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وزارة القــوى العاملــة

قـــرار وزاري

رقــم 2015/102

ب�شــاأن تنظيــم العمــل لبعــ�ض الوقــت

ا�ستنادا اإلـــــى قانـــون العمـــــل ال�ســــــــادر باملر�ســــــــوم ال�سلطانــــــي رقـــــم 2003/35 ،

واإىل املر�سـوم ال�سلطانـي رقــم 2004/76 بتحديــد اخت�سا�سات وزارة القـــوى العــاملــة واعتمــاد 

هيكلهــــا التنظيمـــي ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2013/520 ب�ساأن تنظيم العمل لبع�ض الوقت ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

فــــي تطبيــــق اأحكــــام هــــذا الــقــرار يكــون للكلمــات والعبــــارات التاليــة املعنــى املبيــن قريــن 

كل منها ، ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر :

العامل بع�ض الوقت : العامل الذي تقل �ساعات عمله اأو اأيام عمله العادية عن �ساعات 

واأيام العمل املقررة قانونا .

الدائــــــــــــــــــــــــــــرة : الدائرة املخت�سة بالت�سغيل .

املــادة الثانيــــة

يجـوز ل�ساحـب العمل ت�سغيل العامل بع�ض الوقـــت ، وذلك وفقا لل�سروط الآتية :

1 - األ تزيد عدد �ساعات العمل فـي اليوم على )5( خم�ض �ساعات .

2 - األ يقل اأجر ال�ساعة عن )3( ثالثة ريالت عمانية .

3 - اأن يقت�سر الت�سغيل على العمانيني .

4 - اأن يكــون العامــل بعــ�ض الوقــت من العامليــن اأو الباحثيــن عن عمل اأو الطلبة ، 

اأتـــم )16( ال�ساد�سة ع�سرة ، ومل يبلغ )18( الثامنة ع�ســرة  ويجــــوز ت�سغيـــل مـــن 

فـيما بني ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحا وال�ساد�سة م�ساء فقط .

5 - األ تزيد ن�سبة القوى العاملـة بعـ�ض الوقــت علــى )10%( ع�ســرة باملائــــة مــن ن�ســب 

التعمني املقررة ، ويحت�سب من �سمن ن�سبة التعمني املقررة الباحثني عن العمل والطلبة .
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املــادة الثالثــــة

يلتـــزم �ساحـــب العمـــل بالتاأميـــن علــى العامـــل بع�ض الوقت لدى اإحدى �سركات التاأمني 

املرخ�ض بها فـي ال�سلطنة �سد اإ�سابات العمل .

املــادة الرابعــــة

مـع عـدم الإخـالل باأحكـام قانـون العمـل امل�سار اإليـه ، يجـب اأن يت�سمـن عـقد العمـل لبعـ�ض 

الوقت ما ياأتي :

1 - حتديــد عــــدد �ســاعـــات العمـــل .

2 - حتديـــد اأيــام العمــل .

3 - اأجر ال�ساعة ، وطريقة اأداء ذلك الأجر .

ويلتــــزم �ساحـــب العمـــل مبوافـــاة الدائــرة باأ�سمـــاء العمـــال الذيـــن يعملـــون بعــ�ض الوقـت ، 

مع حتديد طبيعة ونوع العمـــل .

املــادة اخلام�شــــة

يــــوؤدى اأجــر العامل بع�ض الوقــت كل اأ�سبوع ، ويجوز اأن يــوؤدى كــل اأ�سبوعيــن اأو كــل �سهــر ، 

ب�سرط موافقة العامل بع�ض الوقت كتابة على ذلك .

املــادة ال�شاد�شــــة

يجوز ل�ساحب العمل اأو العامل بع�ض الوقت اإنهاء العقد بعد اإعالن الطرف الآخر كتابة 

قبل موعد الإنهاء بـ )7( �سبعة اأيام عمل .

املــادة ال�شابعــــة

يلغـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم 2013/520 ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�ض 

مع اأحكامه .

املــادة الثامنــــة

ين�سـر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�شـدر فـي : 11 من رجــــــــــــــب 1436هـ

املوافـــــق : 30 من ابريــــــــــــل  2015م

عبداللـه بن نا�شر بن عبداللـه البكري

                                                                        وزيـــــــــــر القـــــــوى العاملـــــــــــــــة


