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وزارة القــوى العاملــة
قـــرار وزاري
رقــم 2017/40
ب�شــ�أن تنظيــم العمــل لبعــ�ض الوقــت
ا�ستنادا �إلـى قان ــون العمـل ال�صـادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقـم ، 2003/35
و�إىل املر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي رقـ ــم  2004/76بتحديـ ـ ــد اخت�صا�صـ ـ ــات وزارة القـ ـ ــوى العــاملـ ـ ــة
واعتمــاد هيكله ــا التنظيم ــي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2015/102ب�ش�أن تنظيم العمل لبع�ض الوقت ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
فـ ــي تطبيـ ــق �أحكـ ــام هـ ــذا ال ـقــرار يكــون للكلمــات والعبـ ــارات الآتيــة املعنــى املبيــن قريــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
العامل بع�ض الوقت :
العامل الذي تقل �ساعات عمله �أو �أيام عمله العادية عن �ساعات و�أيام العمل املقررة قانونا .
الدائــــــرة :
الدائرة املخت�صة بالت�شغيل .
املــادة الثانيــــة
يجـوز ل�صاحـب العمل ت�شغيل العامل بع�ض الوق ــت  ،وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن يقت�صر الت�شغيل على العمانيني .
�	- 2أال تقـل عــدد �ساعــات العم ــل ع ــن (� )4أرب ــع �ساع ــات  ،وال تزيد عل ــى ( )25خمـ ــ�س
وع�شرين �ســاعة فـي الأ�سبـوع .
� - 3أال يقل �أجر ال�ساعة عن ( )3ثالثة رياالت عمانية .
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� - 4أن يكــون العامــل بعــ�ض الوقــت من العامليــن �أو الباحثيــن عن عمل  ،ويجـ ــوز
ت�شغيل م ــن �أمت ( )15اخلام�سة ع�شـرة  ،ومل يبلـغ ( )18الثامنة ع�شرة من العمر ,
فـيم ــا بني ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحا  ،وال�ساد�سة م�ساء .
� - 5أال تزيـ ـ ــد ن�سب ــة الق ــوى العاملـ ـ ــة بع ـ ــ�ض الوقـ ـ ــت علـ ـ ــى ( )%20ع�شــرين باملائـ ــة
مــن ن�س ـ ــبة التعمـ ــني املق ـ ــررة  ،ويحت�سـ ــب مـ ــن �ضمنهـ ـ ــا الباحثون عـ ــن عمـ ـ ــل ،
علــى �أن ت�ستثنى من هذه الن�سبة املن�ش�آت التي تتوفر ب�ش�أنها ال�شروط الآتية :
�أ  -امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة التي يكون مديرها عمانيا � ،أو التــي يكــون
فيها جميع ال�شركاء متفرغني لإدارة عملهم  ،وم�سجلني لدى الهيئة العامة
لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة  ،ولدى الهيئة العامــة ل�سجـل القــوى
العامــلة ك�أ�صح ــاب عم ــل  ،وم�ؤمن ــا عليه ــم ل ــدى الهيئة العامـة للت�أمينــات
االجتماعية .
ب �	-أال تتج ــاوز القـ ــوى العاملــة غي ــر العماني ــة فـ ــي امل�ؤ�ســ�س ــة امل�شار �إليهــا �أكثــر
من ( )5خم�ســة عمال .
املــادة الثالثــــة
يلت ــزم �صاحــب العمــل بالت�أمي ــن علــى العام ــل بع�ض الوقت لدى �إحـدى �شركات الت�أمـني
املرخ�ص بها فـي ال�سلطنة �ضد �إ�صابات العمل .
املــادة الرابعــــة
مـع مراعاة �أحكـام قانـون العمـل  ،يجـب �أن يت�ضمـن عـقد العمـل لبعـ�ض الوقت ما ي�أتي :
 - 1حتديــد ع ــدد �ســاعــات العمــل .
 - 2حتديــد �أيـام العمــل .
� - 3أجر ال�ساعة  ،وطريقة �أداء ذلك الأجر .
ويلتـ ــزم �صاح ــب العم ــل مبواف ــاة الدائــرة ب�أ�سم ــاء العم ــال الذي ــن يعمل ــون بعــ�ض الوق ــت ،
مع حتديد طبيعة ونوع العم ــل  ،وت�سجيل بيانات العمال لدى الهيئة العامة ل�سجل القوى
العاملة .
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املــادة اخلام�ســــة
ي ـ ـ�ؤدى �أجــر العامل بعــ�ض الوقـ ــت �أ�سبوعيــا  ،ويجوز �أن ي ـ�ؤدى �شهــريا � ،شريط ــة موافق ــة
العامل بع�ض الوقت كتابة على ذلك .
املــادة ال�ساد�ســــة
يجوز ل�صاحب العمل �أو العامل بع�ض الوقت �إنهاء العقد بعد �إعالن الطرف الآخر كتابة
قبل موعد الإنهاء بـ (� )7سبعة �أيام عمل .
املــادة ال�سابعــــة
يلغ ــى الق ــرار ال ــوزاري رق ــم  2015/102امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثامنــــة
ين�شـر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :من ربيــع الثانــي 1438هـ
املوافـــــق  26 :من ينايـــــــــــــــــر 2017م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزي ـ ـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

