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وزارة القــوى العاملــة
قـــرار وزاري
رقــم 2015/102
ب�شــ�أن تنظيــم العمــل لبعــ�ض الوقــت
ا�ستنادا �إل ـ ــى قان ــون العم ـ ــل ال�صـ ـ ـ ــادر باملر�سـ ـ ـ ــوم ال�سلطانـ ـ ــي رق ـ ــم ، 2003/35
و�إىل املر�سـوم ال�سلطانـي رقــم  2004/76بتحديــد اخت�صا�صات وزارة الق ــوى العــاملــة واعتمــاد
هيكلهـ ــا التنظيم ــي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2013/520ب�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 التاليــة 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 .
الدائــــــــــــــــــــــــــــرة  :الدائرة املخت�صة بالت�شغيل .
املــادة الثانيــــة
يجـوز ل�صاحـب العمل ت�شغيل العامل بع�ض الوق ــت  ،وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أال تزيد عدد �ساعات العمل فـي اليوم على ( )5خم�س �ساعات .
� - 2أال يقل �أجر ال�ساعة عن ( )3ثالثة رياالت عمانية .
� - 3أن يقت�صر الت�شغيل على العمانيني .
� - 4أن يكــون العامــل بعــ�ض الوقــت من العامليــن �أو الباحثيــن عن عمل �أو الطلبة ،
ويجـ ــوز ت�شغي ــل م ــن �أت ــم ( )16ال�ساد�سة ع�شرة  ،ومل يبلغ ( )18الثامنة ع�شــرة
فـيما بني ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحا وال�ساد�سة م�ساء فقط .
� - 5أال تزيد ن�سبة القوى العاملـة بعـ�ض الوقــت علــى ( )%10ع�شــرة باملائـ ــة مــن ن�ســب
التعمني املقررة  ،ويحت�سب من �ضمن ن�سبة التعمني املقررة الباحثني عن العمل والطلبة .
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املــادة الثالثــــة
يلت ــزم �صاح ــب العم ــل بالت�أمي ــن علــى العام ــل بع�ض الوقت لدى �إحدى �شركات الت�أمني
املرخ�ص بها فـي ال�سلطنة �ضد �إ�صابات العمل .
املــادة الرابعــــة
مـع عـدم الإخـالل ب�أحكـام قانـون العمـل امل�شار �إليـه  ،يجـب �أن يت�ضمـن عـقد العمـل لبعـ�ض
الوقت ما ي�أتي :
 - 1حتديــد عـ ــدد �ســاع ــات العم ــل .
 - 2حتدي ــد �أيــام 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 الوقـت ،
مع حتديد طبيعة ونوع العم ــل .
املــادة اخلام�ســــة
ي ـ ـ�ؤدى �أجــر العامل بع�ض الوقــت كل �أ�سبوع  ،ويجوز �أن ي ـ�ؤدى كــل �أ�سبوعيــن �أو كــل �شهــر ،
ب�شرط موافقة 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  ، 2013/520كما 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  11 :من رجــــــــــــــب 1436هـ
املوافـــــق  30 :من ابريــــــــــــل 2015م
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