تشغيل األحداث في ظل
نظام العمل
ينص الباب العاشر من نظام العمل السعودي في
شأن تشغيل األحداث على اآلتي :

تتراوح أعمارهم ما بني  15 -13سنة في أعمال خفيفة،
يراعى فيها اآلتي :

األسبوعية أو في أيام األعياد والعطالت الرسمية

 -1/2أال يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو منوهم.

واإلجازة السنوية .وال تسري عليهم اإلستثناءات

 -2/2أال تعطل مواضبتهم في املدرسة و إشتراكهم في

التي نصت عليها املادة السادسة بعد املائة من هذا

برامج التوجيه أو التدريب املهني ،وال تضعف

النظام 0

قدرتهم على اإلستفادة من التعليم الذي يتلقونه0
املادة اخلامسة والستون بعد املائة :

املادة احلادية والستون بعد املائة :
ال يجوز تشغيل األحداث في األعمال اخلطرة أو

وال يجوز تشغيل األحداث في أيام الراحة

املادة الثالثة والستون بعد املائة :

على صاحب العمل قبل تشغيل احلدث أن يستوفي

الصناعات الضارة  ،أو في املهن واألعمال التي يحتمل

يحظر تشغيل األحداث أثناء فترة من الليل ال تقل

ألن تعرض صحتهم أو سالمتهم أو أخالقهم للخطر ،

عن إثنتي عشرة ساعة متتالية إال في احلاالت التي

 -1بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية مبيالده

بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدي فيها  0ويحدد

يحددها الوزير بقرار منه 0

 -2شهادة باللياقة الصحية للعمل املطلوب  ،صادرة من

إليها 0

املادة الرابعة والستون بعد املائة :

الوزير بقرار منه األعمال والصناعات واملهن املشار

املادة الثانية والستون بعد املائة :
 -1ال يجوز تشغيل أي شخص لم يتم اخلامسة
عشرة من عمره و ال يسمح له بدخول أماكن العمل،
وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات
أو املناطق أو بالنسبة لبعض فئات األحداث بقرار
منه0
 -2إستثناء من الفقرة ( )1من هذه املادة يجوز
للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل األشخاص الذين

منه املستندات اآلتية:

طبيب مختص  ،ومصدق عليها من جهة صحية 0
ال يجوز تشغيل األحداث تشغي ً
ال فعلياً أكثر من ست
ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة  ،عدا

 -3موافقة ولي أمر احلدث0
ويجب حفظ هذه املستندات في امللف اخلاص
باحلدث 0

شهر رمضان فيجب أال تزيد ساعات العمل الفعلية فيه
على أربع ساعات 0

املادة السادسة والستون بعد املائة :

وتنظم ساعات العمل بحيث ال يعمل احلدث أكثر

على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل املختص عن

من أربع ساعات متصلة  ،دون فترة أو أكثر للراحة

كل حدث يشغله خالل األسبوع األول من تشغيله  ،وأن

والطعام والصالة  ،ال تقل في املرة الواحدة عن نصف

يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال األحداث

ساعة  ،وبحيث ال يبقى في مكان العمل أكثر من سبع

يبني فيه إسم احلدث وعمره واألسم الكامل لولي أمره

ساعات 0

ومحل إقامته وتاريخ تشغيله 0

املادة السابعة والستون بعد املائة :
ال تسري األحكام املنصوص عليها في هذا الباب
على العمل الذي يؤديه األطفال واألحداث في املدارس
ألغ ��راض التعليم ال �ع��ام أو امل�ه�ن��ي أو التقني  ،وف��ي
مؤسسات التدريب األخ��رى  ،و ال تسري على العمل
ال��ذي يؤديه في املنشآت األشخاص الذين بلغوا سن
أرب��ع عشرة سنة على األق��ل إذا كان هذا العمل ينفذ
وفقاً لشروط يقررها الوزير  ،وكان العمل يشكل جزءاً
أساسياً من اآلتي :

 -1دورة تعليمية  ،أو تدريبية  ،تقع مسؤليتها الرئيسية
على مدرسة  ،أو مؤسسة تدريب 0
 -2برنامج تدريبي ينفذ قسمه األكبر  ،أو كله في منشأة
إذا كانت اجلهة املختصة قد أقرته 0
 -3برنامج إرشادي  ،أو توجيهي  ،يرمي إلى تسهيل
إختيار املهنة  ،أو نوع التدريب 0
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