مسودة 180522

الدليل اإلرشادي
لتوطيــــــن منافــــــذ البيـــــــع
ً
ً
اقتصاديـــا
نشـــاطا
فـــي 12

توطين منافذ البيع في
 12نشاطًا اقتصاديًا

أدنـــاه لمحـــة عامـــة عـــن قـــرار توطيـــن منافـــذ البيـــع فـــي
ً
اقتصاديا ،باإلضافة إلى إرشادات يمكن للمنشآت
 12نشـــاطا
االســـتفادة منهـــا.

ً
متعارضـــا مـــع قـــرارات التوطين
هـــذا الدليـــل اليعتبـــر
بديـــا أو
ً
ً
ســـابقا مـــن قبـــل الـــوزارة ،ويهـــدف إلـــى
أو التأنيـــث الصـــادرة

عـــرض شـــرح مبســـط للمفاهيـــم األساســـية التـــي قـــد تحتـــاج

إليهـــا المنشـــآت مـــن أجل تطبيق قـــرار التوطيـــن باإلضافة إلى
عـــرض لبرامـــج الدعم المختلفـــة التي تقدمها الجهـــات الحكومية

المشـــاركة فـــي قـــرار التوطين.
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مقدمة:
حرصـــا مـــن وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة علـــى توفيـــر فـــرص عمـــل
محفـــزة  ،منتجـــة ومســـتقرة للمواطنيـــن والمواطنـــات فـــي مختلـــف مناطـــق
المملكـــة ،ورفع مســـتوى مشـــاركتهم في ســـوق العمـــل ،أصدر وزيـــر العمل
والتنميـــة االجتماعيـــة بتاريـــخ  11جمـــادى األول 1439هــــ ،القرار الـــوزاري رقم
 ،95296القاضـــي بقصـــر العمـــل فـــي منافـــذ البيـــع لــــ  12نشـــاطا ومهنـــة
ً
علـــى الســـعوديين والســـعوديات ،وذلك
ســـعيا من الـــوزارة لتمكين الشـــباب
والشـــابات مـــن فـــرص العمل.
ويأتـــي القـــرار الوزاري ضمـــن مجموعة من قـــرارات التوطين التـــي عملت عليها
الـــوزارة ،بالتعاون والشـــراكة والتكامل مع عـــدد من الجهات الحكوميـــة والخاصة؛
لتوفيـــر بيئـــة عمل مناســـبة ومحفزة للمـــوارد البشـــرية الوطنية ،وتوســـيع دائرة
المشـــاركة مـــع القطـــاع الخاص ،انســـجاما مع اســـتراتيجية التوطيـــن التي تعمل
ً
الـــوزارة فيهـــا علـــى تنميـــة رأس المـــال البشـــري،
وتعزيـــزا لمســـاهمتة فـــي
المنظومـــة االقتصادية.
ويوضـــح هـــذا الدليل تفاصيل قـــرار قصر العمل فـــي منافذ البيع لـ  12نشـــاطا
ومهنـــة على الســـعوديين والســـعوديات بما في ذلك األنشـــطة المســـتهدفة
والشـــروط العامـــة وبرامـــج الدعـــم التـــي تقدمهـــا منظومـــة العمـــل والتنميـــة
االجتماعيـــة ،باإلضافـــة إلى اإلجابـــة على التســـاؤالت األكثر شـــيوعا.
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الخطة الزمنية لتطبيق القرار:

1440/1/1ه

1440/3/1ه

1440/5/1ه

5

قـــرار وزير العمـــل و التنمية االجتماعيـــة رقم 95296
القاضي بتوطين منافذ البيع في  ١٢نشـــاطا اقتصاديا
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7

األنشطة املستهدفة:
تـــم اعتمـــاد التصنيف الوطنـــي لألنشـــطة االقتصادية الـــذي تســـتخدمه الهيئة
العامـــة لإلحصـــاء فـــي تصنيـــف األنشـــطة االقتصاديـــة لصياغـــة هـــذا الدليل،
ويمكـــن البحـــث في تصنيـــف اآليـــزك بطريقة ســـهلة من خـــال موقـــع الهيئة
علـــى الرابـــط التالي:
/https://www.stats.gov.sa/arالنشـــاط-االقتصادي/التصنيف-الوطني-
لألنشـــطة-االقتصاديةisic4-
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املرحلة األولى

9

تعريف منفذ البيع:
هـــو المـــكان الـــذي يتـــم فيه بيـــع البضائـــع أو الســـلع لعمـــاء التجزئـــة والجملة
ويشـــمل ذلك المحالت ،المعارض ،أســـواق تجارية ،األكشـــاك ،وما شـــابهها من
منافـــذ البيع.

.1منافـــذ البيـــع فـــي محـــات المالبـــس الجاهـــزة ومالبـــس األطفـــال
والمســـتلزمات الرجاليـــة
التصنيـــف الوطنـــي لألنشـــطة االقتصاديـــة المعتمد علـــى التصنيـــف الدولي
التنقيح الرابـــع :ISIC4 -

رمز
النشاط
464121
464151
464153
464154
464155
464156
464159
464160
464171
464172
464179
464952
471910
477111

وصف النشاط
البيع بالجملة لألقمشة الرجالية
البيع بالجملة للمالبس الرجالية
البيع بالجملة لمالبس األطفال
البيع بالجملة للمشالح الرجالية والفراء وأنواعه
البيع بالجملة للمالبس الرياضية
البيع بالجملة للمالبس العسكرية
البيع بالجملة لجميع أنواع المالبس األخرى
البيع بالجملة إلكسسوارات المالبس  ،يشمل ( القفازات،
أربطة العنق،حماالت البنطال وكذلك السبح ،المظالت )
البيع بالجملة لألحذية
البيع بالجملة لألحذية الرياضية
البيع بالجملة لجميع أنواع األحذية األخرى
البيع بالجملة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون التجميل
تجارة التجزئة في السلع الشخصية في األسواق الكبيرة والتي
تعمل ضمن إدارة واحدة  ،يشمل ( المالبس واألحذية والسلع
الجلدية والعطور واإلكسسوار )
البيع بالتجزئة للمالبس الجاهزة الرجالية
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رمز
النشاط

وصف النشاط

 477113البيع بالتجزئة للمالبس الجاهزة لألطفال
 477114البيع بالتجزئة للمالبس الجاهزة للمحالت المشتركة
 477119البيع بالتجزئة للمالبس الجاهزة والنوفوتية األخرى
 477116البيع بالتجزئة للمالبس الرياضية
 477115البيع بالتجزئة للمالبس العسكرية *
البيع بالتجزئة ألصناف المشالح الرجالية و العباءات النسائية
477120
والفراء
البيع بالتجزئة للكماليات وإلكسسوارات المالبس  ،يشمل (
 477130القفازات وأربطة العنق والحماالت والسبح والمظالت وغيرها
من الكماليات األخرى)
 477140البيع بالتجزئة لألحذية
بيع المنسوجات والملبوسات واألحذية بالتجزئة في األكشاك
478200
واألسواق
البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة
477230
والبخور
البيع بالتجزئة للمنتجات والسلع الجلدية وتوابع السفر من
477151
الجلود وبدائل الجلود
 477152البيع بالتجزئة للحقائب
 477160بيع المصار والغترات والكمة العمانية
البيع بالتجزئة ألصناف أخرى بالتجزئة من الملبوسات واألحذية
477190
والسلع الجلدية لم تصنف في مكان آخر
*باإلضافة إلى أي منشـــأة مخالفة تعمل في نفس النشـــاط بســـجل تجاري مختلف  ،حيث ســـيتم
تطبيـــق العقوبـــات النظامية عليها بالتعاون مع الجهـــات الحكومية ذات العالقة.
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.2منافذ البيع في محالت السيارات والدراجات النارية
التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية المعتمد على التصنيف الدولي
التنقيح الرابع :ISIC4 -

رمز
النشاط

وصف النشاط

البيع بالجملة والتجزئة للسيارات الخاصة الجديدة  ،يشمل
451011
(سيارات اإلسعاف والباصات الصغيرة والدفع الرباعي)
البيع بالجملة والتجزئة للسيارات الخاصة المستعملة  ،يشمل
451012
(سيارات اإلسعاف والباصات الصغيرة والدفع الرباعي)
البيع بالجملة والتجزئةلسيارات النقل الثقيل الجديدة ،يشمل
451013
(الترالت والهاف لوري )
البيع بالجملة والتجزئة لسيارات النقل الثقيل المستعملة ،
451014
يشمل (الترالت والهاف لوري)
 451021وكالء بيع السيارات الخفيفة بالعمولة
 451022وكالء بيع السيارات الثقيلة بالعمولة
 451030مزادات السيارات (حراج السيارات)
البيع بالجملة والتجزئة للدراجات النارية وذات المحركات البخارية
454010
الصغيرة
*باإلضافة إلى أي منشـــأة مخالفة تعمل في نفس النشـــاط بســـجل تجاري مختلف  ،حيث ســـيتم
تطبيـــق العقوبـــات النظامية عليها بالتعاون مع الجهـــات الحكومية ذات العالقة.
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.3منافذ البيع في محالت األثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة
التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية المعتمد على التصنيف الدولي
التنقيح الرابع :ISIC4 -

رمز
النشاط

وصف النشاط

 461018وكالء البيع لألثاث والسلع المنزلية
 464910البيع بالجملة لألثاث المنزلي والموبيليا
 465920البيع بالجملة لألثاث المكتبي
 475910البيع بالتجزئة لألثاث المنزلي
 477387بيع وتركيب معدات الفنادق والمطاعم والمطابخ بالتجزئة
*باإلضافة إلى أي منشـــأة مخالفة تعمل في نفس النشـــاط بســـجل تجاري مختلف  ،حيث ســـيتم
تطبيـــق العقوبـــات النظامية عليها بالتعاون مع الجهـــات الحكومية ذات العالقة.

.4منافذ البيع في محالت األواني المنزلية
التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية المعتمد على التصنيف الدولي
التنقيح الرابع – :ISIC4

رمز
النشاط

وصف النشاط

 464940البيع بالجملة لألواني المنزلية وملحقات الموائد
البيع بالتجزئة لألدوات المنزلية والمشغوالت اليدوية
 475930المتنوعة  ،يشمل ( أدوات القطع،والخزفيات ،واألواني
الزجاجية والفخارية  ..الخ )
*باإلضافة إلى أي منشـــأة مخالفة تعمل في نفس النشـــاط بســـجل تجاري مختلف  ،حيث ســـيتم
تطبيـــق العقوبـــات النظامية عليها بالتعاون مع الجهـــات الحكومية ذات العالقة.
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املرحلة الثانية
3

14

تعريف منفذ البيع:
هـــو المـــكان الـــذي يتـــم فيه بيـــع البضائـــع أو الســـلع لعمـــاء التجزئـــة والجملة
ويشـــمل ذلك المحالت ،المعارض ،أســـواق تجارية ،األكشـــاك ،وما شـــابهها من
منافـــذ البيع.

.5منافذ البيع في محالت الساعات
التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية المعتمد على التصنيف الدولي
التنقيح الرابع :ISIC4 -

رمز
النشاط

وصف النشاط

 464981البيع بالجملة للساعات
 464989البيع بالجملة للساعات والمجوهرات األخرى
 477331البيع بالتجزئة للساعات بأنواعها
أنشطة أخرى للبيع بالتجزئة للساعات بأنواعها والمجوهرات
477339
والمصوغات
*باإلضافة إلى أي منشـــأة مخالفة تعمل في نفس النشـــاط بســـجل تجاري مختلف  ،حيث ســـيتم
تطبيـــق العقوبـــات النظامية عليها بالتعاون مع الجهـــات الحكومية ذات العالقة.

.6منافذ البيع في محالت النظارات
التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية المعتمد على التصنيف الدولي
التنقيح الرابع :ISIC4 -

رمز
النشاط

وصف النشاط

البيع بالجملة للسلع الفوتوغرافية والبصرية (النظارات)
179464
والمكبرات والمناظير
 123774البيع بالتجزئة لمعدات فحص النظر ( محالت النظارات)
*باإلضافة إلى أي منشـــأة مخالفة تعمل في نفس النشـــاط بســـجل تجاري مختلف  ،حيث ســـيتم
تطبيـــق العقوبـــات النظامية عليها بالتعاون مع الجهـــات الحكومية ذات العالقة.

15

.7منافذ البيع في محالت األجهزة الكهربائية واإللكترونية
التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية المعتمد على التصنيف الدولي
التنقيح الرابع :ISIC4 -

رمز
النشاط

وصف النشاط

البيع بالجملة لألجهزة المنزلية  ،يشمل ( بيع الراديو
464920
والتلفزيون  ،الثالجات ،األفران  ...الخ )
 474210البيع بالتجزئة لمعدات الراديو والتلفزيون
 465203البيع بالجملة ألجهزة الهواتف ومعدات االتصال
 477326بيع معدات وأجهزة سلكية والسلكية
تجارة وصيانة آالت زراعية ومضخات ومولدات كهرباء ولوازمها
477386
بالتجزئة
 474220البيع بالتجزئة للمعدات السمعية والصوتية
 464996البيع بالجملة لأللعاب اإللكترونية
*باإلضافة إلى أي منشـــأة مخالفة تعمل في نفس النشـــاط بســـجل تجاري مختلف  ،حيث ســـيتم
تطبيـــق العقوبـــات النظامية عليها بالتعاون مع الجهـــات الحكومية ذات العالقة.
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املرحلة الثالثة
5

17

تعريف منفذ البيع:
هـــو المـــكان الـــذي يتـــم فيه بيـــع البضائـــع أو الســـلع لعمـــاء التجزئـــة والجملة
ويشـــمل ذلك المحالت ،المعارض ،أســـواق تجارية ،األكشـــاك ،وما شـــابهها من
منافـــذ البيع.

.8منافذ البيع في محالت األجهزة والمعدات الطبية
التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية المعتمد على التصنيف الدولي
التنقيح الرابع :ISIC4 -

رمز
النشاط

وصف النشاط

البيع بالجملة للسلع الصيدالنية والطبية واألدوات واألجهزة
464959
الطبية والعطور ومستحضرات التجميل األخرى
 477220تجارة أجهزة تقويم األعضاء
*باإلضافة إلى أي منشـــأة مخالفة تعمل في نفس النشـــاط بســـجل تجاري مختلف  ،حيث ســـيتم
تطبيـــق العقوبـــات النظامية عليها بالتعاون مع الجهـــات الحكومية ذات العالقة.
*يستثني القرار الصيدليات في هذه المرحلة.

.9منافذ البيع في محالت الحلويات
التصنيـــف الوطنـــي لألنشـــطة االقتصاديـــة المعتمد علـــى التصنيـــف الدولي
التنقيح الرابـــع :ISIC4 -

رمز
النشاط

وصف النشاط

 472160البيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية
 472191تجارة الحلوى  ،تشمل ( الحلوى العمانية والبحرينية )
 463052البيع بالجملة للشوكالتة والكاكاو
*باإلضافة إلى أي منشـــأة مخالفة تعمل في نفس النشـــاط بســـجل تجاري مختلف  ،حيث ســـيتم
تطبيـــق العقوبـــات النظامية عليها بالتعاون مع الجهـــات الحكومية ذات العالقة.
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.10منافذ البيع في محالت قطع غيار السيارات
التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية المعتمد على التصنيف الدولي
التنقيح الرابع :ISIC4 -

رمز
النشاط

وصف النشاط

البيع بالجملة والتجزئة لقطع الغيار الجديدة للسيارات
453011
وتوابعها.
*باإلضافة إلى أي منشـــأة مخالفة تعمل في نفس النشـــاط بســـجل تجاري مختلف  ،حيث ســـيتم
تطبيـــق العقوبـــات النظامية عليها بالتعاون مع الجهـــات الحكومية ذات العالقة.
*يستثني القرار محالت زينة السيارات في هذه المرحلة.

.11منافذ البيع في محالت مواد اإلعمار والبناء
التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية المعتمد على التصنيف الدولي
التنقيح الرابع :ISIC4 -

رمز
النشاط
 464930البيع بالجملة للنجف وأصناف اإلضاءة
 465940البيع بالجملة لألسالك والمفاتيح الكهربائية ومعدات
التوصيل األخرى المستخدمة
وصف النشاط

 465950البيع بالجملة للمولدات والمحوالت الكهربائية األخرى
466310
466331
466332
466333
466334

البيع بالجملة للخشب بجميع أنواعه
البيع بالجملة لألسمنت والجص وما شابهه
البيع بالجملة للرمل والصلبوخ
البيع بالجملة للطابوق والبالط والسيراميك والرخام والبلك
البيع بالجملة أللواح الزجاج

 466339البيع بالجملة للمواد اإلنشائية التعدينية غير المعدنية األخرى
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رمز
النشاط

وصف النشاط

البيع بالجملة لألدوات الصحية وتمديداتها وسخانات وصهاريج
466340
المياه
 466359البيع بالجملة لألصباغ والورنيش والمواد العازلة األخرى
البيع بالجملة لمواد البناء والخردوات المعدنية لم ترد فيما
466390
سبق
 475250البيع بالتجزئة لألدوات الكهربائية وتمديداتها
 477325بيع كابالت كهربائية
البيع بالتجزئة ألصناف أخرى خاصة بتجارة التجزئة في
 475290الخردوات المعدنية والدهانات ومواد اإلنشاءات  ،يشمل (
أبواب الكراجات وغيرها )
البيع بالتجزئة لمنتوجات الديكور واألسقف الصناعية والمواد
475260
العازلة ومواد البناء
البيع بالتجزئة للرخام والحجر الطبيعي االصطناعي
475283
والسيراميك والبورسالن
البيع بالتجزئة لمواد البناء  ،يشمل ( األسمنت  ،البلك  ،جبس
475281
 ،البالط األسمنتي  ...الخ )
 475285البيع بالتجزئة لخشب البناء
 475289البيع بالتجزئة لمواد البناء والسكراب األخرى
 475250البيع بالتجزئة لألدوات الكهربائية وتمديداتها
البيع بالتجزئة لألدوات الصحية وتمديداتها  ،يشمل (
475240
المغاسل  ،الكراسي  ،المغاطس  ،أجهزة حمامات السونا )
 466320البيع بالجملة لألدوات الحديدية واألقفال
 466351البيع بالجملة لألصباغ والورنيش
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رمز
النشاط

وصف النشاط

 466352البيع بالجملة للمواد العازلة ومواد الحشو والتركيب
 466360البيع بالجملة لورق الحائط وأغطية األرضيات
البيع بالجملة لألسقف الصناعية المعدنية واألبواب
466370
والشبابيك والمصنوعات المعدنية
البيع بالجملة لإلكسسوارات المعدنية واألقفال والمفصالت
466381
وغيرها
البيع بالجملة للعدد واألدوات اليدوية  ،يشمل ( المفك
466382
والمنشار والمطارق وغيرها )
البيع بالجملة لإلكسسوارات المعدنية واألقفال والمفصالت
466389
والعدد واألدوات اليدوية األخرى
 475220البيع بالتجزئة أللواح الزجاج
 475230البيع بالتجزئة لألصباغ والطالء والورنيش والمواد الالصقة
 475330البيع بالتجزئة ألوراق الجدران وأغطية األرضيات
 475284البيع بالتجزئة للرمل والبحص بأنواعها
البيع بالتجزئة للثريات والنجف والسلع المستخدمة في
475940
اإلضاءة ومستلزماتها
البيع بالتجزئة لخزانات المياه  ،يشمل ( خزانات الفيبرجالس
475970
ومستلزماتها )
*باإلضافة إلى أي منشـــأة مخالفة تعمل في نفس النشـــاط بســـجل تجاري مختلف  ،حيث ســـيتم
تطبيـــق العقوبـــات النظامية عليها بالتعاون مع الجهـــات الحكومية ذات العالقة.
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.12منافذ البيع في محالت السجاد بكافة أنواعه
التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية المعتمد على التصنيف الدولي
التنقيح الرابع :ISIC4 -

رمز
النشاط

وصف النشاط

 464998البيع بالجملة للسجاد والموكيت
 475310البيع بالتجزئة للسجاد والبسط
*باإلضافة إلى أي منشـــأة مخالفة تعمل في نفس النشـــاط بســـجل تجاري مختلف  ،حيث ســـيتم
تطبيـــق العقوبـــات النظامية عليها بالتعاون مع الجهـــات الحكومية ذات العالقة.
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الشـــروط العامة
لقـــرار التوطيــن
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فرص العمل الموطنة والمستثناة و الشروط العامة:
 -1فرص العمل الموطنة:
مدراء المعارض ومدراء المبيعات ومدراء المشـــتريات والتسويق والمشرفون
ْ
ومقدمـــوا خدمة العمالء مـــدراء المعـــارض  ،مدراء
والبائعـــون والمحاســـبون
المبيعات  ،مدراء المشـــتريات  ،التسويق  ،المشرفون ،البائعون  ،المحاسبون،
ْ
مقدمـــوا خدمة العمـــاء وأي موظف يتعامل مع العمالء والســـلع المعروضة
للبيـــع في منفذ البيـــع في هذه األنشـــطة مهما اختلف مســـماه الوظيفي،
أو يتواجـــد في منفذ البيع خالل أوقات العمل باســـتثناء الوظائف المســـتثناة
في هـــذا الدليل.
 -2فرص العمل المستثناة:
 .1اســتثناء لمــدة ســنة واحــدة فقــط مــن تاريــخ تطبيــق القــرار :يســمح لمديــر
منفــذ البيــع الوافــد (عــدد واحــد فقــط يعمــل كمديــر منفــذ البيــع) بالعمــل فيــه
بشــرط أن أال يقــل عــدد الموظفيــن الســعوديين بــه عــن  10موظفيــن فــي
نفــس الفتــرة الزمنيــة للورديــة الواحــدة وذلــك سـ ً
ـعيا للتــدرج فــي تطبيــق القــرار
وضمــان انتقــال المعرفــة للموظفيــن الســعوديين ،مــع إلــزام المنشــأة بتواجــد
مســاعد مديــر المعــرض الســعودي الــذي ســيصبح مديـ ً
ـرا للمعــرض بعــد انتهــاء
مــدة االســتثناء.
.2عمــال النظافــة و عمــال التحميــل و التنزيــل :يجــب األخــذ باالعتبــار أن ال يزيــد
إجمالــي عــدد موظفــي التنظيــف و التحميــل و التنزيــل عــن عامــل واحــد بحــد
أقصــى يتولــى التنظيــف أو التحميــل و التنزيــل فــي المنشــآت التــي ال يزيــد
أمــا بخصــوص منافــذ البيــع التــي يتجــاوز
عــدد موظفيهــا عــن  5موظفيــنّ ،
أن ال تزيــد
إجمالــي عــدد موظفيهــا عــن  5موظفيــن فيجــب األخــذ باالعتبــار ْ
نســبتهم عــن .20%
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.3يســمح للوافديــن (العامليــن فــي المكتــب الرئيســي للمنشــأة) بالتواجــد
ً
صباحــا أو بعــد إغالقــه
فــي منفــذ البيــع خــارج أوقــات العمــل قبــل افتتاحــه
ـاء وذلــك لحاجــات تقتضيهــا مصلحــة العمــل ،بشــرط االلتــزام بمــا ورد فــي
مسـ ً
الشــروط العامــة ،وال ُيســمح بــأي حــال مــن األحــوال التواجــد أثنــاء وقــت الــدوام
وســتطبق الئحــة المخالفــات والجــزاءات عنــد ضبــط مخالفــة.
ّ
.4الممارســون الصحيــون المرخصــون مــن الجهات المختصة التابعة لــوزارة الصحة
المتواجــدون فــي منفــذ البيــع ( مثــل فنــي بصريات وأخصائــي بصريات )
.5مهــن يتطلــب القيــام بهــا إتقــان حرفــة معينــة أو مهــارة فنيــة أو ذات تخصــص
دقيــق تتلخــص فــي اآلتــي ( :ميكانيكــي ســيارات ،فنــي ســاعات  ،فنــي صيانــة
األجهــزة ،خيــاط  ,الطاهــي ومحضــر حلويــات) بشــرط االلتــزام بمــا ورد فــي
الشــروط العامــة .
 -3شروط عامة:
.1منافــذ البيــع :هــو المــكان الــذي يتــم فيــه بيــع البضائــع أو الســلع لعمــاء
التجزئــة والجملــة ويشــمل ذلــك المحــات ،المعــارض ،األســواق التجاريــة،
األكشــاك ،ومــا شــابهها مــن منافــذ البيــع.
 .2يشــمل القــرار كل منفــذ بيــع يــزاول أحــد األنشــطة الــواردة بالقــرار الــوزاري
ـواء كان النشــاط تجــارة بالجملة أو التجزئة
رقــم  95296وتاريــخ 1439/5/11هـــ (سـ ً
أو اإلثنــان مـعـــ ًـا) ،وفــي حالــة مزاولــة نشــاط إضافــي مشــترك/متجانس (فــي
نفــس المنفــذ) لــم يشــمله قــرار التوطيــن فيعتبــر مطالــب بالتوطيــن..
ـتقال) أو غيــر قائــم بذاتــه (ضمن
.3كل منفــذ بيــع قائــم بذاتــه (يكــون وجــوده مسـ ً
مجمــع تجــاري) مــن أحــد األنشــطة الــواردة بالقــرار الــوزاري رقــم  95296وتاريــخ
1439/5/11هـــ فإنــه ملــزم بالتوطيــن.
ـص الدليــل اإلرشــادي على
.4توطيــن نســبة  70%مــن إجمالــي الوظائــف التــي نـ َّ
توطينهــا علــى أن ال يقــل عــدد الســعوديين فــي المنفــذ عــن موظــف ســعودي
واحــد ،ويتــم احتســاب نســب التوطيــن حســب الجــدول التالــي :
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الجــدول التالــي يمثــل آليــة احتســاب نســبة ( )70%المطلــوب توطينهــا فــي منفــذ
البيــع الواحــد مــن إجمالــي عــدد الموظفيــن فــي تلــك الوظائــف (والتــي نــص
الدليــل اإلرشــادي علــى توطينهــا):
العـــــدد اإلجـمــــــالي
للمـوظفين في املنفذ

عـدد املوظفيـن السعوديـيـن
املطلوب تواجدهم في املنفذ

موظف واحد

موظف واحد

موظفين اثنين

موظف واحد سعودي

ثالثة موظفين

موظفين سعوديين

أربعة موظفين

موظفين اثنين سعوديين

خمسة موظفين

ثالثة موظفين سعوديين

ستة موظفين

أربعة موظفين سعوديين

سبعة موظفين

أربعة موظفين سعوديين

ثمانية موظفين

خمسة موظفين سعوديين

تسعة موظفين

ستة موظفين سعوديين

عشرة موظفين

سبعة موظفين سعوديين

 11موظف

سبعة موظفين سعوديين

 12موظف

ثمانية موظفين سعوديين

 30موظف

 21موظف سعودي

 100موظف

 70موظف سعودي
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.5اليســمح باحتســاب مديــر المعــرض أو منفــذ البيــع ضمــن نســبة 30%
المســموح للمنشــأة مــن خاللهــا االســتعانة بالموظــف الوافــد.
.6فــي حــال تــم رصــد وجــود أي مــن العامليــن الوافديــن خــال ســاعات العمــل
يعمــل لوحــده فــي منفــذ البيــع أو زادت نســبة الوافديــن فــي المنفــذ (فــي
المهــن التــي نــص الدليــل علــى توطينهــا) عــن  30%فســوف يتم تحريــر مخالفة
للمنشــأة مــن قبــل المفتشــين كمــا تنــص عليــه أنظمــة الــوزارة .
.7ال ُيســمح بــأي حــال مــن األحــوال ممارســة النشــاط التجــاري لجميــع األنشــطة
االثنــي عشــر دون تواجــد موظــف ســعودي علــى األقــل بشــكل دائــم فــي
منفــذ البيــع.
ي موحــد لموظفــي المهــن المســتثناة ،باإلضافــة إلــى ارتــداء
.8االلتــزام بــز ّ
تعريفيــة
بطاقــة
مــدون بهــا اســم العامــل وصورتــه ومهنتــه واســم المنشــأة
ّ
مصــرح لــه بالبيــع» علــى أن تكــون مهنــة
وختمهــا باإلضافــة إلــى عبــارة «غيــر ّ
الموظــف مطابقــة للمهنــة المدونــة فــي بطاقــة اإلقامــة و فــي حــال عــدم
ً
االلتــزام فســيتم تحريــر مخالفــة
وفقــا ألنظمــة الــوزارة.
.9يجــب االلتــزام بقــرارات التأنيــث بالنســبة لألنشــطة والمحــات التــي صــدرت
قــرارات بتأنيثهــا ٫.وال يتعــارض هــذا القــرار بــأي شــكل مــن األشــكال مــع مــا
ورد مــن قــرارات ســابقة فــي توطيــن األنشــطة وفقـ ًـا لمذكــرات التفاهــم مــع
أمــارات المناطــق التــي تــم توقيعهــا ووفقـ ًـا للتواريــخ الــواردة بهــا.
.10يتــم تطبيــق العقوبــات والغرامــات علــى المنشــآت التــي تمــارس أنشــطة
موطنــة بســجل تجــاري مختلــف عــن النشــاط الــذي تمارســه فــي الواقــع وفقــا
للوائــح واألنظمــة الحكوميــة.
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برامج الدعم:
برامج دعم صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف):
مالك المنشآت الصغيرة :
.1برنامج دعم ّ
يهــدف البرنامــج إلــى تشــجيع المواطنيــن علــى تشــغيل منشــآتهم الصغيــرة و
اســتراتيجياتهم فــي إدارة هــذه المنشــآت مــن خــال توفيــر دعــم مــادي لتلبيــة
احتياجاتهــم المعيشــية خــال مرحلــة تشــغيل مشــروعاتهم بدعــم يصــل إلــى
 3000ريــال شـ ً
ـهريا لمــدة ســنتين.
.2برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت:
يهــدف البرنامــج إلــى دعــم نمــو التوطيــن فــي منشــآت القطــاع الخــاص ،وذلــك
بمســاهمة «هــدف» بدفــع نســبة  20%للنســاء و 15%للرجــال مــن حصــة
اشــتراك التأمينــات االجتماعيــة الشــهرية نيابــة عــن المنشــآت التــي تحقــق نمـ ً
ـوا
فــي أعــداد الموظفيــن الســعوديين.
.3برنامج دعم العمل الجزئي:
يهــدف البرنامــج إلــى دعــم نمــو التوطيــن فــي منشــآت القطاع الخــاص وتفعيل
آليــة العمــل الجزئــي ،وذلــك بمســاهمة «هــدف» ،بدفــع نســبة مــن حصــة
اشــتراك التأمينــات االجتماعيــة الشــهرية نيابــة عــن المنشــآت التــي تحقــق نمـ ً
ـوا
فــي أعــداد الموظفيــن الســعوديين العامليــن بنظــام العمــل الجزئــي.
برنامج_دعم_العمل_الجزئيhttps://www.hrdf.org.sa/Program/464/
.4برنامج دعم العمل الحر:
يهــدف البرنامــج إلــى دعــم توفيــر الحمايــة االجتماعيــة لممارســي العمــل الحــر
(ذكـ ً
ـورا وإناثـ ًـا) ،وذلــك بمســاهمة «هــدف » بدفــع نســبة مــن قيمــة اشــتراك
التأمينــات االجتماعيــة نيابــة عــن ممــارس العمــل الحــر المشــترك فــي البرنامــج:
?bc=3دعم_العمل_الحرhttps://www.hrdf.org.sa/Program/462/
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.5برنامج دعم أجر أيام غسيل الكلى:
يهــدف البرنامــج إلــى تحفيــز منشــآت القطــاع الخــاص علــى توظيــف مرضــى
الفشــل الكلــوي واســتمرارهم فــي األعمــال التــي التحقــوا بهــا بمــا يحقــق
االســتقرار الوظيفــي لهــم علــى أن يعـ ّـوض الصنــدوق منشــآت القطــاع الخــاص
عــن أجــر ّأيــام اإلجــازة التــي يأخذهــا الموظفيــن للقيــام بالغســيل الكلــوي للتنقية
الدمويــة/https://www.hrdf.org.sa/Program/145.

برامج التوظيف:
.1البوابــة الوطنيــة للعمــل (طاقــات) :بدعــم مــن وزارة العمــل والتنميــة
االجتماعيــة ووزارة الخدمــة المدنيــة ،أطلــق صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية
«هــدف» البوابــة الوطنيــة للعمــل لتكــون منصــة لســوق العمــل فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ،وتمتــد لتغطــي القطاعيــن العــام والخــاص.
تســعى البوابــة إلــى دمــج خدمــات ســوق العمــل فــي المملكــة تدريجيـ ًـا فــي
منصــة واحــدة ،تجمــع أصحــاب األعمــال بالباحثيــن عــن العمــل ،وتوفــر مواءمــة
أفضــل بيــن احتياجــات المنشــآت والقــوى العاملــة ،.وترتكــز رســالة البوابــة علــى
تقديــم وتبــادل خدمــات التوظيــف والتدريــب بكفــاءة وفعاليــة؛ لزيــادة اســتقرار
وتطويــر القــوى العاملــة ،.وتقــدم البوابــة باقــة مــن الخدمات ألصحــاب األعمال،
مثــل :اإلعــان عــن الوظائــف ،البحــث فــي الســير الذاتيــة ،الدعــم اإلضافــي
لألجــور ،التدريــب والتطويــر ،دعــم األجــورwww.taqat.sa .
.2فــروع «هــدف» لتقديــم خدمــات التوظيــف :هــي فــروع الصنــدوق بمختلــف
المناطــق تقــدم خدمــات التوظيــف ومســاعدة المنشــآت علــى التوطيــن.
.3مراكــز طاقــات للتأهيــل والتوظيــف (طاقــات) :هــي مراكــز متخصصــة بدعــم
توظيــف الباحثيــن عــن عمــل مــن الذكــور واإلنــاث مــن خــال تقديــم مجموعــة
مــن الــدورات التأهيليــة واالستشــارات اإلرشــادية التــي ترفــع جاهزيــة الباحــث
عــن عمــل وتســاعده فــي الحصــول علــى وظيفــة مالئمــة ومســتدامة.
يوجــد عــدد  33مركــز فــي جميــع مناطــق المملكــة ( 18مركــز رجــال – و 13مركــز
نســاء) ،باإلضافــة إلــى عــدد  6مراكــز تأهيــل وتوظيــف عــن بعــد تقــدم خدماتهــا
بطريقــة إلكترونيــة مبتكــرة للباحثــات عــن العمــل.
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ً
جغرافيا في
 .4مكاتب التوظيف (طاقات) :هي سلســلة مكاتب توظيف منتشــرة
أغلــب المــدن لضمــان الوصــول إلــى أكبر عدد من الشــركات والباحثيــن عن عمل.
تســاعد هــذه المكاتــب الباحثيــن عــن عمــل مــن خــال تقديــم خدمــات التوظيــف
األساســية ،مثــل كيفيــة كتابــة الســيرة الذاتيــة ،وكذلــك المواءمــة بيــن الباحــث
عــن عمــل والوظيفــة المناســبة.
.5معــارض اللقــاءات اإللكترونيــة :فــي إطــار االســتخدام الكثيــف لتقنيــة
اإلنترنــت فــي التوظيــف اإللكترونــي تعــد معــارض التوظيــف اإللكترونــي التــي
يقــوم بهــا صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية مــن القنــوات الفعالة في مســاعدة
أصحــاب المنشــآت فــي التوظيــف ،وترتبــط هــذه المعــارض اإللكترونيــة التــي
يقــوم بهــا صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية مــع (طاقــات) البوابــة الوطنيــة
للعمــل لمســاعدة أصحــاب المنشــآت ومنهــا الصغيــرة للمشــاركة فــي مثــل
هــذه المعــارض اإلليكترونيــة ٫وتوفيــر الوقــت والجهــد والمــال وإتاحــة التواصــل
مــع الســعوديين الباحثيــن عــن عمــل -ومــن فــي حكمهــم – مــن كال الجنســين
بشــكل آنــي وميســر علــى منصــات المعــرض.

برامج دعم عمل المرأة:
برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول):
(وصــول) هــي أحــد مبــادرات صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية للمســاهمة
فــي تخفيــض تكاليــف نقــل المــرأة العاملــة فــي القطــاع الخــاص ،وتهــدف
إلــى زيــادة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل ودعــم اســتقرارها الوظيفــي،
وذلــك بمشــاركة «هــدف » فــي دفــع نســبة مــن التكاليــف الماليــة لنقــل المــرأة
مــن وإلــى مقــر العمــل ،ويتــم ذلــك عبــر التطبيقــات الذكيــة المرخصــة لتوجيــه
المركبــات/http://wusool.sa .

برنامج دعم خدمة ضيافة األطفال للمرأة العاملة ( ُق ّرة):

ً
دعمــا
(قــرة) هــي أحــد مبــادرات صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية  ،تقــدم

لتمكيــن المــرأة العاملــة الســعودية مــن االلتحــاق بســوق العمــل واالســتمرار
فيــه وهــي مطمئنــة علــى الرعايــة المقدمــة ألطفالهــا أثنــاء فتــرة عملهــا ،عبــر
تســجيل أطفالهــا فــي أحــد مراكــز خدمــة ضيافــة األطفــال المرخصــة.
/https://qurrah.sa
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برامج دعم التمويل:
برامج دعم بنك التنمية االجتماعية:
يقــوم بنــك التنميــة االجتماعيــة بتقديــم الدعــم للشــباب والفتيــات الذيــن لديهــم
رغبــة وطمــوح لممارســة العمــل الحــر وشــق طريــق النجــاح نحــو االســتقالل الذاتــي.
ً
عــددا مــن البرامــج التمويليــة الداعمــة لدخــول الشــباب والتــي
ويوفــر البنــك
ســتدعم دخــول الشــباب لألنشــطة التجاريــة ومــن هــذه البرامــج اآلتــي:
.1برنامج تمويل مسار التميز ( تزيد عن  300ألف ريال)
 .2برنامج تمويل المشاريع الناشئة ( تقل عن  300ألف)
 .4تمويل المشاريع متناهية الصغر ( يقل عن  50ألف).

برامـــج منشـــآت الســـترداد الرســـوم الحكوميـــة للمنشـــآت
الصغيـــرة والمتوســـطة:

جــاء برنامــج اســترداد الرســوم الحكوميــة من هيئة المنشــآت الصغيرة والمتوســطة
لدعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي جميــع القطاعــات خــال الســنوات
األولــى مــن تأسيســها ،ويســعى إلــى تســهيل بــدء أعمــال المنشــآت لتمكينهــا
مــن النمــو واالزدهــار.
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-1هل يتعارض هذا القرار مع أي قرارات التوطين أو التأنيث السابقة؟
ال يتعــارض هــذا القــرار بــأي شــكل مــن األشــكال مع القــرارات الســابقة في توطين
أو تأنيــث األنشــطة ٫.وكذلــك اليتعــارض مــع قــرارات التوطيــن فــي المناطــق التــي
تــم توقيــع اتفاقيــة خاصــة لهــا ووفقـ ًـا للتواريــخ الــواردة بها.
-2ما المقصود بمنافذ البيع؟
منفــذ البيــع هــو المــكان الــذي يتــم فيــه بيــع البضائــع أو الســلع لعمــاء التجزئــة
والجملــة ويشــمل ذلــك المحــات ،المعــارض ،األســواق التجاريــة ،األكشــاك ،ومــا
شــابهها مــن منافــذ البيــع.
-3هــل يســمح بتوظيــف عمــال النظافــة وعمــال التحميــل والتنزيــل الوافديــن فــي
منافــذ البيــع ؟
يسمح بتواجدهم مع االلتزام بالشروط العامة في هذا الدليل.
-4ما المقصود بتوطين منافذ بيع المستلزمات الرجالية؟
يشــمل ذلــك المالبــس  ،األحذيــة  ،الســلع الجلديــة  ،العطــور واإلكسســوارات
كمــا يرجــى الرجــوع لقائمــة األنشــطة االقتصاديــة المعتمــدة فــي هــذا الدليــل
والمبنيــة علــى التصنيــف الدولــي (التنقيــح الرابــع –  ) ISIC4الــذي يشــمل وصفـ ًـا
ً
تفصيليــا لألنشــطة.
-5هــل يشــمل القــرار منافــذ بيــع المــواد االســتهالكية ومــواد التنظيــف فــي
نشــاط بيــع األوانــي المنزليــة ؟
ال يشمل القرار في هذه المرحلة منافذ بيع المواد االستهالكية والتنظيف.
-6هــل يشــمل القــرار محــات تفصيــل الموبيليــا ،وتفصيــل المجالــس والســتائر و
محــات التنجيــد فــي نشــاط األثــاث المنزلــي والمكتبــي الجاهــز؟
ال يشمل القرار في هذه المرحلة محالت تفصيل الموبيليا وتفصيل المجالس
والستائر ومحالت التنجيد.
-7هل يشمل القرار محالت بيع العشب الصناعي في نشاط السجاد ؟
ال يشــمل القــرار فــي هــذه المرحلــة المحــات المتخصصــة فــي بيــع العشــب
الصناعــي ،وكذلــك الباركييــه وورق الحائــط.
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-8هــل يشــمل القــرار محــات بيــع المعــدات والتراكتــورات والرافعــات الشــوكية
والحفــارات ومحــات تشــليح الســيارات المعدلــة فــي نشــاط بيــع الســيارات
والدراجــات الناريــة؟
يشــمل القــرار جميــع منافــذ بيــع ســيارات نقــل الــركاب أو البضائــع بجميــع فئاتهــا
والدراجــات الناريــة ســواء كانــت جديــدة أو مســتعملة وال يشــمل القــرار الشــاحنات
ذات الحمولــة التــي تزيــد علــى  3طــن والتراكتــورات والحفــارات ومــن فــي حكمهــا٠
 -9هل يشمل القرار المطاعم و البقاالت ،ومحالت الكافيهات والمقاهي؟
ال يشمل القرار في هذه المرحلة المحالت المذكورة أعاله٠
-10هل يشمل القرار محالت بيع وصيانة أجهزة االتصاالت؟
تم توطين محالت الجواالت ( بيع  /صيانة) بقرار توطين سابق ويجب االلتزام
بذلك.
-11هل يشمل القرار محالت صيانة األجهزة الكهربائية و اإللكترونية ؟
فــي هــذه المرحلــة يســتثنى مــن هــذا القــرار محــات صيانــة األجهــزة الكهربائيــة
واإللكترونيــة  ،ويلــزم توطيــن منافــذ البيــع التــي تعمــل علــى بيــع وصيانــة األجهــزة
فــي نفــس منفــذ البيــع.
-12هـــل يشـــمل القـــرار محـــات /منافذ بيـــع البطاريـــات و اإلطارات والتشـــليح
و البنشـــر و بيـــع الزيـــوت والـــورش و تنجيد الســـيارات؟
ال يشمل القرار في هذه المرحلة المحالت المذكورة أعاله.
-13هــل يشــمل القــرار الصيدليــات التــي تبيــع أجهــزة طبيــة مثــل ( جهــاز قيــاس
ضغــط الــدم ،وقيــاس الســكر  ..وغيــره)؟
ال يشمل القرار الصيدليات في هذه المرحلة.
-14هل يشمل القرار محالت الخياطة الرجالية؟
ال يشــمل القــرار محــات الخياطــة الرجاليــة فــي هــذه المرحلــة ،ويلــزم توطيــن
منافــذ البيــع التــي تعمــل علــى بيــع األقمشــة الرجاليــة وخياطتهــا فــي نفــس
منفــذ البيــع.
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-15هل يشمل القرار محالت التصميم والديكور؟
ال يشمل القرار محالت التصميم والديكور في هذه المرحلة.
-16هل محالت  /منافذ بيع الدونات أو اآليسكريم مشمولة بهذا القرار؟
ال يشمل القرار محالت  /منافذ بيع الدونات واآليسكريم في هذه المرحلة.
-17هل يشمل القرار محالت  /منافذ بيع العطور؟
كمــا يرجــى الرجــوع لقائمــة األنشــطة االقتصاديــة المعتمــده فــي هــذا الدليــل
والمبنيــة علــى التصنيــف الدولــي (التنقيــح الرابــع  ) ISIC4 -الــذي يشــمل وصفـ ًـا
ً
تفصيليــا لألنشــطة.
-18هــل يشــمل القــرار محــات بيــع الســاعات أو النظــارات (الكشــكات) الموجــودة
فــي المجمعــات التجاريــة أو األســواق؟
نعم ،يشملها القرار.
-19هــل يشــمل القــرار محــات بيــع الكنافــة والحلويــات غيــر الجاهــزة التــي يتــم
تصنيعهــا فــي المحــل؟
نعم يشمل القرار محالت بيع الكنافة و الحلويات غير الجاهزة.
 -20هل يشمل القرار محالت بيع الحقائب اليدوية وحقائب السفر؟
نعم ،يشملها القرار.
-21هــل يشــمل القــرار محــات التوفيــر المنزلــي والكماليــات والتــي تبيــع
المســتلزمات الرجاليــة والمالبــس واألثــاث واألوانــي وغيرهــا؟
نعــم ،يشــمل القــرار كل منفــذ بيــع يــزاول أحــد هــذه األنشــطة وإذا كان يــزاول
نشـ ً
ـاطا إضافيـ ًـا مشـ ً
ـتركا آخــر لــم يشــمله قــرار التوطيــن فيعتبــر مطالــب بالتوطيــن.
-22هــل يشــمل القــرار محــات بيــع المراتــب والكراســي الطبيــة و محــات التحــف
المنزليــة واإلكسســوارات؟
نعم ،يشملها القرار٠
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-23هل يشمل القرار منافذ بيع المطابخ؟
نعم ،يشملها القرار.
-24متى سيبدأ التفتيش على منافذ البيع لألنشطة الواردة في القرار؟
ً
مسبقا  1439 5/1 – 3/1 – 1/1هــ .
في التاريخ المحدد لكل نشاط  ،معلن
-25هــل يجــب تطبيــق القــرار فــي كل مناطــق المملكــة أم فــي المــدن الكبيــرة
فقــط؟
نعم في كل المناطق حسب القرار.
-26هــل يشــمل القــرار منافــذ البيــع علــى الشــوارع العامــة فقــط أم يتــم تطبيقــه
حتــى علــى األحيــاء النائيــة ومحطــات الطرق الســريعة الخارجة عن النطاق الســكني؟
يشمل الجميع حسب القرار الوزاري.
-27ماهي العقوبات المترتبة على عدم االلتزام بالقرار؟
مخالفــة الوظائــف المقصــورة علــى الســعوديين حســب المــادة  36مــن نظــام العمل
و الفقــرة  20مــن جــدول العقوبــات بالقــرار رقــم  8847وتاريــخ 1439/5/1هـــ :

يتم مراجعة الدليل دوريا وإضافة او تعديل الشروط بناء على مستجدات سوق العمل
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