مر�ســــوم �ســــلطانى
رقـــم 2009/63
بتعديل بع�ض �أحكام قانون العمل
�سلطان عمان .

نحن قابو�س بن �سعيد		

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 96/101
وعلى قانون العمل ال�صادر باملر�ســوم ال�سلطانـى رقـم ، 2003/35
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى  :جترى التعديالت املرفقة على قانون العمل امل�شار �إليه .
املــادة الثـانيـــة  :يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثـالثـــة  :ين�شر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التاىل
لتاريخ ن�شره .
�صـدر فى  12 :من ذى القعدة �سنة 1430هـ
املـوافـــق  31 :من �أكتوبــــــــر �سنة 2009م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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تعديالت على بع�ض �أحكام قانون العمل
�أوال  :ت�ض ـ ــاف �إل ــى الف�صـ ــل الثانـى من البـ ـ ــاب الثان ــى م ــن قان ــون العمــل امل�ش ــار �إليـ ــه
مـ ــادة جديدة برقم ( )18مكررا ن�صها الآتى :
مادة ( )18مكررا  :يحظر على �صاحب العمل ما يلى :
� -1أن يت ــرك �أى عام ــل مـ ــن العمــال غيـ ــر العمانيي ــن ممن
رخ�ص له بت�شغيلهم �أن يعمل لدى غريه .
� - 2أن ي�شغل �أى عامل غري عمانى مرخ�ص له بالعمل لدى
غريه �أو مقيم بال�سلطنة بطريقة غري م�شروعة .
� - 3أن ي�شغل �أى عامل غري عمانى فى �أى مهنة مت تعمينها .
ويحظر على العامل غري العمانى العمل �إال لدى
�صاحب العمل الذى رخ�ص له بت�شغيله .
ثانيا  :ي�ستب ــدل بن ــ�ص الفق ــرة الرابعـة من املـ ــادة ( )106من قانـ ــون العمــل امل�شــار �إلي ــه
الن�ص الآتى :
املادة ( : )106و�إذا تبني للمحكمـة �أن ف�صـل العامل من عملـه �أو �إنهـاء خدمته كان
تع�سفيا �أو خمالفا للقانون ف�إنه يجوز لها احلكم �إما ب�إعادة العامل
�إىل عمله � ،أو ب�إلزام �صاحب العمل ب�أن يدفع له تعوي�ضا ال يقل عن
�أجر ثالثة �أ�شهر يح�سب على �أ�سا�س �آخر �أجر �شامل كان يتقا�ضاه ،
وال يزيد على �أجر �سنة وذلك بالإ�ضافة �إىل :
 - 1مكافـ ـ�أة نهاي ــة اخلدم ــة امل�ستحقـ ــة له قانون ــا وجمي ــع املزاي ــا
الأخرى التى يقررها القانون �أو عقد العمل �أيهما �أكرب .
 - 2الأجـر الأ�سا�س ــى مع العـ ــالوات الأخـ ــرى � -إن وج ـ ــدت  -عن مدة
الإخطار التى ين�ص عليها القانون �أو عقد العمل �أيهما �أكرب .
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ثالثا  :ت�ضـ ـ ــاف �إلـ ــى البـ ــاب العا�ش ـ ـ ــر مـ ــن قانـ ــون العمـ ـ ـ ــل امل�شـ ــار �إلي ـ ــه م ـ ــواد جدي ــدة
ب�أرق ـ ــام ( )113مكررا ( )118مكررا و( )124و ( ، )125يكون ن�صها الآتى :
املادة ( )113مكررا  :يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �شهر وبغرامة ال تقل
عن (� )1000ألف ريال عمانى وال تزيد على (� )2000ألفى
ريال عمانى �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من حــر�ض
�أو �ساعد �أو اتفق على ارتكاب �أى فعل باملخالفة لأحكام
املادة ( )18مكررا من هذا القانون  ،و�إذا كان مرتكب
املخالفة من غري العمانيني يتم �إبعاده من ال�سلطنة على
نفقة الطرف امل�شغل  ،وحرمانه من الدخول �إليها .
املادة ( )118مكررا  :مـع ع ــدم االخــالل ب�أيــة عقوب ــة �أ�شــد ين ــ�ص عليهــا هذا
القانون �أو قانون �آخر  ،يعاقب �صاحب العمل �أو من
ميثله بغرامة ال تقــل عن ( )100مائة ريال عمانى ،
وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عمانى  ،وبال�سجن
مدة ال تزيد على �شهر �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا
خالف �أحكام الباب ال�ساد�س من هذا القانون واللوائح
والقرارات ال�صادرة تنفيذا له  ،وت�ضاعف العقوبة عند
تكرار املخالفة .
املـــــــــــــــادة ( : )124فيمـا عدا العقوبات املقررة للمخالفات املن�صو�ص عليها
فــى املــواد ال�سابقــة  ،يعاقـب كل من يخالف �أحكام هذا
القانون واللوائح والقرارات املنفذة له بغرامـة ال تقــل
عن ( )500خم�سمائة ريال عمانى وال تزيد على ()1000
�ألف ريال عمان ــى  ،و�إبعاد مرتكب املخالفة من غري
العمانيني على نفقة الطرف امل�شغل  ،وحرمانه من دخول
ال�سلطنة .
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املــــــــــــــادة ( : )125يجــوز للوزي ــر �أو من يفو�ضــه عدم ال�سري فى �إجراءات
الدعوى فى املخالفات املعاقب عليها فى هذا القانون
�إذا قام املخالف ب�أداء مقابل ماىل وفقا للقواعد والفئات
التى ي�صدر بها قرار من الوزير على �أال يجاوز هذا
املقابل فى كل حالة ن�صف احلد الأق�صى املقرر للغرامة
مو�ضوع ال�صلح  ،مع �إبعاد العامل املخالف على نفقة
الطرف امل�شــغل  ،وحرمانه من دخول ال�سلطنة .
رابعـا  :ي�ستبدل بن�ص املادة ( )114من قانون العمل امل�شار �إليه الن�ص الآتى :
املادة ( : )114يعاق ــب كل من ي�شغــل عمــاال غري عمانيني مل يرخ�ص له بت�شغيلهم
وفق ــا للرتخيــ�ص ال�صادر له بغرامة ال تقل عـن (� )1000ألف ريال
عمانى وال تزيد على (� )2000ألفى ريال عمانى عن كل عامل ،
وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت ب�ش�أنهم املخالفة ف�ضال
عن �إلزامه مب�صاريف �إعادة العامل �إىل بلده مع حرمانه من
ا�ستقدام عمال غري عمانيني ملدة ال تزيد على �سنتني وت�ضاعف
العقوبة �إذا كان العامل الذى مت ت�شغيله ممن دخلوا ال�سلطنة
بطريقة غري م�شروعة �أو تاركا لعمله لدى �صاحب العمل الذى
رخ�ص له بت�شغيله .
ويعاقب �صاحب العمل الذى يرتك ب�إرادته �أى عامل غري عمانى
مرخ�ص له بت�شغيله بالعمل لدى غريه بال�سجن مدة ال تزيد على
�شهر وبغرامة ال تقل عن (� )1000ألف ريال عمانى عن كل عامل
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين
وقعت ب�ش�أنهم املخالفة ف�ضال عن حرمانه من ا�ستقدام عمال غري
عمانيني ملدة ال تزيد على �سنتني وت�شدد العقوبة فى حالة تكرار
املخالفة .
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ويعاقب العامل غري العمانى الذى يعمل بال�سلطنة بدون ترخي�ص
من الدائرة املخت�صة � ،أو الذى يعمل لدى غري �صاحب العمل
املرخـ�ص له بت�شغيلـ ــه بال�سج ــن مدة ال تزيـ ــد على �شهـ ــر وبغرام ــة
ال تقل عن (� )400أربعمائة ريال عمانى وال تزيد على ()800
ثمامنائة ريال عمانى �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،ف�ضال عن �إلغاء
الرتخي�ص ال�صادر له �إن وجد  ،و�إبعاده من البالد على نفقة الطرف
امل�شغل  ،وحرمانه من دخول ال�سلطنة .
ويعاقب كل �صاحب عمل ال يلتزم بن�سب التعمني املقررة بغرامة
تعادل  %50من متو�سط �إجماىل �أجور العمال غري العمانيني الذين
ميثلون الفرق بني ن�سبة التعمني التى يلتزم بها �صاحب العمل
قانونا وبني الن�سبة التى حققها فعال .
ويعاقب كل متعهد توريد عمال �أجانب يخالف �أحكام املادة ()20
والقــرارات ال�ص ــادرة بتنظيـ ــم الرتخي�ص و�شروطه بال�سج ــن مدة
ال تزيد على �شهر وبغرامة ال تزيد على ( )200مائتى ريال عمانى
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ف�ضال عن �إلغاء الرتخي�ص �أو �إيقافه
ملدة ال جتاوز �سنة .
ويعاقب كل �صاحب عمل يخالف �أحكام املادة ( )29بغرامة ال تقل
عن ( )50خم�سني رياال وال تزيد على ( )200مائتى ريال عمانى .
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