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وزارة القــوى العاملــة
قـــرار وزاري
رقــم 2017/40
ب�ســان تن يــم العمــ لبعــ الوقــت
ا�صتنادا اإلـى قان ــون العمـل ال�صـادر باملر�صــوم ال�صلطانــي رقـم ، 2003/35
و إا املر�صـ ــوم ال�صلطانـ 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 إا القرار الوزاري رقم  2015/102ب�صاأن تنظيم العمل لبع�ض الوقت
وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة
تـقـــرر
املــادة االولـــــى
فـ ــي تطبيـ ــق اأحكـ ــام هـ ــذا ال ـقــرار يكــون للكلمــات والعبـ ــارات التيــة املعنــى املبيــن قريــن
كل منها ما يقت�ض �صيا الن�ض معنى اخر
العام بع الوقت
العامل الذي تقل �صاعات عمله اأو اأيام عمله العادية عن �صاعات واأيام العمل املقررة قانونا .
الدا ــــــرة
الدائرة املخت�صة بالت�صغيل .
املــادة ال انيــــة
يجـوز ل�صاحـب العمل ت�صغيل العامل بع�ض الوق ــت وذلك وفقا لل�صروط التية
 - 1اأن يقت�صر الت�صغيل على العماني .
 - 2األ تقـل عــدد �صاعــات العم ــل ع ــن  4اأرب ــع �صاع ــات ول تزيد عل ــى  25خمـ ــ�ض
وع�صرين �صــاعة فـي الأ�صبـوع .
 - 3األ يقل اأجر ال�صاعة عن  3ال ة ريالت عمانية .
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 - 4اأن يكــون العامــل بعــ�ض الوقــت من العامليــن اأو الباح يــن عن عمل ويجـ ــوز
ت�صغيل م ــن اأمت  15اخلام�صة ع�صـرة و يبلـ  18ال امنة ع�صرة من العمر
فـيم ــا ب ال�صاعة ال�صاد�صة �صباحا وال�صاد�صة م�صاء .
 - 5األ تزيـ ـ ــد ن�صب ــة الق ــوى العاملـ ـ ــة بع ـ ــ�ض الوقـ ـ ــت علـ ـ ــى  20ع�صــرين باملائـ ــة
مــن ن�ص ـ ــبة التعم ـ ـ املق ـ ــررة ويحت�صـ ــب مـ ــن �صمنهـ ـ ــا الباح ون عـ ــن عمـ ـ ــل
علــى اأن ت�صت نى من هذه الن�صبة املن�صات التي تتوفر ب�صاأنها ال�صروط التية
اأ  -املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة التي يكون مديرها عمانيا اأو التــي يكــون
فيها جميع ال�صركاء متفرغ لإدارة عملهم وم�صجل لدى الهي ة العامة
لتنمية املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة ولدى الهي ة العامــة ل�صجـل القــوى
العامــلة كاأ�صح ــا عم ــل وموؤمن ــا عليه ــم ل ــدى الهي ة العامـة للتاأمينــات
الجتماعية .
 األ تتج ــاوز القـ ــوى العاملــة غي ــر العماني ــة فـ ــي املوؤ�صــ�ص ــة امل�صار اإليهــا اأك ــرمن  5خم�صــة عمال .
املــادة ال ال ــــة
يلت ــزم �صاحــب العمــل بالتاأمي ــن علــى العام ــل بع�ض الوقت لدى اإحـدى �صركات الت أامـ
املرخ�ض بها فـي ال�صلطنة �صد اإ�صابات العمل .
املــادة الرابعــــة
مـع مراعاة اأحكـام قانـون العمـل يجـب اأن يت�صمـن عـقد العمـل لبعـ�ض الوقت ما ياأتي
 - 1ديــد ع ــدد �صــاعــات العمــل .
 - 2ديــد أايـام العمــل .
 - 3اأجر ال�صاعة وطريقة اأداء ذلك الأجر .
ويلتـ ــزم �صاح ــب العم ــل واف ــاة الدائــرة باأ�صم ــاء العم ــال الذي ــن يعمل ــون بعــ�ض الوق ــت
مع ديد طبيعة ونوع العم ــل وت�صجيل بيانات العمال لدى الهي ة العامة ل�صجل القوى
العاملة .
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املــادة اخلام�ســــة
ي ـ ـوؤدى اأجــر العامل بعــ�ض الوقـ ــت اأ�صبوعيــا ويجوز اأن ي ـوؤدى �صهــريا �صريط ــة موافق ــة
العامل بع�ض الوقت كتابة على ذلك .
املــادة ال�ساد�ســــة
يجوز ل�صاحب العمل اأو العامل بع�ض الوقت اإنهاء العقد بعد اإعالن الطرف الخر كتابة
قبل موعد الإنهاء بـ � 7صبعة اأيام عمل .
املــادة ال�سابعــــة
يلغ ــى الق ــرار ال ــوزاري رق ــم  2015/102امل�صار اإليه كما يلغى كل ما يخال هذا القرار
اأو يتعار�ض مع اأحكامه .
املــادة ال امنــــة
ين�صـر هذا القرار فـي ا ريدة الر�صمية ويعمل به من اليوم التا لتاري ن�صره .
سـدر ـي  27من ربيــ ال انــي 1438هـ
املوا ـــــق  26من ينايـــــــــــــــــر 2017
عبداللـه بن نا سر بن عبداللـه البكري
وزي ـ ـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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