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وزارة القـــوى العاملــــة

قـــرار وزاري

رقــــم 2016/217

ب�شـاأن نظام ت�شغيـل الأحـداث 

والأعمـال واملهــن التـي يجـوز ت�شغيلهـم فـيهــا

ا�ستنادا اإىل قـــانــون العمل ال�ســادر باملـر�سـوم ال�سلطانــي رقـــم 2003/35 ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/76 بتحديد اخت�سا�سـات وزارة القــوى العاملــة واعتماد 

هيكلها التنظيمـي ، 

وبنـاء على ما تقت�سيه امل�سلحـة العامــة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

ال يجوز ل�ساحب العمل ت�سغيل احلدث قبل احل�سول على موافقة كتابية من ال�سخ�ص 

امل�سوؤول عن رعايته وتربيته ومنوه كالويل اأو الو�سي اأو اجلهات املنوط بها تقدمي الرعاية 

البديلة . 

املــادة الثانيــــة

مــع عدم االإخــالل باأحكام ت�سغيل االأحداث املن�سو�ص عليها فـي قانون العمــل امل�سـار اإليــه ، 

يلتزم �ساحب العمل باالآتي :

اإبالغ دائرة التفتي�ص باملديرية العامة للرعاية العمالية اأو دائرة الرعاية العمالية    1

باملديريـــــات العامــــــة للقــوى العاملــــة باملحافظــــات باأ�سمــــاء االأحــــداث واأعمارهــــم 

قبل ت�سغيلهم واالأ�سخا�ص الذين ي�ستخدمهم ملراقبة عملهم .

ت�سجيل العامل احلدث لدى الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية ، وفقا للقوانني    2

واالأنظمة املعمول بها فـي هذا ال�ساأن . 
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تدريب العامل احلدث على كيفـية ا�ستخدام و�سائل ال�سالمة وال�سحة املهنية .   3

مراقبـــة تطبيـــق العامــل احلــــدث لو�سائـــل ال�سالمــــة وال�سحة املهنـيـــة ، وتاأمـــني    4

ا�ستفادتهم منها . 

اإخطار العامل احلدث مبخاطر مهنته ، وو�سائل الوقاية منها ، واتخاذ االحتياطات    5

الالزمة للوقاية من احلوادث واالأمرا�ص املهنية .

املــادة الثالـثــــة

يجب على �ساحب العمل وعلى نفقته اإجــــراء الفح�ص الطبي للحدث قبل التحاقه بالعمل 

وب�سفــــة دوريــة كـــل )6( �ستة اأ�سهر خالل مدة خدمته وعند انتهــاء خدمته ، وذلك للتاأكــد 

من لياقته ال�سحية للعمل الذي ي�سغله ، وخلوه من االأمرا�ص واإ�سابات العمل .

ويثبت الفح�ص الطبي ب�سهادة طبية معتمدة من اجلهة ال�سحية املخت�سة .

املــادة الرابعــة

متنح للعامل احلدث االأجـــور واالإجـــازات ، وفــــق مـا ن�سـت عليـــه اأحكــام قانـــون العمـــل . 

املــادة الخام�شــة 

ال يجــوز ت�سغيل االأحـداث فـي غري االأعمال واملهن الـواردة بالقائمة املرفقة بهــذا القــرار . 

املــادة ال�شاد�شــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلــريــدة الر�سميــة ، ويعمل بــه من اليــوم التـالـي لتــاريخ ن�سره . 

�شدر فـي : 28 من رم�شــــــــان 1437هـ

املوافـــــق :  4  من يوليــــــــــــو 2016م

عبـداللـه بن نا�شر بن عبداللـه البكري

                                                                     وزيـــــــــــــر القــــــــوى العامـــلـــــــــة
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قائمــة الأعمــال واملهــن التــي يجــوز ت�شغيــل الأحـــداث فيهــا

Sales Occupationsمهــن البيـــــعم

ARTIFICIAL FLOWERS MAKER�سانع زهور ا�سطناعية1

BOOKS SALESMANبائع كتب2

بائع دوريات و�سحف3
PERIODICALS AND NEWSPAPERS 

SALESMAN

CARPETS AND RUGS SALESMANبائع �سجاد وب�سط4

CLOTH MATERIAL SALESMANبائع اأقم�سة5

READY MADE CLOTHING SALESMANبائع مالب�ص جاهزة6

CHILDRENʼS CLOTHING SALESMANبائع مالب�ص اأطفال7

MENʼS CLOTHING SALESMANبائع مالب�ص رجالية8

WOMENʼS CLOTHING SALESMANبائع مالب�ص ن�سائية9

LEATHER CLOTHING SALESMANبائع مالب�ص جلدية10

SHOE SALESMANبائع اأحذية11

BAGS SALESMANبائع حقائب12

TAILORING MATERIALS SALESMANبائع لوازم خياطة13

بائع اأدوات واأجهزة منزلية / عام14
HOUSEHOLD UTENSILS AND  

APPLIANCES SALESMAN / GENERAL

HOUSEHOLD UTENSILS SALESMANبائع اأدوات منزلية15

بائع اأجهزة كهربائية منزلية16
HOUSEHOLD  ELECTRICAL 
APPLIANCES SALESMAN
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Sales Occupationsمهــن البيـــــعم

METAL FURNITURE SALESMANبائع اأثاث معدين17

WOODEN FURNITURE SALESMANبائع اأثاث خ�سبي18

بائع قطع غيار اأجهزة كهربائية19
ELECTRICAL APPLIANCES SPARE 

PARTS SALESMAN

MERCHANDISE DISTRIBUTORموزع ب�سائع20

بائع هدايا وحتف / عام21
GIFTS AND ANTIQUES SALESMAN / 

GENERAL

TOYS SALESMANبائع األعاب اأطفال22

PAINTINGS SALESMANبائع لوحات فنية23

COPPER ANTIQUES SALESMANبائع حتف نحا�سية24

بائع منتجات تراثية )�سياحية(25
CULTURAL PRODUCTS 

SALESMAN (TOURISTIC)

JEWELLERY SALESMANبائع جموهرات26

GOLD JEWELLERY SALESMANبائع حلي ذهبية27

SILVER JEWELLERY SALESMANبائع حلي ف�سية28

COSTUME JEWELLERY SALESMANبائع حلي ا�سطناعية29

WATCHES SALESMANبائع �ساعات30

CAMERAS SALESMANبائع اآالت ت�سوير31

EYE GLASSES SALESMANبائع نظارات32

تابـــع : قائمــة االأعمــال واملهــن التــي يجــوز ت�سغيــل االأحـــداث فيهــا
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Sales Occupationsمهــن البيـــــعم

بائع اأجهزة م�ساحة33
LAND SURVEY EQUIPMENT 

SALESMAN

بائع اأفالم واأ�سرطة فـيديو34
FILM AND VIDEO TAPES

 SALESMAN

SPORTS CLOTHING SALESMANبائع مالب�ص ريا�سية35

SPORTS EQUIPMENT SALESMANبائع اأدوات ريا�سية36

بائع جتهيزات مكتبية / عام37
OFFICE SUPPLIES SALESMAN / 

GENERAL

STATIONARY SALESMANبائع قرطا�سية38

بائع اآالت طابعة وا�ستن�ساخ39
PRINTING AND PHOTOCOPYING 

MACHINES SALESMAN

بائع اأجهزة علمية / عام40
SCIENTIFIC EQUIPMENT 
SALESMAN / GENERAL

بائع اأجهزة خمربية41
LABORATORY EQUIPMENT 

SALESMAN

بائع اأجهزة دقيقة42
PRECISION EQUIPMENT

 SALESMAN

CALCULATORS SALESMANبائع حا�سبات43

بائع مواد اإن�سائية / عام44
CONSTRUCTION MATERIAL

SALESMAN / GENERAL

WOOD SALESMANبائع اأخ�ساب45

BUILDING MATERIALS SALESMANبائع مواد اأبنية46

تابـــع : قائمــة االأعمــال واملهــن التــي يجــوز ت�سغيــل االأحـــداث فيهــا
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Sales Occupationsمهــن البيـــــعم

بائع العدد ولوازم النجارة47
CARPENTRY TOOLS AND SUPPLIES 

SALESMAN

بائع لوازم اإن�سائية / عام48
CONSTRUCTION SUPPLIES 

SALESMAN / GENERAL

بائع لوازم متديدات كهربائية49
ELECTRICAL INSTALLATIONS 

SUPPLIES SALESMAN

بائع لوازم متديدات �سحية50
SANITARY INSTALLATIONS 

SUPPLIES SALESMAN

بائع لوازم تكييف51
AIR-CONDITIONING SUPPLIES 

SALESMAN

HEATING SUPPLIES SALESMANبائع لوازم تدفئة52

BICYCLE SALESMANبائع دراجات هوائية53

بائع اأدوات زينة ال�سيارات54
CARS DECORATIVE PRODUCTS 

SALESMAN

بائع جتهيزات �سناعية / عام55
INDUSTRIAL SUPPLIES
 SALESMAN / GENERAL

بائع اآالت �سناعية56
INDUSTRIAL MACHINES 

SALESMAN

بائع اآالت كهربائية57
ELECTRICAL MACHINES 

SALESMAN

INDUSTRIAL TOOLS SALESMANبائع اأدوات �سناعية58

بائع جتهيزات زراعية / عام59
AGRICULTURAL SUPPLIES 

SALESMAN / GENERAL

تابـــع : قائمــة االأعمــال واملهــن التــي يجــوز ت�سغيــل االأحـــداث فيهــا
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Sales Occupationsمهــن البيـــــعم

بائع بذور واأ�سمدة زراعية60
SEEDS AND FERTILIZERS 

SALESMAN

SEEDLINGS SALESMANبائع �ستالت زراعية61

بائع مبيدات اآفات زراعية62
AGRICULTURAL PESTS PESTICIDES 

SALESMAN

IRRIGATION SUPPLIES SALESMANبائع جتهيزات الري63

بائع اأدوات واآالت زراعية64
AGRICULTURAL TOOLS AND 

MACHINERY SALESMAN

LIVING BIRDS SALESMANبائع طيور حية65

بائع لوازم الفرو�سية66
HORSEMANSHIP EQUIPMENT 

SALEMAN

بائع منتجات زراعية / عام67
AGRICULTURAL PRODUCTS 

SALESMAN / GENERAL

بائع منتجات زراعية / نبات68
AGRICULTURAL PRODUCTS 

SALESMAN / PLANT

بائع جتهيزات �سيد / عام69
FISHING SUPPLIES SALESMAN/ 

GENERAL

بائع اأدوات واآالت ال�سيد70
FISHING TOOLS AND MACHINERY 

SALESMAN

71
بائع م�ستح�سرات 

واأدوات جتميل / عام

COSMETICS PRODUCTS AND  
TOOLS / GENERAL

بائع اأجهزة مو�سيقية كهربائية72
ELECTRONIC MUSICAL 

INSTRUMENTS SALESMAN

RECORDING TAPES SALESMANبائع اأ�سرطة ت�سجيل73

تابـــع : قائمــة االأعمــال واملهــن التــي يجــوز ت�سغيــل االأحـــداث فيهــا


