
 الئحة  عمالل  االخدمة  االمنزليیة  وومن  في  حكمهھھم
  

  هھھھـ1434-09-07  ووتارريخ  )310(  ررقم  بالقراارر  االصاددررةة  االالئحة  نص

  
 :االماددةة  ااألوولى

 .االمعاني  االمبيینة  أأمامم  كل  منهھھا٬،  ما  لم  يقتض  االسيیاقق  خالفف  ذذلك-  أأينما  ووررددتت  في  هھھھذهه  االالئحة  -  يقصد  بالعباررااتت  ااآلتيیة  

 .الئحة  عمالل  االخدمة  االمنزليیة  وومن  في  حكمهھھم:  االالئحة

 .ووززير  االعمل:  االوززير

 .االمكانن  االذيي  تقيیم  فيیه  ااألسرةة  بصفة  دداائمة  أأوو  مؤقتة:  االمنزلل

كل  شخص  ذذيي  صفة  ططبيیعيیة  ااستقدمم  عامل  االخدمة  االمنزليیة  بنفسه٬،  أأوو  عن  ططريق  مكتب  ااستقداامم  مرخص  له٬،  أأوو  :  صاحب  االعمل

 .ألددااء  خدمة  منزليیة-  بطريق  مباشر  أأوو  غيیر  مباشر  -  تعاقد  معه  

صاحب  االعمل  ووااألشخاصص  االذين  يسكنونن  معه  في  منزله٬،  وويرتبط  بهھھم  بعالقة  قربى  أأوو  مصاهھھھرةة٬،  أأوو  يتولى  ررعايتهھھم  أليي  سبب  :  ااألسرةة

 .نظامي  أأوو  أأخالقي

االخدمة  االشخصيیة  االمباشرةة٬،  أأوو  غيیر  االمباشرةة  االيیت  يؤدديهھھا  عامل  االخدمة  االمنزليیة  إإلى  صاحب  االعمل٬،  أأوو  أأيي  فردد  :  االخدمة  االمنزليیة

 .من  أأفراادد  أأسرته  مقابل  أأجر

كل  شخص  ذذيي  صفة  يؤدديي  خدمة  منزليیة  مباشرةة  أأوو  غيیر  مباشرةة  إإلى  صاحب  االعمل٬،  أأوو  أأيي  فردد  من  أأفراادد  :  عامل  االخدمة  االمنزليیة

أأسرته  وويكونن  أأثناء  أأدداائه  االخدمة  تحت  إإشراافف  ووتوجيیه  صاحب  االعمل  أأوو  من  يقومم  مقامه٬،  مثل  االعاملة  االمنزليیة  أأوو  االعامل  االمنزلي  أأوو  

االسائق  االخاصص  أأوو  االبستاني  أأوو  االحاررسس  االمنزلي  وومن  في  حكمهھھم  ووعند  ااستخداامم  عباررةة  عامل  االخدمة  االمنزليیة  في  هھھھذهه  االالئحة  

 .فإنه  يقصد  بهھھا  عامل  االخدمة  االمنزليیة  وومن  في  حكمه

 .ما  يحصل  عليیه  عامل  االخدمة  االمنزليیة  في  نهھھاية  االشهھھر  مقابل  االعمل  االمتفق  عليیه  في  االعقد:  ااألجر

 .االلجنة  االمنصوصص  عليیهھھا  في  هھھھذهه  االالئحة  االتي  تفصل  في  االخالفاتت  االناشئة  من  تطبيیقهھھا:  االلجنة

  .صاحب  االعمل  ووعامل  االخدمة  االمنزليیة:  االطرفانن

 

 :االماددةة  االثانيیة

  .ال  يجوزز  لصاحب  االعمل  أأنن  يكلف  عامل  االخدمة  االمنزليیة  بعمل  غيیر  االمتفق  عليیه  في  االعقد٬،  أأوو  بالعمل  لدىى  االغيیر

 

 :االماددةة  االثالثة

 .تنظم  عالقة  االعمل  بيین  عامل  االخدمة  االمنزليیة  ووصاحب  االعمل  بعقد  مكتوبب  وويعتمد  في  ااإلثباتت  االنص  االعربي  للعقد -1

  .من  ثالثث  نسخ٬،  يحتفظ  كل  من  ططرفيیه  بنسخة  ووتوددعع  االثالثة  لدىى  مكتب  ااالستقداامم  ااألهھھھلي-  إإنن  ووجدتت  -  يحررر  االعقد  ووترجمته   -2

 

 :االماددةة  االراابعة

تحديد  -  إإضافة  إإلى  االشرووطط  ااألخرىى  االتي  يتفق  عليیهھھا  االطرفانن  ووبما  ال  يتعاررضض  مع  أأحكامم  هھھھذهه  االالئحة  -  يجب  أأنن  يتضمن  االعقد  

 :االعناصر  االجوهھھھرية  ااآلتيیة

 .نوعع  االعمل  االذيي  يلتزمم  عامل  االخدمة  االمنزليیة  بأدداائه -1

 .ااألجر  االذيي  يلتزمم  صاحب  االعمل  بدفعه  إإلى  عامل  االخدمة  االمنزليیة -2

 .حقوقق  االطرفيین  ووووااجباتهھھما -3

 .مدةة  االتجربة -4

  .مدةة  االعقد  ووكيیفيیة  تمديدهه -5

 

 :االماددةة  االخامسة

يوما٬ً،  يكونن  لصاحب  االعمل    )تسعيین(يجوزز  أأنن  يتفق  االطرفانن  على  ووضع  عامل  االخدمة  االمنزليیة  تحت  االتجربة  لمدةة  ال  تزيد  عن   -1

 .خاللهھھا  أأنن  يتحقق  من  االكفاية  االمهھھنيیة  لعامل  االخدمة  االمنزليیة٬،  ووسالمة  سلوكه  االشخصي

 .لصاحب  االعمل  إإنهھھاء  االعقد  بإررااددته  االمنفرددةة  خاللل  مدةة  االتجربة  ددوونن  أأيي  مسؤووليیة  عليیه٬،  إإذذاا  ثبت  عدمم  كفاية  عامل  االخدمة  االمنزليیة -2

ال  يجوزز  ووضع  عامل  االخدمة  االمنزليیة  تحت  االتجربة  أأكثر  من  مرةة  لدىى  صاحب  االعمل  نفسه  إإال  إإذذاا  ااتفق  االطرفانن  على  اانن  يشتغل   -3

  .عامل  االخدمة  االمنزليیة  في  عمل  مختلف  عن  عمله  ااألوولل

 

 :االماددةة  االساددسة

 :يلتزمم  عامل  االخدمة  االمنزليیة  باآلتي



 .أأنن  يؤدديي  االعمل  االمتفق  عليیه٬،  ووأأنن  يبذلل  في  ذذلك  عناية  االشخص  االمعتادد -1

 .أأنن  يتبع  أأوواامر  صاحب  االعمل  ووأأفراادد  أأسرته  االمتعلقة  بتنفيیذ  االعمل  االمتفق  عليیه -2

 .أأنن  يحافظ  على  ممتلكاتت  صاحب  االعمل  ووأأفراادد  أأسرته -3

 .أأال  يؤذذيي  أأفراادد  ااألسرةة  بمن  فيیهھھم  ااألططفالل  ووكبارر  االسن -4

أأنن  يحافظ  على  ااألسراارر  االخاصة  بصاحب  االعمل  ووأأفراادد  ااألسرةة  ووااألشخاصص  االذين  في  االمنزلل  االتي  يطلع  عليیهھھا  أأثناء  االعمل  أأوو  بسببه   -5

 .ووأأال  يفشيیهھھا  إإلى  االغيیر

 .أأال  يرفض  االعمل  أأوو  يتركك  االخدمة  ددوونن  سبب  مشرووعع -6

 .أأال  يعمل  لحسابه  االخاصص -7

 .أأال  يمس  كراامة  صاحب  االعمل  ووأأفراادد  ااألسرةة  ووأأال  يتدخل  فيیما  يخصهھھم -8

أأنن  يحترمم  االدين  ااإلسالمي  وويلتزمم  باألنظمة  االمعمولل  بهھھا  في  االمملكة  ووعاددااتت  االمجتمع  االسعودديي  ووتقاليیدهه  ووأأال  يماررسس  أأيي  نشاطط   -9

  .يضر  باألسرةة

 

 :االماددةة  االسابعة

 :يلتزمم  صاحب  االعمل  باآلتي

أأال  يكلف  عامل  االخدمة  االمنزليیة  بغيیر  االعمل  االمتفق  عليیه  إإال  في  حاالتت  االضرووررةة٬،  يشرطط  أأال  يختلف  االعمل  االذيي  يكلف  به  ااختالفا ً  -1

 .جوهھھھريا ً عن  عمله  ااألصلي

 .أأال  يكلف  عامل  االخدمة  االمنزليیة  بأيي  عمل  خطر  يهھھددد  صحته  أأوو  سالمة  جسمه  أأوو  يمس  كراامته  ااإلنسانيیة -2

 .على  خالفف  ذذلك-  كتابة  -  أأنن  يدفع  ااألجر  االمتفق  عليیه  في  نهھھاية  كل  شهھھر  هھھھجريي  لعامل  االخدمة  االمنزليیة  ما  لم  يتفق  االطرفانن   -3

أأنن  يدفع  ااألجر  وومستحقاته  نقداا ً أأوو  بشيیك  وويوثق  ذذلك  كتابة  ما  لم  يرغب  عامل  االخدمة  االمنزليیة  في  تحويله  على  حسابب  بنكي   -4

 .محددد

 .أأنن  يوفر  سكنا ً مناسبا ً لعامل  االخدمة  االمنزليیة -5

 .أأنن  يفسح  االمجالل  لعامل  االخدمة  االمنزليیة  بأنن  يتمتع  بالرااحة  االيیوميیة  مدةة  ال  تقل  عن  تسع  ساعاتت  يوميیاً   -6

 .أأمامم  االلجنة  في  االموااعيید  االتي  تحدددهھھھا  للنظر  في  االمطالبة  االمقدمة  ضدهه-  أأوو  بإنابة  غيیرهه  -  أأنن  يحضر  بنفسه   -7

  .أأال  يؤجر  خدمة  عامل  االخدمة  االمنزليیة٬،  أأوو  يسمح  له  بالعمل  لحسابه  االخاصص -8

 

 :االماددةة  االثامنة

  .يجوزز  لعامل  االخدمة  االمنزليیة  االحصولل  على  يومم  للرااحة  ااألسبوعيیة  بحسب  ما  يتفق  عليیه  االطرفانن  في  االعقد

 

 :االماددةة  االتاسعة

 :ال  يجوزز  االحسم  من  أأجر  عامل  االخدمة  االمنزليیة  إإال  في  االحاالتت  ااآلتيیة٬،  ووبما  ال  يتجاووزز  نصف  ااألجر

 .تكاليیف  ما  ااتلفه  عمداا٬ً،  أأوو  إإهھھھماالً   -1

 .سلفة  حصل  عليیهھھا  من  صاحب  االعمل -2

تنفيیذ  حكم  قضائي٬،  أأوو  قراارر  إإدداارريي  صاددرر  ضدهه٬،  ما  لم  يكن  قد  نص  في  االحكم  االقضائي٬،  أأوو  االقراارر  ااالدداارريي  أأنن  االحسم  يزيد  على  نصف   -3

 .ااألجر

 :االماددةة  االعاشرةة

  .يستحق  عامل  االخدمة  االمنزليیة  إإجاززةة  مدتهھھا  شهھھر  مدفوعة  ااألجر  إإنن  أأمضى  سنتيین  ووررغب  في  االتجديد  لمدةة  مماثلة

 

 :االماددةة  االحاددية  عشرةة

يستحق  عامل  االخدمة  االمنزليیة  إإجاززةة  مرضيیة  مدفوعة  ااألجر  ال  تزيد  مدتهھھا  على  ثالثيین  يوما ً في  االسنة  بموجب  تقرير  ططبي  يثبت  

  .حاجته  إإلى  ااإلجاززةة

 

 :االماددةة  االثانيیة  عشرةة

  .تقدمم  االرعاية  االصحيیة  لعامل  االخدمة  االمنزليیة  ووفق  ااألنظمة  وواالتعليیماتت  االنافذةة  في  االمملكة

 

 :االماددةة  االثالثة  عشرةة

عند  تركك  عامل  االخدمة  االمنزليیة  االعمل  على  صاحب  االعمل  أأنن  يبلغ  أأقربب  مركز  شرططة  لمقر  منزله  ووعلى  مركز  االشرططة  االمبلغ  االقيیامم  

 :بما  يأتي

 .إإبالغغ  إإددااررةة  االجوااززااتت  بتركك  االعامل  للعمل٬،  التخاذذ  ااإلجرااءااتت  االالززمة -1

إإفاددةة  مكتب  االعمل  بذلك  للتأكد  من  اانه  ليیس  للعمل  ددعوىى  ضد  صاحب  االعمل  أأوو  لصاحب  االعمل  ددعوىى  ضد  االعمل  ووعندما  تكونن   -2



 .هھھھناكك  ددعوىى  فعلى  مكتب  االعمل  إإفاددةة  إإددااررةة  االجوااززااتت  بذلك

 .تزوويد  االمبلغ  بنسخة  من  بالغغ  تركك  االعمل -3

 :االماددةة  االراابعة  عشرةة

ينتهھھي  االعقد  بوفاةة  صاحب  االعمل  أأوو  عامل  االخدمة  االمنزليیة  ووإإنن  ررغبت  أأسرةة  صاحب  االعمل  في  ااستمراارر  بقاء  عامل  االخدمة  االمنزليیة  

  .تعيین  عليیهھھا  مرااجعة  مكتب  االعمل  لتصحيیح  ااسم  صاحب  االعمل

 

 :االماددةة  االخامسة  عشرةة

إإذذاا  اانتهھھى  االعقد  أأوو  كانن  االفسخ  من  قبل  صاحب  االعمل  لسبب  غيیر  مشرووعع  أأوو  من  قبل  عامل  االخدمة  االمنزليیة  لسبب  مشرووعع  يجب  

  .على  صاحب  االعمل  أأنن  يتحمل  ددفع  قيیمة  تذكرةة  االسفر  إلعاددةة  عامل  االخدمة  االمنزليیة  إإلى  بلدهه

 

 :االماددةة  االساددسة  عشرةة

  .يستحق  عامل  االخدمة  االمنزليیة  مكافأةة  نهھھاية  خدمة  قيیمتهھھا  أأجر  شهھھر  إإنن  أأمضى  في  خدمة  صاحب  االعمل  أأرربع  سنوااتت  متتاليیة

 

 :االماددةة  االسابعة  عشرةة

 :مع  عدمم  ااإلخاللل  بالعقوباتت  االوااررددةة  في  ااألنظمة  ااألخرىى  يعاقب  صاحب  االعمل  االذيي  يخالف  أأحكامم  هھھھذهه  االالئحة  ووفق  ااآلتي

 .غراامة  ماليیة  ال  تزيد  عن  االفي  لایر٬،  أأوو  منعه  من  ااالستقداامم  لمدةة  سنة٬،  أأوو  بهھھما  معاً   -1

إإذذاا  تكرررتت  االمخالفة  فيیعاقب  بغراامة  ال  تقل  عن  أألفي  لایر  ووال  تزيد  على  خمسة  آآالفف  أأوو  بمنعه  من  ااالستقداامم  مدةة  ثالثث  سنوااتت  أأوو   -2

 .بهھھما  معاً  

 .إإذذاا  تكرررتت  االمخالفة  للمرةة  االثالثة  فللجنة  منع  االمخالف  من  ااإلستقداامم  نهھھائيیاً   -3

  .تتعددد  االعقوبة  بتعددد  االمخالفاتت  االمثبتة  على  صاحب  االعمل -4

 

 :االماددةة  االثامنة  عشرةة

 :مع  عدمم  ااإلخاللل  بالعقوباتت  االوااررددةة  في  ااألنظمة  ااألخرىى٬،  يعاقب  عامل  االخدمة  االمنزليیة  االذيي  يخالف  أأحكامم  هھھھذهه  االالئحة  ووفق  ااآلتي

 .غراامة  ماليیة  ال  تزيد  على  أألفي  لایر  أأوو  بمنعه  من  االعمل  في  االمملكة  نهھھائيیا ً أأوو  بهھھما  معاً   -1

 .تتعددد  االغرااماتت  بتعددد  االمخالفاتت  االمثبتة  على  عامل  االخدمة  االمنزليیة -2

وويتحمل  عامل  االخدمة  االمنزليیة  االمخالف  تكاليیف  عوددته  إإلى  بلدهه  فإنن  لم  يكن  لديه  مستحقاتت  ماليیة  تفي  بالغرااماتت  االمقرررةة  عليیه  

  .من  هھھھذهه  االالئحة  )االتاسعة  عشرةة(يرحل  إإلى  بلدهه  على  حسابب  االدوولة  إإذذاا  لم  تكف  االحصيیلة  االمتحققة  من  تطبيیق  االماددةة  

 

 :االماددةة  االتاسعة  عشرةة

تؤوولل  االغرااماتت  االمنصوصص  عليیهھھا  في  هھھھذهه  االالئحة  إإلى  حسابب  بنكي  للمساهھھھمة  في  االصرفف  منهھھا  على  إإيوااء  االعامالتت  االمنزليیاتت  

  .ووترحيیلهھھن٬،  ووكذلك  ترحيیل  االعامليین  ووذذلك  ووفق  آآليیة  يعتمدهھھھا  االوززير

 

 :االماددةة  االعشروونن

مع  عدمم  ااإلخاللل  بما  تقضي  به  ااألنظمة  ااألخرىى  تختص  مكاتب  االعمل  بتلقي  االشكاوويي  ووضبط  االمخالفاتت  االتي  تقع  من  عامل  االخدمة  

  .االمنزليیة  ووصاحب  االعمل  ووتقدمم  الئحة  إإددعاء  ضدهھھھما  أأوو  ضد  أأحدهھھھما  إإلى  االلجنة

 

 :االماددةة  االحاددية  وواالعشروونن

لجنة  أأوو  أأكثر  من  ررئيیس  ووعضوين  يكونن  -  ووفقا ً لالختصاصص  االمكاني  لكل  مكتب  عمل  تابع  لوززااررةة  االعمل  -  تكونن  بقراارر  من  االوززير   -1

أأحدهھھھم  مستشارراا ً قانونيیا ً من  ووززااررةة  االعمل  للنظر  في  االمطالباتت  االماليیة  االناشئة  بيین  عمالل  االخدمة  االمنزليیة  ووأأصحابب  االعمل  وومخالفاتت  

 .هھھھذهه  االالئحة  االتي  ليیس  لهھھا  ططابع  جنائي  ووددررااستهھھا  وواالفصل  فيیهھھا  ووتطبيیق  االعقوباتت  االمنصوصص  عليیهھھا  في  هھھھذهه  االالئحة

 .تسترشد  االلجنة  باإلجرااءااتت  االوااررددةة  في  نظامم  االمراافعاتت  االشرعيیة -2

تبلغ  االلجنة  االطرفف  االمطالب  ووتنظر  االنزااعع  بحضورر  االطرفيین  أأوو  من  يقومم  مقامهھھم  وويعد  االطرفف  االمبلغ  حاضراا ً حتى  لو  تغيیب  عن  حضورر   -3

 .االجلساتت

تحاوولل  االلجنة  تسوية  االخالفف  وودديا ً بيین  االطرفيین  خاللل  خمسة  أأيامم  عمل  تبدأأ  منذ  تارريخ  تقديم  االمطالبة  إإلى  االلجنة  فإنن  تعذررتت   -4

االتسوية  نظرتت  االلجنة  في  االموضوعع  وويمكنهھھا  االبت  فيیه  في  االجلسة  نفسهھھا  أأوو  في  جلسة  ثانيیة  خاللل  عشرةة  أأيامم  عمل  ووتصدرر  قرااررهھھھا  

 .وويعد  محضر  بذلفك  يوقعه  ررئيیس  االلجنة  ووأأعضاؤؤهھھھا

تصدرر  االلجنة  قرااررهھھھا  في  االنزااعع  االمعرووضض  عليیهھھا  باإلجماعع  أأوو  باألغلبيیة  خاللل  مدةة  ال  تزيد  على  عشرةة  أأيامم  من  تارريخ  تسجيیل  االطلب   -5

 .لديهھھا

يصدرر  االوززير  قراارراا ً يوضح  فيیه  إإجرااءااتت  عمل  هھھھذهه  االلجنة  وومدةة  االعضوية  فيیهھھا  ووكيیفيیة  تجديدهھھھا  ووططريقة  إإعداادد  محاضرهھھھا  وومكافأةة   -6



 .االعامليین  فيیهھھا

 .يحق  لمن  صدرر  ضدهه  االقراارر  االتظلم  منه  أأمامم  االمحكمة  االعماليیة  خاللل  عشرةة  أأيامم  من  تارريخ  تسلمه٬،  ووإإال  عد  نهھھائيیا ً ووااجب  االنفاذذ -7

 :االماددةة  االثانيیة  وواالعشروونن

  .يصدرر  االوززير  االقرااررااتت  االالززمة  لتنفيیذ  هھھھذهه  االالئحة٬،  وويعمل  بهھھا  من  تارريخ  نفاذذهھھھا

 

 :االماددةة  االثالثة  وواالعشروونن

  .يعمل  بهھھذهه  االالئحة  بعد  مضي  ستيین  يوما ً من  تارريخ  نشرهھھھا  في  االجريدةة  االرسميیة

 


