظامي مادة ( )5و ( )50من نظام العمل و مادة ()34
من نظام المرافعات الشرعية

نعم تختص بنظر هذه المنازعات .
المستند النظامي مادة ( )1الالئحة التنفيذية لنظام العمل

نعم تختص المحاكم العمالية بذلك .
المستند النظامي فقرة ( )2من المادة ( )27الالئحة التنفيذية
لنظام العمل

اإلدارة العامة لإلعالم
واالتصــال المؤســسي

أبرز األسئلة العـدلية الواردة
عبر حساب التواصل العدلي
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23

هل يحق لصاحب العمل إجباري على
توقيع إبراء من المستحقات الخاصة بي
أثناء عقد العمل؟


24

أعمل في منشأة صحية خاصة وتم نقل
ملكيتها لصاحب عمل جديد هل يظل
منتهيا ؟
ساريا أم يعتبر
عقدي
ً
ً


25

أعمــل فــي شــركة بعقــد عمــل مدتــه ســنة
وقــد انتهــى العقــد ،وتــم نقــل ملكيــة
الشــركة لصاحــب عمــل جديــد ولــدي
مســتحقات ســابقة تتمثــل فــي رواتــب
خمســة أشــهر ،علــى مــن أرفــع الدعــوى
للمطالبــة بحقــي؟


26

أنا وافد جديد إلى المملكة فهل يحق لي
ممارسة العمل مباشرة حسب أنظمة
المملكة ؟

المستند النظامي مادة ( )33نظام العمل


27

هل يحق لي كعامل أجنبي توقيع عقد
عمل مفتوح المدة مع صاحب العمل ؟

ال يحـــق لـــك ذلك لكـــون عقد عمل غير الســـعودي
ال بـــد أن يكون محـــدد المدة .


28

هل يحق لصاحب العمل أن يجعلني
أعمل في غير المهنة المرخص لي العمل
فيها في رخصة العمل ؟

ال يحـــق لـــه و كل إبراء مـــن العامـــل لصاحب العمل
أثنـــاء ســـريان عقـــد العمـــل عـــن الحقـــوق الناشـــئة
باطال ما لـــم يكن ذا
بموجـــب نظـــام العمـــل يعتبـــر
ً
فائـــدة أكبـــر للعامل.
المستند النظامي مادة ( )8نظام العمل

ونافذا حتى لو انتقلت الملكية
ً
ســـاريا
يظل عقدك
ً
لصاحب عمل جديد وتعد خدمتك مســـتمرة .
المستند النظامي مادة ( )18نظام العمل

يحـــق لـــك رفـــع الدعـــوى علـــى المالـــك القديـــم
والجديـــد فهمـــا مســـؤوالن بالتضامـــن عـــن هـــذه
الحقـــوق وســـدادها .
المستند النظامي مادة ( )18نظام العمل

ال يمكـــن لـــك مزاولة العمل إال بعـــد الحصول على
رخصة العمـــل وتحقق الشـــروط لمنحها لك .

المستند النظامي مادة ( )37نظام العمل

ال يحـــق لـــه ذلـــك ويحظر عليـــك أن تعمـــل في غير
المهنـــة المرخـــص لـــك ممارســـتها إال بعـــد اتبـــاع
اإلجـــراءات النظاميـــة لتغييرهـــا .
المستند النظامي مادة ( )38نظام العمل

اإلدارة العامة لإلعالم
واالتصــال المؤســسي


29

صاحب العمل يرفص سداد رسوم تجديد
اإلقامة و إقامتي منتهية و ترتب عليها
غرامات تأخير ،فهل أستطيع رفع دعوى
أمام المحكمة العمالية إللزامه بذلك ؟


30

انتهى عقد العمل بيني وبين الشركة
وال أملك القدرة على شراء تذكرة السفر
للعودة لبلدي وصاحب العمل يرفض
إعطائي مبلغ التذكرة ماذا أفعل ؟


31

أنا صاحب مؤسسة مقاوالت وأبرمت
عقد عمل مع عامل لمدة سنة وقام
العامل بإنهاء العالقة بعد شهر من
سريان العقد خالل فترة التجربة فهل لي
الحق بالمطالبة بالتعويض ؟


32

عملت في مكتب استشارات هندسية
لمدة ثالث سنوات ،وبعد نهاية العقد
طلبت من صاحب العمل منحي شهادة
خدمة فطلب مني أن أدفع له مبلغا
ماليا ألجل ذلك هل يحق له ذلك ؟
ً


33

عملت لدى مستوصف خاص بمهنة
طبيب لمدة سنة ولم يتم كتابة عقد
شفويا ولي مستحقات
العمل بل كان
ً
مالية لم أستلمها فهل تقبل المحكمة
نظر الدعوى ؟


34

هل يحق لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز
سفري أو إقامتي ؟

أبرز األسئلة العـدلية الواردة
عبر حساب التواصل العدلي
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9

يحـــق لـــك أن تتقـــدم بدعـــوى ألن صاحـــب العمـــل
ملـــزم بتحمـــل رســـوم تجديـــد اإلقامـــة ومـــا ترتب
عليهـــا مـــن غرامـــات .
المستند النظامي فقرة ( )1من المادة ( )40نظام العمل

صاحـــب العمـــل ملزم حـــال انتهـــاء عقـــد العمل بأن
يوفـــر لك تذكرة ســـفر للعـــودة لبلدك ولـــك الحق
بالتقـــدم للمحكمـــة العمالية للمطالبـــة بذلك .
المستند النظامي فقرة ( )1من المادة ( )40نظام العمل

يحق ألي من طرفي العقد إنهاء عقد العمل خالل
تعويضا عن
ً
فترة التجربة وال يستحق أي طرف
هذا اإلنهاء .
المستند النظامي مادة ( )53و ( )54نظام العمل

ملزمـــا بموجـــب النظـــام
ال يحـــق لـــه ذلـــك كونـــه
ً
بمنحك شـــهادة خدمة إن طلبتهـــا بدون أي مقابل
مالي .
المستند النظامي مادة ( )64نظام العمل

مكتوبـــا
قائمـــا وإن لـــم يكـــن
يعتبـــر عقـــد العمـــل
ً
ً
ولـــك الحق فـــي إثباته بجميـــع طرق اإلثبـــات أمام
المحكمـــة العماليـــة .
المستند النظامي مادة ( )51نظام العمل

ال يحـــق لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز ســـفرك أو
إقامتـــك أو بطاقة التأمين الطبي .
المستند النظامي مادة ( )6الالئحة التنفيذية لنظام العمل

اإلدارة العامة لإلعالم
واالتصــال المؤســسي

أبرز األسئلة العـدلية الواردة
عبر حساب التواصل العدلي
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35

أعمل في مؤسسة وقد تم إغالق
نهائيا فهل ينتهي عقد
هذه المؤسسة
ً
عملي؟


36

أنا أعمل موظفة بنك في أحد البنوك
وقد أخذت إجازة ألجل الوضع فقام
البنك خاللها بإنذاري بالفصل فهل يحق
له ذلك ؟


37

هل يحق لي المطالبة بعوض مالي عن
أيام اإلجازة التي لم أستنفذها قبل ترك
العمل ؟


38

يحق لي طلب نقل الخدمات لصاحب
عمل آخر بسبب تأخر صاحب العمل عن
دفع أجوري لمدة ستة أشهر ؟


39

هل يعتبر التأمين عن التعطل عن العمل
من فروع التأمينات االجتماعية ؟

فرعا من فروع التأمينات االجتماعية .
نعم يعد ً


40

هل يلزم صاحب العمل بالتغطية
التأمينية على عماله ؟

نعـــم صاحـــب العمل ملـــزم بأن يبـــرم وثيقـــة تأمين
مـــع شـــركة تأميـــن تغطـــي جميـــع العامليـــن لديـــه
الخاضعيـــن لنظـــام الضمـــان الصحـــي التعاونـــي .


41

هل يحق لي التماس إعادة النظر على
األحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة
في المنازعات العمالية ؟

نهائيـــا يعتبر من الحـــاالت التي
إغـــاق المؤسســـة
ً
ينتهـــي بموجبها عقـــد العمل .
المستند النظامي مادة ( )74نظام العمل

ال يجـــوز لصاحـــب العمل إنـــذارك بالفصل أو فصلك
أثنـــاء تمتعك بإجـــازة الوضع .
المستند النظامي مادة ( )155نظام العمل

نعم يحق لك ذلك .
المستند النظامي مادة ( )111نظام العمل

نعـــم يحـــق لك ذلـــك وبدون أخـــذ موافقـــة صاحب
العمـــل متى تأخـــر صاحـــب العمل عن دفـــع أجورك
لمـــدة ثالثـــة أشـــهر ،علـــى أال يكـــون ســـبب التأخـــر
عائـــدا لـــك ويمكن التقـــدم بذلك عبر طلـــب لوزارة
ً
ا لعمل.
المستند النظامي مادة (ج )14/8/الالئحة التنفيذية لنظام العمل

المستند النظامي مادة ( )2نظام التأمين عن التعطل عن العمل

المستند النظامي مادة ( )5الالئحة التنفيذية
لنظام الضمان الصحي التعاوني

نعـــم يحق لـــك تقديـــم التمـــاس إعـــادة النظر على
وفقـــا
ً
األحـــكام الصـــادرة فـــي الدعـــاوى اليســـيرة
لألحـــوال المشـــار لها فـــي المـــادة ( )200من نظام
المرافعات الشـــرعية.

اإلدارة العامة لإلعالم
واالتصــال المؤســسي

أبرز األسئلة العـدلية الواردة
عبر حساب التواصل العدلي
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42

هل أستطيع االعتراض باالستئناف
على الحكم الصادر ضدي بمطالبة مالية
عمالية قدرها  15000ريال؟


43

تقدمت بدعوى عمالية فهل يحق لي
تقديم طلب عارض أثناء نظر الدعوى
أمام المحكمة العمالية ؟


44

من المختص بتنفيذ األحكام الصادرة عن
المحاكم العمالية؟

يختص بتنفيذها محاكم التنفيذ.


45

هل أستطيع تقديم مذكرة دفاع في
الدعوى العمالية قبل موعد الجلسة في
القضية المقامة ضدي ؟

نعم لك الحق في ذلك .


46

هل يحق لي االعتراض على الحكم إذا
لم يحكم لي بكل ما طلب في الدعوى
العمالية ؟


47

أنا صاحب عمل وتأخرت عن سداد أجر
العامل لدي دون سبب فهل للمحكمة
الحق في تغريمي ؟

11

ال يحق االعتـــراض بطريق االســـتئناف –مرافعة أو
تدقيقـــا – علـــى هـــذا الحكـــم لكونـــه مـــن الدعاوى
ً
اليســـيرة التي ال يقبل االعتراض عليها باالستئناف
متـــى كان مبلـــغ المطالبة ال يزيد عـــن  20000ألف
ريال.
المستند النظامي قرار المجلس األعلى للقضاء رقم ()40/10/413
وبتاريخ 1440/02/15هـ

نعم لك الحق في ذلك .
المستند النظامي مادة ( )82من نظام المرافعات الشرعية

المستند النظامي مادة ( )45مرافعات

نعـــم لـــك الحق فـــي االعتـــراض على الحكـــم إن لم
يقضـــى لك بمـــا طلبت.
المستند النظامي مادة ( )177مرافعات

يحـــق للمحكمـــة فـــي هـــذه الحالـــة إيقـــاع الغرامة
بمـــا ال يتجـــاوز ضعـــف قيمـــة األجـــر الـــذي تأخـــرت
في ســـداده مـــع إلزامك بســـداد األجر المســـتحق
للعا مل .
مادة  94نظام العمل

اإلدارة العامة لإلعالم
واالتصــال المؤســسي


48

ما المقصود باألجر الفعلي في نظام
العمل ؟


49

لقـــد أبرمـــت عقـــد تدريـــب وتأهيـــل مـــع
أحـــد الشـــركات لمـــدة ســـنتين وأكمـــل
برنامـــج التدريـــب؛ فهـــل يحـــق للشـــركة
إلزامـــي بالعمـــل لديهـــا مـــدة مماثلـــة
لفتـــرة التدريـــب؟


50

ل ــدي مؤسس ــة مق ــاوالت ويعم ــل ل ــدي
فيهـــا عمـــال ،ووضـــع فـــي أحـــد بنـــود
شـــرط بـــأن اإلجـــازة مدتهـــا 21
ٌ
العقـــد
يومـــا وال تســـتحق إال بعـــد ســـنتين مـــن
ً
العمـــل فهـــل مـــا أفعلـــه نظامـــي ؟

أبرز األسئلة العـدلية الواردة
عبر حساب التواصل العدلي
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مضافـــا له ســـائر
ً
هـــو عبـــارة عـــن األجـــر األساســـي
الزيـــادات التـــي تتقرر للعامـــل مقابل جهـــد بذله أو
مخاطـــر تعـــرض لهـــا فـــي أداء عمله وتكـــون مقرة
بموجـــب العقـــد أو الئحة تنظيم العمـــل كالعمولة
والبدالت.
مادة  2نظام العمل

نعـــم يحق لها ذلك كمـــا أن لها الحق في مطالبتك
بدفـــع تكاليف التدريـــب التي تحملتهـــا حال رفضك
أو امتناعك عـــن العمل لفترة مماثلة.
مادة  48نظام العمل

باطـــا لمخالفـــة أحـــكام نظـــام
يعـــد هـــذا الشـــرط
ً
العمـــل حيـــث يســـتحق العامل عـــن كل عـــام إجازة
مقدما.
يومـــا بأجـــر يدفـــع
ً
ســـنوية ال تقـــل عـــن ً 21

مادة  109نظام العمل

راجعـــه

الشيخ سليمان دعفس الدعفس
قاض بالمحكمة العمالية بالرياض
ٍ

أبرز األسئلة العـدلية الواردة
عبر حساب التواصل العدلي

تم بحمد الله

50

ســــــــؤاال فــــــــي
ً
القضاء العمالي

