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وزارة القـــوى العاملـــة
قـــرار وزاري
رقـــم 2018/153
بتعديـــل بعــــ�ض �أحكـــام
القرار الوزاري رقم  2017/40ب�ش�أن تنظيم العمل لبع�ض الوقت
ا�ستنادا �إلى قـانـون العمل ال�صـادر باملــر�سوم ال�سلطــاين رقـم ، 2003/35
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة واعتـماد
هيكلهـا التنظيـمــي ،
و�إلى القـرار الـوزاري رقـ ـ ــم  2016/217ب�ش ـ ـ�أن نظام ت�شغيل الأحــداث والأعمــال واملهــن
التــي يجوز ت�شغيلهم فيهـا ،
و�إلى القـرار الــوزاري رقم  2017/40ب�ش ـ�أن تنظيـم العم ــل لبع ــ�ض الوقـت ،
وبن ــاء عل ــى مـا تقت�ضيه امل�صلحــة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على القــرار الوزاري رقم  2017/40امل�ش ــار �إليـه .
املــادة الثانيــــة
يلغـى كل مــا يخالــف التعديالت املرفقــة � ،أو يتــعار�ض مــع �أحكامهــا .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هـذا القرار فــي اجلــريدة الر�سمية  ،ويعمل بــه من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  9 :من �شعبان 1439هـ
املوافـــــق  25 :من ابريـل 2018م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـقـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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تعديالت على بع�ض �أحكام
القرار الوزاري رقم  2017/40ب�ش�أن تنظيم العمل لبع�ض الوقت
املــادة ()1
ي�ستبدل بن�صي البندين رقمي ( )4و ( /5الفقرة الأولى) من املــادة الثانيــة مــن الق ــرار
الوزاري رقم  2017/40امل�شار �إليه  ،الن�صان الآتيان :
"� - 4أن يكون العامل بع�ض الوقت من العاملني �أو املتقاعدين �أو الباحثني عن عمل
�أو الطلبة  ،ويجوز ت�شغيل من بلغ ( )15اخلام�سة ع�شرة  ،ومل يبلغ ( )18الثامنة
ع�شرة فيما بني ال�ساعة ال�ساد�ســة �صباحا  ،وال�ساد�سة م�سـ ــاء " .
"� - 5أال تزيد ن�سبة القوى العاملة لبع�ض الوقت على ( )%20ع�شرين باملائة من ن�سبة
التعمني املقررة  ،ويحت�سب من �ضمنها الباحثون عن عمل  ،والطلبة  ،واملتقاعدون ،
علــى �أن ت�ستثنــى من هذه الن�سبة املن�ش�آت التي تتوفر ب�ش�أنها ال�شروط الآتية . " :
املــادة ()2
ي�ستبدل بن�ص البند رقم ( )2من املادة الرابعة من القرار الــوزاري رق ـ ــم  2017/40امل ــ�شـ ــار
�إليه  ،النــ�ص الآتــي :
"  - 2حتديد عدد �أيام العمل فـي الأ�سبـوع " .
املــادة ()3
ت�ضاف مادة جديدة �إلى القرار الوزاري رقم  2017/40امل�شار �إليه  ،ن�صها الآتي :
امل ــادة الثاني ــة مكــررا :
" يجوز ت�شغيل الطلبة لبع�ض الوقت  ،وفقا لل�ضوابط الآتية :
�أوال  :بالن�سبة لطلبة املدار�س احلكومية واخلا�صة :
� - 1أن يكون الطالب مقيدا فـي �إحدى املدار�س احلكومية �أو اخلا�صة �شريطة
�أال يقل عمره عن ( )15خم�سة ع�شر عاما  ،و�أن يقت�صر ت�شغيله فـي الأعمال
وامله ــن املن�صو�ص عليها ف ــي القرار ال ــوزاري رقـم ( )2016/217امل�شار �إليه .
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 - 2موافقة ويل �أمر الطالب  ،وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .
� - 3أن يك ـ ـ ـ ـ ــون الـعمـ ـ ـ ــل ف ـ ــي �أي ـ ـ ــام الإجـ ـ ـ ـ ــازات  .
ثانيا  :بالن�سبة لطلبة م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية واخلا�صة :
� - 1أن يكـون العمل فـي �أيــام الإج ــازات �أو خ ــارج �أوق ــات الدرا�ســة .
� - 2أال يرتتب على عمل الطالب لبع�ض الوقت حرمانه من املخ�ص�صات املالي ـ ـ ــة
املق ــررة لــه من قبـل امل�ؤ�س�سة التعليمية .
وفـي جميع الأحوال  ،ال ي�شرتط لت�شغيل الطالــب لبعــ�ض الوقـ ــت موافق ــة م�ؤ�س�س ـتــه
التعليمية  ،ومينح الطالب �شهادة خربة عن مدة العمل التي ق�ضاها مع �صاحب العمل " .

