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اجلريدة الر�سمية العدد )898(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2009/63    

بتعديل بع�ض اأحكام قانون العمل

�سلطان عمان . نحن قابو�ض بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

وعلى قانون العمل ال�سادر باملر�ســوم ال�سلطانـى رقـم 2003/35 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى :  جترى التعديالت املرفقة على قانون العمل امل�سار اإليه .

املــادة الثـانيـــة :  يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الثـالثـــة :  ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التاىل 

لتاريخ ن�سره .

�سـدر فى : 12 من ذى القعدة �سنة 1430هـ

املـوافـــق : 31 من اأكتوبــــــــر  �سنة 2009م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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تعديالت على بع�ض اأحكام قانون العمل

اأول  :  ت�ســـــاف اإلـــى الف�ســــل الثانـى من البــــــاب الثانـــى مـــن قانـــون العمــل امل�ســـار اإليــــه 

مــــادة جديدة برقم )18( مكررا ن�سها الآتى :

              مادة )18( مكررا : يحظر على �ساحب العمل ما يلى :

1- اأن يتـــرك اأى عامـــل مــــن العمــال غيــــر العمانييـــن ممن 

رخ�ض له بت�سغيلهم اأن يعمل لدى غريه .

2 - اأن ي�سغل اأى عامل غري عمانى مرخ�ض له بالعمل لدى 

غريه اأو مقيم بال�سلطنة بطريقة غري م�سروعة . 

3 - اأن ي�سغل اأى عامل غري عمانى فى اأى مهنة مت تعمينها .

لدى  اإل  العمل  العمانى  غري  العامل  على  ويحظر 

�ساحب العمل الذى رخ�ض له بت�سغيله .

ثانيا : ي�ستبـــدل بنـــ�ض الفقـــرة الرابعـة من املــــادة )106( من قانــــون العمــل امل�ســار اإليـــه 

الن�ض الآتى :

املادة )106( : واإذا تبني للمحكمـة اأن ف�سـل العامل من عملـه اأو اإنهـاء خدمته كان 

تع�سفيا اأو خمالفا للقانون فاإنه يجوز لها احلكم اإما باإعادة العامل 

اإىل عمله ، اأو باإلزام �ساحب العمل باأن يدفع له تعوي�سا ل يقل عن 

اأجر ثالثة اأ�سهر  يح�سب على اأ�سا�ض اآخر اأجر �سامل كان يتقا�ساه ، 

ول يزيد على اأجر �سنة وذلك بالإ�سافة اإىل :

املزايـــا  قانونـــا وجميـــع  له  امل�ستحقــــة  نهايـــة اخلدمـــة  - مكافـــاأة   1

الأخرى التى يقررها القانون اأو عقد العمل اأيهما اأكرب .

2 - الأجـر الأ�سا�ســـى مع العــــالوات الأخــــرى - اإن وجـــــدت - عن مدة 

الإخطار التى ين�ض عليها القانون اأو عقد العمل اأيهما اأكرب .
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ثالثا : ت�ســــــاف اإلــــى البــــاب العا�ســـــــر مــــن قانــــون العمــــــــل امل�ســــار اإليـــــه مـــــواد جديـــدة 

باأرقـــــام )113( مكررا )118( مكررا و)124( و )125( ، يكون ن�سها الآتى :

املادة )113( مكررا : يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على �سهر وبغرامة ل تقل 

عن )1000( األف ريال عمانى ول تزيد على )2000( األفى 

ريال عمانى اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من حــر�ض 

اأو اتفق على ارتكاب اأى فعل باملخالفة لأحكام  اأو �ساعد 

مرتكب  كان  واإذا   ، القانون  هذا  من  مكررا   )18( املادة 

املخالفة من غري العمانيني يتم اإبعاده من ال�سلطنة على 

نفقة الطرف امل�سغل ، وحرمانه من الدخول اإليها . 

املادة )118( مكررا : مـع عـــدم الخــالل باأيــة عقوبـــة اأ�ســد ينـــ�ض عليهــا هذا 

من  اأو  العمل  �ساحب  يعاقب   ، اآخر  قانون  اأو  القانون 

 ، عمانى  ريال  مائة   )100( عن  تقــل  ل  بغرامة  ميثله 

ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عمانى ، وبال�سجن 

اإذا  العقوبتني  باإحدى هاتني  اأو  �سهر  مدة ل تزيد على 

واللوائح  القانون  هذا  من  ال�ساد�ض  الباب  اأحكام  خالف 

العقوبة عند  ، وت�ساعف  له  تنفيذا  ال�سادرة  والقرارات 

تكرار املخالفة .

املـــــــــــــــادة )124( : فيمـا عدا العقوبات املقررة للمخالفات املن�سو�ض عليها 

اأحكام هذا  ، يعاقـب كل من يخالف  ال�سابقــة  املــواد  فــى 

تقــل  ل  بغرامـة  له  املنفذة  والقرارات  واللوائح  القانون 

عن )500( خم�سمائة ريال عمانى ول تزيد على )1000( 

غري  من  املخالفة  مرتكب  واإبعاد   ، عمانـــى  ريال  األف 

العمانيني على نفقة الطرف امل�سغل ، وحرمانه من دخول 

ال�سلطنة .
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اإجراءات  اأو من يفو�ســه عدم ال�سري فى  يجــوز للوزيـــر  املــــــــــــــادة )125( : 

القانون  هذا  فى  عليها  املعاقب  املخالفات  فى  الدعوى 

اإذا قام املخالف باأداء مقابل ماىل وفقا للقواعد والفئات 

هذا  يجاوز  األ  على  الوزير  من  قرار  بها  ي�سدر  التى 

املقابل فى كل حالة ن�سف احلد الأق�سى املقرر  للغرامة 

نفقة  على  املخالف  العامل  اإبعاد  مع   ، ال�سلح  مو�سوع 

الطرف امل�ســغل ، وحرمانه من دخول ال�سلطنة .

رابعـا : ي�ستبدل بن�ض املادة )114( من قانون العمل امل�سار اإليه الن�ض الآتى :

املادة )114( : يعاقـــب كل من ي�سغــل عمــال غري عمانيني مل يرخ�ض له بت�سغيلهم 

وفقـــا للرتخيــ�ض ال�سادر له بغرامة ل تقل عـن )1000( األف ريال 

 ، عامل  كل  عن  عمانى  ريال  األفى   )2000( على  تزيد  ول  عمانى 

وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت ب�ساأنهم املخالفة ف�سال 

من  حرمانه  مع  بلده  اإىل  العامل  اإعادة  مب�ساريف  اإلزامه  عن 

وت�ساعف  �سنتني  على  تزيد  ل  ملدة  عمانيني  غري  عمال  ا�ستقدام 

ال�سلطنة  دخلوا  ممن  ت�سغيله  مت  الذى  العامل  كان  اإذا  العقوبة 

الذى  العمل  �ساحب  لدى  لعمله  تاركا  اأو  م�سروعة  غري  بطريقة 

رخ�ض له بت�سغيله .

اأى عامل غري عمانى  باإرادته  الذى يرتك  العمل  ويعاقب �ساحب 

مرخ�ض له بت�سغيله بالعمل لدى غريه بال�سجن مدة ل تزيد على 

األف ريال عمانى عن كل عامل  �سهر وبغرامة ل تقل عن )1000( 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين 

وقعت ب�ساأنهم املخالفة ف�سال عن حرمانه من ا�ستقدام عمال غري 

تكرار  العقوبة فى حالة  وت�سدد  �سنتني  تزيد على  ملدة ل  عمانيني 

املخالفة .
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ويعاقب العامل غري العمانى الذى يعمل بال�سلطنة بدون ترخي�ض 

العمل  �ساحب  غري  لدى  يعمل  الذى  اأو   ، املخت�سة  الدائرة  من 

املرخـ�ض له بت�سغيلــــه بال�سجـــن مدة ل تزيــــد على �سهــــر وبغرامـــة 

 )800( على  تزيد  ول  عمانى  ريال  اأربعمائة   )400( عن  تقل  ل 

ثمامنائة ريال عمانى اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، ف�سال عن اإلغاء 

الرتخي�ض ال�سادر له اإن وجد ، واإبعاده من البالد على نفقة الطرف 

امل�سغل ، وحرمانه من دخول ال�سلطنة .

بغرامة  املقررة  التعمني  بن�سب  يلتزم  ل  عمل  �ساحب  كل  ويعاقب 

تعادل 50% من متو�سط اإجماىل اأجور العمال غري العمانيني الذين 

العمل  �ساحب  بها  يلتزم  التى  التعمني  ن�سبة  بني  الفرق  ميثلون 

قانونا وبني الن�سبة التى حققها فعال .

 )20( املادة  اأحكام  يخالف  اأجانب  عمال  توريد  متعهد  كل  ويعاقب 

بال�سجـــن مدة  بتنظيــــم الرتخي�ض و�سروطه  ال�ســـادرة  والقــرارات 

ل تزيد على �سهر وبغرامة ل تزيد على )200( مائتى ريال عمانى 

اإيقافه  اأو  اإلغاء الرتخي�ض  اأو باإحدى هاتني العقوبتني ف�سال عن 

ملدة ل جتاوز �سنة .

اأحكام املادة )29( بغرامة ل تقل  ويعاقب كل �ساحب عمل يخالف 

عن )50( خم�سني ريال ول تزيد على )200( مائتى ريال عمانى .


