
 

 

 

  2020( لسنة    قرار وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية رقم )
 ازلـني يف املنـال واملستخدمـور العمـد األدنى ألجـديد احلـبتح

 
 

 ة ،ـاالجتماعيل والشؤون ـة اإلدارية والعمـر التنميـوزي
، والاـوان    2004( لسـنة  14بعد االطالع على قانون العمل الصـادر بالاـانون رقـ      

 املعدلة له ،
 ،نازل بشأن املستخدم  يف امل 2017( لسنة 15وعلى الاانون رق   

ــى و ــانون العل ــ   ا ــال    2020( لســنة 17رق ــى ججــور العم ــد األــد اجدن بشــأن يدي
 ، ازلـواملستخدم  يف املن

بشـأن قـراراجم سلـل الـوزرايت الـ        1996( لسـنة  29وعلى الارار اجمريي رقـ    
 رفع لألمري للتصديق عليها وإصدارها ،ُت

 2020لعام (32 وعلى اعتماد سلل الوزرايت ملشروع هذا الارار يف اجتماعه العادي 
 ، 2020 /26/8املنعاد بتاريخ 

 

 : رر ما يليـــق
  (1 مادة

ور ، تتمثل يف توفري األجـر األاااـ، ،   ـاألدنى لألجد ـعتمد ثالثة معدالت للحُت
 . مـذاء ، والسكن املالئـوالغ

حسب املعدل على أاـا  اـاعات العمـل العاديـة ، وفألـاا ألقكـان قـانون العمـل         وُي
 . اماملشار إليه 2017( لسنة 15والألانون رقم )
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  (2 مادة
 ( ريـال 1,000املسـتخدن ) العامـل أو  ر الـذ  يسـتحأل    ـد األدنـى لألجـ  ـيكون احلـ 

 . ااـشهري
ــ ــذاء    ةويف قالـ ــم أو الغـ ــكن املالئـ ــل السـ ــاقب العمـ ــوفري لـ ــدن تـ ــل عـ  للعامـ
د األدنى لبـدل  ـ، واحل شهرياا ريال (500د األدنى لبدل السكن )ـيكون احل، أو املستخدن 

 . شهرياا ريال (300الغذاء )
  (3 مادة
مبا يتفق مـ    لديهمالعاملني العمال واملستخدمني على ألحاب العمل تعديل أجور 

 ،إذا كانـ  تألـل عـن هـذا احلـد       ،رار ـيف هـذا الألـ   د األدنى لألجور املنصـو  عليـ   ـاحل
 . ينص على أجــر أعلىأ  اتفـاق باإلخـالل وذلك م  عدن 

 
 

  (4 مادة

 حيلـ   وُت ،تألريـراا اـنوياا قـول احلـد األدنـى لألجـور        اإلدارة املختصة بـالوزارة ُتعد 
 .  ــار إليـاملش 2020( لسنة 17املنشأة بالألانون رقم )إىل جلنة احلد األدنى لألجور 

 

  (5 مادة

بعد عمل ب  تنفيذ هذا الألرار . وُي ،على مجي  اجلهات املختصة ، كل فيما خيص  
 . ةــريدة الرمسيـنشره يف اجل تاريخمن اتة أشهر 
 
 

 روــد العثمان فخـحممبن ف ـيوس
 ةـوزيــر التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعي

 هـ1442/      /    :  صدر بتاريخ

 م2020/      /     : املوافق        


