
دلـــــيـل نطـــاقـــات
هـ 1 4 3 8

مالحظة :
يتم تحديث دليل نطاقات بشكل دوري بما يحاكي 

سوق العمل، وينصح دائمًا باالعتماد على النسخة 
المحدثة المرفوعة على موقع نطاقات.
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يعتبر العمل حقًا لكل مواطن، وتسعى حكومة المملكة العربية السعودية جاهدة للمساعدة على توفيره له.   

وللحــد مــن البطالــة وإليجــاد فــرص عمــل مناســبة ألبنــاء وبنــات هــذا الوطــن، فــإن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ملزمــة بعــدم 

ــة  ــر الســعودية إال بعــد تأكدهــا مــن عــدم توفــر القــوى العامل ــة غي ــف القــوى العامل ــات اســتقدام وتوظي ــى طلب الموافقــة عل

الوطنية المؤهلة للقيام بذلك العمل أو عدم توفر العدد الكافي منها. 

وقــد قامــت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة بإجــراء عــدد مــن الدراســات واالســتطالعات علــى شــريحة كبيــرة مــن ســوق العمــل 

لقياس نسب التوطين في النشاطات المختلفة حتى تتمكن من تحديد نسب توطين تتالءم مع مختلف األنشطة.  

ــة، أو عــزوف القــوى  ــرات الوطني ــًا فــي ظــل نقــص الخب ــة قــد يكــون ضروري وكمــا هــو معــروف، فــإن اســتقدام األيــدي العامل

العاملــة الوطنيــة عــن العمــل فــي بعــض المهــن، أو تعــذر شــغلها بقــوى عاملــة وطنيــة ألي ســبب آخــر، حيــث أن نقــص القــوى 

العاملــة عــن حاجــة ســوق العمــل يــؤدي إلــى تعثــر عجلــة النمــو االقتصــادي، ممــا قــد ينتــج عنــه اضطرابــات اقتصاديــة أو اجتماعيــة. 

وفي المقابل، فإنه ال شك في أن زيادة االستقدام عن حاجة سوق العمل يضر بالمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وأمنيًا.

وتنفيــذًا لألوامــر الملكيــة الكريمــة، وعمــًال بمــا ورد فــي نظــام العمــل والئحتــه التنفيذيــة، واستشــعارًا مــن وزارة العمــل والتنميــة 

االجتماعيــة بضــرورة وضــع آليــات واضحــة تدعــم توطيــن الوظائــف وتنّظــم طلبــات اســتقدام األيــدي العاملــة، وحرصــًا علــى وجــود 

تــوازن بيــن اســتقدام األيــدي العاملــة وحاجــة الســوق الفعليــة لهــا وبمــا ال يتعــارض مــع القــرارات والبرامــج التــي تشــّجع التوطيــن، 

فقــد قررنــا إصــدار هــذا الدليــل لبرنامــج نطاقــات  والــذي يهــدف لتنظيــم ســوق العمــل ولتمكيــن أصحــاب األعمــال مــن التعــرف 

علــى نســب التوطيــن المطلوبــة واالمتيــازات الخاصــة ببرنامــج نطاقــات والمعاييــر التــي تتبعهــا وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 

عند إصدار موافقتها الستقدام القوى العاملة لكي تكون اإلجراءات أكثر وضوحًا وشفافية.

ــل هــو نتيجــة مجهــود مشــترك، حيــث ســاهم فــي مراجعــة هــذه النســخة  ــى أّن هــذا الدلي ــه إل ــرًا، وليــس آخــرًا، أود التنوي وأخي

وتنقيحهــا العشــرات مــن أصحــاب األعمــال إمــا عــن طريــق المشــاركة فــي ورش العمــل التــي ســبقت تطويــر اآلليــات أو فــي 

مراجعــة الصياغــة لمــا تــم التوافــق عليــه فــي هــذا الدليــل ... فلهــم جزيــل الشــكر والتقديــر ... كمــا أن الــوزارة فــي حاجــة الســتمرار 

هــذا التواصــل. والدليــل اآلن بيــن أيــدي الجميــع ويعتبــر مســودة دائمــة قابلــة للتنقيــح والتطويــر ونحــن بانتظــار مقترحــات 

alwazeer@mlsd.gov.sa المهتمين ونقدهم البّناء ومالحظاتهم على بريدي اإللكتروني

نأمل بأن ُيحقق هذا الدليل الغرض الذي ُأعّد من أجله.

                             وزيـــر العمـــل والتنمية االجتماعية  

الحمد � وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد،
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األجر الخاضع لالشـــتراك في المؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية (األساسي 

مضافًا إليه بدل الســـكن).

ا�جر الشهري

تمثـــل صــــــــاحب العمــــــــــل ســـواًء كان 
شـــركة أو مؤسسة أو مكتب أو جمعية 

أو غيرهـــا من أصحاب العمل.

المنشأة

منشأة
هـــو الصفـــة التـــي ســـتتعامل معهـــا الـــوزارة ألغراض 
حســـاب التوطيـــن واالســـتقدام ونقـــل الخدمـــة وتمثل 
جميـــع الفـــروع لـــذات النشـــاط االقتصـــادي المملوكـــة 
لمنشأة واحدة، فإذا كانت المنشأة تعمل في نشاطين 
اقتصاديين كالنقل والتجزئة مثال، فإن الوزارة ستتعامل 
مع تلك المنشـــأة وكأن لها كيانين مســـتقلين هما كيان 
النقـــل وكيـــان التجزئة بغض النظر عن نشـــاط المنشـــأة 

الرئيسي أو عدد فروعها، الكيان

هـــي تصريـــح رســـمي يرفق مـــع جواز 
الســـفر يخـــول حامـــل الجـــواز الدخـــول 

إلـــى المملكة لغرض العمل.

التأشيرة

تأشيرة

هـــي عمليـــة فتـــح ملـــف للمنشـــأة لدى 
المؤسســـة العامة للتأمينات االجتماعية 
وتســـجيل العمالة الوطنية والوافدة (إن 
وجدت) لدى المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية.
تسجيل المنشأة

لدى المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

علـــى  يعتمـــد  للكيـــان  تصنيـــف  هـــو 
إجمالـــي عدد العامليـــن بنفس الكيان  

حجم الكيان

منشأة

هي خدمة تقدمها الوزارة تمكن الكيانات 
من تعديـــل مهن العمالـــة الوافدة التي 
الجهـــات  ســـجالت  فـــي  لديهـــا  تعمـــل 

الحكومية ذات العالقة.
تعديل (تغيير) المهن

هـــو ما تم إحداثه في الكيان من زيادة 
فـــي المســـاحة أو الزيـــادة فـــي حجـــم 

العمل.

التوسع

منشأة

هـــو عملية تصنيف الكيـــان في برنامج 
نطاقـــات لتحديـــد النطـــاق الـــذي يتبعه 
بنـــاء علـــى معاييـــر االســـتقدام وحجم 

الكيان، ونشـــاطه االقتصادي.
تقييم الكيان

منشأة

هو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ 
لدى صاحب عمل ولســـاعات عمل تقل 
عـــن نصـــف ســـاعات العمـــل اليوميـــة 
المعتادة لدى المنشـــأة، سواء كان هذا 
العامـــل يؤدي ســـاعات عملـــه يوميا أو 

بعض أيام األسبوع. دوام جزئي
(لبعض الوقت)
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هي النســـبة التي يتم احتسابها من خالل قسمة 
مجموع متوســـطات العمالة الســـعودية بمنشآت 
العمالـــة  متوســـطات  مجمـــوع   ) علـــى  الكيـــان 
السعودية بمنشـــآت الكيان + مجموع متوسطات 

العمالة الوافدة بمنشآت الكيان) × 100 نسبة
التوطين ا�سبوعية

%
للـــوزارة  التابعـــة  اإلداريـــة  الجهـــة 
فـــي  العمـــل  شـــؤون  بهـــا  المنـــوط 
النطـــاق المكانـــي الـــذي يحـــدده وزيـــر 

العمـــل والتنمية االجتماعية .
مكتب العمل

أو  عامــًال  ُيشــغل  شــخص  أي  هــو 
أكثــر مقابــل أجــر ويمنــح رقــم موحــد 
تنــدرج تحتــه جميــع الكيانــات التابعــة 

لــه (إن وجدت)
صاحب العمل

ويقصد به العامـــل الوافد أو الوافدة الذي 
ال يعامـــل معاملة الســـعودي وليس وافدًا 
خاّصـــًا، والـــذي تم التصريح لـــه بالعمل في 
المملكـــة وتم إصدار رخصة عمل له تســـمح 

له بالعمل في المملكة.
العامل ا�ساسي

يصرح له بالعمل

هو كل شـــخص مـــن غيـــر مواطني دول 
ويعمـــل  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 

لمصلحة صاحب عمل في المملكة.

العامل الوافد

هي عدد التأشـــيرات التي يمكن للمنشـــأة 
االســـتفادة منها حســـب الكيان الذي تحدده 

أنظمة الوزارة في برنامج نطاقات .

رصيد التأشيرات

تأشيرة
تأشيرة

2 3 41

هو كل شـــخص طبيعي ســـعودي يؤدي 
عملـــه عـــن بعـــد لمصلحـــة صاحـــب عمل 
–بعيـــدا عن أنظـــاره – مقابل أجـــر، بحيث 

يكون تحت إشرافه وإدارته.
العامل عن بعد

منشأة هـــو أداء العامل لواجباتـــه الوظيفية في 
وذلـــك  المعتـــاد،  العمـــل  مـــكان  غيـــر 
االتصـــال  وســـائل  مـــن  أي  باســـتخدام 

وتقنية المعلومات.

العمل عن بعد

منشأة

وزوجـــات  المواطنـــات،  وبنـــات  أبنـــاء 
وأزواج  الســـعوديات  غيـــر  المواطنيـــن 

المواطنات غير السعوديين.

الوافد الخاص 

المصطلحات

0705

العمـــل  وزارة  تمنحـــه  تصريـــح  هـــي 
المصرح  يخـــول  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
له حـــق العمل لدى الكيان المحدد في 

الرخصـــة لمدة معينة.
رخصة العمل
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للــوزارة منشأة تتقــدم  التــي  المنشــأة  هــي 
لالســتفادة مــن خدماتهــا ألول مــرة.

تأسيس منشأة حديثة

هــي مجموعــة مــن المهــن تــم قصــر العمــل 
يعامــل  ومــن  الســعوديين  علــى  بهــا 
مجلــس  دول  مواطنــي  مثــل  معاملتهــم 
مــن  قــرارات  بموجــب  الخليجــي  التعــاون 

المقام السامي ومجلس الوزراء. المهن المقصورة
على السعوديين

هــو تصنيــف تابــع لبرنامــج نطاقــات يعتمــد 
علــى نســبة التوطيــن للنشــاط االقتصــادي 
وفقــا لحجمــه وتنقســم إلــى ســتة نطاقــات 
(بالتينــي ، أخضــر مرتفــع ، أخضــر متوســط، 

أخضر منخفض، أصفر، أحمر). 
النطاق

هـــو تصنيـــف للمنشـــآت يعتمـــد علـــى 
قطاع األعمال الذي يمارســـه الكيان بناء 
على بيانات وزارة التجارة واالســـتثمار.

النشاط االقتصادي

?

العاملــة  (أو  الســعودي  العامــل  هــو 
الســعودية) الــذي لديــه إعاقــة بشــرط أن 
يكــون قــادرًا علــى العمــل وفقــًا لتصنيــف 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
ذو ا´عاقة

المصطلحات

0208

1. الطالب الســـعوديون المقيمون في  المملكة  الذين  
يعملون  بصفة منتظمة بدوام جزئي

(وال يشمل هذا التعريف طالب محو األمية، أو طالب االنتساب، أو الدارسين 

عـــن بعـــد، أو طالـــب التدريـــب الصيفـــي، أو التدريـــب العملـــي، أو التدريـــب 

الميداني، أو برامج العمل التي تعتبر جزءًا من متطلبات التخرج للطالب).

2. السجناء المفرج عنهم.
3. العاملون بدوام جزئي بشكل مستديم.

4. ذوو اإلعاقة القادرون على العمل.  الفئات الخاصة
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1 .مقدمة
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تعمل جميع الوزارات وقطاعات الدولة كمنظومة متكاملة في سبيل تحقيق األهداف التي تسعى 

البالد لتحقيقها سواء تلك المتصلة ببرنامج التحّول الوطني 2020، أو برؤية المملكة  2030.

ومن خالل دراســـة ســـوق العمل السعودي؛ تستحدث وزارة العمل والتنمية االجتماعية، المبادرات 

والبرامج في ســـبيل تحقيق كل ما فيه مصلحة للوطن والمواطنين وتحســـين أداء ســـوق العمل. 

وُيعـــد برنامج نطاقات أحد برامج الوزارة الّســـاعية لتمكين القـــوى العاملة الوطنّية وتوفير بيئة عمل 

جاذبة وآمنة ألبناء وبنات الوطن، والسعي للحد من التوظيف غير المنتج. 

وإذ تســـتحدث وزارة العمل والتنمية االجتماعية البرامج والمبادرات؛ فهي تقدم  دليًال كامًال يشـــرح 

لكل األطراف المعنّية ما يخصها. وبعد إعالن الوزارة قرار تحديث نسب التوطين المطلوبة من قبل 

منشـــآت ســـوق العمل في برنامج "نطاقات"؛ يأتي هذا الدليل متضمنا طريقة تصنيف الكيانات 

تبًعا لنشاطها وحجمها، وطريقة حساب نطاق الكيان ونسب التوطين المطلوبة من المنشآت.

ويهدف دليل برنامج نطاقات لتحقيق ما يلي:

توضيح آليات حساب مستوى التوطين في المنشآت. 

رفع مستوى الشفافّية في تعامل الوزارة مع الكيانات فيما يتعلق بحساب نسب التوطين، 

من خالل بيان الضوابط والمعايير التي تتبعها الوزارة عند إصدار قراراتها في هذا الشأن.
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يأتي برنامج (نطاقات) كمعيار لتحفيز المنشـــآت على توطين الوظائف، إذ تعتمد فكرته األساســـية 
على تصنيف الكيانات التي يعمل بها ستة عمال أو أكثر إلى ستة نطاقات (أحمر/ أصفر / أخضر منخفض، 

أخضر متوسط، وأخضر مرتفع / بالتيني) بناء على نسبة توطينها للوظائف.

تم تصميم برنامج (نطاقات) بطريقة عادلة حيث يتم تقييم المنشآت المتشابهة في الحجم والنشاط 
بحيث تكون الخمســـة بالمئة األعلى توطينا من المنشـــآت المتشـــابهة في النشـــاط والحجم في النطاق 
البالتينـــي وتكون الخمســـة فـــي المائة األقل بالنطاق األحمر فيما تتوزع بقية المنشـــآت بحســـب نســـب 

توطينها في النطاقات الخضراء والنطاق األصفر.

كمـــا ســـتقوم تســـهيالت وخدمـــات وزارة العمل والتنميـــة االجتماعية بمســـاعدة  كيانـــات النطاقين 
األخضر بألوانه والبالتيني على النمو والتوسع ومن ثم توظيف عدد أكبر من السعوديين، وفي المقابل 
لـــن تســـتفيد الكيانات الواقعة في النطاقيـــن األحمر واألصفر غير المتعاونة فـــي التوطين وغير الملتزمة 
بأحـــكام نظـــام العمل والئحته التنفيذية من هذه التســـهيالت، مما قد يضعف قدرتهـــا على الحفاظ على 
عمالتها الحالية وبالتالي ســـتضطر إلى االلتزام بالنظام بتوظيف الســـعوديين للخروج من النطاقين األحمر 

واألصفر إذا رغبت تلك الكيانات في البقاء والتنافس أسوة بغيرها من الكيانات.

بنـــاء على ما ســـبق، يأتي برنامـــج "نطاقات " مواكبًا لرؤيـــة المملكـــة 2030، ومتوافقًا مع أهداف 
برنامج التحول الوطني 2020، حيث أنه يمثل أحد أهم دعائم برامج ومبادرات التحول االســـتراتيجي لوزارة 
العمـــل والتنمية االجتماعية الهادفة إلى تحســـين أداء ســـوق العمل، وتوفير فـــرص وظيفية الئقة وبيئة 
عمـــل آمنـــة وجاذبة ألبناء وبنـــات الوطن، والحد من التوظيـــف غير المنتج، والتوجـــه بفاعلية نحو التوظيف 

الكامل للقوى العاملة الوطنية، والحد من االعتماد على العمالة الوافدة وتخفيض معدالت البطالة.

دليل برنامج نطاقات
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تحفيز الكيانات على االستثمار بشكل أكبر في الموارد البشرية إليجاد وظائف 
الئقة تحقق الطموح لتكون مقبولة للمواطنين. 

ضمان حفظ حقوق العاملين الســـعوديين بتســـجيلهم في المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية نظرًا ألن احتساب أي عامل في متوسط نسبة التوطين 
ســـيكون مبنيًا على بيانات المؤسســـة العامة للتأمينـــات االجتماعية المرتبطة 

إلكترونيًا مع الوزارة.

مساعدة العمالة الوافدة على االنتقال إلى أصحاب أعمال أكثر اهتمامًا وذوي 
قدرة على توفير بيئة عمل متطابقة مع األنظمة.

ويعـــد برنامج نطاقات برنامجا يعمل على تحقيق مصالح مشـــتركة للباحثين عن عمل وألصحاب 
العمل في القطاع الخاص، وفيما يلي بعض من هذه الفوائد لكال الطرفين: 

يســـتخدم برنامج نطاقـــات معايير تقييم منطقية ومبنية على واقع الســـوق، 
حيث يعتمد نطاقات على أداء السوق الفعلي خالل الفترة الماضية من خالل 
دراسات استطالعية ومرئيات عدد من منشآت القطاع الخاص، كما أنه يراعي 

حجم ونشاط الكيان الذي تتبع له المنشأة.

ُيســـهل توظيـــف العمالة الوافـــدة لدى المنشـــآت الواقعة ضمـــن النطاقات 
اآلمنـــة (األخضر المنخفض فما فـــوق)  ومنحها ميزة انتقاء األفضل من ذوي 
الخبـــرة المحليـــة مـــن الوافديـــن العاملين فـــي الكيانات التي لـــم تجدد رخص 

العمل للعامل المعني الذي يرغب في العمل في بيئة أفضل.

برنامـــج منصف حيث أن تقييم الكيانات يتم بناء على أداء الكيانات المشـــابهة 
األخرى التي لها نشاط وحجم مشابه، وبهذا يضمن العدالة للجميع.

الســـهولة في إنجاز المعامالت، حيث ستكون حقوق ومميزات الكيان واضحة 
ومحددة، وسيتم الحصول عليها في الغالب إلكترونًيا وبسهولة

أوالً: الباحثين عن عمل 

 .1

 .1

.2

.3

.4

.2

.3

ثانياً: أصحاب ا�عمال  
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مالحظات
مهّمــــة! 

يبـــدأ العمل بهذا الدليـــل في 12من ذي الحجة  من العـــام 1438 هـ والموافق 3 
سبتمبر من العام 2017 مـ.

•  قـــد تطـــرأ تعديالت على هذا الدليل من وقت آلخر وفًقا لمتغيرات ســـوق 
العمـــل، وللتأكـــد مـــن أن هـــذا الدليل يحقق األهـــداف التي أعـــد من أجلها 
بدقة، وستســـعى الوزارة إلى جدولة التحديثات للحد من تأثيراتها السلبية 

على أطراف سوق العمل.

•  تحتفظ الوزارة بحقها في أن تقوم في أي وقت، ودون إشعار مسبق في 
الحاالت التي تراها الوزارة بتقديرها المحض مناسبة لحماية سوق العمل، 
باتخـــاذ اإلجـــراءات التـــي تراهـــا مناســـبة للحد مـــن العمالة وتعديل نســـب 
التوطيـــن المطلوبـــة وحمايـــة ســـوق العمل، بمـــا في ذلك رفـــض طلبات 
االستقدام وطلبات نقل الخدمات بشكل عام أو في حدود جغرافية معينة 
أو لكيانـــات أو منشـــآت معينـــة أو غيـــر ذلك، حتـــى لو كانت تلـــك الطلبات 

متفقة مع المتطلبات الواردة في هذا الدليل، 

•  ستعـمــــل الـــــوزارة على نشـر أي تعـديـل يطــــرأ على الدلـيـل في موقـعـهـا 
على اإلنترنت، لـذلــــك تنصح الوزارة المهتمين باالعتماد دائًما على نســـخة 
الدليل المنشورة في بوابة نطاقات اإللكترونية والتي يمكن الوصول إليها 
مـــن خـــالل الموقـــع اإللكتروني للـــوزارة  علـــى اإلنترنت لمواكبـــة التطوير 

(nitaqat.mlsd.gov.sa) والتحديث المستمرين
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أ.  حجم الكيان :
منشأة

يتم تصنيف جميع الكيانات بحسب نشاطها وحجمها التي تعمل به.   
كيانات قائمة: وتمثل مجموع الفروع لذات النشاط االقتصادي المملوكة لمنشأة واحدة.

كيانــات قائمــة مجمعــة صغيــرة أ: هــو تصنيــف الكيانــات التــي ال يتجــاوز عــدد عمالتهــا مجتمعــة 
5 عمال وتتبع لذات صاحب العمل بصرف النظر عن نشاط تلك الكيانات.

كيانــات قائمــة مجمعــة : هــو تصنيــف للكيانــات المجمعــة التــي ال يتجــاوز عــدد عمالــة كل كيــان 
منها 5 عمال ولكن مجتمعه تتجاوز 5 عمال وتتبع لذات صاحب العمل بصرف النظر عن نشــاط 

تلك الكيانات.

أوًال: كيانات قائمة وتنقسم إلى قسمين

الكيانات الصغيرة فئة (أ)
والتي لديها عدد من العمال يساوي 5 عمال فأقل 

الكيانات التي لديها عدد من العمال 
يساوي 6 عمال أو أكثر، 

وهي مقسمة كالتالي

حجم صغير
فئة أ

5

منشأةمنشأةمنشأةمنشأةمنشأةمنشأة

6

 123456

التي لديها عدد عمال 
.(49 - 6)

التي لديها عدد عمال 
.(99 - 50)

التي لديها عدد عمال 
 .(199 - 100)

التي لديها عدد عمال 
.(499 - 200)

 التي لديها عدد عمال 
.(2999- 500)

لديها 3000 عامل 
فأكثر.

عمالقة كبيرة متوسطة فئة (ج)متوسطة فئة (ب)متوسطة فئة (أ)صغيرة فئة (ب)

49-6 =99-50= 199-100= 499-200= 2999 - 5003000 =
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موظف بعد التجميع 
تحت رقم الهوية أو 

المنشأة الموحد.

موظف بعد التجميع 
تحت رقم الهوية أو 
رقم المنشأة الموحد.

موظف بعد التجميع 
تحت رقم الهوية أو 
رقم المنشأة الموحد.

موظف بعد التجميع 
تحت رقم الهوية أو 
رقم المنشأة الموحد.

موظف فأكثر بعد 
التجميع تحت رقم 

الهوية أو رقم 
المنشأة الموحد. 

مجمعة صغيرة
فئة (ب)

 مجمعة متوسطة
فئة (أ)

مجمعة متوسطة
فئة (ب)

مجمعة متوسطة
فئة (ج)

كبيرة 

49-6 =99-50= 199-100= 499-200=  500

ثانيًا: كيانات قائمة مجمعة وتنقسم إلى قسمين

كيانات مجمعة صغيرة (أ)
لديهــا عــدد مــن العمــال يســاوي 5 عمــال أو أقــل، بعــد 
التجميــع تحــت رقــم الهويــة أو رقــم المنشــأة الموحــد 

ويتم التعامل معها مثل الكيانات الصغيرة (أ).

كيانــات مجمعــة لديهــا عــدد مــن 
العمال يساوي 6 عمال أو أكثر، 

وهي مقسمة كالتالي
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حجم صغير
فئة أ

حجم صغير
فئة أ

حجم صغير
فئة أ
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ب. النشاط االقتصادي للكيان : 
?

الوصف النشاط

18 02

الخدمات الزراعية، وصيد األسماك 
والطيور، والمواشي واألغنام، 

ونوادي الفروسية

تشــمل هــذه الفئــة المــزارع الخاصــة والرعــاة وصيــادي األســماك، الذيــن يتجــاوز عــدد العامليــن لديهــم أربعــة 
عمال، وتشمل هذه الفئة األنشطة الزراعية باستثناء اإلنتاج الزراعي والحيواني والدواجن الوارد أدناه.

اإلنتاج الزراعي 
والحيواني والدواجن

الفاكهــة والحمضيــات  الزراعــي كأشــجار  المرتبطــة باإلنتــاج  الفئــة جميــع األنشــطة  تشــمل هــذه 
والمحاصيــل الحقليــة والخضــار والزهــور والنباتــات بمــا فيهــا نباتــات الزينــة واألشــتال. كمــا يشــمل 
والدواجــن  واألبقــار  واألغنــام  والماشــية  األليفــة  كالحيوانــات  اإلكثــار  بغــرض  الحيوانــي  اإلنتــاج 
والطيــور كالنعــام والصقــور والبــط واألرانــب بغــرض إكثارهــا واالتجــار بهــا أو االســتفادة مــن بيــع 

منتجاتها كالبيض.

البترول والغاز الطبيعي

تشــمل هــذه الفئــة أعمــال التنقيــب واســتخراج الخامــات مــن باطــن األرض مــن بتــرول وغــاز طبيعــي  
باإلضافة إلى حفر اآلبار وصيانتها وترميمها.

المناجم والمحاجر

تشــمل هــذه الفئــة جميــع النشــاطات المتعلقــة باســتخراج الخامــات التعدينيــة مثــل الحديــد والنحــاس 
والذهب والفوسفات من باطن األرض أو خارجها وكذلك مقالع األحجار والرمل.

الصناعات البتروكيماوية والفحم 
والمطاط

تشــمل هــذه الفئــة جميــع األنشــطة والعمليــات التــي تزاولهــا الكيانــات بهــدف إنتــاج مــواد كيميائيــة مشــتقة 
من النفط والغاز(بتروكيميائية) وتكرير البترول.
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صناعة اإلسمنت

تشــمل هــذه الفئــة جميــع األنشــطة والعمليــات التــي تزاولهــا الكيانــات بهــدف إنتــاج وصناعــة 
اإلسمنت.

الكهرباء والغاز والمياه

تشــمل هــذه الفئــة جميــع األنشــطة المتعلقــة بتوليــد القــوى الكهربائيــة مــن مصــادر الطاقــة المختلفــة ونقلهــا 
باألنابيــب وتوزيعهــا بغــرض االســتهالك المنزلــي أو لألغــراض التجاريــة والصناعيــة. كمــا  تشــمل إنتــاج الغــاز 
المســتخدم فــي المنــازل وتعبئتــه وبيعــه وتوزيعــه للغيــر وعمليــات الميــاه التــي تشــمل الميــاه الصالحــة للشــرب 
مــن مصادرهــا فــي الطبيعــة أو مــن ميــاه البحــر عــن طريــق إزالــة ملوحتهــا  فــي محطــات التحليــة وتنقيتهــا 

ونقلها باألنابيب وتوزيعها لالستهالك المنزلي أو التجاري أو الصناعي.

التشييد والبناء

تشــمل هــذه الفئــة أعمــال المقــاوالت العامــة وهــي الكيانــات التــي تقــوم بعمليــات التحضيــر لموقــع البنــاء 
كالــردم والتســوية وحفــر األساســات والهــدم ومــا إليهــا والقيــام بعمليــات اإلنشــاء والتعديــل وإصــالح األبنيــة 
ــة األخــرى كالطــرق والجســور والموانــئ والمطــارات  علــى اختــالف اســتخداماتها، وكذلــك اإلنشــاءات المدني
والســدود وغيرهــا مــن اإلنشــاءات. ويعتبــر مــن قبيــل ذلــك تركيــب المعــدات واألجهــزة واألنظمــة المختلفــة 
لألبنيــة وكذلــك التمديــدات الصحيــة والتمديــدات الكهربائيــة وعمليــات النجــارة والدهــان والطــالء والزخرفــة 

وعمليات ترميم األبنية .

مقاوالت الصيانة 
والتشغيل

تشمل هذه الفئة نشاط أعمال الصيانة والتشغيل في جميع القطاعات.

تجارة الذهب
والمجوهرات

تشمل هذه الفئة نشاط بيع الذهب والمجوهرات.

الصيدليات

تشمل هذه الفئة الصيدليات بجميع أنواعها

الوصف النشاط

دليل برنامج نطاقات
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خدمات التغذية

تشــمل هــذه الفئــة المطاعــم العاديــة أو التــي تقــدم الوجبــات الســريعة  وكذلــك المقاهــي ومحــالت 
بيع الوجبات الخفيفة والعصير والمثلجات وتشمل أيضا محالت الطبخ حسب الطلب (المطابخ).

الوصف النشاط

الترفيه والسياحة

تشــمل هــذه الفئــة مكاتــب الســفر والســياحة ومتاحــف اآلثــار والعلــوم والمكتبــات، والكيانــات التــي 
تقدم خدمات الترفيه مثل المالهي وخدمات التسلية والمنتجعات.

النقل البري للركاب خارج 
المدن والنقل الدولي 

تشمل هذه الفئة عمليات النقل البري للركاب خارج المدن والنقل الدولي. 

النقل البري للركاب داخل 
المدن

تشمل هذه الفئة عمليات النقل البري للركاب داخل المدن.

النقل البري للبضائع 
داخل المدن

تشمل هذه الفئة عمليات النقل البري للبضائع داخل المدن.

النقل البري للبضائع خارج 
المدن والنقل الدولي

المــدن  خــارج  للبضائــع  البــري  النقــل  الفئــة عمليــات  هــذه  تشــمل 
والنقل الدولي.

قطاع خاص

دليل برنامج نطاقات
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التأمين وخدمات 
األعمال

تشــمل هــذه الفئــة التأميــن بأنواعــه باإلضافــة إلــى وســطاء ووكالء التأميــن ووســطاء التوريــد 
والتصدير.

المؤسسات المالية

تشــمل هــذه الفئــة المؤسســات الماليــة التــي تعمــل بالنشــاط المصرفــي كالمصــارف ومؤسســات 
ــة  ــات المصرفي ــة المرتبطــة بالعملي االئتمــان واالدخــار، والمؤسســات التــي تقــدم الخدمــات المالي
الســوق  مــن هيئــة  لهــم  المرخــص  كمــا تشــمل األشــخاص  العمــالت  كاســتبدال  واالســتثمارية 

المالية.

االتصاالت

 تشــمل هــذه الفئــة خدمــات االتصــاالت الســلكية والالســلكية للشــبكات العامــة والخدمــات البريديــة 
التي تتضمن تبادل الرسائل ونقلها وتسجيلها.

الوصف النشاط

النقل البحري

تشمل هذه الفئة جميع العمليات المتصلة بالنقل البحري كنقل الركاب وشحن البضائع.

النقل الجوي

تشمل هذه الفئة جميع أنواع النقل الجوي.

تشــمل هــذه الفئــة جميــع أنــواع التخزيــن وتأجيــر المخــازن، كصوامــع الغــالل والمخــازن العامــة ومخــازن 
األسمدة

التخزين

دليل برنامج نطاقات
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مكاتب التحصيل 
وخدمات العقارات

مكاتــب التحصيــل هــي مكاتــب تالحــق ســداد الديــون المســتحقة علــى األفــراد والشــركات. وخدمــات العقــارات 
هــي خدمــات كل شــيء ثابــت فــي مكانــه ممــا ال يمكــن نقلــه دون تلــف، أي األراضــي والمبانــي واألشــجار 

التي تتصل باألرض.

الخدمات االستشارية 
واألعمال

تشمل هذه الفئة نشاط تقديم االستشارات وخدمات األعمال.

الخدمات الجماعية 
واالجتماعية

تشمل هذه الفئة نشاط تقديم خدمات اجتماعية أو جماعية للجمهور واألندية الرياضية.

مكاتب الخدمات العامة 
(التعقيب)

 تشمل هذه الفئة أعمال التعقيب لألفراد والمنشآت لدى الجهات الحكومية.

الخدمات الشخصية

تشمل هذه الفئة  نشاط الخدمات الشخصية  لألفراد.

الوصف النشاط

وكالء االستقدام 
األهلية

تشــمل هــذه الفئــة نشــاط االســتقدام األهلــي المرخــص لهــا مــن الــوزارة للتوســط فــي اســتقدام 
العمالة الوافدة من الخارج

دليل برنامج نطاقات



3. تصنيف النطاقات

05 23

ورش ومحالت الصيانة

الســيارات،  أو  األجهــزة  الصيانــة وإصــالح  الفئــة خدمــات  تشــمل هــذه 
وأعمال الديكور والتنجيد والستائر.

الطباعة
والنشر واإلعالم

تشمل هذه الفئة األنشطة التي تدخل ضمن إطار أعمال النشر  والتوزيع واإلعالم

المختبرات

تشمل هذه الفئة المنشآت التي تقوم بأعمال الفحص والتحليل سواء باستخدام األجهزة أو يدويا

الكليات الصحية

تشمل هذه الفئة الكليات الصحية. 

الوصف النشاط

الخدمات الصحية

تشــمل هــذه الفئــة المنشــآت الصحيــة التــي ترخــص مــن الســلطات المختصــة لكــي تقــدم الخدمــات العالجيــة 
والطبيــة والوقائيــة، كالعيــادات الطبيــة والمستشــفيات العامــة والمتخصصــة والمراكــز الصحيــة ودور النقاهــة 
ومراكــز التأهيــل الطبــي ومراكــز الفحوصــات التشــخيصية واألشــعة وغيرهــا مــن الكيانــات التــي تقــدم خدمــات 
والمستشــفيات  البيطريــة  العيــادات  الفئــة  هــذه  تشــمل  كمــا  البديــل،  الطــب  ومراكــز  مســاندة،  طبيــة 

المتخصصة لعالج الحيوانات.

المعاهد

تشــمل هــذه الفئــة المعاهــد التــي تقــوم بخدمــات التعليــم، وكذلــك معاهــد التدريــب والتأهيــل 
المهني.

دليل برنامج نطاقات
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مدارس أهلية بنين 
وبنات

تشــمل هــذه الفئــة مــدارس البنيــن بمراحلهــا المختلفــة االبتدائيــة والمتوســطة والثانويــة ومــدارس 
البنات بمراحلها المختلفة االبتدائية والمتوسطة والثانوية المسجلة تحت نفس الكيان.

الوصف النشاط

مدارس أجنبية

تشــمل هــذه الفئــة المــدارس التــي تطبــق المناهــج الدوليــة ويســتثنى منهــا المــدارس التابعــة  
لسفارات أجنبية

مدارس أهلية بنين

تشمل مدارس البنين بمراحلها المختلفة االبتدائية والمتوسطة والثانوية.

رياض األطفال

تشمل هذه الفئة رياض األطفال.

مدارس أهلية بنات

تشمل مدارس البنات بمراحلها المختلفة االبتدائية والمتوسطة والثانوية.

الكليات الجامعية

تشمل هذه الفئة التعليم  العالي والجامعي للكليات التي تقوم بخدمات التعليم الجامعي.

دليل برنامج نطاقات
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الخرسانة الجاهزة

تشــمل هذه الفئة جميع األنشــطة والعمليات التي تزاولها المنشــآت بهدف إنتاج وصناعة الخرســانة 
الجاهزة.

تقنية المعلومات

تشمل هذه الفئة المنشآت العاملة في مجال تقنية المعلومات

الحجر والجرانيت 
والطوب

تشمل المنشآت التي تمارس نشاط تصنيع ومعالجة وتقطيع الحجر والجرانيت والطوب

الوصف النشاط

تشمل كيانات محطات الوقود.

محطات الوقود

تشــمل هــذه الفئــة المنشــآت التــي تديــر مرافــق مخصصــة لإلقامــة القصيــرة، مثــل الفنادق والشــقق 

المفروشــة ودور الشــباب وغيرهــا مــن  المنشــآت التــي تقــوم بتوفيــر خدمــة اإلقامــة للغيــر بمقابــل أو 

باإليجار.

اإليواء والفنادق

مكاتب التوظيف 
األهلية

تخصصاتهــا  بمختلــف  الوطنيــة  العمالــة  توظيــف  فــي  التوســط  عمليــة  الفئــة  هــذه  تشــمل 
ومستوياتها في القطاع الخاص.

دليل برنامج نطاقات
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مراكز ذوي اإلعاقة

تشمل هذه الفئة مراكز ذوي اإلعاقة.

مراكز ضيافة األطفال

تشمل هذه الفئة مراكز ضيافة األطفال.

السلع والخدمات 
النسائية

تشــمل هــذه الفئــة األنشــطة النســائية فــي تجــارة الجملــة والتجزئــة كتجــارة األقمشــة النســائية، تجــارة 
المالبــس النســائية الجاهــزة  والكماليــات، تجــارة األحذيــة والحقائــب والمصنوعــات الجلديــة، تجــارة 
العطــور وأدوات التزييــن. واألنشــطة النســائية فــي الخدمــات الجماعيــة واالجتماعيــة والشــخصية 
كالمطاعــم، المقاهــي النســائية، مراكــز الحميــة، مراكــز التصويــر النســائية، قصــور األفــراح، مراكــز 

تجهيز األفراح والمناسبات.

مراكز التزيين ومشاغل 
الخياطة النسائية

خياطــة  التزييــن ومراكــز  للســيدات وصالونــات  الشــعر  قــص  مراكــز  علــى  النشــاط  هــذا  يشــمل 
المالبس النسائية.

محالت الغاز

وتشمل هذه الفئة محالت بيع الغاز للجمهور

معاهد الشراكات 
االستراتيجية

تشمل هذه الفئة  مجاالت التدريب التي  يتم  استقطابها  من دول متقدمة مختلفة.

الوصف النشاط

دليل برنامج نطاقات
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حراسات أمنية

تشمل هذه الفئة خدمات الحراسة األمنية.

نقل الحجاج والمعتمرين

تشمل هذه الفئة منشآت نقل الحجاج والمعتمرين.

صناعة المصوغات 
والمجـوهرات

وســـك النقـــود 

تشــمل هــذه الفئــة صناعــة المصوغــات الذهبيــة واألحجــار الكريمــة والمعــادن الثمينــة والمجوهــرات 
وسك النقود.

مقاوالت النظافة 
واإلعاشة

تشمل هذه الفئة أعمال النظافة وكذلك أعمال اإلعاشة في جميع القطاعات 

مصانع األلبان

وتشمل هذه الفئة صناعة األلبان ومشتقاتها.

المخابز وتجارة الخبز

تشمل هذه الفئة المخابز وتجارة الجملة والتجزئة بالخبز بأنواعه.

دليل برنامج نطاقات
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التصنيع - صناعات المواد الغذائية 
والبالستيك والنسيج، وموادالبناء، 
والنجارة وآالتها، واألجهزة المنزلية 

وتوابعها

تشــمل هــذه الفئــة  قطــاع المنشــآت التــي تعمــل فــي عمليــات التصنيــع كافــة المــواد المتعلقــة بالمــواد 
الغذائيــة (مثــل الزيــوت والســكر) والبالســتيك/المطاط (مثــل اإلطــارات (دواليــب الســيارات) ومــواد التعبئــة 
اإلســمنت  (مثــل  البنــاء  ومــواد  واألحذيــة)،  الجلديــة  األلبســة  (مثــل  النســيج  وصناعــات  والتغليــف) 
والســيراميك)، وأدوات النجــارة واألشــغال الخشــبية (مثــل األثــاث)، واألجهــزة المنزليــة (مثــل المعــدات 

الكهربائية المنزلية (السلع البيضاء)، واآلالت الكهربائية) وتوابعها (مثل البراغي والقدور والمقالي).

تجارة الجملة والتجزئة - األلبسة 
وتوابعها، ووسائل النظافة، والسلع 

واألجهزة المنزلية، والسيارات، 
واآلالت ومواد البناء

تشــمل هــذه الفئــة قطــاع الموزعيــن وتجــار التجزئــة ذوي الصلــة عمومــًا بالســلع االســتهالكية فــي 
مجــال األلبســة (مثــل األحذيــة والمالبــس) وتوابعهــا (مثــل الحقائــب والســاعات) ووســائل النظافــة 
الشــخصية (مثــل مــواد التجميــل والعطــورات) والســلع المنزليــة (مثــل أدوات التنظيــف) واأللعــاب 
وقطــع  المركبــات  (مثــل  والســيارات  الكهربائيــة)  واألجهــزة  البيضــاء  الســلع  (مثــل  واألجهــزة 
المقاوليــن  (مثــل  والبنــاء  والبطاريــات)  الطبيــة  اآلالت  (مثــل  اآلالت  جانــب  إلــى  الغيار/التبديــل) 

واألدوات الكهربائية الخاصة بالبناء) 

تجـــــزئة

تجارة الجملة والتجزئة - المواد الكيميائية 
والزيوت المعدنية، والمواد الغذائية 
والزراعة، واألقمشة، ومواد البناء 

والمعادن، واألثاث واللوازم المكتبية

ــل  ــة (مث ــة عمومــًا بالمــواد الكيميائي ــة ذوي الصل ــة  قطــاع الموزعيــن وتجــار التجزئ تشــمل هــذه الفئ
والمــواد  الوقــود)  مــن  أخــرى  وأنــواع  البتــرول  (مثــل  المعدنيــة  والزيــوت  واألســمدة)  الدهانــات 
الغذائيــة (مثــل المــواد الغذائيــة المعّلبــة والحلويــات) والزراعــة (مثــل األعــالف الحيوانيــة والماشــية) 
واألقمشــة (مثــل الجلــد والقطــن) ومــواد البنــاء (مثــل الحجــر الجيــري واإلســمنت) والمعــادن (مثــل 
الحديــد والنحــاس) إلــى جانــب األثــاث (مثــل الســجاد واألثــاث الخشــبي) واللــوازم المكتبيــة (مثــل 

الورق والكرتون)

تجـــــزئة

الوصف النشاط

المغاسل

وتشمل هذه الفئة المغاسل اليدوية واألوتوماتيكية. 

التصنيع - تصنيع المعادن، الصناعات 
الكيميائية وقطاع النقل، التصنيع العام 

للسلع االستهالكية وغيرها

ــة المتعلقــة  تشــمل هــذه الفئــة قطــاع المنشــآت التــي تعمــل فــي مجــال التصنيــع وأعمــال الصيان
بتصنيــع المعــادن (مثــل صناعــة الحديــد والصفائــح المعدنيــة) وصناعــة المــواد الكيميائيــة (مثــل 
األســمدة والدهانــات) وقطــاع المواصــالت وصناعــة وســائل النقــل (مثــل الســيارات والســكك 
ــة (مثــل أجهــزة الراديــو  ــع بشــكل عــام للســلع االســتهالكية اإللكتروني ــة) إلــى جانــب التصني الحديدي

والتلفزيون) وغيرها (مثل المصاعد والمكّيفات) 

التصنيع - البالستيك ، المشروبات المعبأة في 
زجاجات أو المواد المصطنعة التي تستعمل 

لمرة واحدة 

تشــمل هــذه الفئــة قطاعــات التصنيــع للمــواد البالســتيكية و أنــواع المشــروبات المعبــأة فــي 
زجاجــات و المــواد المصطنعــة و المنتجــات نصــف مصنعــة أو شــبة مصنعــة آو تجديــد المــواد 

المصنعة أو اعادة تصنيعها أو اصالحها . 

دليل برنامج نطاقات



3. تصنيف النطاقات

05 29

وكالء األدوية

األدويــة  وكالت  مــن  أي  علــى  الحاصلــة  المنشــآت  الفئــة  هــذه  وتشــمل 
المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء

الصاالت
والمراكز الرياضية

وتشــمل هــذه الفئــة منشــآت الصــاالت والمراكــز الرياضيــة المرخصــة مــن قبــل 
الهيئة العامة للرياضة .

كيانات مجمعة

تصنيــف الكيانــات المجمعــة الصغيــرة ( أ ) إلــى نطاقــات ( أحمــر ، أصفــر ، أخضــر بأنواعــه، 

بالتيني ) والمتضمنة أكثر من 5 عمال في أنشطة اقتصادية مختلفة.
حجم صغير

فئة أ
حجم صغير

فئة أ
حجم صغير

فئة أ

 5

بيع الهواتف المحمولة وصيانتها

تشمل هذه الفئة المنشآت التي تقوم ببيع وصيانة أجهزة الجواالت وملحقاتها.

الوصف النشاط

خدمات الترجمة

تشمل هذه الفئة مراكز خدمات الترجمة

دليل برنامج نطاقات



30 دليل برنامج نطاقات02



3105

النطاقات4

أحمرأصفرأخضر منخفضأخضر متوسطأخضر مرتفعبالتيني

نشاط التجزئة
حجم متوسط أ

نشاط التجزئة
حجم متوسط أ

نشاط التجزئة
حجم متوسط أ

نشاط التجزئة
حجم متوسط أ

نشاط التجزئة
حجم متوسط أ

نشاط التجزئة
حجم متوسط أ

نشاط التجزئة
حجم متوسط أ

نشاط التجزئة
حجم متوسط أ

نشاط التجزئة
حجم متوسط أ

نشاط التجزئة
حجم متوسط أ

نشاط التجزئة
حجم متوسط أ

نشاط التجزئة
حجم متوسط أ

نشاط التجزئة
حجم متوسط أ

نشاط التجزئة
حجم متوسط أ

نشاط التجزئة
حجم متوسط أ

نشاط التجزئة
حجم متوسط أ

نشاط التجزئة
حجم متوسط أ

نشاط التجزئة
حجم متوسط أ

نشاط التجزئة
حجم متوسط أ

نشاط التجزئة
حجم متوسط أ

نشاط التجزئة
حجم متوسط أ

نشاط التجزئة
حجم متوسط أ

نشاط التجزئة
حجم متوسط أ

نشاط التجزئة
حجم متوسط أ
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ــى  ــابه)) إل ــم متش ــاط وحج ــه ((نش ــل كل حزم ــات داخ ــف الكيان ــوزارة بتصني ــوم ال تق  

درجــات متفاوتــة  حســب نســب التوطيــن المقــررة علــى كل فئــة، وفيمــا يلــي تصنيــف ألــوان 

النطاقات وما ترمز له.

أ. تعريف النطاقات

أخضر مرتفع

منشأة

يشـــمل الكيانـــات التي يكون 
متوسط نسب التوطين فيها 
يقـــع ضمـــن الثلـــث األعلـــى 
التوطيـــن  نســـبة  حســـب 

المطلوبة للنطاق األخضر)

البالتيني

منشأة

الكيانـــات الواقعـــة فـــي هذا 
الكيـــانــــات  هـــــي  النطــــــاق 
المتميزة في التوطين والتي 

استحقت هذا النطاق.

ا�صفر

منشأة

 يتضمـــن الكيانـــات التـــي لم 
التوطيــــــن  نسبـــــــة  تحقــــــق 
بكيانـــات  مقارنـــة  المطلوبـــة 
اقتصاديـــًا  نشـــاطًا  تمـــارس 

وحجم مشابه.

ا�حمر

منشأة

األقـــل  الكيانـــات  يتضمـــن  
التوطيــــــن  فــــي  واألســـوأ 
تمـــارس  بكيانـــات  مقارنـــة 
وحجـــم  اقتصاديـــًا  نشـــاطًا 

مشابه.

أخضر متوسط

منشأة

يشـــمل الكيانـــات التي يكون 
متوسط نسب التوطين فيها 
يقـــع ضمن الثلث المتوســـط 
التوطيـــن  نســـبة  حســـب 

المطلوبة للنطاق األخضر).

أخضر منخفض

منشأة

(يشـــمل الكيانات التي يكون 
متوسط نسب التوطين فيها 
يقع ضمـــن الثلث المنخفض 
التوطيـــن  نســـبة  حســـب 

المطلوبة للنطاق األخضر).

ا�خضر

منشأة

وتعـــد المنشـــآت فـــي هـــذا 
الكيـــان فـــي النطـــاق اآلمن ، 
وينقســـم إلى ثالثة نطاقات 

حسب نسب التوطين: 

دليل برنامج نطاقات



مالحظات
مهّمــــة! 

مالحظة فيما يتعلق بالكيانات الصغيرة (أ):

3305

هـــو الكيـــان الذي يوجـــد لديـــه على األقـــل عامل ســـعودي واحد 
مســـجل في المنشـــأة وتم تســـجيل صاحب العمل السعودي أو 
العامـــة  المؤسســـة  لـــدى  الكيـــان  الســـعودي لصالـــح  الشـــريك 

للتأمينات االجتماعية. 

هـــو الكيـــان الذي ال يوجد لديـــه على األقل عامل ســـعودي واحد 
مســـجل في المنشـــأة ولم يتم تسجيل صاحب العمل السعودي 
أو الشـــريك الســـعودي لصالـــح الكيـــان لـــدى المؤسســـة العامة 

للتأمينات االجتماعية.

أحمر صغير (أ): 

أخضر صغير(أ): 
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تقــوم الــوزارة بنــاء علــى ضوابــط تقديــم الخدمــات الموضحــة أدنــاه بتقديــم عــدد   

مــن التســهيالت للمنشــآت بنــاء علــى النطــاق الــذي تقــع فيــه المنشــأة ، وفيمــا يلــي قائمــة 

بأهم الخدمات المقدمة للمنشآت بحسب نطاقها 

اســتقبال طلبــات رصيــد التأشــيرات ألي مهنــة يطلبهــا صاحــب العمــل، علــى أن يراعــى فــي ذلــك المهــن 
المستثناة بقرارات مجلس الوزراء أو بأوامر سامية. 

فترة انتظار عرض الوظائف في بوابة طاقات أسبوعين.  

القــدرة علــى تغييــر مهــن العمالــة الوافــدة التــي تعمــل لديهــا إلــى مهــن أخــرى باســتثناء المهــن المســتثناة 
بقــرارات مجلــس الــوزراء أو بأوامــر ســامية مــع مراعــاة متطلبــات تغييــر المهنــة الــواردة فــي أحــكام الدليــل 

الموحد لخدمات العمالء.

ــي تعمــل لديهــا بغــض النظــر عــن مــدة إقامتهــا  ــة الوافــدة الت ــد رخــص العمــل للعمال ــى تجدي القــدرة عل
شريطة أال يزيد المتبقي في إقامة العامل عن ستة أشهر عند التجديد.

إمكانية نقل الخدمات للعمالة الوافدة من أي نطاق بحسب ضوابط هذه الخدمة.

النطاق ا�خضر المرتفع

34

ب. خدمات وزارة العمل والتنمية االجتماعية لكل نطاق

اســتقبال طلبــات رصيــد تأشــيرات ألي مهنــة يطلبهــا صاحــب العمــل، علــى أن يراعــى فــي ذلــك المهــن 
المستثناة بقرارات مجلس الوزراء أو بأوامر سامية.

فترة انتظار عرض الوظائف في بوابة طاقات أسبوع واحد فقط.

القــدرة علــى تغييــر مهــن العمالــة الوافــدة التــي تعمــل لديهــا إلــى أي مهنــة أخــرى عــدا المهــن المســتثناة 
بقــرارات مجلــس الــوزراء أو بأوامــر ســامية مــع مراعــاة متطلبــات تغييــر المهنــة الــواردة فــي أحــكام الدليــل 

الموحد لخدمات العمالء.

ــي تعمــل لديهــا بغــض النظــر عــن مــدة إقامتهــا  ــة الوافــدة الت ــد رخــص العمــل للعمال ــى تجدي القــدرة عل
شريطة أال يزيد المتبقي في إقامة العامل عن ستة أشهر عند التجديد.

إمكانية نقل الخدمات للعمالة الوافدة من أي نطاق بحسب ضوابط هذه الخدمة.

النطاق البالتيني 
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إيقاف استقبال طلبات الحصول على تأشيرات جديدة.

القــدرة علــى تغييــر مهــن العمالــة الوافــدة التــي تعمــل لديهــا إلــى مهــن أخــرى باســتثناء المهــن المســتثناة 
بقــرارات مجلــس الــوزراء أو بأوامــر ســامية مــع مراعــاة متطلبــات تغييــر المهنــة الــواردة فــي أحــكام الدليــل 

الموحد لخدمات العمالء.

ــا  ــي تعمــل لديهــا بغــض النظــر عــن مــدة إقامته ــة الوافــدة الت ــد رخــص العمــل للعمال ــى تجدي القــدرة عل
شريطة أن ال يزيد المتبقي في إقامة العامل عن ستة أشهر عند التجديد.

يســمح بنقــل خدمــات العمالــة الوافــدة للنطــاق األخضــر المنخفــض، إذا كان العامــل منقــول مــن منشــأة 
فــي النطــاق األخضــر المنخفــض فمــا دون، أو كان النقــل ال يتطلــب موافقــة صاحــب العمــل الحالــي 

للعامل للوافد.

إيقاف استقبال طلبات الحصول على تأشيرات جديدة.

عدم السماح بنقل خدمات العمالة الوافدة إليها.

عدم السماح بتغيير مهن العمالة الوافدة التي تعمل لديها

النطاق ا�خضر المنخفض

النطاق ا�صفر

ب. خدمات وزارة العمل والتنمية االجتماعية لكل نطاق

3505

إيقاف استقبال طلبات الحصول على تأشيرات جديدة.

القــدرة علــى تغييــر مهــن العمالــة الوافــدة التــي تعمــل لديهــا إلــى مهــن أخــرى باســتثناء المهــن المســتثناة 
بقــرارات مجلــس الــوزراء أو بأوامــر ســامية مــع مراعــاة متطلبــات تغييــر المهنــة الــواردة فــي أحــكام الدليــل 

الموحد لخدمات العمالء.

القــدرة علــى تجديــد رخــص العمــل للعمالــة الوافــدة التــي تعمــل لديهــا بغــض النظــر عــن مــدة إقامتهــا 
شريطة أال يزيد المتبقي في إقامة العامل عن ستة أشهر عند التجديد.

إمكانية نقل الخدمات للعمالة الوافدة من أي نطاق بحسب ضوابط هذه الخدمة.

النطاق ا�خضر المتوسط

ــة الوافــدة التــي تعمــل لديهــا وأمضــت مــدة  ــد رخــص العمــل للعمال عــدم الســماح بتجدي
إجماليــة (٢)  ســنتين أو أكثــر داخــل المملكــة بغــض النظر عــن المدة التي أمضاها الوافد عند 
صاحــب العمــل الحالــي. ويعتبــر تاريــخ بدايــة أول رخصــة عمــل هــو بدايــة الســنتين للوافــد 

الذي كان مقيما قبل ذلك في المملكة.

عدم السماح بإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة الجديدة.

دليل برنامج نطاقات
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ب. خدمات وزارة العمل والتنمية االجتماعية لكل نطاق

النطاق ا�حمر

عدم السماح بتغيير مهن العمالة الوافدة التي تعمل لديها.
عدم السماح بنقل خدمات العمالة الوافدة إليها.

عدم السماح بطلب أي تأشيرات جديدة.
عدم السماح بإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة الجديدة.

عدم السماح بفتح ملف لمنشأة جديدة أو فرع جديد.
عدم السماح بتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها.

مالحظات
مهّمــــة! 

فـــي حـــال وجود منشـــأة أو فرد يمتلك أكثر من كيان يعامل كل كيـــان على حدة، و يمنح الكيان 
الـــذي يقع فـــي النطاق األخضر المرتفع فأكثر القدرة على االســـتقدام حتـــى وإن كان صاحب 

العمل لديه كيان آخر يقع في النطاق األحمر أو األصفر.

ــة الوافــدة التــي تعمــل لديهــا وأمضــت مــدة  ــد رخــص العمــل للعمال عــدم الســماح بتجدي
إجماليــة (٢)  ســنتين أو أكثــر داخــل المملكــة بغــض النظر عــن المدة التي أمضاها الوافد عند 
صاحــب العمــل الحالــي. ويعتبــر تاريــخ بدايــة أول رخصــة عمــل هــو بدايــة الســنتين للوافــد 

الذي كان مقيما قبل ذلك في المملكة.

عدم السماح بإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة الجديدة.

النطاق ا�صفر

دليل برنامج نطاقات
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طريقة حساب5
نطاق الكيان

دليل برنامج نطاقات



6 أوالً: الكيانات القائمة لـ 6 عمال فأكثر 

ثانياً: الكيانات المجمعة �كثر من 6 عمال 6

ثالثاً: كيانات قائمة أو مجمعة تحتوي أقل من 5 عمال  5

0238

طريقة حساب الكيان

يتــم تصنيــف الكيــان فــي النطــاق األحمــر، أو األصفــر، أو األخضــر بألوانــه، أو البالتينــي حســب نســبة التوطيــن 
المحــددة لــكل حزمــة (نشــاط وحجــم)، وســيتم التعامــل مــع كل كيــان يخضــع لهــذه اآلليــة بحســب جــداول النســب 

   http://nitaqat.mlsd.gov.sa المنشورة على موقع وزارة العمل والتنمية االجتماعية

يتم تصنيف أنشطة هذه الكيانات المجمعة على النحو التالي: 
أ. يتــم جمــع عمالــة جميــع األنشــطة مختلفــة النشــاط والتــي يقــل عــدد عمالتهــا عــن 6 تحــت نشــاط واحد يســمى بـ 

”كيانات مجمعة " ويتم تصنيف حجمه بناء على المعايير السابق ذكرها في جزء حجم الكيانات. 
ب. يتــم جمــع عمالــة النشــاط المتشــابه فــي حالــة زيــادة عددهــم عــن 6 عمال تحت كيان واحد مســتقل ينطبق عليه 

ما ينطبق على الكيانات القائمة بنفس الحجم والنشاط االقتصادي.
ج. يتــم تصنيــف كل كيــان مجمــع فــي نطاقــه المناســب حســب نســبة التوطيــن المحــددة لـــ نشــاطه وحجمــه 
وســيتم التعامــل مــع كل كيــان مجمــع يخضــع لهــذه اآلليــة بحســب جــداول النســب المنشــورة علــى موقــع وزارة 

http://nitaqat.mlsd.gov.sa العمل والتنمية االجتماعية

تخضع هذه الكيانات للشروط المنصوص عليها في أحكام الدليل الموحد لخدمات العمالء.  ويجب أن يكون لدى 
الكيان عامل ســـعودي واحد على األقل حتى يكون في النطاق األخضر أما إذا افتقد الكيان عامل ســـعودي واحد 
علـــى األقـــل فســـيكون الكيان فـــي النطاق األحمـــر. وتوقف خدمـــات الوزارة المتاحـــة وفق برنامـــج نطاقات عن 
المنشـــأة في حال بقاء المنشـــأة دون وجود ســـعودي واحد على األقل في سجالتها، وذلك لمدة تزيد عن ستة 
أســـابيع خالل فترة آخر ســـتة وعشـــرين أســـبوعًا. وتعاد خدمـــات الوزارة للمنشـــأة الموقفة خدماتهـــا فور تعيين 
سعودي وانخفاض عدد األسابيع إلى أقل من ستة أسابيع خالل فترة آخر ستة وعشرين أسبوعًا السابقة إلعادة 
الخدمات. وإذا بلغ عدد العمالة ســـتة (6 عمال) فأكثر فســـيتم إعادة تقييم الكيان بحسب عدد العمالة الجديدة بناًء 

على اآلليات السابقة.

دليل برنامج نطاقات



مثال توضيحي 1:  
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كيف يتم التعامل مع فرد
يمتلك المؤسسات الفردية التالية:

5نقل =

5تجزئة =

تجـــــزئة

ولها فرع ولها فرع 

5 مقاوالت =

5تجزئة =

تجـــــزئة

ولها فرع 

3 زراعة =

2 = خدمات
عقــــــار

3 خدمات
=عقــــــار 5 خدمات

=شخصية

سوف يتعامل برنامج نطاقات
مع هذه الحالة على النحو التالي:

صاحب عمل

يتم التعامل مع الكيان الثالث (تجزئة)
ككيان صغير فئة (ب) (10 عمال) �ن عدد عمالها 
تجاوز الخمسة

عدد العمـــالـــةالكــيـــــان

5

5

3

5

5=3+2

10=5+5

نقل

مقاوالت

تجزئة

زراعة

خدمات شخصية 

خدمات عقار

يتم تجميع الكيانات التي ال يتجاوز عدد عمالها 5
تحت رقم هوية صاحب العمل بغض النظر عن النشاط كالتالي

خدمات
عقــــــار

يتم تعريف الكيانات التابعة للمالك بحسب عدد العمالة
والنشاط كما هو موضح بالجدول التالي

3 5زراعة = عقار = 55نقل = 5مقاوالت = خدمات
=شخصية ++++=23

عامل

ويتم التعامل مع صاحب العمل 
حسب اÈلية الثانية

مجمعة صغيرة فئة (ب) العدد 

.23

دليل برنامج نطاقات



تجـــــزئة

7=تجزئة

ولها فرع 

حراسات
322=أمنيـــــة 

ولها فرع 

832=مقاوالت

تجـــــزئة

5=تجزئة

3 زراعة =

ستتعامل الوزارة مع صاحب العمل كالتالي:

صاحب عمل

0240

مثال توضيحي 2:  
مالك يمتلك المؤسسات الفردية التالية

 كيان الحراسات ا�منية
(الحجم متوسط فئة (ج) 322 عامالً)

 كيان المقاوالت
(الحجم كبير 832 عامالً) 

كيان التجزئة
الحجم صغير فئة (ب) (12 عامالً) 

كيان زراعة
(الحجم صغيرة فئة (أ) 3 عمال) 

بحسب ما ينطبق على
الكيانات القائمة لـ 6 عمال فأكثر

بحسب ما ينطبق
على الكيانات القائمة  لـ 

6 عمال فأكثر

بحسب على ما ينطبق 
على الكيانات المجمعة 

�كثر من 6 عمال

بحسب ما ينطبق على
الكيانات المستقلة أو 

المجمعة وتحتوي أقل 
من 5 عمال

حراسات
832=مقاوالت322=أمنيـــــة 

تجـــــزئة

123=تجزئة زراعة =

دليل برنامج نطاقات



21=مقاوالت خدمات
=عقــــــار 2 خدمات

=شخصية

سوف يتعامل برنامج نطاقات
مع هذه الحالة على النحو التالي:

صاحب عمل

عدد العمـــالـــةالكــيـــــان

2

2

1

مقاوالت

خدمات شخصية 

عقار

يتم التعامل مع الكيان ككيان صغير مجمع فئة (أ)
(5 عمال) �ن عدد عماله لم يتجاوز خمسة عمال.

خدمات
عقــــــار

يتم تعريف الكيانات التابعة للمالك
بحسب عدد العمالة والنشاط كما هو موضح بالجدول التالي:

كيف يتم التعامل مع فرد
يمتلك المؤسسات الفردية التالية:

05 41
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نأمل منكم زيارة الرابط أدناه لالطالع على النسخة المحدثة
من جدول نسب التوطين لبرنامج نطاقات المطلوبة 

مثال توضيحي 3:  

دليل برنامج نطاقات
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منشأة

كيف تقيّم6
الوزارة التوطين

لدى المنشآت

دليل برنامج نطاقات02



4305

كيف تقيّم الوزارة التوطين لدى المنشآت

           ستعتمد الــــوزارة فــــي حســــاب نســــبة التوطيــن علــى قواعــد البيانــات لــدى مركــز 

المعلومات الوطني بوزارة الداخلية والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية كالتالي:

يقوم برنامج نطاقات بالحصول على معلومات عمالة المنشآت وذلك لغرض حساب نسبة التوطين كالتالي: أوالً

عـــدد العمالـــة الســـعودية المســـجلة فـي المؤسسـة العامـة للتأمينـات االجتماعيـة، حيـث يتـم احتسـاب 
العامـل بسـعودي كامـل فـور تسـجيله فـي المؤسسـة العامـة للتأمينـات االجتماعيـة، مـع األخـذ بعيـن 

االعتبار معايير حساب الفئات الخاصة ((راجع قسم معايير حساب الفئات الخاصة)). 

عدد العمالة الوافدة المسجلة في مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية. 

ً ثالثا

يتـم تحديـد نطـاق الكيـان فـي برنامـج نطاقـات وفقـًا لما يلي:

بناًء على معامل نسبة التوطين الذي يتم احتسابه لكل كيان يتم تحديد نطاق الكيان من خالل 
مطابقة نشاط الكيان، حجم الكيان ومعامل نسبة التوطين مع جدول  النسب المعرف ببرنامج 

نطاقات. وتنحصر النطاقات في واحدة مما يلي (بالتيني - أخضر مرتفع - أخضر متوسط - أخضر 
منخفض – أصفر- أحمر)

ً رابعا

عنــد نمــو الكيانــات الصغيــرة (أ) التــي لديهــا خمســة عمــال فأقــل ليصبــح عــدد العامليــن ســتة فأكثــر 
فســـوف يدخـــل فـــي حـــدود نطاقـات وبالتالـــي يتـم حسـاب متوسـط عـدد العامليـن السـعوديين بـذات 
الطريقـــة الـــواردة فـــي ثانيـــا عنـــد تحديـــد نطـــاق الكيـــان، ويتـــم تحديـــد نطاقـــه بنـــاء علـــى معامل نســـبة 

التوطيـن المطلوبة حسب معايير نطاقات في وقت تغير حجم الكيان

بعد الحصول على معلومات العمالة يتم استخدامها
لحساب معامل نسبة التوطين لÍسبوع الحالي، وتتم بالطريقة التالية:

ثانياً

يتــم حســـاب متوســـط عــدد العمالــة الســـعودية ومتوســـط عــدد العمالــة الوافــدة لــدى كل منشــأة خــالل 26 أســـبوعًا 
سـابقة أو عدد األسابيع المتاحة للكيان باألسبوع الحالي إذا كان عمر الكيان أقل من 26 أسبوع.

تشمل حسابات متوسط أعداد العمالة جميع هذه الفئات لكل منشأة:
متوسط السعوديين الطبيعيين 

متوسط الوافدين 
متوسط الحاالت الخاصة 

يتم تجميع متوسطات السعوديين ككل ومتوسطات الوافدين ككل لكل منشأة واالحتفاظ بها لالستخدام في 
إجراء حساب الحدود القصوى للحاالت الخاصة كما سيتم توضيحها الحقًا بالوثيقة.

100  X
مجموع متوسطات العمالة 

السعودية بمنشآت الكيان

مجموع متوسطات العمالة 
السعودية بمنشآت الكيان 

مجموع متوسطات العمالة 
الوافدة بمنشآت الكيان  + )( معامل نسبة التوطين =

دليل برنامج نطاقات



مالحظات
مهّمــــة! 

ســـيتم  تحديـــث البيانـــات مرة  كل  نهاية  أســـبوع، ويتم احتســـاب  العامل 
السعودي فور تسجيله في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وذلك 
لـــكل األحجـــام والكيانات بما في ذلك المنشـــآت ذات الحجـــم الصغير التي 

يبلغ عدد العاملين فيها خمسة عمال فأقل.

0244

كيف تقيّم الوزارة التوطين لدى المنشآت

وحيــث أن نطاقــات يتعامــل مــع الكيانــات بشــكل واقعــي، فيتــم احتســاب عــدد العمالــة الوافــدة الفعلــي فــي نســب التوطيــن، عنــد 
وصولهـا إلـى المملكـة وليـس عنـد إصـدار التأشـيرات. كمـا يتـم حـذف الوافـد مـن حسـاب نسـب التوطيـن فـور مغادرتـه المملكـة بتأشـيرة 
خـروج نهائـي أو فـور إلغائـه مـن بيانـات وزارة الداخليـة ومركـز المعلومـات الوطنـي بـوزارة الداخليـة فـي حـال خروجـه بتأشـيرة خـروج وعـودة 
وعـــدم عودتـــه. أمـــا بالنســـبة للعامـــل الســـعودي الجديـــد، فيتـــم احتسـابه مـــن التاريـخ الـذي سـجل فيـه فـي المؤسســـة العامـة للتأمينـات 

االجتماعية بغض النظر عن بداية مزاولة عمله ( أي بدون أثر رجعي) مع األخذ بعين االعتبار الشروط المنصوص عليها سابقا.

ً سادسا

إذا انفصـــل أحـــد الكيانـــات عـــن كيـــان مجمـــع فيتـــم احتســـاب معامــل نســـبة التوطيـــن ككيــان جديــد بحــث 
يتم حساب متوسطات العمالة على حسب أكبر عدد أسابيع متاحة ألي من منشآت الكيان.

ً سابعا

إذا انضـــم كيـــان منفصـــل إلـــى كيـــان مجمـــع فيتـم احتسـاب معامل نسـبة التوطيـن للكيـان المجمـع بعد 
إجراء الحسابات على الكيان المنضم كجزء من الكيان المجمع.

ً ثامنا

يجـــب أن ال تبقـــى المنشـــأة دون وجـــود ســـعودي واحـــد علـــى األقـــل فـــي ســـجالتها وذلـــك لمـــدة تزيـد 
عــــن ســــتة أســــابيع خــــالل فتــــرة آخــــر ســــتة وعشــــرين ً أســــبوعا. حيــــث ســــيؤدي ذلــــك إلــــى إيقــــاف 
خدمــات وزارة العمـل والتنميـة االجتماعيـة المتاحـة وفـق برنامـج نطاقـاتً  آليـا عـن المنشـأة. ومتـى مـا 
تقلـص عـدد األسـابيع بعـد تعييـن سـعودي إلـى أقـل مـن سـتة أسـابيع خـالل فتـرة آخـر سـتة وعشـرينً 

أسـبوعًا السابقة سوف تعاد خدمات وزارة العمل آليا للمنشأة . 

ً خامسا

ــى عــدد  ــاء عل ــن بن ــم احتســاب معامــل نســبة التوطي ــيس، يت ــة التأســ ــات حديثــ ــق بالكيانــ ــا يتعلــ فيمــ
األســابيع المتاحــة ابتــــداء مــــن تاريــــخ التأســـيس، بحيــث يتــم اإلعتمــاد علــى أكبــر عــدد أســابيع متــاح ألي 

من منشآت الكيان ليتم أستخدامه في حساب متوسطات أعداد العمالة

دليل برنامج نطاقات
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أوزان العمالة الوطنية والحاالت الخاصة في البرنامج 

ــل  ــع عام ــن بواق ــبة التوطي ــط نس ــي متوس ــعودي ف ــل الس ــاب العام ــترط الحتس يش  

واحد على أال يقل أجره الشهري عن (3000) ثالثة آالف ريال.

يحســب العامــل الســعودي الذي يســاوي أجره الشــهري (1500) ألف وخمســمائة ريــال بواقع 

نصف عامل عند حساب متوسط نسبة التوطين.

ضوابط احتساب السعوديين في نطاقات: 

ال يحســب العامــل الســعودي الــذي يقــل أجــره الشــهري عــن (1500) ألــف وخمســمائة ريــال عنــد حســاب 
متوسط نسبة التوطين.

يحســب العامــل الســعودي الــذي يكــون أجــره الشــهري أكثــر مــن (1500) ألــف وخمســمائة ريــال وأقــل مــن 
(3000) ثالثة آالف ريال، وفق المعادلة التالية:

يقصــد باألجــر الشــهري هــو مجمــوع األجــر األساســي إضافة لبدل الســكن المســجل لدى المؤسســة العامة 
للتأمينات االجتماعية.

تطبــق أحــكام شــروط احتســاب األجــور الشــهرية علــى جميــع العامليــن غيــر الســعوديين الذيــن يعاملــون 
كسعوديين ألغراض برنامج نطاقات، كمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

النسبة المعتمدة

ا�جر الشهري

-1500

0.5 ?

3000
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استثناء من الفقرة  (9)  يحتسب أول سجين مفرج عنه باثنين حتى لو زاد عن نسبة  %10 عشرة 
بالمائة من عدد العاملين السعوديين.

لغــرض احتســاب الفئــات الخاصــة فــي نســب التوطيــن، ال يحــق للكيــان تجــاوز نســبة  %15خمســة 
القادريــن علــى  التاليــة ذوي اإلعاقــة  للفئــات  العامليــن الســعوديين  بالمائــة مــن عــدد  عشــر 
العمــل، الطــالب، الســجناء المفــرج عنهــم مجتمعــة أو اثنتيــن منهــا، وإذا تجــاوزت هــذه الفئــات 
مجتمعــة أو اثنتيــن منهــا نســبة  %15 خمســة عشــر بالمائــة مــن عدد العاملين الســعوديين، فيتم 
احتســابهم كفئــات خاصــة فــي نســب التوطيــن إلــى الحــد األقصــى بمــا يحقــق مصلحــة الكيــان 
لتحقيــق أعلــى نســبة توطيــن ممكنــة بحيــث تكــون أولويــة الحســاب لــذوي اإلعاقــة القادريــن علــى 
العمــل ثــم يتــم احتســاب كل عامــل إضافــي مــن ذوي اإلعاقــة يزيــد علــى نســبة (%10) عشــرة 
بالمائــة مــن إجمالــي عــدد العامليــن الســعوديين إن وجــد كأي عامــل ســعودي آخــر، ثــم يتــم 
احتســاب الســجناء المفــرج عنهــم واحتســاب كل عامــل إضافــي مــن الســجناء المفــرج عنهــم يزيــد 
على نســبة %10 عشــرة بالمائة من إجمالي عدد العاملين الســعوديين إن وجد أو يزيد مع ذوي 
اإلعاقــة القادريــن علــى العمــل عــن النســبة اإلجماليــة كســعودي واحــد صحيــح، وفــي هاتيــن 

الحالتين تطبق أيضا ضوابط احتساب السعوديين في نطاقات.

اســتثناًء مــن الفقــرة 11 أعــاله، لغــرض احتســاب الفئــات الخاصــة فــي نســب التوطيــن للكيانــات 
العاملــة فــي نشــاط خدمــات التغذيــة، تكون النســبة %40 أربعون بالمائة وتكــون الزيادة لمصلحة 
الطالب فقط بحيث يمكن حســاب ما نســبته %40 أربعون بالمائة من الطالب، وال يحســب من 

زاد منهم في نسبة التوطين.

يحسب العاملون من الفئات الخاصة بواحد في جميع األحوال ألغراض حساب حجم الكيان.

المالك: يتم احتساب المالك بوزن عامل واحد سعودي في نطاقات: 
أ.   أعـــداد المالـــك تحســـب علـــى كيـــان منشـــأة الفـــرع الرئيســـي فقط

ب.يحســـب المالـــك علـــى المنشـــأة فقـــط إذا كان غير مســـجل في أي 
منشأة أخرى كعامل.

ج. فــي حالــة انــه مســجل كمالــك علــى أكثــر مــن منشــأة فإنــه يحســب 
على أقدم منشأة.

 
يتــم احتســاب العامــل مــن مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، بضــرب مجمــوع المتوســط  

X 1 محسوبًا على مجموع متوسطات العمالة السعودية بمنشآت الكيان.

يتــم احتســاب العامــل مــن القبائــل النازحــة ضمــن العمالــة الســعودية بحيــث يضــرب مجمــوع 
 .1 X  المتوسط
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معايير حساب الفئات الخاصة في نسب التوطين:

أوزان العمالة الوطنية والحاالت الخاصة في البرنامج 

يتــم احتســاب العامــل بــدوام جزئــي فــي نســب التوطيــن عــن نصــف عامــل ســعودي لصالــح 
الكيان الذي يعمل لديه، بحد أدنى لألجر الشهري قدره (1500) ألف وخمسمائة ريال، وأن ال يحسب 

في نسبة التوطين لدى أكثر من كيان واحد فقط.

يتــم احتســاب الطالــب فــي نســبة التوطيــن عــن نصــف عامــل ســعودي لصالــح الكيــان الــذي يعمــل 
لديــه، بحــد أدنــى لألجــر الشــهري قــدره (1500) ألــف وخمســمائة ريال، وأن ال  يكون محســوبا في 
نســبة التوطيــن لــدى كيــان آخــر. ويشــترط الحتســاب الطالــب عــدم تجــاوز عــدد العامليــن مــن 
الطالب لدى الكيان نسبة (%10) عشرة بالمائة من عدد العاملين السعوديين فيه. وما تجاوز هذه 

النسبة يحسب بصفر في نسبة التوطين.

اســتثناء ممــا ورد فــي الفقــرة (2) أعــاله، تكــون النســبة (%40) أربعيــن بالمائــة بــدًال مــن (10%) 
عشــرة بالمائــة  بالنســبة للكيانــات العاملــة فــي نشــاط  خدمــات التغذيــة. ومــا تجــاوز هــذه النســبة 

يحسب بصفر في نسبة التوطين.

يتــم احتســاب أول طالــب ســعودي فــي نســب التوطيــن بغــض النظــر عــن النســبة التــي يمثلهــا 
من كامل الموظفين. 

يتــم احتســاب العامــل الســعودي مــن ذوي اإلعاقــة القــادر علــى العمــل فــي نســبة التوطيــن عــن 
(4) أربعة عمال سعوديين لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بحد أدنى لألجر الشهري قدره (3000) 

ثالثة آالف ريال، وأن ال يكون محسوبا في نسبة التوطين لدى كيان آخر.

إذا تجــاوز عــدد العامليــن مــن ذوي اإلعاقــة القادريــن علــى العمــل لــدى الكيــان نســبة %10 عشــرة 
ــم احتســاب كل عامــل مــن ذوي اإلعاقــة  ــه يت ــه، فإن ــن الســعوديين في ــة مــن عــدد العاملي بالمائ

القادر على العمل يزيد عن هذه النسبة كسعودي واحد صحيح.

اســتثناء مــن الفقــرة (6) يحتســب أول ســعودي ذو إعاقــة قــادر علــى العمــل بأربعــة حتــى لــو زاد 
عــن نســبة %10 عشــرة بالمائــة مــن عــدد العامليــن الســعوديين وفــي هــذه الحالــة تطبــق أيضــا 

ضوابط احتساب السعوديين في نطاقات.

ــن اثنيــن  ــم احتســاب العامــل الســعودي مــن الســجناء المفــرج عنهــم فــي النســبة عــن عاملي يت
ســعوديين لصالــح الكيــان الــذي يعمــل لديــه، ولمــدة عاميــن مــن تاريــخ خروجــه مــن الســجن، بحــد 
أدنــى لألجــر الشــهري قــدره 3000 ثالثــة آالف ريــال، وأن ال يكــون محســوبا فــي نســبة التوطيــن 
ــح  ــن كســعودي واحــد صحي ــه فــي نســبة التوطي ــر.  ويحســب الســجين المفــرج عن ــان آخ ــدى كي ل

لصالح الكيان الذي يعمل لديه إذا مضى عامان من تاريخ خروجه.

إذا تجــاوز عــدد العامليــن مــن الســجناء المفــرج عنهــم الذيــن يمكــن حســابهم باثنيــن وفــق الفقــرة 
(8) أعاله لدى الكيان نسبة 10 % عشرة  بالمائة  من عدد العاملين السعوديين  فيه، فإنه  يتم 
احتســاب كل عامــل ســجين مفــرج عنــه يزيــد عــن هــذه النســبة كأي عامــل ســعودي آخــر، وفــي هــذه 

الحالة تطبق أيضا ضوابط احتساب السعوديين في نطاقات. 
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ــى مجمــوع  ــم احتســاب العامــل الوافــد الخــاص بضــرب مجمــوع المتوســط X 1 ويحســب عل يت
متوسطات العمالة السعودية بمنشآت الكيان.

يتــم احتســاب العامــل عــن بعــد بضــرب مجمــوع المتوســط X 1 ويضــاف إلــى مجمــوع متوســطات 
العمالة السعودية بمنشآت الكيان.

 
يتــم احتســاب العامــل الُمعــار بضــرب مجمــوع المتوســط X 1 ويحســب علــى مجمــوع متوســطات 

العمالة السعودية بمنشآت الكيان.

ــة بضــرب مجمــوع المتوســط X 1 ويحســب  ــة الرياضي ــم احتســاب العامــل مــن العبــي األندي يت
علــى مجمــوع متوســطات العمالــة الســعودية بمنشــآت الكيــان (بشــرط أن يكــون النشــاط الفرعــي 

للمنشأة المحسوب عليها الالعب هو (النوادي الرياضية، بما فيها مالعب كرة القدم).
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استثناء من الفقرة  (9)  يحتسب أول سجين مفرج عنه باثنين حتى لو زاد عن نسبة  %10 عشرة 
بالمائة من عدد العاملين السعوديين.

لغــرض احتســاب الفئــات الخاصــة فــي نســب التوطيــن، ال يحــق للكيــان تجــاوز نســبة  %15خمســة 
القادريــن علــى  التاليــة ذوي اإلعاقــة  للفئــات  العامليــن الســعوديين  بالمائــة مــن عــدد  عشــر 
العمــل، الطــالب، الســجناء المفــرج عنهــم مجتمعــة أو اثنتيــن منهــا، وإذا تجــاوزت هــذه الفئــات 
مجتمعــة أو اثنتيــن منهــا نســبة  %15 خمســة عشــر بالمائــة مــن عدد العاملين الســعوديين، فيتم 
احتســابهم كفئــات خاصــة فــي نســب التوطيــن إلــى الحــد األقصــى بمــا يحقــق مصلحــة الكيــان 
لتحقيــق أعلــى نســبة توطيــن ممكنــة بحيــث تكــون أولويــة الحســاب لــذوي اإلعاقــة القادريــن علــى 
العمــل ثــم يتــم احتســاب كل عامــل إضافــي مــن ذوي اإلعاقــة يزيــد علــى نســبة (%10) عشــرة 
بالمائــة مــن إجمالــي عــدد العامليــن الســعوديين إن وجــد كأي عامــل ســعودي آخــر، ثــم يتــم 
احتســاب الســجناء المفــرج عنهــم واحتســاب كل عامــل إضافــي مــن الســجناء المفــرج عنهــم يزيــد 
على نســبة %10 عشــرة بالمائة من إجمالي عدد العاملين الســعوديين إن وجد أو يزيد مع ذوي 
اإلعاقــة القادريــن علــى العمــل عــن النســبة اإلجماليــة كســعودي واحــد صحيــح، وفــي هاتيــن 

الحالتين تطبق أيضا ضوابط احتساب السعوديين في نطاقات.

اســتثناًء مــن الفقــرة 11 أعــاله، لغــرض احتســاب الفئــات الخاصــة فــي نســب التوطيــن للكيانــات 
العاملــة فــي نشــاط خدمــات التغذيــة، تكون النســبة %40 أربعون بالمائة وتكــون الزيادة لمصلحة 
الطالب فقط بحيث يمكن حســاب ما نســبته %40 أربعون بالمائة من الطالب، وال يحســب من 

زاد منهم في نسبة التوطين.

يحسب العاملون من الفئات الخاصة بواحد في جميع األحوال ألغراض حساب حجم الكيان.

المالك: يتم احتساب المالك بوزن عامل واحد سعودي في نطاقات: 
أ.   أعـــداد المالـــك تحســـب علـــى كيـــان منشـــأة الفـــرع الرئيســـي فقط

ب.يحســـب المالـــك علـــى المنشـــأة فقـــط إذا كان غير مســـجل في أي 
منشأة أخرى كعامل.

ج. فــي حالــة انــه مســجل كمالــك علــى أكثــر مــن منشــأة فإنــه يحســب 
على أقدم منشأة.

 
يتــم احتســاب العامــل مــن مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، بضــرب مجمــوع المتوســط  

X 1 محسوبًا على مجموع متوسطات العمالة السعودية بمنشآت الكيان.

يتــم احتســاب العامــل مــن القبائــل النازحــة ضمــن العمالــة الســعودية بحيــث يضــرب مجمــوع 
 .1 X  المتوسط

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

02

أوزان العمالة الوطنية والحاالت الخاصة في البرنامج 

يتــم احتســاب العامــل بــدوام جزئــي فــي نســب التوطيــن عــن نصــف عامــل ســعودي لصالــح 
الكيان الذي يعمل لديه، بحد أدنى لألجر الشهري قدره (1500) ألف وخمسمائة ريال، وأن ال يحسب 

في نسبة التوطين لدى أكثر من كيان واحد فقط.

يتــم احتســاب الطالــب فــي نســبة التوطيــن عــن نصــف عامــل ســعودي لصالــح الكيــان الــذي يعمــل 
لديــه، بحــد أدنــى لألجــر الشــهري قــدره (1500) ألــف وخمســمائة ريال، وأن ال  يكون محســوبا في 
نســبة التوطيــن لــدى كيــان آخــر. ويشــترط الحتســاب الطالــب عــدم تجــاوز عــدد العامليــن مــن 
الطالب لدى الكيان نسبة (%10) عشرة بالمائة من عدد العاملين السعوديين فيه. وما تجاوز هذه 

النسبة يحسب بصفر في نسبة التوطين.

اســتثناء ممــا ورد فــي الفقــرة (2) أعــاله، تكــون النســبة (%40) أربعيــن بالمائــة بــدًال مــن (10%) 
عشــرة بالمائــة  بالنســبة للكيانــات العاملــة فــي نشــاط  خدمــات التغذيــة. ومــا تجــاوز هــذه النســبة 

يحسب بصفر في نسبة التوطين.

يتــم احتســاب أول طالــب ســعودي فــي نســب التوطيــن بغــض النظــر عــن النســبة التــي يمثلهــا 
من كامل الموظفين. 

يتــم احتســاب العامــل الســعودي مــن ذوي اإلعاقــة القــادر علــى العمــل فــي نســبة التوطيــن عــن 
(4) أربعة عمال سعوديين لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بحد أدنى لألجر الشهري قدره (3000) 

ثالثة آالف ريال، وأن ال يكون محسوبا في نسبة التوطين لدى كيان آخر.

إذا تجــاوز عــدد العامليــن مــن ذوي اإلعاقــة القادريــن علــى العمــل لــدى الكيــان نســبة %10 عشــرة 
ــم احتســاب كل عامــل مــن ذوي اإلعاقــة  ــه يت ــه، فإن ــن الســعوديين في ــة مــن عــدد العاملي بالمائ

القادر على العمل يزيد عن هذه النسبة كسعودي واحد صحيح.

اســتثناء مــن الفقــرة (6) يحتســب أول ســعودي ذو إعاقــة قــادر علــى العمــل بأربعــة حتــى لــو زاد 
عــن نســبة %10 عشــرة بالمائــة مــن عــدد العامليــن الســعوديين وفــي هــذه الحالــة تطبــق أيضــا 

ضوابط احتساب السعوديين في نطاقات.

ــن اثنيــن  ــم احتســاب العامــل الســعودي مــن الســجناء المفــرج عنهــم فــي النســبة عــن عاملي يت
ســعوديين لصالــح الكيــان الــذي يعمــل لديــه، ولمــدة عاميــن مــن تاريــخ خروجــه مــن الســجن، بحــد 
أدنــى لألجــر الشــهري قــدره 3000 ثالثــة آالف ريــال، وأن ال يكــون محســوبا فــي نســبة التوطيــن 
ــح  ــن كســعودي واحــد صحي ــه فــي نســبة التوطي ــر.  ويحســب الســجين المفــرج عن ــان آخ ــدى كي ل

لصالح الكيان الذي يعمل لديه إذا مضى عامان من تاريخ خروجه.

إذا تجــاوز عــدد العامليــن مــن الســجناء المفــرج عنهــم الذيــن يمكــن حســابهم باثنيــن وفــق الفقــرة 
(8) أعاله لدى الكيان نسبة 10 % عشرة  بالمائة  من عدد العاملين السعوديين  فيه، فإنه  يتم 
احتســاب كل عامــل ســجين مفــرج عنــه يزيــد عــن هــذه النســبة كأي عامــل ســعودي آخــر، وفــي هــذه 

الحالة تطبق أيضا ضوابط احتساب السعوديين في نطاقات. 

دليل برنامج نطاقات

ــى مجمــوع  ــم احتســاب العامــل الوافــد الخــاص بضــرب مجمــوع المتوســط X 1 ويحســب عل يت
متوسطات العمالة السعودية بمنشآت الكيان.

يتــم احتســاب العامــل عــن بعــد بضــرب مجمــوع المتوســط X 1 ويضــاف إلــى مجمــوع متوســطات 
العمالة السعودية بمنشآت الكيان.

 
يتــم احتســاب العامــل الُمعــار بضــرب مجمــوع المتوســط X 1 ويحســب علــى مجمــوع متوســطات 

العمالة السعودية بمنشآت الكيان.

ــة بضــرب مجمــوع المتوســط X 1 ويحســب  ــة الرياضي ــم احتســاب العامــل مــن العبــي األندي يت
علــى مجمــوع متوســطات العمالــة الســعودية بمنشــآت الكيــان (بشــرط أن يكــون النشــاط الفرعــي 

للمنشأة المحسوب عليها الالعب هو (النوادي الرياضية، بما فيها مالعب كرة القدم).



استثناء من الفقرة  (9)  يحتسب أول سجين مفرج عنه باثنين حتى لو زاد عن نسبة  %10 عشرة 
بالمائة من عدد العاملين السعوديين.

لغــرض احتســاب الفئــات الخاصــة فــي نســب التوطيــن، ال يحــق للكيــان تجــاوز نســبة  %15خمســة 
القادريــن علــى  التاليــة ذوي اإلعاقــة  للفئــات  العامليــن الســعوديين  بالمائــة مــن عــدد  عشــر 
العمــل، الطــالب، الســجناء المفــرج عنهــم مجتمعــة أو اثنتيــن منهــا، وإذا تجــاوزت هــذه الفئــات 
مجتمعــة أو اثنتيــن منهــا نســبة  %15 خمســة عشــر بالمائــة مــن عدد العاملين الســعوديين، فيتم 
احتســابهم كفئــات خاصــة فــي نســب التوطيــن إلــى الحــد األقصــى بمــا يحقــق مصلحــة الكيــان 
لتحقيــق أعلــى نســبة توطيــن ممكنــة بحيــث تكــون أولويــة الحســاب لــذوي اإلعاقــة القادريــن علــى 
العمــل ثــم يتــم احتســاب كل عامــل إضافــي مــن ذوي اإلعاقــة يزيــد علــى نســبة (%10) عشــرة 
بالمائــة مــن إجمالــي عــدد العامليــن الســعوديين إن وجــد كأي عامــل ســعودي آخــر، ثــم يتــم 
احتســاب الســجناء المفــرج عنهــم واحتســاب كل عامــل إضافــي مــن الســجناء المفــرج عنهــم يزيــد 
على نســبة %10 عشــرة بالمائة من إجمالي عدد العاملين الســعوديين إن وجد أو يزيد مع ذوي 
اإلعاقــة القادريــن علــى العمــل عــن النســبة اإلجماليــة كســعودي واحــد صحيــح، وفــي هاتيــن 

الحالتين تطبق أيضا ضوابط احتساب السعوديين في نطاقات.

اســتثناًء مــن الفقــرة 11 أعــاله، لغــرض احتســاب الفئــات الخاصــة فــي نســب التوطيــن للكيانــات 
العاملــة فــي نشــاط خدمــات التغذيــة، تكون النســبة %40 أربعون بالمائة وتكــون الزيادة لمصلحة 
الطالب فقط بحيث يمكن حســاب ما نســبته %40 أربعون بالمائة من الطالب، وال يحســب من 

زاد منهم في نسبة التوطين.

يحسب العاملون من الفئات الخاصة بواحد في جميع األحوال ألغراض حساب حجم الكيان.

المالك: يتم احتساب المالك بوزن عامل واحد سعودي في نطاقات: 
أ.   أعـــداد المالـــك تحســـب علـــى كيـــان منشـــأة الفـــرع الرئيســـي فقط

ب.يحســـب المالـــك علـــى المنشـــأة فقـــط إذا كان غير مســـجل في أي 
منشأة أخرى كعامل.

ج. فــي حالــة انــه مســجل كمالــك علــى أكثــر مــن منشــأة فإنــه يحســب 
على أقدم منشأة.

 
يتــم احتســاب العامــل مــن مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، بضــرب مجمــوع المتوســط  

X 1 محسوبًا على مجموع متوسطات العمالة السعودية بمنشآت الكيان.

يتــم احتســاب العامــل مــن القبائــل النازحــة ضمــن العمالــة الســعودية بحيــث يضــرب مجمــوع 
 .1 X  المتوسط

يتــم احتســاب العامــل بــدوام جزئــي فــي نســب التوطيــن عــن نصــف عامــل ســعودي لصالــح 
الكيان الذي يعمل لديه، بحد أدنى لألجر الشهري قدره (1500) ألف وخمسمائة ريال، وأن ال يحسب 

في نسبة التوطين لدى أكثر من كيان واحد فقط.

يتــم احتســاب الطالــب فــي نســبة التوطيــن عــن نصــف عامــل ســعودي لصالــح الكيــان الــذي يعمــل 
لديــه، بحــد أدنــى لألجــر الشــهري قــدره (1500) ألــف وخمســمائة ريال، وأن ال  يكون محســوبا في 
نســبة التوطيــن لــدى كيــان آخــر. ويشــترط الحتســاب الطالــب عــدم تجــاوز عــدد العامليــن مــن 
الطالب لدى الكيان نسبة (%10) عشرة بالمائة من عدد العاملين السعوديين فيه. وما تجاوز هذه 

النسبة يحسب بصفر في نسبة التوطين.

اســتثناء ممــا ورد فــي الفقــرة (2) أعــاله، تكــون النســبة (%40) أربعيــن بالمائــة بــدًال مــن (10%) 
عشــرة بالمائــة  بالنســبة للكيانــات العاملــة فــي نشــاط  خدمــات التغذيــة. ومــا تجــاوز هــذه النســبة 

يحسب بصفر في نسبة التوطين.

يتــم احتســاب أول طالــب ســعودي فــي نســب التوطيــن بغــض النظــر عــن النســبة التــي يمثلهــا 
من كامل الموظفين. 

يتــم احتســاب العامــل الســعودي مــن ذوي اإلعاقــة القــادر علــى العمــل فــي نســبة التوطيــن عــن 
(4) أربعة عمال سعوديين لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بحد أدنى لألجر الشهري قدره (3000) 

ثالثة آالف ريال، وأن ال يكون محسوبا في نسبة التوطين لدى كيان آخر.

إذا تجــاوز عــدد العامليــن مــن ذوي اإلعاقــة القادريــن علــى العمــل لــدى الكيــان نســبة %10 عشــرة 
ــم احتســاب كل عامــل مــن ذوي اإلعاقــة  ــه يت ــه، فإن ــن الســعوديين في ــة مــن عــدد العاملي بالمائ

القادر على العمل يزيد عن هذه النسبة كسعودي واحد صحيح.

اســتثناء مــن الفقــرة (6) يحتســب أول ســعودي ذو إعاقــة قــادر علــى العمــل بأربعــة حتــى لــو زاد 
عــن نســبة %10 عشــرة بالمائــة مــن عــدد العامليــن الســعوديين وفــي هــذه الحالــة تطبــق أيضــا 

ضوابط احتساب السعوديين في نطاقات.

ــن اثنيــن  ــم احتســاب العامــل الســعودي مــن الســجناء المفــرج عنهــم فــي النســبة عــن عاملي يت
ســعوديين لصالــح الكيــان الــذي يعمــل لديــه، ولمــدة عاميــن مــن تاريــخ خروجــه مــن الســجن، بحــد 
أدنــى لألجــر الشــهري قــدره 3000 ثالثــة آالف ريــال، وأن ال يكــون محســوبا فــي نســبة التوطيــن 
ــح  ــن كســعودي واحــد صحي ــه فــي نســبة التوطي ــر.  ويحســب الســجين المفــرج عن ــان آخ ــدى كي ل

لصالح الكيان الذي يعمل لديه إذا مضى عامان من تاريخ خروجه.

إذا تجــاوز عــدد العامليــن مــن الســجناء المفــرج عنهــم الذيــن يمكــن حســابهم باثنيــن وفــق الفقــرة 
(8) أعاله لدى الكيان نسبة 10 % عشرة  بالمائة  من عدد العاملين السعوديين  فيه، فإنه  يتم 
احتســاب كل عامــل ســجين مفــرج عنــه يزيــد عــن هــذه النســبة كأي عامــل ســعودي آخــر، وفــي هــذه 

الحالة تطبق أيضا ضوابط احتساب السعوديين في نطاقات. 

48

الجنسيات: (فلسطيني بوثيقة مصرية – تركستان – مقيم بلوشي):
يتــم احتســاب العامــل مــن هــذه الفئــة بربــع عامــل وافــد، عــن حــد أقصــى %50 مــن مجمــوع 

متوسط الوافدين.

الجنسية اتحاد ميانمار (برماوي): يتم احتساب العامل من هذه الفئة بربع عامل وافد.

ــى مجمــوع  ــم احتســاب العامــل الوافــد الخــاص بضــرب مجمــوع المتوســط X 1 ويحســب عل يت
متوسطات العمالة السعودية بمنشآت الكيان.

يتــم احتســاب العامــل عــن بعــد بضــرب مجمــوع المتوســط X 1 ويضــاف إلــى مجمــوع متوســطات 
العمالة السعودية بمنشآت الكيان.

 
يتــم احتســاب العامــل الُمعــار بضــرب مجمــوع المتوســط X 1 ويحســب علــى مجمــوع متوســطات 

العمالة السعودية بمنشآت الكيان.

ــة بضــرب مجمــوع المتوســط X 1 ويحســب  ــة الرياضي ــم احتســاب العامــل مــن العبــي األندي يت
علــى مجمــوع متوســطات العمالــة الســعودية بمنشــآت الكيــان (بشــرط أن يكــون النشــاط الفرعــي 

للمنشأة المحسوب عليها الالعب هو (النوادي الرياضية، بما فيها مالعب كرة القدم).
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أوزان العمالة الوطنية والحاالت الخاصة في البرنامج 
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تطبيق احتساب قواعد نطاقات على الحاالت الخاصة من الوافدين
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يجــب علــى المنشــأة أن يكــون لديهــا موظــف ســعودي واحــد علــى األقــل بصفــة مســتمرة، 
النطــاق  بلــوغ  مــن  يمّكنهــا  الســعوديين  الموظفيــن  مــن  كاف  عــدٌد  لديهــا  يكــون  أن  أو 
األخضــر وفــق برنامــج نطاقــات، أيهمــا أعلــى، ويجــب أن يكــون هــذا الموظــف الســعودي 
مســجًال بالمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة ، وأن ال يكــون محســوبًا فــي نســبة 
التوطيــن لــدى كيــان آخــر إذا كان لــدى الكيــان موظــف واحــد فقــط. ويجــوز احتســاب صاحــب 
ــان  ــدى كي ــن ل ــان شــريطة أن ال يكــون محســوبا فــي نســبة التوطي ــدى الكي العمــل عامــال ل
آخــر، ويجــوز احتســاب أي مــن الشــركاء فــي الشــركة مالكــة الكيــان عامــًال لــدى الكيــان إذا كان 
صاحــب العمــل أو الشــريك المعنــي ســعودي الجنســية أو يعامــل كســعودي ألغــراض 
لــدى المؤسســة  الدليــل، شــريطة أن يكــون مســجًال  التوطيــن وفــق مــا ورد فــي هــذا 
فــي نســبة  يكــون محســوبًا  الكيــان، وأن ال  ذلــك  االجتماعيــة لصالــح  للتأمينــات  العامــة 

التوطيــن لــدى كيان آخر.

ــزم  ــم تلت ــق عليهــا أحــكام النطــاق األحمــر، إذا ل ــات فــي النطــاق األحمــر وينطب تكــون الكيان
بمــا ورد في الفقرة الســابقة.

ــات التــي تكــون فــي النطــاق األحمــر وفــق مــا ورد  ــوزارة عــن الكيان ــم إيقــاف خدمــات ال يت
في الفقرة. 

الحد ا�دنى للعمالة السعودية

دليل برنامج نطاقات
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يشــترط للتوظيــف بآليــة العمــل عــن بعــد أن تكــون طبيعــة العمــل يمكــن تأديتهــا مــن خــالل 
وسائل االتصال وتقنية المعلومات.

يحــق لصاحــب العمــل توظيــف الفئــات الخاضعــة للعمــل عــن بعــد بــدوام كامــل ويحتســب 
العامل عن بعد بواحد صحيح حتى لو كان من ذوي اإلعاقة.

يقتصــر احتســاب العامليــن عــن بعــد فــي برنامــج تحفيــز المنشــآت لتوطيــن الوظائــف 
نطاقــات علــى المــرأة الســعودية العاملــة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة الســعوديين مــن 

الرجال والنساء الذين ال تمنعهم إعاقتهم عن أداء عمل معين.

يشــترط الحتســاب الفئــات العاملــة عــن بعــد ضمــن نســبة التوطيــن فــي برنامــج نطاقــات 
أن تكون مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

.1
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تنظيم العمل عن بعد
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طريقة حساب عدد العاملين السعوديين
�غراض حساب نسبة التوطين:

آلية وشروط إصدار شهادة السعودة: 

05

العامــل المســجل لصالــح الكيــان فــي تاريــخ الحســاب المعنــي يتــم حســابه بواحــد صحيــح ألغــراض 
معيار نسبة التوطين األسبوعية فور تسجيله بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. 

العامــل الــذي لــم يعــد مســجال لصالــح الكيــان فــي تاريــخ الحســاب المعنــي يتــم حســابه بصفــر 
العامــة  بالمؤسســة  تســجيله  إلغــاء  فــور  األســبوعية  التوطيــن  نســبة  معيــار  ألغــراض 

للتأمينات االجتماعية.

تكــون المنشــأة فــي أحــد النطاقــات البالتينــي أو األخضــر المرتفــع أو 
األخضر المتوسط أو األخضر المنخفض.

المجمعــة  للكيانــات  بالنســبة  األخضــر  النطــــاق  فـــي  المنشـــأة  تكــــون 
الصغيرة جدًا.

المجمعــة  للكيانــات  بالنســبة  الصفــر  مــن  أكبــر  التوطيــن  نســبة  تكــون 
الصغيرة جدًا إذا لم يكن لديها عامل وافد

تكــون المنشــأة مســجلة ومفعلــة لخدمــة واصــل وأن يكــون االشــتراك 
ساريا لكل من فرع المنشأة الطالب للخدمة والمركز الرئيسي.

صالحية شهادة التوطين ثالثة (3) أشهر من تاريخ اإلصدار

فــي حــال أن الشــهادة المطلوبــة كانــت ألســباب أخــرى غيــر متاحــة ضمــن 
الخيــارات، ســيتطلب تدقيــق الشــهادة والموافقــة عليهــا مــدة أســبوع، 

وبعد ذلك يمكن طباعتها عن طريق بوابة الخدمات اإللكترونية

يمكــن إصــدار شــهادة التوطيــن عــن طريــق بوابــة الخدمــات اإللكترونيــة إضافــة إلــى مكاتــب العمــل، وتعــد 
شــهادة التوطيــن إحــدى أهــم متطلبــات التقــدم للمناقصــات الحكوميــة والحصــول علــى المســتخلصات 
الماليــة لتلــك المشــاريع ويتــم إصدارهــا إلكترونيــا ومــن ثــم طباعتهــا علــى ورق المنشــأة والتوقيــع والختــم 

عليها ويتوجب تصديقها من أقرب فرع للغرفة التجارية. ويشترط إلصدار شهادة التوطين أن:

ــاء علــى  ــن بن ــن الســعوديين ومــن يعامــل معاملتهــم ألغــراض حســاب نســب التوطي ــم حســاب العاملي يت
قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية على النحو التالي:

دليل برنامج نطاقات
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ســتقوم الــوزارة باتخــاذ كافــة اإلجــراءات الــواردة فــي برنامــج نطاقــات مثــل حســاب نســبة التوطيــن وحجــم 
الكيــان وتصنيفــه ومنــح الخدمــات إلكترونيــا وبطريقــة آليــة، لــذا يجــب علــى المســؤول لــدى المنشــأة التحقــق 
مــن صحــة بيانــات المنشــأة لــدى المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة وبصفــة دوريــة للحصــول علــى 

التقييم المنصف.

تصحيح البيانات

أهم البيانات واألوضاع التي ينبغي تصحيحها:

تســجيل المنشــأة  والعامليــن الســعوديين لــدى المؤسســة العامــة للتأمينــات 
االجتماعيــة: نظــرًا لربــط قاعــدة بيانــات الــوزارة بالمؤسســة العامــة للتأمينــات 
االجتماعيــة، فــإن عــدد العمالــة الســعودية ونســب التوطيــن ســتعتمد علــى 
قاعــدة بيانــات المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة، لــذا فإننــا ننصــح 
المؤسســة  لــدى  المســجلين  غيــر  الســعوديين  العامليــن  تســجيل  بســرعة 
الشــهرية  مســتحقاتهم  دفــع  مــن  والتأكــد  االجتماعيــة  للتأمينــات  العامــة 
ــة يحســب فــي  ــك المنشــأة الفردي لضمــان احتســابهم، مــع مالحظــة أن مال
نســبة التوطيــن بمجــرد تســجيل منشــأته لــدى المؤسســة العامــة للتأمينــات 

االجتماعية في حال عدم عمله لدى منشأة أخرى.

ــط قاعــدة  ــة: نتيجــة لرب ــن فــي وزارة الداخلي ــات الوافدي ــد مــن صحــة بيان التأك
بيانــات الــوزارة مــع األجهــزة الحكوميــة األخــرى ســتعتمد الــوزارة حســاب عــدد 
بــوزارة  الوطنــي  المعلومــات  مركــز  بيانــات  قاعــدة  خــالل  مــن  الوافديــن 

الداخلية. لذا فإننا ننصح بالتأكد من دقة البيانات لدى وزارة الداخلية.

التأكــد مــن تطابــق رقــم المنشــأة فــي االســتقدام لــدى الــوزارة ووزارة الداخليــة 
والمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة علمــًا بــأن حســاب نســبة التوطيــن 
وتحديــد النطــاق الــذي يقــع فيــه الكيــان يتــم إلكترونيــا مــن خــالل الربــط بيــن 
بيانــات الــوزارة مــع بيانــات مركــز المعلومــات الوطنــي بــوزارة الداخليــة وبيانــات 
مــن  بالتأكــد  ننصــح  فإننــا  لــذا  االجتماعيــة،  للتأمينــات  العامــة  المؤسســة 
مطابقــة رقــم المنشــأة فــي جميــع الجهــات المذكــورة أعــاله. كمــا تنصــح الــوزارة 
أصحــاب المؤسســات الفرديــة بالتأكــد مــن اســتخدام ومطابقــة رقــم هويــة 

صاحب العمل الوطنية كرقم موحد لجميع مؤسساتهم بجميع فروعها.

دليل برنامج نطاقات
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كيف يمكن للكيان
االستفادة من

برنامج نطاقات،
وبالتالي زيادة

قدرته
على التنافس
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تصحيـــح البيانـــات لـــدى كل من المؤسســـة العامـــة للتأمينـــات االجتماعية 

ووزارة الداخلية.

التعرف على الكيان الذي ستتعامل الوزارة معه.

معرفة الفئة التي ينتمي إليها الكيان (نشاطًا وحجمًا)

معرفـــة نطاق الكيـــان الحالي (أحمر أو أصفر أو أخضر أو بالتيني) وبالتالي 

معرفة التسهيالت والحوافز الحالية المقدمة له.

التأكـــد من تســـديد اشـــتراكات المؤسســـة العامـــة للتأمينـــات االجتماعية 

للحصول على خدمات الوزارة.

فـــي حال كان تقييم الكيان منخفض، وكانت هناك رغبة في ترقية النطاق 

بهـــدف الحصول على خدمات أفضل، على الكيـــان تحديد الهدف (النطاق 

المرغـــوب) مـــع االطـــالع على جـــداول ضوابط تقديـــم الخدمـــات لمعرفة 

التســـهيالت والحوافـــز اإلضافية التي يمكن االســـتفادة منهـــا بعد ترقية 

النطاق (مثًال االنتقال من أصفر إلى أخضر).

كيف يمكن للكيان االستفادة من برنامج نطاقات،
وبالتالي زيادة قدرته على التنافس:

دليل برنامج نطاقات
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ال يجوز أن يتولى غير السعودي ممارسة المهن التالية، وال يجوز إصدار تأشيرات عمل دائمة أو   
مؤقتة أو موسمية بهذه المهن. كما ال يجوز إصدار رخص عمل على هذه المهن للعمالة الوافدة، وال 
يجوز تجديد أي رخصة عمل لعامل وافد مسجل على أي من هذه المهن وال يجوز نقل الخدمات لعامل 

وافد على أي من هذه المهن:

المهن المقصورة على السعوديين

كبير إداريين موارد بشرية.   

مدير شؤون عمل وعمال

اختصاصي شؤون ا�فراد. 

كاتب توظيف

كاتب دوام

كاتب استقبال فندقي. 

كاتب شكاوى

حارس أمن خاص.

ناسخ أو مصلح مفاتيح.

العامالت في محالت المستلزمات النسائية 

مدير شؤون الموظفين.

مدير عالقات ا�فراد. 

كاتب شؤون ا�فراد.

كاتب شؤون موظفين.

كاتب استقبال عام.

كاتب استقبال مرضى.

أمين صندوق.

مسؤول عالقات حكومية.

مخلص جمركي .
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تفضلوا بزيارة موقعنا اإللكتروني لمزيد من المعلومات
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