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وزارة القــوى العاملــة

قـــرار وزاري

رقــم 2017/40

يــم العمــ لبعــ الوقــت ب�ســان تن

ا�صتنادا اإلـى قانـــون العمـل ال�صـادر باملر�صــوم ال�صلطانــي رقـم 2003/35 ،

واإ املر�صــــوم ال�صلطانــــي رقــــم 2004/76 بتحديــــــد اخت�صا�صــــــات وزارة القــــــوى العــاملــــــة 

واعتمــاد هيكلهـــا التنظيمـــي 

واإ القرار الوزاري رقم 2015/102 ب�صاأن تنظيم العمل لبع�ض الوقت 

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة 

تـقـــرر 

املــادة االولـــــى

فــــي تطبيــــق اأحكــــام هــــذا الــقــرار يكــون للكلمــات والعبــــارات 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 .

ــــــرة  الدا

 الدائرة املخت�صة بالت�صغيل .

انيــــة املــادة ال

يجـوز ل�صاحـب العمل ت�صغيل العامل بع�ض الوقـــت  وذلك وفقا لل�صروط التية 

1 - اأن يقت�صر الت�صغيل على العماني .

25 خمــــ�ض  4 اأربـــع �صاعـــات  ول تزيد علـــى  األ تقـل عــدد �صاعــات العمـــل عـــن   - 2

وع�صرين �صــاعة فـي الأ�صبـوع .

ة ريالت عمانية . ال  3 3 - األ يقل اأجر ال�صاعة عن 
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يــن عن عمل  ويجــــوز  الباح اأو  العامليــن  الوقــت من  بعــ�ض  العامــل  اأن يكــون   - 4

امنة ع�صرة من العمر   18 ال 15 اخلام�صة ع�صـرة  و يبلـ  ت�صغيل مـــن اأمت 

فـيمـــا ب ال�صاعة ال�صاد�صة �صباحا  وال�صاد�صة م�صاء .

20 ع�صــرين باملائــــة  5 - األ تزيــــــد ن�صبـــة القـــوى العاملــــــة بعـــــ�ض الوقــــــت علــــــى 

ون عــــن عمــــــل   مــن ن�صـــــبة التعمــــ املقـــــررة  ويحت�صــــب مــــن �صمنهــــــا الباح

نى من هذه الن�صبة املن�صات التي تتوفر ب�صاأنها ال�صروط التية  علــى اأن ت�صت

التــي يكــون  اأو  التي يكون مديرها عمانيا   املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة  اأ - 

ة العامة  فيها جميع ال�صركاء متفرغ لإدارة عملهم  وم�صجل لدى الهي

ة العامــة ل�صجـل القــوى  لتنمية املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة  ولدى الهي

ة العامـة للتاأمينــات  العامــلة كاأ�صحـــا عمـــل  وموؤمنـــا عليهـــم لـــدى الهي

الجتماعية .

ــر  األ تتجـــاوز القــــوى العاملــة غيـــر العمانيـــة فــــي املوؤ�صــ�صـــة امل�صار اإليهــا اأك  - 

5 خم�صــة عمال . من 

ــــة ال املــادة ال

يلتـــزم �صاحــب العمــل بالتاأميـــن علــى العامـــل بع�ض الوقت لدى اإحـدى �صركات التاأمـ 

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 

ديــد عـــدد �صــاعــات العمــل .  - 1

ديــد اأيـام العمــل .  - 2

3 - اأجر ال�صاعة  وطريقة اأداء ذلك الأجر .

وافـــاة الدائــرة باأ�صمـــاء العمـــال الذيـــن يعملـــون بعــ�ض الوقـــت   ويلتــــزم �صاحـــب العمـــل 

ة العامة ل�صجل القوى  ديد طبيعة ونوع العمـــل  وت�صجيل بيانات العمال لدى الهي مع 

العاملة .
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املــادة اخلام�ســــة

يــــوؤدى اأجــر العامل بعــ�ض الوقــــت اأ�صبوعيــا  ويجوز اأن يــوؤدى �صهــريا  �صريطـــة موافقـــة 

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 

7 �صبعة اأيام عمل . قبل موعد الإنهاء بـ 

املــادة ال�سابعــــة

يلغـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم 2015/102 امل�صار اإليه  كما يلغى كل ما يخال هذا القرار  

اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

امنــــة املــادة ال

ريدة الر�صمية  ويعمل به من اليوم التا لتاري ن�صره . ين�صـر هذا القرار فـي ا

انــي 1438هـ ـي  27 من ربيــ ال سـدر 
ـــــق  26 من ينايـــــــــــــــــر 2017 املوا

سر بن عبداللـه البكري عبداللـه بن نا
                                                                        وزيـــــــــــر القـــــــوى العاملـــــــــــــــة
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