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مر�سوم �سلطاين

رقم 2003/35

باإ�سدار قانون العمل

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 73/34 وتعديالته ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمل باأحكام قانون العمل املرافق . 

املــادة الثانيــــة 

ي�سدر وزير القوى العاملة اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام القانون املرافق . 

املــادة الثالـثــــة 

يلغى قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 73/34 امل�سار اإليه ، وكل ما يخالف القانون 

املرافق اأو يتعار�ض مع اأحكامه . 

املــادة الرابعــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد انق�ساء �سهر من تاريخ ن�سره . 

�سـدر فـي : 24 من �سفـــر �سنة 1424هـ

املـوافــــق : 26 من اإبريل �سنة 2003م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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قانون العمل

البــــــــاب الأول 

تعريفات واأحكام عامة

الف�سل الأول 

 تعريفات

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية املعنى الوارد قرين كل منها 

ما مل يقت�ض �سياق الن�ض خالف ذلك : 

1 - الوزارة : 

وزارة القوى العاملة . 

2 - الوزير : 

وزير القوى العاملة . 

3 - الدائرة : 

دائرة اأو مكتب العمل اأو فروعه . 

4 - املن�ساأة : 

كل م�سروع يقوم به �سخ�ض طبيعي اأو اعتباري ي�ستخدم عامال اأو اأكرث لقاء اأجر . 

5 - �ساحب العمل : 

كل �سخ�ض طبيعي اأو اعتباري ي�ستخدم عامال اأو اأكرث لقاء اأجر . 

6 - العامل : 

كل �سخ�ض طبيعي يعمل لقاء اأجر لدى �ساحب عمل وحتت اإدارته واإ�سرافه . 

7 - عقد العمل : 

كل عقد يتعهد مبقت�ساه �سخ�ض طبيعي باأن يعمل مل�سلحة �ساحب عمل وحتت 

اإدارته واإ�سرافه لقاء اأجر . 

8 - العمل العر�سي : 

العمل الذي ل يدخل بطبيعته فيما يزاوله �ساحب العمل من ن�ساط ول ي�ستغرق 

اأكرث من �ستة اأ�سهر . 

9 - العمل املوؤقت : 

العمل الذي تقت�سي طبيعة تنفيذه واإنهائه مدة حمددة . 

10 - العامل بع�س الوقت : 

العادية عن �ساعات واأيام العمل املقررة  اأيام عمله  اأو  العامل الذي تقل �ساعات 

قانونا . 

11 - العمل الإ�سافـي : 

العمـــل الذي ينفــذ فـــي ال�ساعـــات التي تتجـــاوز �ساعـــات العمــل املقــررة فـي هذا 

القانون . 
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12 - الأجر الأ�سا�سي : 

العمل  عقد  فـي  والثابت  نقدا  العمل  و�ساحب  العامل  بني  عليه  املتفق  املقابل 

م�سافا اإليه العالوة الدورية . 

13 - الأجر ال�سامل : 

لقاء  للعامل  تقرر  التي  الأخرى  العالوات  اإليه جميع  الأ�سا�سي م�سافا  الأجر 

عمله . 

14 - فرتة الختبار : 

احلكم  من  العمل  �ساحب  ومتكن  العامل  �سالحية  خاللها  تخترب  التي  املدة 

بظروف  الإملام  من  العامل  ومتكن  اخللقية  اأو  الفنية  الناحية  من  �سواء  عليه 

العمل . 

15 - اخلدمة امل�ستمرة : 

اخلدمـــة املتوا�سلـــة مع نفـــ�ض �ساحـــب العمــل اأو خلفـــه القانونــي ول توؤثر مدد 

الغياب امل�سرح بها من �ساحب العمل على اعتبار اخلدمة م�ستمرة . 

16 - ال�سنـة : 

365 يوما من تاريخ التعاقد ما مل ين�ض على خالف ذلك . 

17 - ال�سهر : 

30 يوما ما مل ين�ض على خالف ذلك . 

18 - منازعات العمل : 

اأي نزاع بني �ساحب العمل والعامل اإذا كان يتعلق با�ستخدام العامل اأو ب�سروط 

خدمته اأو ظروف عمله . 

19 - �ساعات العمل : 

الوقت الذي يكون فيه العامل حتت ت�سرف �ساحب العمل ول تدخل فيه فرتات 

الراحة . 

20 - �ساعات العمل الليلية : 

الوقت ما بني ال�ساعة التا�سعة م�ساء واخلام�سة �سباحا والتي يكون فيها العامل 

حتت ت�سرف �ساحب العمل . 

21 - العامل احلدث : 

كل �سخ�ض طبيعي بلغ اخلام�سة ع�سرة ومل يبلغ الثامنة ع�سرة . 
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الف�سل الثاين

اأحكام عامة وانتقالية

املــادة ) 2 (

ل ت�سري اأحكام هذا القانون على : 

الإداري  اجلهاز  بوحدات  والعاملني  العام  الأمن  وهيئات  امل�سلحة  القوات  اأفراد   -  1

للدولة وغريها من الوحدات احلكومية . 

2 - اأفراد اأ�سرة �ساحب العمل الذين يعولهم . 

3 - امل�ستخدمني داخل املنازل اأو خارجها كال�سائق واملربية والطباخ  ومن فـي حكمهم ، 

وي�سدر الوزير قرارا بقواعد و�سروط العمل اخلا�سة بهذه الفئات . 

املــادة ) 3 (

يقع باطال كل �سرط يخالف اأحكام هذا القانون ولو كان �سابقا على العمل به اإل اإذا كان 

اأكرث فائدة للعامل . 

كما يقع باطال كل اإبراء اأو م�ساحلة اأو تنازل عن احلقوق النا�سئة عن هذا القانون اإذا كان 

خمالفا لأحكامه . 

واللوائح  القوانني  مبوجب  للعامل  مقررة  تكون  اأف�سل  �سروط  باأية  العمل  وي�ستمر 

والقرارات املعمول بها فـي تاريخ العمل بهذا القانون . 

املــادة ) 3 ( مكررا

يحظر على �ساحب العمل فر�ض اأي �سكل من اأ�سكال العمل اجلربي اأو الق�سري . 

املــادة ) 4 (

يخ�سع لأحكام هذا القانون جميع اأ�سحاب الأعمال والعمال اإل من ا�ستثنى منهم بن�ض 

خا�ض ، واملن�ساآت على اختالف اأنواعها وفروعها الوطنية والأجنبية التي تزاول ن�ساطها 

داخل ال�سلطنة �سواء اأكانت عامة اأو خا�سة ، مبا فيها موؤ�س�سات التعليم اخلا�سة الوطنية 

والأجنبية . 

املــادة ) 5 (

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يتعني على كل �ساحب عمل اأن يوفر اأو يحتفظ على 

، ول يجوز  القانون  فـي هذا  املبينة  للم�ستويات و�سروط ال�ستخدام  الأدنى  الأقل باحلد 

قبل  العامل مبوجبها  ا�ستخدم  التي  و�سروط اخلدمة  فـي م�ستويات  اأي تخفي�ض  اإجراء 

�سريان هذا القانون اإذا بقى فـي خدمة �ساحب العمل بعد نفاذه . 
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املــادة ) 6 (

ل�ساحب العمل القيام مب�ساريع يح�سل عماله مبوجبها على منافع اأكرث �سخاء مما هو 

مقرر اأو تزويد عماله بفوائد اأخرى اأو الرتباط معهم باتفاقيات متعلقة ب�سروط تكون 

اأكرث �سخاء من ال�سروط املن�سو�ض عليها فـي هذا القانون . 

فاإذا تعار�ض �سرط فـي هذا القانون مع اأحد ال�سروط الواردة فـي تلك امل�ساريع اأو التفاقيات 

طبق ال�سرط الأكرث �سخاء بالن�سبة اإىل العامل . 

املــادة ) 7 (

ي�سقط حق العامل فـي املطالبة باأي حق من احلقوق املن�سو�ض عليها فـي هذا القانون بعد 

انق�ساء �سنة من تاريخ ا�ستحقاقه وبالن�سبة اإىل الق�سايا التي تكون قد ن�ساأت قبل العمل 

بهذا القانون فتح�سب مدة ال�سنة اعتبارا من تاريخ العمل باأحكامه . 

املــادة ) 8 (

يكون للموظفني الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتن�سيق مع الوزير �سفة 

ال�سبطية الق�سائية فـي تنفيذ اأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له . وحتدد 

اإليهم  امل�سار  للموظفني  . ويكون  املنظمة لعملهم  والإجراءات  القواعد  الوزير  بقرار من 

اأماكن العمل ، وفح�ض الدفاتر وال�سجالت والأوراق املتعلقة به للتاأكد من  اإىل  الدخول 

تطبيق اأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له . 

باأمانة  عملهم  يوؤدوا  باأن  الوزير  اأمام  ميينا  العمل  مبا�سرة  قبل  املوظفون  هوؤلء  ويوؤدي 

واإخال�ض واأل يف�سوا �سرا من اأ�سرار العمل اأو اأية معلومات اأو بيانات اطلعوا عليها بحكم 

عملهم ولو بعد انتهاء خدمتهم .

لهم  اأبلغت  معلومات  اأية  م�سدر  �سرية  على  احلر�ض  اإليهم  امل�سار  املوظفني  على  ويجب 

ب�ساأن خمالفة اأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له . 

املــادة ) 9 (

على �ساحب العمل اأو من ميثله اأن يقدم للموظفني املن�سو�ض عليهم فـي املادة ال�سابقة 

الت�سهيالت الالزمة للقيام باأداء واجباتهم وكل ما يطلبونه من بيانات اأو معلومات على اأن 

تكون كاملة و�سحيحة ، وذلك فيما يتعلق بتطبيق اأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات 

املنفذة له . 

ويحظر على اأي �سخ�ض اأن يعطل اأو يعرقل متعمدا هوؤلء املوظفني عن ممار�سة عملهم ،

ولهــم فـي �سبيــــل عملهـــم طلـــب امل�سانـــدة من رجـــال ال�سرطـــة وفقــــا للقواعـــد التي ي�سدر 

بتحديدها قرار من الوزير بالتن�سيق مع املفت�ض العام لل�سرطة واجلمارك . 



- 6 -

املــادة ) 10 (

تعفى من الر�سوم فـي جميع مراحل التقا�سي الدعاوى التي يرفعها العمال اأو امل�ستحقون 

عنهم طبقا لأحكام هذا القانون . 

املــادة ) 10 ( مكررا

ي�سدر الوزير قرارا بتحديد الإجراءات وال�سوابط التي يتم التعامل مبوجبها مع من�ساآت 

القطاع اخلا�ض املخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات املنظمة له .

الباب الثاين 

 ت�سغيل املواطنني وتنظيم عمل الأجانب

الف�سل الأول 

 ت�سغيل املواطنني

املــادة ) 11 (

على �ساحب العمل اأن ي�ستخدم العمال العمانيني على اأو�سع نطاق ممكن ، وحتدد بقرار 

من الوزير ن�سبة العمانيني اإىل الأجانب فـي القطاعات القت�سادية املختلفة اأو الأن�سطة 

اأو ن�ساط ومدى توافر الأيدي  التي ي�سملها كل قطاع ح�سبما تقت�سيه ظروف كل قطاع 

العاملة العمانية الالزمة . 

وعلى �ساحب العمل اأن ي�ساوي بني جميع العمال فـي حالة اتفاق طبيعة العمل و�سروطه . 

املــادة ) 12 (

مع  املخت�سة  الدائرة  فـي  ا�سمه  قيد  يطلب  اأن  فيه  وراغب  العمل  على  قادر  عماين  لكل 

بيان �سنه وموؤهالته وخرباته ورغباته والعمل الذي يرغب فـي اللتحاق به وغريها من 

باأرقام م�سل�سلة فور ورودها  الطلبات  الدائرة قيد  ، وعلى  الوزارة  التي حتددها  البيانات 

واإعطاء الطالب �سهادة قيد وفق النموذج الذي حتدده الوزارة . 

املــادة ) 13 (

تتوىل الدائرة املخت�سة - فـي جمال ت�سغيل املواطنني - ما ياأتي : 

1 - احل�ســول علــى بيــان بالوظائــف واملهـــن ال�ساغـــرة وال�سروط الالزمـــة ل�سغلهـــا 

من اأ�سحاب الأعمال . 

2 - تر�سيح العمال للوظائف واملهن ال�ساغرة متى توافرت فيهم �سروط �سغلها . 

3 - تقديـــم الن�ســـــح واملعونـــة اإلـــى طالبـــي العمـــل فيما يختــ�ض مبجـالت التدريب 

والتوجيه املهني لت�سهيل ت�سغيلهم فـي الوظائف واملهن ال�ساغرة . 
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4 - اأية اأمور اأخرى يحددها الوزير . 

وتكون تر�سيحات هذه الدائرة فيما يتعلق بالت�سغيل ملزمة لأ�سحاب الأعمال وذلك فيما 

عدا الأن�سطة واملناطق التي حتدد بقرار من الوزير . 

املــادة ) 14 (

على �ساحب العمل اأو من ميثله اأن ير�سل اإىل الدائرة املخت�سة خالل �سهر يناير من كل 

عام على النماذج التي تعدها الوزارة ما ياأتي : 

1 - بيانا مف�سال بعدد عماله طبقا لأنواع وظائفهم ومهنهم واأجورهم وجن�سهم . 

2 - بيانا باأ�سباب عدم �سغل الوظائف اأو املهن التي خلت اأو ا�ستحدثت خالل ال�سنة 

املنتهية اإن وجدت . 

3 - بيانـــا عن حالــة العمــل وما يت�ســـل به من فـــر�ض الت�سغيــل وما يتوقـــع من زيـــادة 

اأو نق�ض فـي عددها خالل �سنة . 

وللوزير تعديل دورية جمع هذه البيانات اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك . 

وعلى �ساحـــب العمـــل اأو من ميثلــه تقديــم البيانـــات التي تقت�سيهــا امل�سوحــات امليدانيـــة 

اأو البحوث الفنية لتخطيط وتنمية القوى العاملة وفقا للخطط والربامج وامل�سروعات 

التي تنفذها الوزارة . 

املــادة ) 15 (

اإبالغ الدائرة املخت�سة كتابة عن الوظائف واملهن التي  اأو من ميثله  على �ساحب العمل 

اأيا كان نوعها مع بيان كل منها والأجر املخ�س�ض لها والتاريخ  اأو ا�ستحدثت لديه  خلت 

املحدد ل�سغلها وذلك خالل �سهر من تاريخ خلوها اأو ا�ستحداثها . 

املادة )13( من هذا  لن�ض  العمل طبقا  اأحد طالبي  ت�سغيل  تاريخ  �سهر من  وعليه خالل 

التي �سدرت منها مع  الدائرة  اإىل  العامل  بهذا  القيد اخلا�سة  �سهادة  ير�سل  اأن  القانون 

اإرفاق بيان يت�سمن تاريخ ت�سلمه العمل والأجر املحدد له ونوع العمل ، ويجب تدوين رقم 

�سهادة القيد وتاريخها اأمام ا�سم العامل فـي �سجل قيد العمال باملن�ساأة . 

املــادة ) 16 (

على �ساحب العمل اأو من ميثله اأن يدون فـي �سجل خا�ض اأ�سماء العمال العمانيني العاملني 

ومقدار  الجتماعية  وحالته  منهم  كل  به  املكلف  العمل  ونوع  وجن�ض  و�سن  وعنوان  لديه 

اأجره واملزايا النقدية والعينية التي يح�سل عليها واأن يحفظ هذا ال�سجل فـي موقع العمل . 
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املــادة ) 17 (

الدائرة  تر�سحه  من  تعيني  فاأكرث  عامال  خم�سني  ي�ستخدم  الذي  العمل  �ساحب  على 

مع  تتنا�سب  التي  الأعمال  فـي  مهنيا  املوؤهلني  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  من  املخت�سة 

حالتهم ، وذلك فـي حدود الن�سبة التي حتدد بقرار من الوزير . 

باحلقوق  ال�سابقة  للفقرة  وفقا  ت�سغيلهم  يتم  الذين  اخلا�سة  الحتياجات  ذوو  ويتمتع 

املقررة للعمال الآخرين . 

الف�سل الثاين

تنظيم عمل الأجانب

املــادة ) 18 (

يحظر على �ساحب العمل ا�ستقدام عمال غري عمانيني ما مل يكن حا�سال على ترخي�ض 

من الوزارة وي�سرتط ملنح الرتخي�ض : 

1 - األ يوجد من بني العمانيني العمالة الكافية للوظائف اأو املهن املطلوبة . 

2 - اأن يكون �ساحب العمل ملتزما بن�سب التعمني املقررة . 

3 - �سداد الر�سوم املقررة . 

 ويحظر على غري العماين اللتحاق باأي عمل بال�سلطنة قبل احل�سول على بطاقة عمل 

وي�سرتط ملنح هذه البطاقة : 

1 - اأن يكون العامل من ذوي الكفاءة املهنية اأو املهارة الفنية اأو املوؤهالت التي حتتاجها 

البالد . 

2 - اأن يكون قد رخ�ض ل�ساحب العمل با�ستقدام العامل وفقا للفقرة الأوىل من هذه 

املادة . 

3 - اأن يكون العامل قد دخل البالد بطريقة م�سروعة ، وم�ستوفيا لل�سروط املن�سو�ض 

عليها فـي قانون اإقامة الأجانب . 

اأن يكون العامل لئقا من الناحية ال�سحية وخاليا من الأمرا�ض املعدية ومن   - 4

الأمرا�ض املزمنة التي حتددها وزارة ال�سحة . 

اأو �ساحب عمل غري عماين  العامل متعاقدا مع �ساحب عمل عماين  اأن يكون   - 5

حائز على الرتخي�ض الالزم من وزارة التجارة وال�سناعة اإذا كان مطلوبا للعمل 

فـي املن�ساأة . 

6 - �سداد الر�سوم املقررة . 

ويكون منح بطاقة العمل بناء على طلب �ساحب العمل . 
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املــادة ) 18( مكررا

يحظر على �ساحب العمل ما يلي : 

1 - اأن يرتك اأي عامل من العمال غري العمانيني ممن رخ�ض له بت�سغيلهم اأن يعمل 

لدى غريه . 

2 - اأن ي�سغل اأي عامل غري عماين مرخ�ض له بالعمل لدى غريه اأو مقيم بال�سلطنة 

بطريقة غري م�سروعة . 

3 - اأن ي�سغل اأي عامل غري عماين فـي اأي مهنة مت تعمينها . 

ويحظر على العامل غري العماين العمل اإل لدى �ساحب العمل الذي رخ�ض له بت�سغيله .

وحتدد بقرار من الوزير ال�سوابط والإجراءات التي يلتزم بها �ساحب العمل ب�ساأن الإبالغ 

عن ترك العامل غري العماين للعمل ، والعقوبات املرتتبة على خمالفة القرار .  

املــادة ) 19 (

حتدد بقرار من الوزير : 

1 - ر�سوم الرتخي�ض با�ستقدام العمال غري العمانيني ور�سوم اإ�سدار بطاقة العمل 

وجتديدها وذلك بالتن�سيق مع وزارة املالية بعد موافقة جمل�ض الوزراء . 

2 - منوذج بطاقة العمل ومدتها ، وتكون البطاقة قابلة للتجديد لذات املدة اأو لأية 

مدة يحددها القرار . 

3 - املهن والأعمال التي ل ي�سمح لغري العمانيني مبزاولتها . 

4 - املهن والأعمال التي يتم اإيقاف الت�سريح با�ستقدام القوى العاملة غري العمانية 

ب�سفة موؤقتة .

املــادة ) 20 (

اإل بعد احل�سول على ترخي�ض  اأجانب  ل يجوز لأي �سخ�ض مزاولة ن�ساط توريد عمال 

بذلك من الوزارة . 

اإذا كان  اإل  اأجانب  توريد عمال  اأي �سخ�ض على  التعاقد مع  العمل  ويحظر على �ساحب 

مرخ�سا له بذلك . 

وواجبات  وحقوق  الرتخي�ض  ملنح  توافرها  الواجب  ال�سروط  الوزير  من  بقرار  وحتدد 

�ساحب  بني  يربم  الذي  العقد  فـي  توافرها  الواجب  والبيانات  وال�سروط   ، له  املرخ�ض 

العمل واملرخ�ض له وب�سفة خا�سة اأن يكون العقد مكتوبا واأن يت�سمن نوع العمل وفئات 

اإىل  العامل  باإعادة  له  املرخ�ض  واإلزام   ، منهم  كل  مهنة  اأو  وظيفة  ح�سب  العمال  واأجور 

اجلهة التي ا�ستقدم منها اإذا ثبت اأنه ل تتوافر فيه ال�سروط املن�سو�ض عليها فـي العقد . 

ول يجوز ل�ساحب العمل اأو املرخ�ض له بتوريد عمال اأجانب تقا�سي اأية مبالغ من العامل 

مقابل ت�سغيله . 
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الباب الثالث

عقد العمل

املــادة ) 21 (

يجب اأن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة وحمررا باللغة العربية من ن�سختني لكل طرف 

ن�سخة ، واإذا كان العقد حمررا بغري اللغــة العربيــة ترفـــق به على الأقـــل ن�سخـــة حمـــررة 

بالعربية يعتمدها طرفا العقد ، يكون لها ذات القوة فـي الإثبات . واإذا مل يوجد عقد عمل 

مكتوب جاز للعامل اإثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ، ويعطى العامل اإي�سال مبا يكون 

قد اأودعه لدى �ساحب العمل من اأوراق و�سهادات . 

املــادة ) 22 (

اإذا كان اأي من طرفـي العقد ل يعرف القراءة والكتابة اأو غري ملم بلغة العقد فيجب اأن 

يتم الت�سديق على العقد من اجلهة املخت�سة قانونا . 

املــادة ) 23 (

يجب اأن يت�سمن عقد العمل على وجه اخل�سو�ض البيانات الآتية : 

1 - ا�سم �ساحب العمل واملن�ساأة وعنوان حمل العمل . 

2 - ا�سم العامل وتاريخ ميالده وموؤهله ووظيفته اأو مهنته وحمل اإقامته وجن�سيته . 

3 - طبيعة ونوع العمل و مدة العقد . 

4 - الأجر الأ�سا�سي واأية عالوات اأو مزايا اأو مكافاآت ي�ستحقها العامل مبوجب �سروط 

اخلدمة ال�سارية ، وطريقة وموعد اأداء الأجر املتفق عليه . 

5 - املدة املنا�سبة لالإخطار الذي يتعني القيام به على من يرغب من طرفـي العقد 

فـي ف�سخه �سريطة األ تقل مدة الإخطار التي مينحها �ساحب العمل للعامل عن 

املدة املحددة فـي هذا القانون . 

6 - اأية بيانات اأخرى يحددها القانون . 

ويجب اأن يرفق بالعقد تعهد من العامل يت�سمن ما ياأتي : 

1 - اللتزام ب�سروط العمل املن�سو�ض عليها فـي العقد . 

2 - احرتام الدين الإ�سالمي وقوانني البالد وعاداتها وتقاليدها الجتماعية . 

3 - عدم التدخل فـي اأية اأن�سطة ت�سر باأمن البالد . 

املــادة ) 24 (

ل يجوز تعيني العامل حتت الختبار ملدة تزيد على ثالثة اأ�سهر ملن يتقا�سى اأجره �سهريا 

وملدة تزيد على �سهر واحد ملن يتقا�سى اأجره على خالف ذلك . 
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ول يجوز تعيني العامل حتت الختبار اأكرث من مرة لدى نف�ض �ساحب العمل . وتدخل 

فرتة الختبار اإذا اجتازها العامل فـي مدة اخلدمة . 

وفـي جميع الأحوال يتعني حتديد فرتة الختبار اإن وجدت فـي عقد العمل . 

مالءمة  عدم  له  تبني  اإذا  الختبار  فرتة  خالل  اإنهاوؤه  العقد  طرفـي  من  لأي  ويجوز 

ال�ستمرار فـي العمل ، وذلك بعد اإخطار الطرف الآخر ب�سبعة اأيام على الأقل . 

املــادة ) 25 (

ل يجوز ل�ساحب العمل اأن يخرج على ن�سو�ض العقد اأو اأن يكلف العامل بعمل غري املتفق 

عليه اإل اإذا دعت ال�سرورة اإىل ذلك وب�سفة موؤقتة ، ومع ذلك يجوز اأن يكلف العامل بعمل 

غري املتفق عليه اإذا كان ذلك العمل ل يختلف عن العمل الأ�سلي اختالفا جوهريا . 

املــادة ) 26 (

على �ساحب العمل اأن ين�سئ ملفا خا�سا لكل عامل يت�سمن على وجه اخل�سو�ض : 

1 - ا�سمه و�سنه وحالته الجتماعية وحمل اإقامته وجن�سيته . 

2 - وظيفته اأو مهنته وخربته وموؤهله . 

3 - تاريخ مبا�سرته للعمل واأجره وما يطراأ عليه من تطورات . 

4 - ما ح�سل عليه من اإجازات �سنوية ومر�سية وخا�سة وما وقع عليه من جزاءات . 

5 - تاريخ انتهاء اخلدمة واأ�سبابها . 

 وعلى �ساحب العمل الحتفاظ بامللف املن�سو�ض عليه فـي الفقرة ال�سابقة ملدة �سنة على 

الأقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل . 

املــادة ) 27 (

يجب على العامل : 

1 - اأن يوؤدي العمل بنف�سه تبعا لتوجيه واإ�سراف �ساحب العمل ، وطبقا ملا هو حمدد 

بالعقد ووفقا لأحكام القانون واأنظمة العمل ، واأن يبذل فـي تاأديته من العناية 

ما يبذله ال�سخ�ض العادي . 

اإذا مل يكن  املتفق عليه  العمل  بتنفيذ  العمل اخلا�سة  باأوامر �ساحب  ياأمتر  اأن   -  2

فـي هذه الأوامر ما يخالف العقد اأو القانون اأو الآداب ومل يكن فـي اإطاعتها ما 

يعر�سه للخطر . 
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3 - اأن يحر�ض على و�سائل الإنتاج واأدوات العمل املو�سوعة حتت ت�سرفه واأن يحافظ 

عليها بحر�ض وعناية ال�سخ�ض العادي واأن يقوم بجميع الإجراءات ال�سرورية 

حلفظها و�سالمتها . 

4 - اأن يحتفظ باأ�سرار العمل . 

اأن يعمــل با�ستمــرار على تنميــة مهاراتــه وخرباته مهنيا وثقافيــا وفقــا للنظــم   - 5

والإجراءات التي ي�سعها �ساحب العمل . 

6 - األ ي�ستخدم اأدوات العمل خارج مكان العمل اإل برتخي�ض من �ساحب العمل واأن 

يحفظ هذه الأدوات فـي الأماكن املخ�س�سة لذلك . 

�ســـــواء  باملن�ســاأة  املقــررة  املهنيــة  وال�سحــة  ال�سالمــة  تعليمــات  بتنفيــذ  يلتـــزم  اأن   -  7

مبقت�سى القانون اأو اللوائح والقرارات املنفذة له اأو نظم ولوائح العمل وتعليماته . 

املــادة ) 28 (

على �ساحب العمل فـي حالة ا�ستخدام خم�سة ع�سر عامال فاأكرث اأن ي�سع فـي مكان ظاهر 

من من�ساأته لئحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة ، ويجب اأن تت�سمن هذه الالئحة 

قواعد تنظيم العمل فـي املن�ساأة وحقوق وواجبات كل من العامل و�ساحب العمل والقواعد 

الأجور  العامل وحتديد فئات  واأحكام ترقية   ، العامل بزمالئه وروؤ�سائه  املنظمة لعالقة 

والعالوات والبدلت بجميع اأنواعها ومواعيد ومكان دفعها . 

وعلى �ساحب العمل اإجراء التعديـــــالت التي تطلبهـــــا الـــوزارة على الالئحة امل�سار اإليها 

تنفيذا ملا ي�سدر من قوانني اأو لوائح اأو قرارات . 

املــادة ) 29 (

على �ساحب العمل فـي حالة ا�ستخدام خم�سة ع�سر عامال فاأكرث اأن ي�سع فـي مكان ظاهر 

من من�ساأته لئحة خا�سة باجلزاءات و�سروط توقيعها ، ويجب لنفاذ هذه الالئحة وما 

يطراأ عليها من تعديالت اعتمادها من الوزارة خالل �سهرين من تاريخ تقدميها اإليها فاإذا 

انق�ست تلك املدة دون موافقة الوزارة اأو رف�سها اأ�سبحت نافذة . 

بها  لي�سرت�سد  العمل  لطبيعة  تبعا  اجلزاءات  للوائح  مناذج  منه  بقرار  ي�سع  اأن  وللوزير 

اأ�سحاب الأعمال . 

املــادة ) 30 (

ل يجوز اتهام عامل فـي خمالفة م�سى على ك�سفها اأكرث من خم�سة ع�سر يوما كما ل يجوز 

توقيع جزاء تاأديبي على العامل بعد تاريخ ثبوت املخالفة باأكرث من ثالثني يوما للعمال 

الذين يتقا�سون اأجورهم �سهريا اأو باأكرث من خم�سة ع�سر يوما للعمال الآخرين . 
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املــادة ) 31 (

اأن يوقع على العامل عن املخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها  ل يجوز ل�ساحب العمل 

على اأجر خم�سة اأيام اأو اأن يوقفه تاأديبيا عن العمل مع حرمانه من الأجر كله اأو بع�سه عن 

املخالفة الواحدة مدة تزيد على خم�سة اأيام . 

وفـي جميع الأحوال ل يجوز اأن توقع على العامل اأكرث من عقوبة عن املخالفة الواحدة اأو 

اأن يقتطع من اأجره وفاء للغرامات التي توقع عليه اأكرث من اأجر خم�سة اأيام فـي ال�سهر 

الواحد اأو اأن تزيد مدة وقفه عن العمل مع حرمانه من الأجر كله اأو بع�سه على خم�سة 

اأيام فـي ال�سهر الواحد . 

املــادة ) 32 (

اإذا ن�سب اإىل العامل ارتكاب جناية اأو جنحة داخل مكان العمل جاز ل�ساحب العمل وقفه 

اإبالغ ال�سلطة املخت�سة باحلادث ويحرم  اأ�سهر من تاريخ  عن العمل ملدة ل جتاوز ثالثة 

العامل من اأجره ال�سامل فـي ال�سهر الأول وي�سرف له ن�سف اأجره ال�سامل فـي ال�سهرين 

الثاين والثالث فاإذا راأت تلك ال�سلطة عدم تقدمي العامل للمحاكمة اأو انق�ست مدة اإيقافه 

عن العمل اأو ق�سي برباءته وجب اإعادته اإىل عمله مع رد ما �سبق وقف �سرفه من الأجر 

اإليه . فاإذا امتنع �ساحب العمل عن ذلك اعترب عدم اإعادته ف�سال تع�سفيا مع اإلزام �ساحب 

العمل برد ما �سبق وقف �سرفه من الأجر للعامل فـي جميع الأحوال . 

املــادة ) 33 (

على �ساحب العمل اأن يوفر لعماله و�سائل الإ�سعاف الطبية فـي املن�ساأة وعليه اإذا زاد عدد 

للقيام  ي�ستخدم ممر�سا موؤهال  اأن  بلد واحد على مائة عامل  اأو  واحد  فـي مكان  عماله 

بالإ�سعافات الطبية واأن يعهد اإىل طبيب بعيادتهم وعالجهم فـي املكان الذي يعده لهذا 

الغر�ض ، واأن يقدم لهم الدواء الالزم للعالج وذلك كله دون مقابل . فاإذا زاد عدد العمال 

اأن يوفر لعماله جميع و�سائل العالج  على خم�سمائة عامل وجب عليه ف�سال عما تقدم 

الأخــرى التي يتطلــب عالجها ال�ستعانة باأطبــاء اأخ�سائييـــن اأو القيـــام بعمليـــات جراحيـــة 

اأو غريها وكذلك الدواء الالزم وذلك دون مقابل ، وي�ستثنى من ذلك تكاليف عالج الأ�سنان 

وقيمة النظارات وتكاليف الولدة . 

يتحمل  اأن  العمل  �ساحب  على  وجب  خا�ض  اأو  حكومي  م�ست�سفى  فـي  العامل  عولج  واإذا 

نفقات العالج والدواء والإقامة بامل�ست�سفى وذلك طبقا للوائح والنظم املالية املعمول بها 

فـي تلك امل�ست�سفيات مع عدم الإخالل باأحكام قانون التاأمينات الجتماعية . 
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املــادة ) 34 (

يلتزم �ساحب العمل الذي يزاول عمال فـي املناطق التي يحددها الوزير باأن يوفر لعماله 

و�سائل النتقال املنا�سبة واأن يوفر لهم امل�ساكن املالئمة والوجبات الغذائية ومياه ال�سرب 

فـي اأماكن يعدها لهذا الغر�ض قريبة من متناول العمال . 

املــادة ) 35 (

اأو منتجات ميلكها �ساحب  اآلت  اأو  اأدوات  اأو تدمري  اإتالف  اأو  العامل فـي فقد  اإذا ت�سبب 

العمل اأو كانت فـي عهدته ، وكان ذلك نا�سئا عن تعمده اأو اإهماله اإهمال ج�سيما وجب اأن 

يتحمل املبلغ الالزم نظري ذلك ، ول�ساحب العمل بعد اإجراء التحقيق واإخطار العامل اأن 

يبداأ باقتطاع هذا املبلغ من اأجر العامل على األ يزيد ما يقتطع لهذا الغر�ض على 25% من 

اأجره فـي ال�سهر ويجوز للعامل اأن يتظلم من تقدير �ساحب العمل اإىل الدائرة املخت�سة 

خالل �سهر من تاريخ علمه بالقتطاع ويتبع فـي نظر التظلم الإجراءات املن�سو�ض عليها 

فـي هذا القانون . 

املــادة ) 36 (

العقد  انق�ساء مدته يعترب  الطرفان فـي تنفيذه بعد  وا�ستمر  املدة  العقد حمدد  اإذا كان 

جمددا بذات �سروطه ملدة غري حمددة . 

املــادة ) 37 (

اإذا كان العقد غري حمدد املدة ، جاز لكل من الطرفني اإنهاوؤه بعد اإعالن الطرف الآخر 

كتابة قبل موعد النتهاء بثالثني يوما بالن�سبة اإىل العمال املعينني باأجر �سهري وخم�سة 

ع�سر يوما بالن�سبة لغريهم وذلك ما مل يتفق فـي العقد على مدة اأطول . 

فاإذا اأنهي العقد بغري مراعاة هذه املهلة األزم من اأنهى العقد باأن يوؤدي اإىل الطرف الآخر 

تعوي�سا م�ساويا للراتب ال�سامل عن مدة املهلة اأو اجلزء الباقي منها . 

املــادة ) 38 (

ل يبداأ �سريان الإخطار ال�سادر من �ساحب العمل اإىل العامل باإنهاء العقد فـي حالة وجود 

العامل فـي اإجازة اأو عطلة ر�سمية اإل من اليوم التايل لنتهاء الإجازة اأو العطلة . 

املــادة ) 39 (

يجـــب على �ساحـــب العمـــل بالن�سبــة اإلــى العمـــال غيـــر املنتفعيـــن باأحكــام قانـــون التاأمينات 

الجتماعية اإذا انتهت عالقة العمل اأن يوؤدي اإىل العامل مكافاأة عن مدة خدمته ، تعادل 
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�سهر  واأجر  الأوىل  الثالث  ال�سنـوات  من  خدمـــة  �سنـــة  كـــل  عن  يومـــا  ع�ســـر  خم�ســة  اأجر 

عن كل �سنة من ال�سنوات التالية ، وي�ستحق العامل املكافاأة عن ك�سور ال�سنة بن�سبة املدة 

التي ق�ساها فـي اخلدمة ويتخذ الأجر الأ�سا�سي الأخري للعامل اأ�سا�سا حل�ساب املكافاأة . 

القانون �سمن مدة اخلدمة  �سريان هذا  بداأت قبل  التي  امل�ستمرة  وحت�سب مدة اخلدمة 

املعتربة فـي حتديد مدة املكافاأة امل�ستحقة . ول ت�ستحق تلك املكافاأة اإذا قلت مدة اخلدمة 

عن �سنة واحدة . 

املــادة ) 40 (

ل�ساحب العمل ف�سل العامل دون �سبق اإخطاره وبدون مكافاأة نهاية اخلدمة فـي اأي من 

احلالت الآتية : 

1 - اإذا انتحل �سخ�سية غري �سحيحة اأو جلاأ اإىل التزوير للح�سول على العمل . 

2 - اإذا ارتكب خطاأ ن�ساأت عنه خ�سارة مادية ج�سيمة ل�ساحب العمل ب�سرط اأن يبلغ 

الأخري الدائرة املخت�سة بالواقعة خالل ثالثة اأيام من تاريخ علمه بوقوعها . 

3 - اإذا مل يراع التعليمـــات الــالزم اتباعهـــا ل�سالمــة العمـــال ومكــان العمل رغم اإنذاره 

كتابة ب�سرط اأن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فـي مكان ظاهر ، وكان من 

�ساأن خمالفتها اإحلاق �سرر ج�سيم مبكان العمل اأو العمال . 

4 - اإذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله اأكرث من ع�سرة اأيــام خــالل ال�سنــة الواحــدة 

اإنذار كتابي من �ساحب  اأيام مت�سلة ، على اأن ي�سبق الف�سل  اأو اأكرث من �سبعة 

العمل للعامل بعد غيابه خم�سة اأيام فـي احلالة الأوىل . 

5 - اإذا اأف�سى الأ�سرار اخلا�سة باملن�ساأة التي يعمل فيها . 

فـي  اأو  الأمانة  اأو  بال�سرف  اأو فـي جنحة خملة  اإذا حكم عليه نهائيا فـي جناية   -  6

جنحة ارتكبت فـي مكان العمل اأو اأثناء القيام به . 

7 - اإذا وجد اأثناء �ساعات العمل فـي حالة �سكر اأو متاأثرا مبا تعاطاه من مادة خمدرة 

اأو موؤثر عقلي . 

8 - اإذا وقع منه اعتداء على �ساحب العمل اأو املدير امل�سوؤول ، اأو اإذا وقع منه اعتداء 

ج�سيم على اأحد روؤ�سائه اأثناء العمل اأو ب�سببه ، اأو اإذا اعتدى بال�سرب على اأحد 

زمالئه فـي موقع العمل وجنم عن ذلك مر�ض اأو تعطيل عن العمل ملدة تزيد 

على ع�سرة اأيام . 

9 - اإذا اأخل العامل اإخالل ج�سيما بالتزامه باأداء عمله املتفق عليه فـي عقد عمله . 
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املــادة ) 41 (

للعامل ترك العمل قبل نهاية مدة العقد مع الحتفاظ بكامل حقوقه بعد اإخطار �ساحب 

العمل بذلك فـي اأي من احلالت الآتية : 

1 - اإذا كان �ساحب العمل اأو من ميثله قد اأدخل عليه الغ�ض وقت التعاقد فيما يتعلق 

ب�سروط العمل . 

2 - اإذا مل يقم �ساحب العمل جتاه العامل بالتزاماته اجلوهرية طبقا لأحكام هذا 

القانون وعقد العمل . 

اأحد  اأو  العامل  بالآداب نحو  اأمرا خمال  اأو من ميثله  العمل  ارتكب �ساحب  اإذا   -  3

اأفراد اأ�سرته . 

4 - اإذا وقع عليه اعتداء من �ساحب العمل اأو من ميثله . 

5 - اإذا كان هناك خطر ج�سيم يهدد �سالمة العامل اأو �سحته ب�سرط اأن يكون �ساحب 

العمل قد علم بوجود هذا اخلطر ومل يقم بتنفيذ التدابري املقررة والتي تفر�سها 

اجلهات املخت�سة فـي املوعد املحدد لها . 

املــادة ) 42 (

الأ�سباب  لأحد  العمل  العامل  ترك  اإذا  الجتماعية  التاأمينات  قانون  اأحكام  مراعاة  مع 

الواردة فـي املادة ال�سابقة يلتزم �ساحب العمل باأن يوؤدي له مكافاأة عن مدة خدمته وذلك 

دون الإخالل بحق العامل فـي التعوي�ض الذي قد يتقرر . 

املــادة ) 43 (

ينتهي عقد العمل فـي اأي من احلالت الآتية : 

1 - انتهاء مدته اأو اإجناز العمل املتفق عليه . 

2 - وفاة العامل . 

3 - عجز العامل عن تاأدية عمله . 

4 - ال�ستقالة اأو الف�سل اأو ترك العمل طبقا لأحكام هذا القانون . 

5 - مر�ض العامــل مر�ســــا ا�ستوجـــــب انقطاعــــه عن العمــــل مدة مت�سلــــة اأو منف�سلـــة 

ل تقل عن ع�سرة اأ�سابيع خالل �سنة واحدة . 

اإذا  اإثبات ال�سن بذات الأداة  اأو مر�سه ب�سهادة طبية كما يكون  اإثبات عجز العامل  ويكون 

تعذر اإثباته ب�سهادة امليالد اأو م�ستخرج ر�سمي منها ، وت�سدر ال�سهادة الطبية من اللجنة 

الطبية امل�سكلة بقرار من وزير ال�سحة بالتن�سيق مع الوزير لأغرا�ض تنفيذ القانون ويجب 

اأن يت�سمن هذا القرار تنظيم اإجراءات العمل ، وتكون قراراتها نهائية . 
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ول يجوز اإنهاء العقد من جانب �ساحب العمل اإل ببلوغ العامل �سن ال�ستني على الأقل . 

وعلى �ساحب العمل فـي حالة انتهاء العقد لأحد الأ�سباب امل�سار اإليها اأداء املكافاأة املن�سو�ض 

عليها فـي املادة )39( للعامل اأو للم�ستحقني عنه اإذا مل يكن العامل خا�سعا لأحكام قانون 

التاأمينات الجتماعية . 

املــادة ) 44 (

مع عدم الإخالل بقانون التاأمينات الجتماعية اإذا وجد فـي من�ساأة �سندوق ادخار للعمال 

وكانت لئحة ال�سندوق تن�ض على اأن ما يوؤديه �ساحب العمل فـي ال�سندوق حل�ساب العامل 

هو مقابــل التزامه القانوين مبكافاأة نهاية اخلدمة وكان م�ساويــا ملــا ي�ستحقــه من مكافـــاأة 

اأو يزيد عليه وجب اأداء هذا املبلغ للعامل بدل من املكافاأة وال ا�ستحقت املكافاأة . 

فـي  ي�ستحقه  ما  بني  اجلمع  له  يحق  فاإنه  ال�سندوق  هذا  اأموال  فـي  العامل  �ساهم  فاإذا 

�سندوق الدخار وبني مكافاأة نهاية اخلدمة . 

املــادة ) 45 (

اأن يح�سلوا على موافقة الوزارة على  على القائمني باإن�ساء �سناديق الدخار فـي املن�ساآت 

هذه ال�سناديق وعلى لوائحها الداخلية قبل ت�سجيلها ويعترب عدم اعرتا�ض الوزارة عليها 

خالل �ستني يوما من تاريخ تقدمي الالئحة مبثابة املوافقة . 

املــادة ) 46 (

على �ساحب العمل اأن يعطي العامل بدون مقابل بناء على طلبه فـي نهاية عقده �سهادة 

نهاية خدمة يبني فيها تاريخ دخوله اخلدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان 

يوؤديه والأجر واملكافاآت الأخرى وغريها من المتيازات اإن وجدت . وعلى �ساحب العمل 

اأن يرد للعامل ما يكون قد اأودعه لديه من اأوراق اأو �سهادات . 

املــادة ) 47 (

حل املن�ساأة اأو ت�سفيتها اأو اإغالقها اأو اإفال�سها اأو اإدماجها فـي غريها اأو انتقالها بالإرث اأو 

بالبيع اأو التاأجري اأو التنازل اأو الو�سية اأو الهبة اأو غري ذلك من الت�سرفات ل مينع من 

الوفاء بجميع التزاماتها . 

العمل  عقد  يبقى  به  املرخ�ض  النهائي  والإغالق  والإفال�ض  الت�سفية  حالت  عدا  وفيما 

قائما ويكون اخللف م�سوؤول بالت�سامن مع اأ�سحاب الأعمال ال�سابقني عن تنفيذ جميع 

اللتزامات املقررة قانونا مع مراعاة الأولوية املقررة حلقوق العمال . 
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املــادة ) 48 (

يكون اأ�ضحاب العمل م�ضوؤولني بالت�ضامن فيما بينهم عن اأية خمالفة لأحكام هذا القانون 

كما يكون املتنازل لهم عن الأعمال كلها اأو بع�ضها مت�ضامنني مع �ضاحب العمل الأ�ضلي 

فـي الوفاء بجميع التكاليف التي تفر�ضها الأحكام امل�ضار اإليها . 

املــادة ) 48 ( مكررا

يلتزم �ضاحب العمل بت�ضغيل القوى العاملة الوطنية التي كانت تعمل بذات امل�ضروع الذي 

اآل اإليه كليا اأو جزئيا ، وذلك بنف�س املزايا واحلوافز املالية ال�ضابقة طاملا كان ذات العمل 

قائما وم�ضتمرا .

الباب الرابع

الأجور والإجازات و�ساعات العمل

الف�سل الأول

 الأجور

املــادة ) 49 (

املتداولة قانونا وذلك ما مل  امل�ضتحقة للعامل بالعملة  املبالغ  توؤدى الأجور وغريها من 

يتفق على اأجر عيني . 

املــادة ) 50 (

ي�ضع جمل�س الوزراء احلد الأدنى للأجور وفقا ملا تقت�ضيه الظروف القت�ضادية وله اأن 

ي�ضــع حدا اأدنى لأجور فئة بذاتها من العمــال ال�ضاغليــن لوظائــف اأو مهن تقت�ضي ظــروف 

اأو طبيعة العمل بها هذا التحديد . 

وي�ضدر باحلد الأدنى للأجور قرار من الوزير . 

املــادة ) 50 ( مكررا

ي�ضدر الوزير قرارا بتحديد احلد الأدنى للعلوة الدورية واإجراءات و�ضروط �ضرفها .

املــادة ) 51 (

توؤدى الأجور فـي اأحد اأيام العمل وفـي مكانه مع مراعاة الأحكام الآتية : 

1 - العمال املعينون باأجر �ضهري توؤدى اأجورهم مرة على الأقل كل �ضهر . 

2 - اإذا كان الأجر بالقطعة وا�ضتلزم العمل مدة تزيد على اأ�ضبوعني وجب اأن يح�ضل 

اأ�ضبوع على دفعة حتت احل�ضاب تتنا�ضب مع ما اأمته من العمل واأن  العامل كل 

يوؤدى له باقي الأجر كامل خلل الأ�ضبوع التايل لإنهاء ما كلف به من عمل . 
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3 - فـي غري ما ذكر من الأحوال ال�سابقة توؤدى للعمال اأجورهم مرة كل اأ�سبوع ، على 

اأنه يجوز اأن توؤدى لهم مرة كل اأ�سبوعني اأو كل �سهر اإذا وافقوا كتابة على ذلك ،

املدة  نهــاية  من  اأيام  �سبعة   )  7  ( خالل  الأجر  اأداء  يتعني  الأحوال  جميـع  وفـي      

التي ي�ستحق عنها ، ويجوز بقرار من الوزير حتديد موعد �سرف اأجور العاملني 

باملن�ساآت اخلا�سعة لأحكام هذا القانون قبل املوعد املحدد لها مبنا�سبة الأعياد 

الوطنية والر�سمية . 

املــادة ) 52 (

اإذا انتهت عالقة العمل دفع للعامل اأجره وجميع املبالغ امل�ستحقة له فورا اإل اإذا كان العامل 

قد ترك العمل من تلقاء نف�سه ، ففي هذه احلالة على �ساحب العمل �سداد اأجر العامل 

وجميع م�ستحقاته خالل �سبعة اأيام من تاريخ ترك العمل . 

املــادة ) 53 (

ل ترباأ ذمة �ساحب العمل من اأجر العامل اإل اإذا قام �ساحب العمل بتحويل اأجر العامل 

اإىل ح�سابه باأحد امل�سارف املحلية املعتمدة ، وحتدد بقرار من الوزير حالت ال�ستثناء من 

حتويل اأجر العامل اإىل ح�سابه  . 

املــادة ) 54 (

يكون لالأجور واحلقوق والفوائد الأخرى وجميع املبالغ امل�ستحقة للعامل اأو ملن ي�ستحقون 

عنه مبقت�سى اأحكام هذا القانون الأولوية على �سائر الديون الواجبة على �ساحب العمل 

وذلك فيما عدا النفقة ال�سرعية املحكوم بها . 

املــادة ) 55 (

ل يجوز اإلزام العامل �سراء اأغذية اأو �سلع من حمال معينة اأو مما ينتجه �ساحب العمل . 

املــادة ) 56 (

يلتزم �ساحب العمل باإعادة العامل غري العماين اإىل بلده بعد انتهاء عالقة العمل معه ، 

ما مل يتم نقل كفالته اإىل �ساحب عمل اآخر ، واإذا مل يقم �ساحب العمل بذلك وجب على 

الدائرة املخت�سة ترحيل العامل على نفقة احلكومة والرجوع على �ساحب العمل باملبلغ 

املدفوع . 
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املــادة ) 57 (

ل يجوز ل�ساحب العمل اأن ينقل عامال بالأجر ال�سهري اإىل فئة عمال اليومية اأو اإىل فئة 

ويكون  كتابة  العامل  اإل مبوافقة  بال�ساعة  اأو  بالقطعة  اأو  اأ�سبوعي  باأجر  املعينني  العمال 

ق�ساها  التي  املدة  فـي  اكت�سبها  التي  احلقوق  جميع  نقله  على  املوافقة  حالة  فـي  للعامل 

بالأجر ال�سهري طبقا لأحكام هذا القانون . 

املــادة ) 58 (

ل يجوز ل�ساحب العمل اأن يقتطع من اأجر العامل اأكرث من 15% وفاء ملا يكون قد اأقر�سه 

، وي�سري ذات  اأية عوائد  اأن يتقا�سى عن هذه القرو�ض  اأثناء �سريان العقد ول  من مال 

احلكم على الأجور املدفوعة مقدما . 

�ساحب  كان  اإذا  القرو�ض  على  عائد  تقرير  اأو  اإليها  امل�سار  الن�سبة  تعديل  للوزير  ويجوز 

العمل قد اأدخل نظاما للقرو�ض معتمدا من الوزارة متكينا لعماله من اإن�ساء م�ساكن لهم 

وذلك ملا ل يجاوز احلد الأعلى للعائد الذي ي�سعه البنك املركزي . 

املــادة ) 59 (

ل يجوز احلجز اأو التنازل عن الأجور امل�ستحقة للعامل اإل فـي حدود الربع وذلك لدين 

تكون  التزاحم  وعند   ، العمل  ل�ساحب  اأو  للحكومة  عليه  امل�ستحقة  املبالغ  لأداء  اأو  نفقة 

الأولوية لدين النفقة . 

فاإذا انتهت خدمة العامل يتم خ�سم م�ستحقات احلكومة وامل�ستحقات التي تثبت ل�ساحب 

العمل اإن وجدت من مكافاأة نهاية اخلدمة ومن اأية ا�ستحقاقات اأخرى . 

املــادة ) 60 (

اإذا تغيب عامل املناوبة اأو العامل الذي يحدد اأجره على اأ�سا�ض ال�ساعة اأو اليوم اأو الأ�سبوع 

اأو ن�سف ال�سهر اأو ال�سهر عن العمل بدون اإذن اأو عذر مقبول ل يحق له احل�سول اإل على 

اأجر ال�ساعات التي عمل فيها فعال . 

ويح�سب اأجر ال�ساعة للعامل املحدد اأجره على اأ�سا�ض ال�سهر بق�سمة الأجر ال�سامل على 

طبقا  اأو  العمل  لعقد  طبقا  الأ�سلية  ال�ساعات  عدد  على  ثم  الأجر  عنها  مينح  التي  املدة 

للقانون اأيهما اأقل . 

ال�سامل  الأجر  ق�سمة  اأ�سا�ض  على  احلالة  هذه  فـي  املناوبة  لعامل  ال�ساعة  اأجر  ويح�سب 

ال�ساعات  ال�ساعات الأ�سلية دون  ا�ستغاله فيها بالكامل على عدد  عن دورة العمل بفر�ض 

الإ�سافية . 

ب�سبب  العمل  عن  فيه  يتغيب  يوم  اأو  �ساعة  اأية  عن  العامل  اأجر  من  اخل�سم  يجوز  ول 

ا�ستدعائه للح�سور اأمام املحكمة اأو الدعاء العام ك�ساهد . 
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الف�صل الثاين

الإجازات

املــادة ) 61 (

للعامل احلق فـي اإجازة �شنوية باأجر �شامل ل تقل عن ثالثني يوما ويتمتع العامل بالإجازة 

ح�شب مقت�شيات م�شلحة العمل ، ول يجوز له القيام بالإجازة العتيادية قبل انق�شاء �شتة 

اأ�شهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى �شاحب العمل . 

وللعامل احلق فـي اإجازة طارئة باأجر �شامل ملدة �شتة اأيام طوال ال�شنة ملواجهة اأي ظرف 

للعامل  يجوز  ول   ، الوزير  من  قرار  للعاملني  الطارئة  الإجازة  بتنظيم  وي�شدر   ، طارئ 

التنازل عن اإجازته  . 

املــادة ) 62 (

فيما عدا اإجازات العمال الأحداث ، ت�شح جتزئة الإجازة وفقا ملقت�شيات العمل . 

ول�شاحب العمل اأن يوؤجل اإعطاء العامل الإجازة ال�شنوية طبقا للفقرة ال�شابقة اإىل �شنة 

واحدة تالية .

ويتعني قيام العامل باإجازة مرة على الأقل كل �شنتني ل تقل عن اأ�شبوعني . 

مل  التي  ال�شنوية  الإجازات  اأيام  عن  الأ�شا�شي  الأجر  للعامل  يدفع  اأن  العمل  ول�شاحب 

يح�شل عليها اإذا وافق العامل كتابة على ذلك . 

املــادة ) 63 (

ل�شاحب العمل اأن يحرم العامل من اأجره عن مدة الإجازة اأو اأن ي�شرتد ما اأداه من اأجر 

عنها اإذا ثبت ا�شتغاله خاللها حل�شاب �شاحب عمل اآخر . 

املــادة ) 64 (

قبل  العمل  ترك  اإذا  ال�شنوية  الإجازات  من  ر�شيده  عن  الأ�شا�شي  الأجر  العامل  ي�شتحق 

ا�شتنفاذه لها . 

املــادة ) 65 (

للعامــــل احلــــق فـي اأجــــره ال�شامـــل خــالل العطــــالت فـي الأعيــــاد واملنا�شبـــات التــي ي�شــــدر 

بتحديدها قرار من الوزير . 

واإذا وقع يوم العطلة الر�شمية فـي يوم الراحة الأ�شبوعية املقررة يعو�ض عنه بيوم اآخر . 

اأي  ي�شتحق  ل  العامل  فاإن  ال�شنوية  الإجازة  مدة  �شمن  الر�شمية  العطلة  وقعت  اإذا  اأما 

تعوي�ض عنها . 

ويجوز ت�شغيل العامل فـي يوم العطلة الر�شمية اإذا اقت�شت ظروف العمل ذلك وفـي هذه 

احلالة يحق له اأن يت�شلم اأجره ال�شامل عن هذا اليوم بزيادة ل تقل عن 25% اأو اأن يح�شل 

على يوم راحة بدل منه . 
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املــادة ) 66 (

مع مراعاة اأحكام قانون التاأمينات الجتماعية للعامل الذي يثبت مر�سه احلق فـي اإجازة 

مر�سية ل تتجاوز فـي جمموعها ع�سرة اأ�سابيع خالل ال�سنة الواحدة �سواء كانت منف�سلة 

اأم مت�سلة ومتنح على النحو الآتي : 

- الأ�سبوعان الأول والثاين باأجر �سامل . 

- الأ�سبوعان الثالث والرابع بثالثة اأرباع الأجر ال�سامل . 

- الأ�سبوعان اخلام�ض وال�ساد�ض بن�سف الأجر ال�سامل . 

- الأ�سابيع من ال�سابع اإىل العا�سر بربع الأجر ال�سامل . 

اللجنة  على  الأمر  يعر�ض  النزاع  حالة  وفـي  طبية  �سهادة  مبوجب  املر�ض  اإثبات  ويكون 

الطبية املن�سو�ض عليها فـي املادة )43( من هذا القانون . 

من  ي�ستحقه  ما  جانب  اإىل  ال�سنوية  الإجازات  من  ر�سيده  ي�ستنفذ  اأن  املري�ض  وللعامل 

اإجازة مر�سية . 

املــادة ) 67 (

ي�ستحق العامل اإجازة خا�سة باأجر �سامل على النحو الآتي : 

1 - ثالثة اأيام فـي حالة زواجه ، ول تعطى له اأكرث من مرة طوال مدة خدمته . 

2 - ثالثـــة اأيـــام فـي حالـــة وفـــاة البــن اأو البنـــة اأو الأم اأو الأب اأو الزوجـــة اأو اجلــد 

اأو اجلدة اأو الأخ اأو الأخت . 

3 - يومان فـي حالة وفاة العم اأو العمة اأو اخلال اأو اخلالة . 

4 - خم�سة ع�سر يوما لأداء فري�سة احلج مرة واحدة طوال مدة خدمته �سريطة اأن 

يكون العامل قد اأم�سى مدة �سنة مت�سلة فـي خدمة �ساحب العمل . 

5 - خم�سة ع�سرة يوما فـي ال�سنة لأداء المتحان وذلك بالن�سبة اإىل العامل العماين 

املنت�سب للدرا�سة باإحدى املدار�ض اأو املعاهد اأو الكليات اأو اجلامعات . 

6 - مائة وثالثون يوما بالن�سبة اإىل الزوجة امل�سلمة العاملة فـي حالة وفاة زوجها . 

يثبت  ما  تقدمي   )6  ،  3  ،  2( البنود  فـي  عليها  املن�سو�ض  الإجازات  ل�ستحقاق  وي�سرتط 

الوفاة من اجلهة املخت�سة . 
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الف�سل الثالث

حتديد �ساعات العمل

املــادة ) 68 (

ل يجوز ت�سغيل العامل اأكرث من ت�سع �ساعات فـي اليوم الواحد وبحد اأق�سى 45 �ساعة عمل 

فـي الأ�سبوع على اأن تتخللها على الأقل ن�سف �ساعة لتناول الطعام والراحة . ويكون احلد 

الأق�سى ل�ساعات العمل فـي �سهر رم�سان �ست �ساعات فـي اليوم اأو 30 �ساعة فـي الأ�سبوع 

وذلك بالن�سبة اإىل العمال امل�سلمني ويجوز بقرار من الوزير حتديد مواعيد �ساعات العمل . 

املــادة ) 69 (

يجب اأن تتخلل �ساعات العمل فرتة اأو اأكرث لتناول الطعام والراحة ل تقل فـي جمموعها 

 . �ساعات  �ست  على  املتوا�سل  العمل  مدة  تزيد  األ  حتديدها  فـي  يراعى  �ساعة  ن�سف  عن 

وحتدد بقرار من الوزير احلالت والأعمال التي يتحتم لأ�سباب فنية ولظروف الت�سغيل 

ا�ستمرار العمل فيها دون فرتة راحة ، والأعمال ال�ساقة اأو املرهقة التي مينح العامل فيها 

فرتات راحة حت�سب من �ساعات العمل الفعلية . 

املــادة ) 70 (

يجوز ت�سغيل العامل �ساعات اإ�سافية اأكرث من �ساعات العمل املن�سو�ض عليها فـي املادة )68( 

اإذا اقت�ست م�سلحة العمل ذلك على اأن ل يزيد جمموع �ساعات العمل الأ�سلية والإ�سافية 

على )12( اثنتي ع�سرة �ساعة فـي اليوم ، وعلى �ساحب العمل اأن مينح العامل اأجرا اإ�سافيا 

يوازي اأجره الأ�سا�سي حم�سوبا وفقا ل�ساعات العمل الإ�سافية م�سافا اإليه 25% على الأقـــل 

عن �ساعــات العمـــل النهاريـــة و50% على الأقـــل عن �ساعـــات العمـــل الليليـــة اأو اأن مينحه 

اإذنا بالتغيب عن العمل بدل من ال�ساعات التي قام فيها بعمل اإ�سافـي �سريطة اأن يوافق 

العامل كتابة على العمل الإ�سافـي واملقابل .

ول�ساحـــب العمـــل بالن�سبـــة لالأعمـــال التي جتــري فـي املوانــئ واملطـــارات اأو على ال�سفـــن 

اأو الطائرات التفاق مع العامل على �سرف عالوة بدل من الأجر الإ�سافـي  اأو البواخر 

ب�سرط موافقة الوزارة على ذلك ، وللوزير اإ�سافة اأي اأعمال مماثلة . 

املــادة ) 71 (

على �ساحب العمل اأن مينح العامل راحة اأ�سبوعية ل تقل عن يومني متتاليني بعد خم�سة 

الوزير جتميع  بقرار من  التي حتدد  الأعمال  اأو  الأماكن  فـي  ، ويجوز  اأيام عمل مت�سلة 

العامل  اتفق  اإذا  اأ�سابيع  ثمانية  للعامل عن مدة ل جتاوز  امل�ستحقة  الأ�سبوعية  الراحات 

و�ساحب العمل على ذلك كتابة ، وتكون الراحة الأ�سبوعية فـي جميع الأحوال مدفوعة 

الأجر . 
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املــادة ) 72 (

ل�ساحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة فـي املادتني )68( ، )69( من هذا القانون فـي 

احلالت الآتية : 

وال�ستعداد  احل�سابات  وقفل  والت�سفية  امليزانية  واإعداد  ال�سنوي  اجلرد  اأعمال   -  1

التي  الأيام  عدد  يزيد  األ  احلالة  هذه  فـي  وي�سرتط   . خمف�سة  باأثمان  للبيع 

ي�ستغل فيها العامل اأكرث من املدة املقررة للعمل اليومي على خم�سة ع�سر يوما 

فـي ال�سنة ما مل ترخ�ض الدائرة املخت�سة مبدد اأطول . 

2 - اإذا كان العمل ملنع وقوع حادث اأو اإ�سالح ما ن�ساأ عنه اأو لتالفـي خ�سارة حمققة 

ملواد قابلة للتلف . 

3 - اإذا كان الت�سغيل بق�سد مواجهة �سغط غري عادي . 

4 - وي�سرتط فـي احلالتني الأخريتني اإبالغ الدائرة املخت�سة خالل اأربع وع�سرين 

�ساعة ببيان احلالة الطارئة اأو الت�سغيل الإ�سافـي واملدة الالزمة لإمتام العمل . 

5 - الأعمال املو�سمية التي حتدد بقرار من الوزير . 

املــادة ) 73 (

اأجرا   ) 72 املادة )  اأن مينح العامل فـي احلالت املن�سو�ض عليها فـي  على �ساحب العمل 

 %25 اإليه  الإ�سافية م�سافا  العمل  ل�ساعات  وفقا  الأ�سا�سي حم�سوبا  اأجره  يوازي  اإ�سافيا 

على الأقـــل عن �ساعـــات العمل النهاريـــة و 50% عن �ساعات العمل الليليـــة ، فاإذا وقع العمل 

فـي يوم الراحــــة الأ�سبوعيــــة اأو فـي الإجــازات الر�سمية ا�ستحــق اأجر هذا اليـــوم م�ساعفـــا ، 

ما مل مينح يوما اآخر عو�سا عنه بالتفاق مع العامل . 

املــادة ) 74 (

الدخول  فـي  العامل  ي�ستعملها  التي  الرئي�سية  الأبواب  اأن ي�سع على  العمل  على �ساحب 

وفـي اأماكن ظاهرة باملن�ساأة جدول يبني فيه �ساعات العمل وفرتات الراحة املقررة ومواعيد 

الراحة الأ�سبوعية ، وتر�سل �سورة من هذا اجلدول وباأي تعديل يطراأ عليه اإىل الدائرة 

املخت�سة . 
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الباب اخلام�س

ت�سغيل الأحداث والن�ساء

الف�سل الأول

ت�سغيل الأحداث

املــادة ) 75 (

يحظر ت�سغيل الأحداث من اجلن�سني اأو ال�سماح لهم بالدخول فـي اأماكن العمل قبل بلوغ 

�سن اخلام�سة ع�سرة . 

ويجوز بقرار من الوزير رفع هذه ال�سن فـي بع�ض ال�سناعات والأعمال التي تقت�سي ذلك . 

املــادة ) 76 (

ل يجوز ت�سغيل الأحداث الذين تقل �سنهم عن ثماين ع�سرة �سنة فيما بني ال�ساعة ال�ساد�سة 

م�ساء وال�ساد�سة �سباحا ول ت�سغيلهم ت�سغيال فعليا مدة تزيد على �ست �ساعات فـي اليوم 

الواحد . 

ول يجوز اإبقاءهم فـي مكان العمل اأكرث من �سبع �ساعات مت�سلة ويجب اأن يتخلل �ساعات 

العمل فرتة اأو اأكرث للراحة وتناول الطعام ل تقل فـي جمموعها عن �ساعة وحتدد هذه 

الفرتة اأو الفرتات بحيث ل ي�ستغلون اأكرث من اأربع �ساعات مت�سلة . 

املــادة ) 77 (

ل يجوز فـي جميع الأحوال تكليف الأحداث بالعمل �ساعات اإ�سافية اأو اإبقاوؤهم فـي مكان 

العمل بعد املواعيد املقررة لهم ، كما ل يجوز ت�سغيلهم فـي اأيام الراحة اأو العطالت الر�سمية . 

املــادة ) 78 (

على �ساحب العمل فـي حالة ت�سغيله حلدث اأو اأكرث اأن : 

1 - ي�سع فـي حمل العمل ن�سخة من الأحكام اخلا�سة بت�سغيل الأحداث املن�سو�ض 

عليها فـي هذا الف�سل والتي ي�سدر بها قرار من الوزير . 

2 - يحرر اأول باأول ك�سفا مبينا به اأ�سماء الأحداث و�سنهم وتاريخ ت�سغيلهم . 

وفرتات  العمل  �ساعات  به  مو�سحا  ك�سفا  ظاهر  وب�سكل  العمل  مكان  فـي  ي�سع   -  3

الراحة ومواعيد الراحة الأ�سبوعية . 

4 - يبلغ مقدما الدائرة املخت�سة باأ�سماء الأحداث قبل ت�سغيلهم والأ�سخا�ض الذين 

ي�ستخدمهم ملراقبة عملهم . 

املــادة ) 79 (

والظروف  الأحداث  ت�سغيل  نظام  الوزير  من  بقرار  يحدد  ال�سابقة  الأحكام  مراعاة  مع 

وفقا  بها  يعملون  التي  وال�سناعات  واملهن  والأعمال  الت�سغيل  فيها  يتم  التي  والأحوال 

ملراحل ال�سن املختلفة . 
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الف�سل الثاين

ت�سغيل الن�ساء

املــادة ) 80 (

مع عدم الإخالل بالأحكام املن�سو�ض عليها فـي هذا الف�سل ت�سري على الن�ساء العامالت 

جميع الن�سو�ض املنظمة لت�سغيل العمال دون متييز فـي العمل الواحد بينهم . 

املــادة ) 81 (

ل يجوز ت�سغيل الن�ساء فـي الفرتة ما بني ال�ساعة التا�سعة م�ساء وال�ساد�سة �سباحا اإل فـي 

الأحوال والأعمال واملنا�سبات التي ي�سدر بتحديدها قرار من الوزير . 

املــادة ) 82 (

ل يجوز ت�سغيل الن�ساء فـي الأعمال ال�سارة �سحيا وكذلك فـي الأعمال ال�ساقة اأو غريها 

من الأعمال التي حتدد بقرار من الوزير . 

املــادة ) 83 (

الولدة وذلك ملدة خم�سني  اإجازة خا�سة لتغطية فرتة ما قبل وبعد  العاملة  املراأة  متنح 

يوما براتب �سامل ومبا ل يزيد على ثالث مرات طوال مدة اخلدمة لدى �ساحب العمل . 

املــادة ) 84 (

اأنه  طبية  ب�سهادة  يثبت  مر�ض  ب�سبب  لغيابها  عاملة  يف�سل  اأن  العمل  ل�ساحب  يجوز  ل 

األ جتاوز مدة الغياب فـي  اأو الو�سع واأنه ل ميكنها العودة لعملها ب�سرط  نتيجة احلمل 

جمموعها �ستة اأ�سهر . 

املــادة ) 85 (

اأن ي�سع فـي مكان العمل ن�سخة من  اأو اأكرث  على �ساحب العمل فـي حالة ت�سغيل عاملة 

نظام ت�سغيل الن�ساء . 

املــادة ) 86 (

مع مراعـــاة الأحكــــام ال�سابقـــة يحدد بقـــرار من الوزيــــر نظـــام ت�سغيـــل الن�ســـاء والظــــروف 

والأحوال التي يتم فيها الت�سغيل والأعمال واملهن وال�سناعات التي يعملن بها . 
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الباب ال�ساد�س

الأمن ال�سناعي

املــادة ) 87 (

مهنته  مبخاطر  ا�ستخدامه  قبل  العامل  يحيط  اأن  ميثله  من  اأو  عمل  �ساحب  كل  على 

العمال  حلماية  الالزمة  الحتياطات  يتخذ  واأن  اتخاذها  عليه  الواجب  الوقاية  وو�سائل 

اأثناء العمل من الأ�سرار ال�سحية واأخطار العمل والآلت وذلك باأن : 

1 - يعمــل على توفيـــر ما يلـــزم من �ســـروط ال�سالمـــة وال�سحـــة فـي اأماكـــن العمـــل 

اأو الو�سائل التي يقدمها للعمال ليتمكنوا من تنفيذ واجباتهم . 

2 - يتثبــت من اأن تكــون اأماكـــن العمــل نظيفــة دائما وم�ستوفـيــة ل�ســروط الراحـــة 

وال�سالمة وال�سحة املهنية . 

�سروط  باأف�سل  والعدد مركبة وحمفوظة  والقطع  الآلت  تكون  اأن  من  يتثبت   -  3

ال�سالمة . 

ول يجوز ل�ساحب العمل اأن يحمل العمال اأو يقتطع من اأجورهم اأي مبلغ لقاء توفري هذه 

احلماية . 

املــادة ) 88 (

علـى العامـــل المتنـــاع عن اأي فعـــل يق�ســد بــه منــع تنفيذ التعليمات اأو اإ�ســـاءة ا�ستعمـــال 

اأو اإحلاق �سرر اأو تلف بالو�سائل املو�سوعة حلماية و�سالمة و�سحة العمال امل�ستغلني معه ،

التعليمات  ينفذ  واأن  بعناية  منها  بحوزته  ما  ويتعهد  الوقاية  و�سائل  ي�ستخدم  اأن  وعليه 

املو�سوعة للمحافظة على �سحته ووقايته من الإ�سابات . 

املــادة ) 89 (

حتدد بقرار من الوزير بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املخت�سة : 

1 - التدابري العامة لل�سالمة وال�سحة املهنية التي يجب اأن تطبق فـي جميع اأماكن 

ال�ساحلة  واملياه  الهواء  وجتديد  والتهوية  بالإنارة  يتعلق  ما  �سيما  ول  العمل 

لل�سرب ودورات املياه واإخراج الغبار والدخان واأماكن نوم العمال والحتياطات 

املتخذة �سد احلريق . 

2 - التدابري اخلا�سة ببع�ض اأنواع العمل . 
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املــادة ) 90 (

التعليمات  ينفذون  الأعمال  اأ�سحاب  اأن  من  التحقق  بهم  يناط  مفت�سني  الوزارة  تنتدب 

حق  لهم  ويكون   ،  )89( املادة  فـي  عليها  املن�سو�ض  بالتدابري  الوزير  قرارات  فـي  الواردة 

الدخول اإىل اأماكن العمل والطالع على ال�سجالت املتعلقة بالعمال و�سوؤال من يريدون 

�ساحب  اإنذار  املحا�سر  لهذه  ا�ستنادا  املخت�سة  الدائرة  وعلى   ، املحا�سر  وحترير  �سوؤاله 

العمل املخالف كتابة لإزالة املخالفة خالل املدة التي حتددها . 

وفـي حالة وجود خطر يهــــدد �سالمـــة و�سحة العمال تتخذ الوزارة الإجراءات الالزمــة 

 ، اأ�سباب اخلطر  اأكرث حتى تزول  اأو  اآلة  اإدارة  اإيقاف  اأو  اأو جزئيا  العمل كليــا  لغلــق مكان 

وللوزارة اأن تطلب م�ساندة �سرطة عمان ال�سلطانية اإذا لزم الأمر . 

الباب ال�سابع

ت�سغيل العمال فـي املناجم واملحاجر

املــادة ) 91 (

فـي تطبيق اأحكام هذا الباب يق�سد ب�سناعات املناجم واملحاجر : 

1 - العمليــــات اخلا�ســــة بالبحــــث اأو الك�ســــف عن املــــواد املعدنيـــة والهيدروكربونيــــة

اأو ا�ستخراجها باملنطقة ال�سادر عنها الرتخي�ض �سواء كانت املعادن �سلبة اأم �سائلة . 

2 - العمليات اخلا�سة با�ستخراج اأو تكرير اأو ت�سنيع روا�سب املواد املعدنية املوجودة 

على �سطح الأر�ض اأو فـي باطنها فـي منطقة الرتخي�ض اأو العقد اأو فـي الأماكن 

الوزير  بقرار من  العمران  البعيدة عن  الأماكن  ، وحتدد  العمران  البعيدة عن 

بالتن�سيق مع اجلهات املعنية . 

3 - ما يلحق بالعمليات امل�سار اإليها فـي البندين ال�سابقني من اأعمال البناء واإقامة 

الرتكيبات والأجهزة . 

املــادة ) 92 (

على �ساحب العمل األ ي�سمح لأي عامل مبزاولة العمل فـي العمليات التي ي�سري عليها هذا 

الباب اإل بعد اإجراء الك�سف الطبي عليه وثبوت لياقته طبيا للعمل فيها ، ويكون ذلك وفقا 

لالأو�ساع وال�سروط التي ي�سدر بها قرار من الوزير بالتن�سيق مع وزير ال�سحة ، ويجب اأن 

ين�ض فـي هذا القرار على توقيع الك�سف الطبي على العامل ب�سفة دورية مرة كل �سنة على 

الأقل ، اإذا كان العامل من العمال الذين ي�ستغلون بباطن الأر�ض اأو فـي اأعمال التخرمي . كما 

يجب توقيع الك�سف الطبي على العامل فـي حالة انتهاء عقد العمل لإثبات حالته ومعرفة 

ما اإذا كان م�سابا مبر�ض مهني . 
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املــادة ) 93 (

بالتفتي�ض  املكلفني  املوظفني  اأو  العمال  العمل وملحقاتها على غري  اأماكن  يحظر دخول 

على املنجـــم واملحجــر والأ�سخــا�ض الذيــن يحملــون اإذنــا مـن اجلـهــة احلكوميــة املخت�ســة 

غري  فـي  وملحقاتها  العمل  اأماكن  دخول  العامل  على  يحظر  كما   ، املن�ساأة  اإدارة  من  اأو 

مواعيد العمل بغري اإذن . 

املــادة ) 94 (

على كل �ساحب عمل اأن يعد �سجال خا�سا لقيد وح�سر العمال قبل دخولهم اإىل اأماكن 

العمل وعند خروجهم منها . 

املــادة ) 95 (

ل يجوز اإبقاء العمال فـي اأماكن العمل �سواء فوق �سطح الأر�ض اأو فـي باطنها مدة تزيد 

على ثماين �ساعات فـي اليوم ، وت�سمل هذه املدة الوقت الذي ي�ستغرقه العامل للو�سول 

اإىل �سطح  للعودة  ي�ستغرقه  الأر�ض والذي  فـي باطن  العمل  اإىل مكان  الأر�ض  من �سطح 

الأر�ض .

ويجب اأن يتخلل �ساعات العمل فرتة اأو اأكرث لتناول الطعام ل تقل فـي جمموعها عن �ساعة . 

املــادة ) 96 (

يجوز ب�سفة ا�ستثنائية وموؤقتة عدم التقيد بحكم املادة )95( اإذا كان العمل ملنع وقوع حادث 

اأو لل�سيانة وذلك بال�سروط  اأو للتجهيزات  اأو اإ�سالح ما ين�ساأ عن ذلك  اأو لتالفـي خطر 

الآتية : 

1 - اإبالغ الدائرة املخت�سة خالل اأربع وع�سرين �ساعة ببيان احلالة الطارئة واملدة 

الالزمة لإمتام العمل وعدد العمال املطلوبني لإجنازه . 

2 - منــح العامـــل اأجـــرا اإ�سافيـــا يوازي اأجـــره الـــذي ي�ستحقــــه عن الفتـــرة الإ�سافيــة 

م�سافا اإليه 50% على الأقل اإذا كان العمل بعد ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحا و %100 

اإذا كان العمل بعد ال�ساد�سة م�ساء ، اأما اإذا كان العمل فـي اأيام الراحة الأ�سبوعية 

اأو الإجازات الر�سمية في�سرف عن كل �ساعة مبلغا يوازي الأجر الذي ي�ستحقه 

العامل عن ال�ساعة م�سافا اإليه 100% ، وذلك بخالف اأجر اليوم ذاته . 
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املــادة ) 97 (

�ساعة  اأن تبداأ من  املادة )61(  املن�سو�ض عليها فـي  الإجازة العتيادية  يراعى فـي ح�ساب 

تو�سيل العامل فـي املناجم واملحاجر اإىل اأقرب مدينة فيها موا�سالت عامة وتنتهي �ساعة 

العودة اإليها . 

املــادة ) 98 (

بال�سالمة وال�سحة  بالتدابري اخلا�سة  اأن ي�سع لئحة  اأو من ميثله  العمل  على �ساحب 

املهنية فـي مكان ظاهر مبكان العمل . 

املــادة ) 99 (

على مدير املنجم اأو املحجر اأو من ينوب عنه : 

1 - اإ�سدار الأوامر اليومية اخلا�سة بال�سالمة وال�سحة املهنية . 

2 - منع تواجد العمال فـي منطقة النفجار اإل بعد م�سي فرتة اخلطر . 

قابلة  غازات  بها  التي  الأماكن  فـي  الأمان  م�سابيح  غري  با�ستعمال  ي�سمح  األ   -  3

لاللتهاب اأو م�سببة لالنفجار . 

4 - تزويد العمال باملالب�ض والأدوات اخلا�سة بالوقاية . 

5 - تنظيم التهوية ودرجة احلرارة �سواء اأكان ذلك طبيعيا اأم �سناعيا . 

امل�سوؤول  للرئي�ض  املالحظات  واإبداء  العمل  بدء  قبل  يوميا  العمل  - فح�ض مكان   6

لتنفيذها فورا . 

فيه  يبني  تقرير  واإعداد  الأقل  على  الأ�سبوع  فـي  مــرة  العمـــل  اأثنـــاء  التفتيـــ�ض   -  7

تاريخ و�ساعة التفتي�ض وعدد العمال ومدى وجود غازات �سارة وحالة الدعائم 

الإ�سعاف  وو�سائل  والتهوية  الإ�ساءة  وعالمات  واحلواجز  وال�سقف  واجلوانب 

ويجب اإثبات ملخ�ض واف عن هذه التقارير فـي �سجل يعد لهذا الغر�ض . 

املــادة ) 100 (

على �ساحب العمل اأو من ميثله اإن�ساء نقطة اإنقاذ اأمامية قريبة من مكان العمل جمهزة 

باأدوات الإنقاذ والإ�سعافات ال�سرورية واأن تكون هناك و�سيلة ات�سال منا�سبة بداخل هذا 

فـي احلال وتعيني عامل فني مدرب لالإ�سراف على عمليات  بها  املكان ت�سلح لال�ستعانة 

الإنقاذ والإ�سعافات الأولية . 
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املــادة ) 101 (

�أم حمجر يعمل فيه خم�سون عامال على  �أن يخ�س�ص فـي كل منجم  على �ساحب �لعمل 

�لأقل مكانا منا�سبا يحتوي على غرفة جمهزة بو�سائل �لإنقاذ و�لإ�سعافات �لأولية و�أخرى 

للتمري�ص ف�سال عن غرفة �أو �أكرث لتغيري �ملالب�ص . 

ي�سل  دو�ئر  فـي  وتقع  عامال  خم�سني  عن  عمالها  عدد  يقل  �لتي  و�ملحاجر  �ملناجم  �أما 

قطرها �إىل ع�سرين كيلو مرت� فيجب �أن ت�سرتك فـي �إن�ساء مكان لالإنقاذ و�لإ�سعاف فـي 

موقع متو�سط . 

ومع عدم �لإخالل بحكم �ملادة )33( حتدد بقر�ر من �لوزير و�سائل �لإنقاذ و�لإ�سعاف . 

املــادة ) 102 (

وتو�سع  للتلوث  منعا  �لإغالق  حمكمة  خا�سة  �أوعية  فـي  �ل�سرب  مبياه  �لحتفاظ  يجب 

�لأوعية فـي �أماكن قريبة من متناول �لعمال ويجب تغيري �ملياه يوميا وتطهري �لأوعية 

مرتني فـي �لأ�سبوع على �لأقل بطريقة معتمدة �سحيا . 

املــادة ) 103 (

يلتزم �ساحب �لعمل بالن�سبة �إىل من يوؤدي عمال مما ورد فـي �ملادة )91( باأن : 

�مل�ساكن  هذه  ومو��سفات  ��سرت�طات  وحتديد   ، �ملالئمة  �مل�ساكن  للعمال  يوفر   -  1

بقر�ر من �لوزير وذلك بالتن�سيق مع �جلهات �حلكومية �ملخت�سة . 

2 - يقـــدم لعمالـــه ثــالث وجبــات غذ�ئيــة فـي �ليــوم فـي مطاعـــم يعدها لهذ� �لغــر�ص 

�أنو�ع وكميات �لطعام لكل  ، وحتدد  �ل�سحية  �ل�سروط  تكون نظيفة وم�ستوفية 

وجبة بقر�ر من �لوزير بالتن�سيق مع وزير �ل�سحة ، وفـي حالة تقدمي �لوجبات 

كلها �أو بع�سها للعمال د�خل �ملناجم يجب �أن تقدم للعامل مغلفــة تغليفــا �سحيا 

�لوجبات  �لتنازل عن تقدمي  ، ول يجــوز  �لإغـــالق  �أو�ن حمكمـــة  فـي  �أو معبـــاأة 

�لغذ�ئية مقابل �أي بدل مايل . 

3 - ي�سرف على �لنظافة د�خل مكان �لعمل و�ملنطقة �ل�سكنية ودور�ت �ملياه �خلا�سة 

بالعمال دون �أن يتحمل �لعمال �أية م�ساريف فـي هذ� �ل�ساأن . 

وللوزير �أن ي�سدر قر�ر� يحدد مبوجبه �ملناطق �لتي يجوز للعمال �لعودة �إىل منازلهم منها . 

الباب الثامن

منازعات العمل

املــادة ) 104 (

و�أحد  �سروطه بني �ساحب عمل  �أو  بالعمل  نز�ع خا�ص  كل  �لباب على  �أحكام هذ�  ت�سري 

عماله �أو بني و�حد �أو �أكرث من �أ�سحاب �لأعمال وجميع عمالهم �أو فريق منهم . 
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املــادة ) 105 (

نظاما  ظاهر  مكان  فـي  ي�سع  اأن  فاأكرث  عامال  خم�سني  ي�ستخدم  عمل  �ساحب  كل  على 

لل�سكاوى والتظلمات يعتمد من الدائرة املخت�سة . 

ويجب اأن ين�ض هذا النظام على اأن يكون للعامل احلق فـي رفع �سكواه اأو تظلمه اإىل �ساحب 

العمل اأو من ميثله . 

املــادة ) 106 (

للعامل الذي يف�سل من العمل اأن يطلب من الدائرة املخت�سة خالل خم�سة ع�سر يوما من 

تاريخ اإخطاره بالقرار اإلغاء قرار الف�سل ، وعلى الدائرة اتخاذ الإجراءات الالزمة لت�سوية 

اإثباتها ومتابعة تنفيذها، ويلزم �ساحب العمل  الت�سوية كان عليها  النزاع وديا فاإذا متت 

الذي ميتنع عن التنفيذ بدفع ما يعادل اأجر العامل عن الفرتة من تاريخ الت�سوية وحتى 

تاريخ قيامه بتنفيذها . 

فاإذا مل تتم الت�سوية خالل اأ�سبوعني اأو متت وامتنع اأي من الطرفني عن تنفيذها تعني 

على الدائرة املخت�سة اإحالة املو�سوع خالل مدة ل جتاوز اأ�سبوعني من تاريخ انتهاء املدة 

املذكورة اأو بدء المتناع عن تنفيذ الت�سوية اإىل املحكمة املخت�سة وتكون الإحالة م�سفوعة 

مبذكرة تت�سمن ملخ�سا للنزاع وحجج الطرفني . 

وعلى اأمانة �سر املحكمة اأن تقوم خالل ثالثة اأيام من تاريخ اإحالة املو�سوع ، بعر�سه على 

الإحالة  تاريخ  من  اأ�سبوعني  يجاوز  ل  ميعاد  فـي  لنظره  جل�سة  لتحديد  املحكمة  رئي�ض 

ويعلن بها العامل و�ساحب العمل والدائرة املخت�سة ويرفق بالإعالن �سورة من مذكرة 

هذه الدائـــرة . وعلى املحكمـــة اأن تف�ســـل فـي طلــــب وقف التنفيـــذ - اإن وجد - فـي مـــدة 

ل جتاوز اأ�سبوعني من تاريخ اأول جل�سة ويكون حكمها نهائيا ، فاإذا حكمت بوقف التنفيذ 

اأجره حتى  يعادل  مبلغا  اإليه  يوؤدى  اأن  اأو  العمل  اإىل  العامل  باإعادة  العمل  �ساحب  التزم 

تاريــــخ الف�سل فـي مو�ســــوع الدعــــوى ، وعلى املحكمــــة اأن تف�سل فـي املو�سوع خالل مدة 

ل جتاوز �سهرا من تاريخ �سدور احلكم بوقف التنفيذ . 

خمالفا  اأو  تع�سفيا  كان  خدمته  اإنهاء  اأو  عمله  من  العامل  ف�سل  اأن  للمحكمة  تبني  واإذا 

للقانون فاإنه يجب عليها احلكم اإما باإعادة العامل اإىل عمله ، اأو باإلزام �ساحب العمل باأن 

يدفع له تعوي�سا ل يقل عن ثالثة اأ�سهر يح�سب على اأ�سا�ض اآخر اأجر �سامل كان يتقا�ساه ، 

مع مراعاة ظروف العامل ومدة خدمته ، وذلك بالإ�سافة اإىل :

1 - مكافـــاأة نهاية اخلدمـــة امل�ستحقـــة لــه قانونـــا وجميع املزايــا الأخــرى التي يقررهــا 

القانون اأو عقد العمل اأيهما اأكرب .

2 - الأجر الأ�سا�سي مع العالوات الأخرى عن مدة الإخطار التي ين�ض عليها القانون 

اأو عقد العمل اأيهما اأكرب .

وتخ�سم املبالغ التي يكون العامل قد ح�سل عليها تنفيذا للحكم ال�سادر بوقف 

تكون  اأخرى  مبالغ  اأية  من  اأو  به  له  يحكم  الذي  التعوي�ض  مبلغ  من  التنفيذ 

م�ستحقة له . 
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املــادة ) 107 (

على الع�مل الذي لديه �صكوى اأن يتبع اأوال النظ�م املعمول به مع �ص�حب العمل ف�إذا مل 

يوجد مثل هذا النظ�م اأو وجد ولكن مل يجد حال ل�صكواه فله اأن يقدم طلب� اإىل الدائرة 

املخت�صة لل�صعي فـي ح�صم النزاع الق�ئم بينه وبني �ص�حب العمل وفق� الأحك�م امل�دة ال�ص�بقة . 

املــادة ) 107( مكررا

العم�يل  النزاع  ح�صم  بهدف  تتم  التي  اجلم�عية  املف�و�صة  بتنظيم  قرارا  الوزير  ي�صدر 

االإنت�جية وتنظيم اال�صراب  الكف�ءة  اأو رفع  العمل  اأو حت�صني �صروط وظروف  اجلم�عي 

ال�صلمي واالإغالق . 

الباب التا�سع

النقابات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان

املــادة ) 108 (

عن  والدف�ع  م�ص�حلهم  رع�ية  اإىل  تهدف  عم�لية  نق�ب�ت  بينهم  فيم�  ي�صكلوا  اأن  للعم�ل 

حقوقهــــم وحت�صيـــن ح�لتهـــم امل�ديـــة واالجتم�عيـــة ومتثيلهـــم فـي جميـــع االأمــور املتعلقة 

ب�صوؤونهم . 

املــادة ) 109 (

ت�صكــــل النق�بـــ�ت العم�ليـــة احتـــ�دا ع�مـــ� لعمـــ�ل �صلطنـــة عمـــ�ن ميثلهــم فـــي االجتم�عـــــ�ت 

واملوؤمترات املحلية واالإقليمية والدولية . ويجوز للنق�ب�ت العم�لية ت�صكيل احت�دات عم�لية 

فيم� بينه� . 

املــادة ) 110 (

تتمتـــع النق�بـــ�ت العم�ليــــة واالحتــــ�دات العم�ليـــة واالحتــــ�د العــــ�م لعمـــــ�ل �صلطنة عم�ن 

ب�ل�صخ�صية االعتب�رية امل�صتقلة ، وذلك من ت�ريخ الت�صجيل لدى الوزارة وله� احلق فـي 

مم�ر�صة ن�ص�طهــــ� بحريــــــة ك�ملة بدون تدخل فـي �صوؤونه� اأو الت�أثري عليه� . 

واالحت�د  العم�لية  النق�ب�ت  وت�صجيل  وعمل  لت�صكيل  املنظمة  القــــرارات  الوزير  وي�صدر 

الع�م لعم�ل �صلطنة عم�ن . 

مادة)110( مكررا

ال يجـوز تطبيــــق عقوبـــة الف�صـــل اأو اأية عقوبـــة اأخرى على ممثلـــي العمــــ�ل فـي النق�ب�ت 

مم�ر�صتهم  ب�صبب  عم�ن  �صلطنة  لعم�ل  الع�م  االحت�د  اأو  العم�لية  االحت�دات  اأو  العم�لية 

لن�ص�طهم النق�بي العم�يل وفق� لهذا الق�نون والقرارات الوزارية املنفذة له . 
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الباب العا�سر

فـي العقوبات

املــادة ) 111 (

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�سد ين�ض عليها اأي قانون اآخر يعاقب بالعقوبات املن�سو�ض 

عليها فـي املواد التالية عن املخالفات امل�سار اإليها فيها . 

املــادة ) 112(

يعاقب �ساحب العمل اأو من ميثله الذي ميتنع عن تقدمي الت�سهيالت الالزمة اأو البيانات 

اأو املعلومات ال�سحيحة اأو يقدم بيانات غري حقيقية للموظفني الر�سميني اأو يقوم باأي فعل 

من �ساأنه حرمان العامل من حقه فـي ممار�سة ن�ساطه النقابي اأو عرقلة ت�سكيل النقابات 

العماليـــة اأو الحتــــاد العام لعمــــال �سلطنة عمان بال�سجن ملدة ل تزيد على �سهر وبغرامة 

ل تزيد على خم�سمائة ريال اأو باإحدى هاتني العقوبتني . 

املــادة ) 113 (

يعاقب كل من يخالف اأحكام املواد )14 ، 15 ، 16( من الف�سل الأول من الباب الثاين بغرامة 

ل تقل عن ع�سرة ريالت ول تزيد على مائة ريال عن العامل الواحد ، وعلى خمالفة اأحكام 

املادة )17( بغرامة ل تقل عن خم�سني ريال ول تزيد على مائة ريال ، وت�ساعف العقوبة 

عند تكرار املخالفة . 

املــادة ) 113( مكررا

يعاقـــب بال�سجــــن مــــدة ل تزيـــد على �سهر وبغرامة ل تقل عن )1000( األف ريال عماين 

اأو  كل من حر�ض  العقوبتني  باإحدى هاتني  اأو  ريال عماين  األفي  تزيد على )2000(  ول 

�ساعد اأو اتفق على ارتكاب اأي فعل باملخالفة لأحكام املادة )18( مكررا من هذا القانون ، واإذا 

كان مرتكب املخالفة من غري العمانيني يتم اإبعاده من ال�سلطنة على نفقة الطرف امل�سغل ، 

وحرمانه من الدخول اإليها . 

املــادة ) 114 (

يعاقب كل من ي�سغل عمال غري عمانيني مل يرخ�ض له بت�سغيلهم وفقا للرتخي�ض ال�سادر 

له بغرامة ل تقل عن )1000( األف ريال عماين ول تزيد على )2000( األفي ريال عماين عن 

كل عامل ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت ب�ساأنهم املخالفة ف�سال عن اإلزامه 

ل  ملدة  عمانيني  غري  عمال  ا�ستقدام  من  حرمانه  مع  بلده  اإىل  العامل  اإعادة  مب�ساريف 

تزيد على �سنتني وت�ساعف العقوبة اإذا كان العامل الذي مت ت�سغيله ممن دخلوا ال�سلطنة 

بطريقة غري م�سروعة اأو تاركا لعمله لدى �ساحب العمل الذي رخ�ض له بت�سغيله . 
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بت�سغيله  له  مرخ�ض  عماين  غري  عامل  اأي  باإرادته  يرتك  الذي  العمل  �ساحب  ويعاقب 

بالعمل لدى غريه بال�سجن مدة ل تزيد على �سهر وبغرامة ل تقل عن )1000( األف ريال 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين  عماين عن كل عامل 

وقعت ب�ساأنهم املخالفة ف�سال عن حرمانه من ا�ستقدام عمال غري عمانيني ملدة ل تزيد 

على �سنتني وت�سدد العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة . 

 ، الدائرة املخت�سة  العامل غري العماين الذي يعمل بال�سلطنة بدون ترخي�ض من  ويعاقب 

اأو الذي يعمل لدى غري �ساحب العمل املرخ�ض له بت�سغيله بال�سجن مدة ل تزيد على 

�سهر وبغرامة ل تقل عن )400( اأربعمائة ريال عماين ول تزيد على )800( ثمامنائة ريال 

 ، وجد  اإن  له  ال�سادر  الرتخي�ض  اإلغاء  عن  ف�سال   ، العقوبتني  هاتني  باإحدى  اأو  عماين 

واإبعاده من البالد على نفقة الطرف امل�سغل ، وحرمانه من دخول ال�سلطنة . 

ويعاقب كل �ساحب عمل يخالف اأحكام املادة )29( بغرامة ل تقل عن )50( خم�سني ريال 

ول تزيد على )200( مائتي ريال عماين . 

املــادة ) 114 ( مكررا

يعاقب كل �ساحب عمل ل يلتزم بن�سب التعمني املقررة بغرامة ل تقل عن )250( مائتني 

وخم�سني ريال عمانيا ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين عن كل عامل عماين 

مطلوب تعيينه . وعلى �ساحب العمل ت�سحيح ن�سبة التعمني خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ 

اكت�ساف املخالفة ، وت�ساعف العقوبة عند تكرار املخالفة .

كما يعاقب كل من يخالف اأحكام املادة )20( والقرارات املتعلقة ب�سروط الرتخي�ض بال�سجــن 

مدة ل تزيــد على �سهـــر وبغرامــة ل تقل عن )500( خم�سمائــة ريــال عمانــي ول تزيــد على 

)1000( األــــف ريـــــال عمانــــي اأو باإحـــدى هاتيـــــن العقوبتيــــن ف�ســـــال عن اإلغـــــاء الرتخيـــ�ض 

اأو اإيقافه ملدة ل تقل عن �سنة .

املــادة ) 115 (

الثالث والقرارات ال�سادرة تنفيذا له بغرامة ل تقل  الباب  اأحكام  يعاقب كل من يخالف 

عن ع�سرة ريالت ول تزيد على مائة ريال وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت فـي 

�ساأنهم املخالفة ، وت�ساعف العقوبة عند التكرار . 

املــادة ) 116 (

يعاقب كل من يخالف اأحكام الف�سل الأول والثاين من الباب الرابع بغرامة ل تزيد على 

مائة ريال ، وتتعدد الغرامة وفقا لعدد العمال الذين وقعت فـي �ساأنهم املخالفة وت�ساعف 

العقوبة عند تكرار املخالفة . 
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املــادة ) 117 (

اأحكام الف�سل الثالث من الباب الرابع بغرامة ل تزيد على مائة  يعاقب كل من يخالف 

ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت فـي �ساأنهم املخالفة وت�ساعف العقوبة 

عند تكرار املخالفة . 

املــادة ) 118 (

 يعاقب كل من يخالف اأحكام الباب اخلام�ض بغرامة ل تزيد على خم�سمائة ريال وتتعدد 

العقوبة بتعدد الأحداث والن�ساء اجلاري ت�سغيلهم باملخالفة لتلك الأحكام .

واإذا ارتكبت املخالفات ال�سابقة مرة ثانية خالل �سنة من تاريخ احلكم جاز معاقبة �ساحب 

العمل ف�سال عن الغرامة بال�سجن ملدة ل تزيد على �سهر . 

املــادة ) 118( مكررا

 مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�سد ين�ض عليها هذا القانون اأو قانون اآخر ، يعاقب �ساحب 

، ول تزيد على )500(  ريال عماين  بغرامة ل تقل عن )100( مائة  اأو من ميثله  العمل 

العقوبتني  هاتني  باإحدى  اأو  �سهر  على  تزيد  ل  مدة  وبال�سجن   ، عماين  ريال  خم�سمائة 

اإذا خالف اأحكام الباب ال�ساد�ض من هذا القانون واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذا له ، 

وت�ساعف العقوبة عند تكرار املخالفة . 

املــادة ) 119 (

يعاقب كل �ساحب عمل يخالف اأحكام املادة )92( بال�سجن مدة ل تقل عن اأ�سبوع ول تزيد 

على �سهر ، ويعاقب كل �ساحب عمل يخالف اأي حكم اآخر من اأحكام الباب ال�سابع بغرامة 

ل تزيد على مائة ريال عن كل عامل . وت�ساعف العقوبة عند تكرار املخالفة . 

املــادة ) 120 (

يعاقب كل �ساحب عمل ميتنع عن و�سع نظام لل�سكاوى والتظلمات طبقا ملا هو من�سو�ض 

عليه فـي املادة )105( بغرامة ل تقل عن مائة ريال عماين ول تزيد على ثالثمائة ريال 

عماين . 

ويعاقب كل من ميتنع عن تنفيذ الت�سوية الودية املن�سو�ض عليها فـي املادة )106( بغرامة 

ل تقل عن خم�سني ريال ول تزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين 

وقعت ب�ساأنهم املخالفة . 

املــادة ) 121 (

بغرامة  بعمله  قيامه  اأثناء  عليها  تعرف  املهنة  اأ�سرار  �سرا من  يف�سي  يعاقـــب كل موظف 

ل تزيد على مائة ريال عماين وبال�سجن مدة ل تزيد على ثالثة اأ�سهر اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني . 
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املــادة ) 122 (

ممار�سة  عن  الر�سميني  املوظفني  من  اأحدا  عمدا  يعطل  اأو  يعرقل  �سخ�ض  كل  يعاقب 

ريال  تزيد على مائة  بغرامة ل  اأو مفرو�ض عليه  له  اأي واجب خمول  اإجناز  اأو  �سلطاته 

عماين وبال�سجن ملدة ل تزيد على �سهر اأو بالعقوبتني معا وت�ساعف العقوبة عند تكرار 

املخالفة . 

املــادة ) 123 (

يعاقب كل من يخالف حكم املادة )3( مكررا بال�سجن ملدة ل تزيد على �سهر وبغرامة ل تزيد 

على خم�سمائة ريال اأو باإحدى هاتني العقوبتني وت�ساعف العقوبة عند تكرار املخالفة . 

املــادة ) 124 (

فيمـــا عــــدا العقوبـــات املقـــررة للمخالفـــات املن�سو�ض عليها فـي املواد ال�سابقة ، يعاقب كل 

املنفذة له بغرامة ل تقل عن )500(  القانون واللوائح والقرارات  اأحكام هذا  من يخالف 

خم�سمائة ريال عماين ول تزيد على )1000( األف ريال عماين ، واإبعاد مرتكب املخالفة من 

غري العمانيني على نفقة الطرف امل�سغل ، وحرمانه من دخول ال�سلطنة . 

املــادة ) 125 (

يجوز للوزير اأو من يفو�سه عدم ال�سري فـي اإجراءات الدعوى فـي املخالفات املعاقب عليها 

فـي هذا القانون اإذا قام املخالف باأداء مقابل مايل وفقا للقواعد والفئات التي ي�سدر بها 

قرار من الوزير على األ يجاوز هذا املقابل فـي كل حالة ن�سف احلد الأق�سى املقرر للغرامة 

مو�سوع ال�سلح ، مع اإبعاد العامل املخالف على نفقة الطرف امل�سغل ، وحرمانه من دخول 

ال�سلطنة . 




