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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2011/113
بتعديل بع�ض �أحكام قانون العمل
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 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 الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  26 :من ذي القعدة �سنة 1432هـ
املـوافـــــق  24 :من �أكتوبـــــــــر �سنة 2011م
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تعديالت بع�ض �أحكام قانون العمل
�أوال  :ي�ستبدل بن�صو�ص املواد  ) 1 ( :بند (  ) 1 ( ، ) 12بند (  ) 28 ( ، ) 13الفق ــرة الأول ــى ،
(  ) 51بند (  ) 72 ( ، ) 71 ( ، ) 70 ( ، ) 68 ( ، ) 61 ( ، ) 53 ( ، ) 3بند ( ، ) 73 ( ، ) 5
(  ) 106 ( ، ) 83 ( ، ) 81الفقرة الرابعة من قانون العمل امل�شار �إليه  ،الن�صو�ص
الآتية :
املــادة (  ) 1بند 12
الأجر الأ�سا�سي  :املقابل املتفق عليه بني العامل و�صاحب العمل نقدا والثابت فـي عقد
العمل م�ضافا �إليه العالوة الدورية .
املــادة (  ) 1بند 13
الأجر ال�شامل  :الأجر الأ�سا�سي م�ضافا �إليه جميع العالوات الأخرى التي تقرر للعامل
لقاء عمله .
املــادة (  ) 28الفقرة الأوىل
على �صاحب العمل فـي حالة ا�ستخدام خم�سة ع�شر عامال ف�أكرث �أن ي�ضع فـي مكان ظاهر
من من�ش�أته الئحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة  ،ويجب �أن تت�ضمن هذه الالئحة
قواعد تنظيم العمل فـي املن�ش�أة وحقوق وواجبات كل من العامل و�صاحب العمل والقواعد
املنظمة لعالقة العامل بزمالئه ور�ؤ�سائه  ،و�أحكام ترقية العامل وحتديد فئات الأجور
والعالوات والبدالت بجميع �أنواعها ومواعيد ومكان دفعها .
املــادة (  ) 51بند 3
 -3فـي غري ما ذكر من الأحوال ال�سابقة ت�ؤدى للعمال �أجورهم مرة كل �أ�سبوع  ،على
�أنه يجوز �أن ت�ؤدى لهم مرة كل �أ�سبوعني �أو كل �شهر �إذا وافقوا كتابة على ذلك ،
وفـي جميـع الأحوال يتعني �أداء الأجر خالل ( � ) 7سبعة �أيام من نهــاية املدة
التي ي�ستحق عنها  ،ويجوز بقرار من الوزير حتديد موعد �صرف �أجور العاملني
باملن�ش�آت اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون قبل املوعد املحدد لها مبنا�سبة الأعياد
الوطنية والر�سمية .
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املــادة ( ) 53
ال ترب�أ ذمة �صاحب العمل من �أجر العامل �إال �إذا قام �صاحب العمل بتحويل �أجر العامل
�إىل ح�سابه ب�أحد امل�صارف املحلية املعتمدة  ،وحتدد بقرار من الوزير حاالت اال�ستثناء من
حتويل �أجر العامل �إىل ح�سابه .
املــادة ( ) 61
للعامل احلق فـي �إجازة �سنوية ب�أجر �شامل ال تقل عن ثالثني يوما ويتمتع العامل بالإجازة
ح�سب مقت�ضيات م�صلحة العمل  ،وال يجوز له القيام بالإجازة االعتيادية قبل انق�ضاء �ستة
�أ�شهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى �صاحب العمل .
وللعامل احلق فـي �إجازة طارئة ب�أجر �شامل ملدة �ستة �أيام طوال ال�سنة ملواجهة �أي ظرف
طارئ  ،وي�صدر بتنظيم الإجازة الطارئة للعاملني قرار من الوزير  ،وال يجوز للعامل
التنازل عن �إجازته .
املــادة ( ) 68
ال يجوز ت�شغيل العامل �أكرث من ت�سع �ساعات فـي اليوم الواحد وبحد �أق�صى � 45ساعة عمل
فـي الأ�سبوع على �أن تتخللها على الأقل ن�صف �ساعة لتناول الطعام والراحة  .ويكون احلد
الأق�صى ل�ساعات العمل فـي �شهر رم�ضان �ست �ساعات فـي اليوم �أو � 30ساعة فـي الأ�سبوع
وذلك بالن�سبة �إىل العمال امل�سلمني ويجوز بقرار من الوزير حتديد مواعيد �ساعات العمل .
املــادة ( ) 70
يجوز ت�شغيل العامل �ساعات �إ�ضافية �أكرث من �ساعات العمل املن�صو�ص عليها فـي املادة ()68
�إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك على �أن ال يزيد جمموع �ساعات العمل الأ�صلية والإ�ضافية
على ( )12اثنتي ع�شرة �ساعة فـي اليوم  ،وعلى �صاحب العمل �أن مينح العامل �أجرا �إ�ضافيا
يوازي �أجره الأ�سا�سي حم�سوبا وفقا ل�ساعات العمل الإ�ضافية م�ضافا �إليه  %25على الأق ــل
عن �ساعــات العم ــل النهاري ــة و %50على الأق ــل عن �ساع ــات العم ــل الليلي ــة �أو �أن مينحه
�إذنا بالتغيب عن العمل بدال من ال�ساعات التي قام فيها بعمل �إ�ضافـي �شريطة �أن يوافق
العامل كتابة على العمل الإ�ضافـي واملقابل .
ول�صاح ــب العم ــل بالن�سب ــة للأعم ــال التي جتــري فـي املوانــئ واملط ــارات �أو على ال�سف ــن
�أو البواخر �أو الطائرات االتفاق مع العامل على �صرف عالوة بدال من الأجر الإ�ضافـي
ب�شرط موافقة الوزارة على ذلك  ،وللوزير �إ�ضافة �أي �أعمال مماثلة .
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املــادة ( ) 71
على �صاحب العمل �أن مينح العامل راحة �أ�سبوعية ال تقل عن يومني متتاليني بعد خم�سة
�أيام عمل مت�صلة  ،ويجوز فـي الأماكن �أو الأعمال التي حتدد بقرار من الوزير جتميع
الراحات الأ�سبوعية امل�ستحقة للعامل عن مدة ال جتاوز ثمانية �أ�سابيع �إذا اتفق العامل
و�صاحب العمل على ذلك كتابة  ،وتكون الراحة الأ�سبوعية فـي جميع الأحوال مدفوعة
الأجر .
املــادة (  ) 72بند 5
 - 5الأعمال املو�سمية التي حتدد بقرار من الوزير .
املــادة ( ) 73
على �صاحب العمل �أن مينح العامل فـي احلاالت املن�صو�ص عليها فـي املادة ( � ) 72أجرا
�إ�ضافيا يوازي �أجره الأ�سا�سي حم�سوبا وفقا ل�ساعات العمل الإ�ضافية م�ضافا �إليه %25
على الأق ــل عن �ساع ــات العمل النهاري ــة و  %50عن �ساعات العمل الليلي ــة  ،ف�إذا وقع العمل
فـي يوم الراحـ ــة الأ�سبوعيـ ــة �أو فـي الإجــازات الر�سمية ا�ستحــق �أجر هذا الي ــوم م�ضاعف ــا ،
ما مل مينح يوما �آخر عو�ضا عنه باالتفاق مع العامل .
املــادة ( ) 81
ال يجوز ت�شغيل الن�ساء فـي الفرتة ما بني ال�ساعة التا�سعة م�ساء وال�ساد�سة �صباحا �إال فـي
الأحوال والأعمال واملنا�سبات التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 83
متنح املر�أة العاملة �إجازة خا�صة لتغطية فرتة ما قبل وبعد الوالدة وذلك ملدة خم�سني
يوما براتب �شامل ومبا ال يزيد على ثالث مرات طوال مدة اخلدمة لدى �صاحب العمل .
املــادة (  ) 106الفقرة الرابعة
و�إذا تبني للمحكمة �أن ف�صل العامل من عمله �أو �إنهاء خدمته كان تع�سفيا �أو خمالفا
للقانون ف�إنه يجب عليها احلكم �إما ب�إعادة العامل �إىل عمله � ،أو ب�إلزام �صاحب العمل ب�أن
يدفع له تعوي�ضا ال يقل عن ثالثة �أ�شهر يح�سب على �أ�سا�س �آخر �أجر �شامل كان يتقا�ضاه ،
مع مراعاة ظروف العامل ومدة خدمته  ،وذلك بالإ�ضافة �إىل :
 - 1مكافـ ـ�أة نهاية اخلدم ــة امل�ستحق ــة لــه قانون ــا وجميع املزايــا الأخــرى التي يقررهــا
القانون �أو عقد العمل �أيهما �أكرب .
 - 2الأجر الأ�سا�سي مع العالوات الأخرى عن مدة الإخطار التي ين�ص عليها القانون
�أو عقد العمل �أيهما �أكرب .
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ثانيا  :ي�ضاف �إىل قانون العمل امل�شار �إليه ما ي�أتي :
املــادة (  ) 10مكررا
ي�صدر الوزير قرارا بتحديد الإجراءات وال�ضوابط التي يتم التعامل مبوجبها مع من�ش�آت
القطاع اخلا�ص املخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات املنظمة له .
فقرة جديدة �إىل املــادة (  ) 18مكررا
وحتدد بقرار من الوزير ال�ضوابط والإجراءات التي يلتزم بها �صاحب العمل ب�ش�أن الإبالغ
عن ترك العامل غري العماين للعمل  ،والعقوبات املرتتبة على خمالفة القرار .
بند � 4إىل املــادة ( ) 19
 - 4املهن والأعمال التي يتم �إيقاف الت�صريح با�ستقدام القوى العاملة غري العمانية
ب�صفة م�ؤقتة .
املــادة (  ) 48مكررا
يلتزم �صاحب العمل بت�شغيل القوى العاملة الوطنية التي كانت تعمل بذات امل�شروع الذي
�آل �إليه كليا �أو جزئيا  ،وذلك بنف�س املزايا واحلوافز املالية ال�سابقة طاملا كان ذات العمل
قائما وم�ستمرا .
املــادة (  ) 50مكررا
ي�صدر الوزير قرارا بتحديد احلد الأدنى للعالوة الدورية و�إجراءات و�شروط �صرفها .
املــادة (  ) 114مكررا
يعاقب كل �صاحب عمل ال يلتزم بن�سب التعمني املقررة بغرامة ال تقل عن ( )250مائتني
وخم�سني رياال عمانيا وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين عن كل عامل عماين
مطلوب تعيينه  .وعلى �صاحب العمل ت�صحيح ن�سبة التعمني خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ
اكت�شاف املخالفة  ،وت�ضاعف العقوبة عند تكرار املخالفة .
كما يعاقب كل من يخالف �أحكام املادة ( )20والقرارات املتعلقة ب�شروط الرتخي�ص بال�سجــن
مدة ال تزيــد على �شه ــر وبغرامــة ال تقل عن ( )500خم�سمائــة ريــال عمانــي وال تزيــد على
(� )1000ألـ ــف ري ـ ــال عمانـ ــي �أو ب�إح ــدى هاتي ـ ــن العقوبتيـ ــن ف�ض ـ ــال عن �إلغ ـ ــاء الرتخي ــ�ص
�أو �إيقافه ملدة ال تقل عن �سنة .
ثالثا  :تلغى الفقرتان الرابعة واخلام�سة من املادة (  )114من قانون العمل امل�شار �إليه .
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