




كافة  وتذليل  لها  املناسبة   العمل  بيئة  توف�  العاملة  املرأة  �ك�  أساسيات  من 

املصاعب التي تواجهها يف العمل، باإلضافة إىل مساندتها يف تأدية مهامها لتحقيق 

التوازن ب� مسؤولياتها األرسية ودورها التنموي.

التجارية والصناعية  الغرفة  وقد اجتهدنا يف مركز السيدة خديجة بنت خويلد يف 

بجدة، يف إعداد هذا املقرتح لتعديل مواد إجازة الوضع واألمومة يف نظام العمل 

السعودي لتقد¬ه لوزارة العمل و ملجلس الشورى املوقر تحقيقا لتطلعات قيادتنا 

الرشيدة يف توسيع مشاركة املرأة يف سوق العمل، ومعالجة التحديات التي تواجهها.

آدائها  عىل  إيجابيا  ينعكس  العاملة  للمرأة  واألرسي  النفيس  االستقرار  توف�  إن 

العميل ويقلص من الترسب الوظيفي. وم¸ ال شك فيه فإن �تع األم العاملة بإجازة 

العناية بطفلها هو حق من حقوقها كمواطنة تعمل  كافية تخولها  وضع وأمومة 

ألجل تنمية املجتمع. ومن هذا املنطلق نتقدم بهذا املقرتح مؤمل� أن يجد الدعم 

الكايف إلقراره لتحقيق األهداف التنموية Âشاركة كافة أفراد املجتمع من الجنس� 

يف النهضة الشاملة التي تشهدها بالدنا الغالية. 

رئيسة مجلس إدارة مركز السيدة خديجة بنت خويلد

صاحبة السمو املل� األم�ة



إن دعم مشاركة املرأة يف التنمية الوطنية و إيجاد التوازن ب� الحياة األرسية و الحياة العملية أمر مهم 

و ذلك من اجل عدم التفريط يف دور املرأة األسايس يف تنشئة أجيال املستقبل الواعية  و أيضاً لÇ تكون 

مشاركتها يف التنمية الوطنية مشاركة مستدامة.  فإن دور و مسؤوليات املرأة تجاه أرستها �ر Âراحل 

مختلفة بناء عىل الظروف العائلية املتغ�ة التي �ر بها األرسة. فعىل سبيل املثال عندما يكون األطفال 

صغار نوعية االحتياج لتواجد األم يختلف عن نوعية االحتياج عندما يكونوا األبناء يف مرحلة املراهقة  

االبنة.   األغلب عىل عاتق  يف  اجت¸عياً  تقع  املسن�  الوالدين  إىل رعاية  باإلضافة  الجامعية،  املرحلة  أو 

بالتايل فإن سن أنظمة و قوان� واضحة و متوازنة تتيح للمرأة االختيار منها بناء عىل ما يتناسب مع 

ظروفها العائلية أمر يف غاية األهمية. و ذلك ليس فقط من أجل مصلحة املرأة و إÖا للحفاظ عىل النمو 

املتوازن لألجيال القادمة و للحفاظ عىل النسيج االجت¸عي الواعي و لالستفادة املستدامة من املواطنات 

املؤهالت فكل ذلك له تأث� مبارش عىل  استدامة االرتقاء و الحفاظ عىل عجلة التنمية الوطنية بأكملها. 

إن وضع نظام متوازن إلجازة الوضع و األمومة، و توف� عمل بدوام كامل أو جزÛ و العمل عن بعد  و 

زيادة  تعد عوامل هامة يف دعم  كفاءة  ذات  لألطفال  نهارية  رعاية  مراكز  توف�  و  املنزل  العمل من 

تعمل  الدول  من  عددا  فهناك  األرسية.  واجباتها  عن  التخيل  دون  الوطنية  التنمية  يف  املرأة  مشاركة 

باستمرار عىل تحديث أنظمة إجازات الوضع و األمومة ، لتساهم يف توازن األرسة م¸ يؤدي إىل زيادة 

واقعية مشاركة املرأة يف التنمية. إن هذه السياسات التي تراعي تحقيق التوازن ب� الحياة األرسية و 

الحياة املهنية تش� إىل التزام الحكومة يف التوازن املجتمعي لتنمية متكاملة و مستدامة.

املديرة التنفيذية ملركز السيدة خديجة بنت خويلد

د. بسمه مصلح عم	



املحتويات

نــــبذة عــن مركــز السـيدة خديجة بنت خويلد

الفصل األول: إجازة الوضع واألمومة عامليا

   ١-اتفاقية منظمة العـــــمل الدوليــة حــــول إجازة الوضع

٢-مقارنة عاليـــمة إلجازة الوضع 

٣-مقارنة إجازة الوضع ب� مــختــلـــف قـــارات الــعالـــم 

٤-أفضل التجارب العاملية و تأث�ها عىل نسبة مشاركة املرأة يف التنمية الوطنية

الفصل الثا¬: إجازة الوضع واألمومة حالياً يف اململكة العربية السعودية

١-مقارنة ب� إجازة الوضع يف نظام العمل السعودي و نظام الخدمة املدنية

 ٢-املــواد املقرتحة لتعديل إجازة الوضع و األمومة يف نظـــام العـــمل الســعودي 
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بنت  السيدة خديجة  السالم،  و  الصالة  عليه  الرسول  زوجة  اسم  بتسميته عىل  املركز  يترشف 

إىل  الدخول  من  �كنت  و  التجارة،  أتقنت  أع¸ل  سيدة  عنها  الله  ريض  كانت  حيث  خويلد. 

األسواق الدولية كاليمن و الشام و أصبحت تتنافس مع اكرب رجال األع¸ل حتى أصبحت أغنى 

الجميع.  مع  تعاملها  لحسن  ”بالطاهرة“  عنها  الله  ريض  فعرفت  العربية،  الجزيرة  يف  تاجرة 

أدوارها  إتقان  يف  متوازنة  و  واعية  امرأة  كانت  عنها  الله  بنت خويلد ريض  فالسيدة خديجة 

العديدة كأم و سيدة أع¸ل وزوجة ألفضل البرش الرسول عليه الصالة و السالم، فهي قدوة لكل 

امرأة مسلمة واعية بأهمية دور املرأة يف بناء األرسة و املجتمع و االقتصاد التنموي.

تأسس مركز السيدة خديجة بنت خويلد بالغرفة التجارية الصناعية بجدة يف شهر نوفمرب من 

العام ٢٠٠٤م املوافق رجب ١٤٢٥هـ . ترتأس صاحبة السمو امللÇ األم�ة عادلة بنت عبد الله 

بن عبدالعزيز آل سعود مجلس إدارة مركز السيدة خديجة بنت خويلد. يعمل املركز كحلقة 

وصل ب� القطاع الخاص و القطاع الحكومي و املرأة (سيدة األع¸ل و املرأة العاملة و املستثمرة 

الجديدة)  بهدف إزالة العقبات التي تواجه املرأة اقتصاديا لزيادة مشاركتها يف التنمية الوطنية. 

و ذلك بدراسة سوق العمل و األنظمة و القوان� التابعة و املعوقات الناتجة و تقديم مقرتحات 

لتحديثها و من ثم مناقشتها مع املسؤول� لدعم التنمية والتطوير.  باإلضافة إىل ذلك ، يسعى 

املركز لرفع مستوى الوعي يف املجتمع بأهمية مشاركة املرأة و أهمية إتاحة فرص عمل جديدة 

و متنوعة  تساعدها عىل التوازن ب� واجباتها األرسية و طموحاتها العملية.

نبذة عن مركز السيدة خديجة بنت خويلد



الفصل األول:
إجازة الوضع واألمومة عاملياً

 حددت منظمة العمل الدولية الحد األد�

 إلجازة الوضع عىل أن تكون مدتها ١٢ أسبوع

بالرغم من انها تويص بـ ١٤ اسبوعا



منظمة العمل الدولية لديها عدة مهام و من أبرزها هو وضع معاي� العمل 

الدولية للعامل� و العامالت يف كل أنحاء العاí مثل تحديد ساعات العمل، 

مكان  يف  السالمة  حول  تتعلق  أخرى  وسياسات  األجر  وضع  وسياسات 

العمل، ك¸ تقوم باإلرشاف عىل تطبيق هذه املعاي�. و تضم هذه املنظمة 

ممثل� من كل من أصحاب العمل والحكومات والع¸ل و ذلك لتشكيل 

سياسات وبرامج لتعزيز العمل الالئق للجميع. هذا التنوع الفريد يعطي 

ميزة يف منظمة العمل الدولية إلدماج املعارف و االحتياجات ب� الثالث 

املتفق عليها آخذه يف االعتبار وجهات  القرارات  املعاي� و  جهات لتكون 

النظر املختلفة و بالتايل تصبح منطقية و عادلة و قابلة للتطبيق.

ففي العديد من الدول تواجه النساء العامالت الالð ينجï أطفال تهديد 

أثر  العمل  عن  غيابهن  من  خوفا  حقوقهن  يف  �ييز  أو  الوظيفة  فقدان 

الله  حبا  طبيعي  أمر  والوالدة  الحمل  فإن  الرضاعة.  و  الوالدة  و  الحمل 

الحقوق  من  الرضاعة  وساعات  الوضع  وإجازة  بها،  املرأة  وتعاىل  سبحانه 

العاملة. لذلك فإن نجاح  املرأة  بها  تتمتع  أن  التي يجب  الرئيسة  املدنية 

الوطنية  التنمية  يف  املرأة  مشاركة  دعم  و  الوظائف  توط�  اسرتاتيجيات 

مالية  و  صحية  مميزات  إىل  باإلضافة  كافية  إجازة  مدة  توف�  إىل  يحتاج 

لح¸ية األمومة و الوضع و مساعدة املرأة العاملة عىل التوازن ب� حياتها 

األرسية و املهنية م¸ يساعد عىل استمرارية الكفاءات النسائية يف العمل.

١-اتفاقية منظمة العمل الدولية حول إجازة الوضع



فان   *(٢٠١٢ العمل  بيئة  (تقرير  الدولية  العمل  منظمة  تقرير  فحسب 

هناك أكô من ٩٨٪ من دول العاí توفر إجازة أمومة مدفوعة األجر شاملة 

و  املتحدة  الواليات  باستثناء  بهم  الخاص  العمل  نظام  يف  الطبي  للتام� 

اسرتاليا و نيوزلندا. ك¸ أن مدة هذه اإلجازة يف غالبية الدول تكون عرشة  

أسابيع مدفوعة األجر لالم فقط، يف ح� أن بعض من دول اوربا �نح إجازة 

عرشة  من   ôألك األجر  مدفوعة  األب)  و  (األم  الوالدين  من  لكل  أمومة 

أسابيع، حيث تعترب هذه الدول إعطاء اآلباء الوقت الكايف مع أرسهم يف 

هذه الفرتة  يساهم يف الرتابط العائيل. فلقد قامت منظمة العمل الدولية 

قبل وبعد  العاملة  املرأة  أول معيار عاملي يف عام ١٩١٩ لح¸ية  بتحديد 

الوالدة تحت مسمى اتفاقية ح¸ية األمومة (اتفاقية رقم، ۳)، تم تعديل 

هذا املعيار يف عام ١٩٥٢، واآلن يدعو الحد األدù لإلجازة ملدة ١٢ أسبوعا 

عىل الرغم من أنها تويص بـ ١٤ أسبوعا. و يف الوضع الراهن هناك ٨٥٪ من 

دول العاí تطبق معيار منظمة العمل الدولية ملدة ١٢ أسبوعا او اكô ك¸ 

 .ôتقدم إجازة أمومة ملدة ١٨ أسبوعا أو أك íأن هناك ١٩٪ من دول العا

اما بالنسبة للوضع الراهن يف اململكة العربية السعودية فان مدة االجازة 

االمومة هي ١٠ اسابيع فقط*.

 *Source:( More than 120 Nations Provide Paid Maternity Leave1998)
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008009/lang--en/index.htm
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٩٨٪ من دول العا£ تشرتط إجازة
أمومة مدفوعة األجر يف نظام العمل 

 لديها باستثناء الواليات املتحدة 
و اسرتاليا و نيوزلندا

الدول اإلسكندنافية ¯نح إجازة وضع 
مدفوعة األجر ترتاوح مدتها ما ب°
 ٨ - ١٦ شهر م´ ساهم يف إرتفاع 

نسبة مشاركة املرأة يف التنمية
الوطنية إىل ما ب° ٦٦٪ اىل ٧٥٪ 

 مركز السيدة خديجة بنت خويلد



سياسات نظام العمل يف بلدان االتحاد األور^ تعترب من أكô الدول يف العاí التي لديها أطول إجازة أمومة للوالدين. حيث تحصل املرأة يف فرتة الوضع، عىل 

إجازة ال تقل عن مدة العرشين أسبوًعا ك¸ تحصل عىل مكافآت شهرية لإلنفاق عىل الطفل، باإلضافة إىل فرتة حضانة، ملدة ثالثة أعوام. فإن وجود مثل هذه 

القوان� الخاصة بإجازة الوضع و األمومة تدعم املرأة يف التوازن ب� واجباتها األرسية و عملها. و بالتايل إن تلك األنظمة  لها األثر األكرب و املبارش يف تزايد نسبة 

مشاركة املرأة يف التنمية الوطنية ك¸ هو موضح يف الجدول أدناه.

 1- (�e World's Women Trends and Statistics, united nation, 2010) - http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/Worldswomen/WW_full%20report_color.pdf
2- (Labour Force Survey,2011) - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-29062011-AP/EN/3-29062011-AP-EN.PDF

٤-أفضل التجارب العاملية و تأث�ها عىل نسبة مشاركة املرأة يف التنمية الوطنية

إج¸يل ١٦ شهر مدفوعة موزعة

:ðكآال 

شهرين إجبارية لألم 

و ١٤ شهر موزعة ب� األب و األم

إج¸يل ١٦ شهر مدفوعة موزعة

:ðكآال 

شهرين إجبارية لألب

١٤ شهر موزعة ب� األب و األم

شهرين إجبارية لألب

٧٥٪   ٨٠ ٪ من الراتب السويد  ٨٠ ٪ من الراتب 

نسبة توظيفقيمة أجر األبمدة إجازة األبقيمة أجر األممدة إجازة األمالدولة
النساء 



إج¸يل ۱۲ شهر و أسبوع� الدÖارك

:ðمدفوعة موزعة كآال

- أربعة اشهر و نصف إجبارية 

- ٨ اشهر موزعة ب� األب و األم

إج¸يل ٨ اشهر و نصف موزعة كاآلð:۱۰۰٪ من الراتب

- أسبوع� إجبارية

- ٨ أشهر موزعة ب� األب و األم

٧٣٪   ۱۰۰٪ من الراتب

إج¸يل ٥ اشهر و ثالث أسابيع موزعة فنلندا

:ðكاآل

١٨ يوم إجبارية و ٥ اشهر و أسبوع 

موزعة باملشاركة ب� األم و األب

٧١٪   ٨۰٪ من الراتب٨۰٪ من الراتب إج¸يل ٨ أشهر و ثالث أسابيع 

:ðموزعة كاآل

- ٣ أشهر و نصف إجبارية 

- ٥ أشهر و أسبوع موزعة باملشاركة

 ب� األب و األم

ملدة ۱٣ شهر أو ١٠ اشهر و نصف  ال,ويج

:ðموزعة كآال

 شهرين و أسبوع إجبارية و الباقي 

موزع باملشاركة ب� األب و األم

 ١٠٠٪ من الراتب

 ملدة ١٠ اشهر و

 نصف  أو ٨٠٪ من

الراتب ١٣ شهر

 شهرين ونصف من املدة الكاملة

 يتمتع بها مع األم يجب عليه أخذها

 يف نفس الفرتة مع األم وال ¬كنه

تحويلها لألم يف حال í يتمتع بها

٧٠٪   ۱۰۰٪ من الراتب

 ١٢شهر ¬كن أن تلحق ب ۱٨ شهرسلوفانيا

إجازة أمومة غ� مدفوعة، باملشاركة

ب� األم واألب 

٦٦٪   ۱۰۰٪ من الراتبملدة ١١ يوم۱۰۰٪ من الراتب

نسبة توظيفقيمة أجر األبمدة إجازة األبقيمة أجر األممدة إجازة األمالدولة
النساء 

 مركز السيدة خديجة بنت خويلد



الفصل الثا¬:
إجازة الوضع واألمومة حالياً
يف اململكة العربية السعودية

 لض´ن زيادة و استدامة مشاركة املرأة

يف التنمية الوطنية يجب توف	 مدة كافية

 إلجازة الوضع واألمومة باإلضافة إىل مميزات

 صحية و مالية ملساعدة املرأة عىل التوازن

 ما ب° واجباتها األرسية و متطلعاتها العملية



إجازة الوضع يف نظام الخدمة املدنية (القطاع العام حاليا)
  • �نح الدولة إجازة الوضع للموظفة عند وضعها لحملها براتب كامل ملدة (٦٠ ) يوما. 

  • تستحق املوظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها أربعون يومأ كحد أدù وتسعون يومأ كحد أعىل من تاريخ الوالدة.

  • تستحق املوظفة فرتة او فرتات إجازة أمومة مدتها ثالث سنوات كحد أعىل طوال خدمتها يف الدولة بعد نهاية اجازة الوضع. 

إجازة الوضع يف نظام العمل السعودي (القطاع الخاص حاليا)

١-مقارنة بين إجازة الوضع في نظام العمل السعودي و نظام الخدمة المدنية

للمرأة العاملة الحق يف إجازة وضع ملدة األسابيع األربعة السابقة عىل  التاريخ 

للوضع  املرجح  التاريخ  له. و يحدد  الالحقة  الستة  األسابيع  و  للوضع  املحتمل 

بواسطة طبيب املنشأة أو Âوجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. ويحظر 

تشغيل املرأة خالل األسابيع الستة التالية مبارشة للوضع.

عىل صاحب العمل أن يدفع إىل املرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها يف إجازة 

الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكô لدى صاحب العمل 

و األجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثالث سنوات فأكô يوم بدء اإلجازة 

و ال تدفع إليها األجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت 

يف السنة نفسها من إجازة وضع  بأجر  كامل،  و يدفع إليها نصف أجرها أثناء 

اإلجازة السنوية إذا كانت قد استفادت يف السنة نفسها من إجازة وضع بنصف 

أجر.

عىل صاحب العمل توف� الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل و الوالدة.

-١

-٢

-٣

�ت املقارنة ب� املواد الخاصة حالياً بإجازة الوضع يف كل من القطاع� العام و الخاص باململكة العربية السعودية، حيث نجد أن القطاع العام  يعطي مدة إجازة و 

عدد رواتب أكô من القطاع الخاص، و لعل ذلك يعترب من   أحد األسباب التي تجعل املرأة العاملة تفضل العمل يف  القطاع العام أكô من القطاع الخاص.



 مركز السيدة خديجة بنت خويلد

 

يحق للمرأة العاملة عندما تعود إىل مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ 

بقصد إرضاع مولدها فرتة أو فرتات لالسرتاحة ال تزيد يف مجموعتها عىل الساعة 

الع¸ل. و  املمنوحة لجميع  الراحة  الواحد. و ذلك عالوة عىل فرتات  اليوم  يف 

عليها  يرتتب  ال  و  الفعلية  العمل  ساعات  من  الفرتات  أو  الفرتة  تحسب هذه 

تخفيض األجر.

بإجازة  أثناء �تعها  بالفصل  إنذارها  أو  العاملة  العمل فصل  ال يجوز لصاحب 

الوضع.

أو   الحمل  الناتج عن  أثناء فرتة مرضها  العاملة  العمل فصل  ال يجوز لصاحب 

الوضع. و يثبت املرض بشهادة طبيبة معتمدة عىل أن ال تتجاوز مدة غيابها مائة 

و &ان� يوما، و ال يجوز فصلها بغ� سبب مرشوع من األسباب املنصوص عليها 

يف هذا النظام خالل املائة و الث¸ن� يوما السابقة عىل التاريخ املحتمل للوالدة.

يسقط حق العاملة في¸ تستحقه إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء 

أن  الحالة-  هذه  يف  األصيل-  العمل  لصاحب  و  بها  املرصح  إجازتها  مدة 

يحرمها من أجرها عن مدة اإلجازة أو أن يسرتد ما أداه لها.

عىل كل صاحب عمل يشغل خمس� عاملة فأكô أن يهيئ مكانا مناسبا يتوافر 

فيه العدد الكايف من املربيات لرعاية أطفال العامالت اللذين تقل أع¸رهم عن 

.ôست سنوات و ذلك إذا بلغ عدد األطفال عرشة فأك

يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكô يف مدينة 

واحدة أن ينشئ دار للحضانة بنفسه أو باملشاركة مع أصحاب عمل آخرين يف 

املدينة نفسها أو يتعاقد مع دار للحضانة قا#ة لرعاية أطفال العامالت الذين 

تقل أع¸رهم عن ست سنوات وذلك أثناء فرتات العمل و يف هذه الحالة يحدد 

الوزير الرشوط و األوضاع التي تنظم هذه الدار. ك¸ يقرر نسبة التكاليف التي 

تفرض عىل العامالت املستفيدات من هذه الخدمة.

-٤
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و األجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثالث سنوات فأكô يوم بدء اإلجازة 

و ال تدفع إليها األجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت 

يف السنة نفسها من إجازة وضع  بأجر  كامل،  و يدفع إليها نصف أجرها أثناء 

اإلجازة السنوية إذا كانت قد استفادت يف السنة نفسها من إجازة وضع بنصف 

أجر.

عىل صاحب العمل توف� الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل و الوالدة.

 املواد املقرتح تعديلها إلجازة
 الوضع و األمومة يف نظام

العمل السعودي



بعد االطالع عىل أفضل التجارب العاملية و نظام العمل الحايل يف اململكة العربية السعودية ورغبة يف عدم إرهاق القطاع الخاص لÇ ال يؤثر سلبا عىل إقبالهم يف توظيف املرأة 

السعودية  و ليكون توظيف مستدام، و رغبة أيضاً يف الحفاظ عىل النسيج االجت¸عي من حيث تواجد األم مع أرستها و التوازن ب� واجباتها األرسية يف تنشئة أجيال املستقبل 

و مشاركتها يف التنمية الوطنية و بعد التشاور مع الجهات املعنية يف الدولة و القطاع الخاص و املرأة العاملة يتقدم مركز السيدة خديجة بنت خويلد باالقرتاح التايل لتعديل 

بنود مواد إجازة الوضع يف نظام العمل ليشمل التايل:

إجازة الوضع و إجازة األمومة

 ۱٢ إجازة وضع ملدة  لها  املنشأة، فيحق  أقل من عام يف  العاملة  يف حال قضت 

أسبوع بـ٥۰٪ من الراتب يتحملها القطاع الخاص و من ثم إجازة أمومة ملدة ١٤ 

أسبوع بنصف راتب عىل أن تتحملها الدولة. 

 ١٢ ملدة  إجازة وضع  لها  فيحق  املنشأة  عام يف  من   ôأك العاملة  يف حال قضت 

أسبوع  ١۰۰ ٪ من الراتب يتحملها القطاع الخاص و من ثم إجازة أمومة ملدة ١٤ 

أسبوع براتب كامل عىل أن تتحملها الدولة.

إجازة الوضع للحمل بأكô من طفل: يف حال أنجبت األم أكô من طفل يف نفس 

الحمل، فيحق لها  إجازة وضع ملدة ١٢ أسبوع  يدفع لها راتب كامل إذا قضت 

القطاع  يتحملها  عام  من  أقل  كان  إذا  الراتب  ونصف  عملها،  يف  عام  من   ôأك

الخاص و من ثم إجازة أمومة ملدة ٢۰ أسبوع براتب كامل إذا قضت أكô من عام 

يف عملها أو نصف راتب إذا كان أقل من عام عىل أن تتحملها الدولة.

إجازة الوضع و إجازة األمومة املقرتحة

اقل من عام

 اكô من عام

 اقل من عام

اكô من عام

  أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

  أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

١٤

١٤

٢۰

٢٠

٪٥٠

٪۱۰۰

٪٥٠

٪١٠٠

٪٥٠

٪۱۰۰

٪٥٠

٪١٠٠

١٢

١٢

١٢

١٢

حمل بطفل واحد

حمل بأكÕ من طفل

الراتب من القطاع
الخاص 

 مدة اجازة الوضع
من القطاع الخاص

مدة اجازة االمومة
من القطاع العام

٢-املواد املقرتح تعديلها إلجازة الوضع و األمومة يف نظام العمل السعودي



بعد انقضاء إجازة الوضع واألمومة يحق للموظفة االختيار ب� أن تعود لعملها 

بدوام كامل أو أن تغ� دوامها من دوام كامل إىل دوام جزÛ أو أن تعمل عن 

بعد (إن وافق ذلك طبيعة عملها) ملدة ٦ أشهر، وذلك بالتفاهم مع املنشأة.

يف حال رغبت املوظفة مبارشة عملها بعد إجازة الوضع أو خالل إجازة األمومة، 

فيتم إعطائها راتب كامل أو جزÛ عىل حسب نوعية دوامها.

بإجازة  أثناء �تعها  بالفصل  إنذارها  أو  العاملة  العمل فصل  ال يجوز لصاحب 

الوضع أو األمومة.

السعودة  نسبة  يف  واألمومة  للوضع  إجازتها  فرتة  املوظفة يف  احتساب  يستمر 

للمنشأة، ك¸ يشمل ذلك فرتة ٦ أشهر ما بعد إجازة األمومة يف حال كان عملها 

جزئيا أو عن بعد.

لكل موظفة الحق يف الحصول عىل إجازة وضع و أمومة بكامل أو نصف الراتب 

عىل حسب سن� العمل و نوعية الدوام و ذلك لعدد ثالثة مرات كحد أقىص 

خالل فرتة عملها يف القطاع الخاص إىل سن التقاعد. ويف حالة الوضع ألكô من 

ثالث مرات ال يحق لها سوى إجازة الوضع ملدة ١٢ أسبوع براتب كامل يدفع من 

قبل الدولة.

¬نع خالل فرتة إجازة الوضع أو إجازة األمومة أن تعمل املوظفة لدى أي منشاة 

أخرى.

يحق للمرأة العاملة عندما تعود إىل مزاولة عملها بعد إجازة الوضع و األمومة أن 

تأخذ بقصد إرضاع مولودها فرتة أو فرتات لالسرتاحة  عىل أن ال تزيد يف  مجموعها 

عن الساعة يف اليوم الواحد و ذلك يف حال توفر مقر رعاية أطفال داخل املنشأة. 

و يف حال عدم توفر مقر فيتم إعطائها ساعت� للرضاعة يومياً و يف كال الحالت� 

يعترب ذلك عالوة عىل فرتات الراحة املمنوحة لجميع الع¸ل و تحسب هذه الفرتة 

أو الفرتات من ساعات العمل الفعلية و ال يرتتب عليها تخفيض األجر و ذلك ملدة 

عام�  من تاريج  الوضع.

عىل كل صاحب عمل يشغل عامالت لديهن عرشة أطفال فأكô تقل أع¸رهم عن 

ست سنوات أن يوفر مكان مناسب وعدد كايف من املربيات لرعاية األطفال.

ما بعد إجازة الوضع واألمومة

٢٢

 مركز السيدة خديجة بنت خويلد



أقل من عام

 أكô من عام

 أقل من عام

أكô من عام

الراتب من القطاع
الخاص 

١٢

١٢

١٢

١٢

انجاب طفل مريض
او معاق 

والدة مبكرة

حاالت الحمل
املستعصية 

حالته  تتطلب  الله  سمح  ال  معاق  أو  مريض  لطفل  املوظفة  إنجاب  حالة  يف 

الصحية وجود مرافق مستمر له (تقرير طبي)، فإنه يحق للموظفة الحصول عىل 

إجازة وضع مدتها ١٢ أسبوع  براتب كامل إذا كانت قد أكملت أكô من عام يف 

املنشأة و نصف راتب يف حال í تكمل عام يتحملها القطاع الخاص ويحق لها 

أخذ إجازة أمومة ملدة ٣٦ أسبوع براتب كامل أو نصف راتب يف حال í تكمل 

عام ، عىل أن تتحملها الدولة وذلك لرعاية الطفل، مادام الطفل عىل قيد الحياة. 

يف حال اإلجهاض ال سمح الله أثناء الثالث أشهر األوىل من الحمل يحق للموظفة 

٥ أيام عمل كإجازة براتب كامل.

يف حال والدة طفل متويف ال سمح الله  يف مرحلة الثالثة أشهر الثانية من الحمل 

فيحق للموظفة أسبوع� إجازة براتب كامل.

يف حال والدة طفل متويف ال سمح الله  يف مرحلة الثالثة أشهر األخ�ة من الحمل 

فيحق للموظفة إجازة ملدة ٤ أسابيع براتب كامل. 

يف حال الوالدة املبكرة يحق للموظفة الحصول عىل إجازة وضع مدتها ١٢ أسبوع  

براتب كامل إذا كانت قد أكملت أكô من عام يف املنشأة و نصف راتب يف حال 

í تكمل عام ، و يحق لها إجازة أمومة ملدة ١٤ أسبوع تتحملها الدولة، مادام 

الطفل عىل قيد الحياة.

حاالت الحمل املستعصية و اإلجهاض

حاالت الحمل املستعصية

مدة اجازة الوضع
من القطاع الخاص

مدة اجازة االمومة
من القطاع العام
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 مركز السيدة خديجة بنت خويلد

  أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

  أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع



االجهاض

والدة طفل متويف

األشهر األوىل من الحمل  

األشهر الثانية من الحمل 

األشهر األخ�ة من الحمل 

ايام 

أسبوع�

األجور والبدالت للموظفة 
يحق للموظفة الحصول عىل تأم� صحي لها، ك¸ يحق لها أن تحصل عىل تأم� صحي ألرستها ، و يشمل ذلك فرتة �تعها بإجازة الوضع واألمومة ، وفرتة الـ ٦ أشهر 

الالحقة إلجازة األمومة حتى وإن كان عملها جزئيا أو عن بعد.

۳

۳

۳

٥

٤ أسابيع

۲٤

٪۱۰۰

٪۱۰۰

٪۱۰۰

حاالت اإلجهاض (ال سمح الله) 

خالل

 مركز السيدة خديجة بنت خويلد



شكراً لكم

، نادية خالد العامودي

و لإلطالع عىل مزيد من أبحاث 
مركز السيدة خديجة بنت خويلد، الرجاء مسح الكيو آر كود أو فتح الرابط أدناه:

http://www.jcci.org.sa/Arabic/servicecenters/KBKCentre/Pages/ResearchandStudies.aspx


