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  المقدمة           

 

Decent Work is the type of work for which all of us aspire. It is done under conditions 
where people are gainfully employed (and there exist adequate income and 
employment opportunities); social protection system (labour protection and social 
security) is fully developed and accessible to all; social dialogue and tripartism are 
promoted and encouraged; and rights at work, as specified in ILO Declaration on 
Fundamental principles and Rights at Work and Core ILO Conventions, are practiced, 
promoted and respected.  

WageIndicator Foundation has been working, since late 2007, to raise awareness on 
workplace rights through a unique tool, i.e., Decent Work Check.  The Decent Work 
Check considers different work aspects, which are deemed important in attaining 
"decent work". The work makes the rather abstract Conventions and legal texts tangible 
and measurable in practice. 

The Decent Work Check employs a double comparison system. It first compares 
national laws with international labour standards and gives a score to the national 
regulations (happy or sad face). If national regulations in a country are not consistent 
with ILO conventions, it receives a sad face and its score decreases (and vice versa). It 
then allows workers to compare their on-ground situation with national regulations. 
Workers can compare their own score with national score and see whether their 
working conditions are consistent with national and international labour standards. The 
Check is based on de jure labour provisions, as found in the labour legislation.  

Decent Work Check is useful both for employees and employers. It gives them 
knowledge, which is the first step towards any improvement. It informs employees of 
their rights at the workplace while simultaneously enlightening employers about their 
obligations. Decent Work Check is also useful for researchers, labour rights 
organizations conducting surveys on the situation of rights at work and general public 
wanting to know more about the world of work. WageIndicator teams, around the 
world, have found out that workers, small employers and even labour inspectors are 
not, sometimes, fully aware of the labour law. When you are informed - being a 
workers, self-employed, employee, employer, policy maker, labour inspector - there is a 
greater possibility that you ask for your rights (as a worker), you comply with rules (as 
an employer) and you strive to enforce these (as a labour inspector).  

The work is relevant to the challenges posed to the future of work especially the 
effective enforcement of legislation in financially constrained states, rise of precarious 
employment and measuring the impact of regulatory regimes. 

Currently, there are more than 100 countries for which a Decent Work Check is 
available here: www.decentworkcheck.org During 2020, the team aims to include at 
least 10 more countries, thus taking the number of countries with a Decent Work Check 
to 115!  
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  والعمل العمالة حول الرئيسية التشريعات            

 

 2011والذي تم تعديله سنة  1996دستور سلطنة عمان لسنة  .1

 ( 35/2003رقم قانون العمل )مرسوم سلطاني  .2

 صلخا فــي القطـاع ا العاملين  العمانيين ألجـور  األدنـى شـأن تحديد الحد ب 222/2013قــرار وزاري رقـم  .3

رقم   .4 وزاري  اب  ٢٠١٣/    ٥٤١قرار  للعالوة  األدنى  الحد  وإجراءات  تحديد  الخاص  بالقطاع  العاملين  للعمانيين  لدورية 

 وشروط صرفها 

بإصدار الالئحة التنظيمية لتدابير السالمة والصحة املهنية في املنشآت الخاضعة لقانون    ٢٠٠٨/    ٢٨٦وزاري رقم  قرار   .5

 العمل 

 (1991/ 72قانون التأمينات االجتماعية )مرسوم سلطاني رقم  .6
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الدولية  العمل منظمة   اتفاقيات  
 

 ( 1970) 131الحد األدنى لالجور: اتفاقية 

 ( 1962) 117( و 1949) 95االجر العادى وحماية األجور: اإلتفاقيات 

 

 .131و  117، 95االتفاقيات رقم   على لم تصدق سلطنة عمان 

 الدولية  العمل  نظمةم اتفاقيات بموجب األحكام  ملخص

األ   يراعي  أن   يجب نفقادنى  الحد  املوظفة    تلألجور  املوظف/  وعالوة على ذلك .  اسرتها  /وأسرته معيشة 

أن االح   يرتبط  يجب  بشك دنى  ال د  املكتسبة  العام    باملستوى معقول    للألجور  معيشة  ومستوى  لألجور 

 واء يومي، أسبوعي أو شهري. دوري سبشكل  جور األ  دفعيتم أن  يجب  .خرى االجتماعية األ   لفئاتا

 

 العمل واألجور   01/13
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   :واألجور اللوائح املنظمة للعمل 

 ( 35/2003قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم  •

 ألجـور العمانيين العاملين فــي القطـاع الخاصبشـأن تحديد الحد األدنـى  222/2013قــرار وزاري رقـم  •

الوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص  بتحديد الحد األدنى للع ٢٠١٣/  ٥٤١قرار وزاري رقم  •

 وإجراءات وشروط صرفها 

 

 الحد األدنى لألجور  

 

العاملة  صدر  ت القوى  بوزارة  الخاص  قرار  القطاع  ملوظفي  لألجور  األدنى  الحد  تمعدالت  جراءات  اإل   بتحديد  أيضا  قومكما 

اد األدنى لألجور وفقا مللحا  تم تحديدي  .الدفعالخاصة بشروط  الو  البلد(ا تقتضيه  حيث يتم وضع    .لظروف االقتصادية )في 

 أدنى ألجور فئة بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف أو مهن تقتض ي ظرو 
ً
 . ف أو طبيعة العمل بها هذا التحديدحدا

 

ا القطاع  في  للعاملين  الحالي لألجور  األدنى  الحد  في عمان  ويبلغ  ) ريال عم  325لخاص    قيمة االجر ي  ريال عمان  225اني شهريا 

الى  اال  باإلضافة  رقم    قيمةريال    100ساس ي  الوزاري  القرار  وينص  تحديد  2013/    541البدالت(.    للعالوة   األدنى  الحد  على 

ول  % من األجر االساس ي يستحق في اال 3العاملين بالقطاع الخاص ويكون  للعمانيين    التي تضاف الى األجور االساسية  الدورية

تقل مدة خدمته عن ستة أشهر لدى صاحب العمل كما  أال    من يناير من كل عام. ويشترط الستحقاق العامل العالوة الدورية

 يجب أال يكون حاصل على تقدير ضعيف في تقرير األداء السنوي.

 

بشـأن تحديد الحد    2013  /222قــرار وزاري رقـم  ،  (2003  /35قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم  من    50املصدر: املادة رقم  

الق فــي  العاملين  العمانيين  ألجـور  الخاصاألدنـى  رقم  و   طـاع  وزاري  الدورية    ٢٠١٣/    ٥٤١قرار  للعالوة  األدنى  الحد  بتحديد 

 للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها 

 

 الدفع العادي 

 

  تؤدى االجور وغيرها من املبالغ املستحقة للعامل با
ً
بشكل  أجر  يجوز الحصول على و وهي الريال العماني.  لعملة املتداولة قانونا

 ولكن ذلك يجب أن يكون باالتفاق بين الطرفين.   عيني

 

أجور العاملين ما بين أسبوع    تتراوح فترة دفعو   .في أحد أيام العمل وفي مكانه  العمال   أجور   يجب على صاحب العمل أن يؤدي

املعينون  ر.شهالى   األقل كل شهر.  بأجر شهري تؤدى  العمال  أجره   أجورهم مرة على  الذي يحصل على  العامل  الى    وبالنسبة 

مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما    عملهبالقطعة واستلزم  

 خالل األ   ل اسبوع واحد()خال  أتمه من العمل 
ً
وفي جميع    .سبوع التالي إلنهاء ما كلف به من عملوأن يؤدى له باقي األجر كامال

األجر.    يتعين أداء األجر خالل سبعة أيام من نهاية املدة التي يستحق عنها كان يتم دفع األجر اسبوعيا أو شهريا،  سواء  األحوال  

 واالعياد القومية.خالل املناسبات الرسمية قبل تاريخ االستحقاق  أجور العاملين دفع   املختص  يجوز بقرار من الوزير و 
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في احد البنوك املعتمدة    إيداع جميع الرواتب في الحسابات املصرفية الخاصة باملوظفينيجب على صاحب العمل االلتزام ب

 محليا. ويجوز بقرار من الوزير تحديد بعض الحاالت االستثناءات لهذا القرار.  

 

)إلعادة   وفاء ملا يكون قد اقرضه من مال اثناء سريان العقد%  15يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من ال 

املشار إليها    نسبة التعديل    ويجوز   .يتقاض ى عن هذه القروض أية عوائدأن  يجب  وال  قيمة الدين الذي حصل عليه العامل(  

من    
ً
معتمدا للقروض   

ً
نظاما أدخل  قد  العمل  كان صاحب  ويالوزارةقبل  إذا  ا.  عن  التنازل  أو  الحجز  املستحقة  جوز  ألجور 

 . املبالغ املستحقة عليه للحكومة أو لصاحب العمل ألداءنفقة أو  الدين  سداد وذلك ل% 25في حدود فقط للعامل 

أو    ال أسبوعي  بأجر  املعينين  العمال  فئة  إلى  أو  اليومية  عمال  فئة  إلى  الشهري  باألجر   
ً
عامال ينقل  أن  العمل  لصاحب  يجوز 

تي اكتسبها في املدة  ة العامل كتابة ويكون للعامل في حالة املوافقة على نقله جميع الحقوق البالقطعة أو بالساعة إال بموافق

 . الشهري باألجر التي قضاها 

 

 . وال يجوز الخصم من أجر العامل عن أية  ال    ،إذا تغيب العامل
ً
يحق له الحصول إال على أجر الساعات التي عمل فيها فعال

 . ل بسبب استدعائه للحضور أمام املحكمة أو االدعاء العام كشاهدساعة أو يوم يتغيب فيه عن العم

 

  ( 35/2003قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم من   60 الى 49املصدر: املواد من 
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الدولية  العمل منظمة   اتفاقيات  
 

 ( 1919)  01تعويض وقت العمل اإلضافى : إتفاقية 

 (1990)  711: إتفاقية عمل الليلي

 

 .171و  01لم تصدق سلطنة عمان على االتفاقيات رقم 

 الدولية  العمل  منظمة اتفاقيات بموجب األحكام  ملخص

إلضافي. ولكن كلما كان أمرا ال مفر منه يجب ان يكون هناك تعويض  بشكل عام يجب تجنب العمل ا

اإلضافية التي يحق لك الحصول   املزايا  الحد األدنى لألجر االساس ي لكل ساعه باإلضافة إلى  –إضافي 

، يجب اال يقل معدل الدفع للوقت اإلضافي عن واحد  1عليها. وفقا الى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 %(. 125الوقت العادي )  وربع من

  ويشمل   متتالية،  ساعات (  07)  سبع   عن   تقل  ال  فترة  خالل   تنفيذها  يتم   التي األعمال  كل   الليلي العمل   يعني

  أداء   عمله  يتطلب  الذي  الليلي  العامل  صباحا  الخامسة   الساعة   إلى  الليل  منتصف  من  الزمني  الفاصل

 171  االتفاقية  وتنص.  االقل(  على  ساعات  3)  عينــام  حدا  تتجاوز   التي  الليلي  العمل  ساعات  من  كبير  عدد

.  االستحقاقات  من  ذلك  شابه  ما  أو  األجور   زيادة  أو  العمل  وقت  بتقليص  الليليين  العمال  تعويض  على

 .1990 لعام 178 رقم  الليلي  العمل  توصية في مماثلة أحكام وترد

أو    يحق  األسبوعية،  احة الر   أجازه   خالل  أو   دينية   / رسمية  اجازة  أثناء  العمل  منك   طلب   إذا للموظف 

تعويض على  الحصول  االسبوع .  املوظفة  نفس  في  التعويض  يكون  أن  شرط    يتم   أن   شريطة   ،  وليس 

 .ذلك بعد التعويض

راحة   ان يحصل على فترة  نهاية االسبوع، يجب  اجازة  ايام  العمل خالل  العامل  ساعة   24إذا طلب من 

  على   ولكن  نهاية االسبوع  فى  التعويض  هذا  يكون   أن  روري الض   من  ليس.  دون انقطاع بدل من هذه االيام 

  يحصل  أن  يجب  رسمية،  اجازةالعمل خالل    الضروري   من  كان  أذا  وباملثل.  التالي  االسبوع  خالل  االقل في

أجازه ال    السبوع  نهاية  واجازات  الرسمية   خالل االجازات  العمل  في  زيادة معدالت االجور .  تعويضية  على 

 الحصول على إجازة/ راحة.  يلغي للعامل حقه في

 

 التعويض  02/13
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 اللوائح الخاصة بالتعويضات:

 ( 35/2003قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم  •

 

 عمل اإلضافية  تعويض ساعات ال

 

اليوم   في  من تسع ساعات  أكثر   
ً
فعليا  

ً
العامل تشغيال يجوز تشغيل  أقص ى  ال  األسبوع  48الواحد وبحد  في  أن    .ساعة  يجب 

أكثر لتناول الطعام والراحة ال تقل في مجموعها عن نصف ساعة يراعى في تحديدها أال تزيد   أو  العمل فترة  تتخلل ساعات 

العمل املتواصل على ست  اليوم أو    .ساعات  مدة    36ويكون الحد األقص ى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في 

 . ساعة في األسبوع وذلك بالنسبة إلى العمال املسلمين

 

العمل، ي    وإذا استدعت ظروف  بالعمل  قد  العامل  أقص ى  يوميا وذلك    ساعاتتسع  كثر من  ألكلف  في    12بحد  اليوم  ساعة 

ال  الواحد ذلك ساعات  في  اإلضافيةبما  العمل  .عمل  عن    وعلى صاحب  يستحقه  الذي  أجره  يوازي  إضافيا  أجرا  يمنحه  أن 

 إليه  
ً
 من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي25الفترة اإلضافية مضافا

ً
عن ساعات العمل النهارية    وذلك  % على األقل بدال

 بالتغيب عن العمل  العامل    نحمل أن يمصاحب العلية. ويمكن لاإلضافية إذا كانت ساعات لي% عن ساعات العمل  50و
ً
إذنا

 من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي  
ً
كتابة سواء على    شريطة أن يوافق العامل على ذلكبدال من دفع االجر اإلضافي  بدال

 ساعات العمل اإلضافية ودفع األجر اإلضافي أو على اإلذن بالتغيب.  

 

 من أجور األوقات اإلضافية  والعامل االتفاق على    العملصاحب  لويجوز  
ً
أو  للعاملين في  صرف عالوة بدال املوانئ واملطارات 

ساعات عمل  إذا كلف العامل بالعمل  شريطة الحصول على موافقة الوزارة على ذلك. و على السفن أو البواخر أو الطائرات  

 إليه  ذي يستحقه عن الفترة اإلضافأجرا إضافيا يوازي أجره الإضافية، يحصل العامل على  
ً
قل أو أن  % على األ25ية مضافا

 من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي شريطة أن يوافق العامل على ذلك
ً
 بالتغيب عن العمل بدال

ً
 . يمنحه إذنا

 

تشغيل العامل أكثر من تسع ساعات في اليوم  التي تم ذكرها سابقا و   عدم التقيد باألحكام الواردةالحرية في  لصاحب العمل  

:    ساعة في األسبوع  45واكثر من    الواحد أعمال الجرد السنوي وإعداد امليزانية  اعمال نهاية السنة املالية )في الحاالت اآلتية 

أال يزيد عدد األيام التي يشتغل فيها  ويشترط في هذه الحالة    (، والتصفية وقفل الحسابات واالستعداد للبيع بأثمان مخفضة

 في السنة  الواحد   اليومأكثر من تسع ساعات في  العامل  
ً
  ما لم ترخص الدائرة املختصة بمدد أطول   ،على خمسة عشر يوما

إذا كان التشغيل بقصد  و   إذا كان العمل ملنع وقوع حادث أو إصالح ما نشأ عنه أو لتالفي خسارة محققة ملواد قابلة للتلفو 

 .مية التي تحدد بقرار من الوزيرألعياد واملواسم واملناسبات األخرى واألعمال املوسواواجهة ضغط غير عادي م

 

  ،  املنصوص عليهاالسابقة    العمل  على صاحب العمل أن يمنح العامل في حاالت
ً
يوازي أجره الذي كان يستحقه    أضافياأجرا

 إليه  
ً
الفترة اإلضافية مضافا العمل25عن  العمل50النهارية و  اإلضافية  % على األقل عن ساعات    اإلضافية   % عن ساعات 

، ما لم ي  اإلجازات فإذا وقع العمل في يوم الراحة األسبوعية أو في    .الليلية
ً
  ه منحتم  الرسمية استحق أجر هذا اليوم مضاعفا

 )وذلك بعد االتفاق مع العامل(. خر عوضا عنه يوما آ

 

 ( 35/2003قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم من   73 الى 68املصدر: املواد من 
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 تعويض العمل الليلي  

 

ال    هي ساعات العمل التي تتم في  ليةعمل الليساعات 
ً
لب من  الوقت ما بين الساعة التاسعة مساء والخامسة صباحا

 
. وإذا ط

% من أجره الذي يستحقه عن ساعات العمل  150العامل العمل ساعات عمل إضافية أثناء الليل، يستحق العامل/ العاملة  

 العادية. 

 

 ( 35/2003م رسوم سلطاني رققانون العمل )ممن  70و  1املصدر: املواد 

 

 اإلجازات/ أيام الراحةتعويض 

 

في العامل  تشغيل  خالل يجوز  محدده  ومهام  واإلجازات    تالعطال   ايام  اعمال  الحاالت  الرسميةاالسبوعية  بعض  وفي   .

الراحة االسبوعية واإلجازات الرسمية.   العامل خالل ايام  يحصل على    أن وفي هذه الحالة يحق له  االستثنائية يجوز تشغيل 

  أجره عنأو يتسلم  بدال منه  أخر يوم راحة
ً
  . هذا اليوم مضاعفا

 

في   العامل  تشغيل  الرسمية ويجوز  العطالت  أجره    أيام  يتسلم  أن  له  يحق  الحالة  هذه  وفي  ذلك  العمل  اقتضت ظروف  إذا 

ب اليوم  الى  الشامل عن هذا  تقل عن  )زيادة  اإلضافة  بد   (%25ال  راحة  يوم  أن يحصل على  منهأو  ال   .ال  يوم  عطلة وإذا وقع 

  .بيوم آخرالعامل الرسمية في يوم الراحة األسبوعية املقررة يعوض عنه 

 

 ( 35/2003قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم من  73و  65د املصدر: املوا

 

 ت الرسمية  عطل تعويض ايام الراحة االسبوعية/ ال

 

إذا اضطر  وفي هذه الحالة   .الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك  تطال العالراحة االسبوعية و   يجوز تشغيل العامل في يوم

مقابل العمل  %  25يحق له أن يتسلم أجره الشامل عن هذا اليوم بزيادة ال تقل عن  العطالت الرسمية،  العامل للعمل اثناء  

لب من العاملفإذا  اإلضافي.  
 
أجر هذا اليوم ما    % من200  ستحقالرسمية ا  اإلجازاتالعمل في يوم الراحة األسبوعية أو في    ط

 . لم يمنح يوما آخر عوضا عنه

 

 ( 35/2003قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم من  73و  65د املصدر: املوا
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الدولية  العمل منظمة   اتفاقيات  
 

 األجر  مدفوعة  اإلجازات بشأن( 1970) 132 رقم اتفاقية

 بشأن أيام الراحة األسبوعية ( 1957)  106 و( 1935) 47 ،( 1921) 14 تفاقيات

 تطبيق اتفاقيات مختلفة للصناعات املختلفة.باإلضافة الى ذلك، يتم 

 

 .132و  106و  47و  14مان على االتفاقيات رقم لم تصدق سلطنة ع

 الدولية  العمل  منظمة اتفاقيات بموجب األحكام  ملخص

عن   تقل  ال  كامل  بأجر  متتالية  سنوية  أجازه  العامل  وال  21يستحق    اإلجازة   ضمن   من  تحتسب  يوما 

ته. طبقا الى االتفاقيات بإجاز  العامل  تمتع أثناء تقع والدينية التي  الرسمية والعطل اإلجازات  أيام السنوية

يوم   17  عن كل   كامل  بأجر  السنوية   أن يحصل العامل على األقل على يوم من أجازته  الجماعية، يجب

 عمل.  

  الرسمية والقومية  العطل جميع في كامل  بأجر إجازة   العامل  يستحق
ً
 .بها املعمول   نللقواني  وفقا

فترة  أن  ويجب على  العامل    كل   أي  أيام،  7  كل  متتالية  ساعة   وعشرين  أربعة  عن  تقل  ال  راحة  يحصل 

  أسبوع. 

         

     فى والعمل السنوية االجازة  03/13

 واالسبوعية  الرسمية االجازات
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 الرسمية  السنوية و   باإلجازات املتعلقةاللوائح  

 ( 35/2003قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم  •

 

 السنوية  اإلجازة  /املدفوعة اإلجازة

 

   تها عنمدال تقل    كامل  جازة سنوية بأجرالحصو على إللعامل الحق في  
ً
شريطة أن ال تقل مدة خدمة العامل لدى    ثالثين يوما

 ته السنوية. صاحب العمل عن ستة أشهر حتى يستطيع الحصول على إجاز 

 

مقتضيات العامل  يراعي  أن  السنوية.  ومصالح   يجب  إجازته  على  أثناء حصوله  تجزئة    العمل  تصح  العمل  قانون  الى  طبقا 

العمل أن   الى مقتضيات العمل. ولصاحب   
ً
إلى سنة  االجازة وفقا  للفقرة السابقة 

ً
العامل اإلجازة السنوية طبقا يؤجل اعطاء 

 لعامل بإجازة مرة على االقل كل سنتين ال تقل عـن اسبوعين. واحدة تالية . ويتعين قيام ا

 

 ولصاحب العمل أن يدفع  يستحق العامل األجر األساس ي عن رصيده من االجازات السنوية إذا ترك العمل قبل استنفاذه لها.

 . لى ذلكللعامل االجر األساس ي عن أيام االجازات السنويـة التي لم يحصل عليها إذا وافق العامل كتابة ع

 

صاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة االجازة أو أن يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خاللها لحساب  ول

 . صاحب عمل أخر

 

 ( 35/2003قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم من   64الى  61د من املصدر: املوا

 

 الرسمية   العطلت خلل األجور  دفع

 

املدفوعة. وال يجب أن تقل عدد ايام االجازات الرسمية عن تسعة    أو التذكاريةاالجازات الدينية  أيام    مية هياالجازات الرس

مثل يوم العمل  خالل هذه الفترة أيام بأجر كامل بناء على القرار الصادر من الوزير. ويحق للعامل الحصول على اجره الكامل  

 العادي.

 

يلي:  كم  الرسمية  املناسبات  يف  كامل  بأجر   إجازة  في  الحق  للعاملو  )ا  الهجريةالهجرة  السنة  الشريف   (،رأس  النبوي  املولد 

ايام(، عيد    4يوليو(، عيد الفطر املبارك )  23)صعود النبي(، يوم النهضة العمانية )املعراج  االسراء و   ليلة   )ذكرى ميالد النبي(،

  القمر   لرؤية  عرضة  اإلسالمية  األعياد  خذ باالعتبار أن مواعيداأل مع  نوفمبر(.    18ايام( ويوم العيد الوطني )  4املبارك )  االضحى

 . للتغيير عرضة  فهي وبالتالي

 

أما إذا وقعت العطلة الرسمية ضمن  .  وإذا وقع يوم العطلة الرسمية في يوم الراحة األسبوعية املقررة يعوض عنه بيوم آخر

 وم أخر بديل عنها.  ي أو مدة االجازة السنوية فان العامل ال يستحق أي تعويض عنها 

 

 ( 35/2003قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم من  65املصدر: املادة 
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 ايام الراحة األسبوعية

 

ي  يجب   العامل أن  عن    على  منح  تقل  ال  أسبوعية  األكثر   د خمسة بعيين  متتال  يومينراحة  على  في سلطنة    أيام عمل متصلة 

جميع  فترة  تكون  .  عمان في  األسبوعية  األجرالراحة  مدفوعة  تتجاوز    األحوال  متصلة  لفترة  العمل  للعمال  يجوز  ثمانية  وال 

له. املستحقه  االسبوعية  الراحات  ايام  وتجميع  املستحقة  يجوز  لكن  و   اسابيع  األسبوعية  الراحات  تجميع  الوزير  من  بقرار 

تشغيل العامل في    . وإذا تطلب األمرللعامل عن مدة ال تجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق العامل وصاحب العمل على ذلك كتابة

  .أو أن يحصل على يوم راحة بدال منه هيحق له أن يتسلم أجر  أيام العطالت الرسمية،

 

 راحة الظهيرة 

 

  الساعة   بين   ما   الفترة   فياغسطس    31يونيو وحتى    1عمال الحصول على فترة راحة خالل وقت الظهيرة خالل الفترة من  يحق لل

االعمال  .عصرا  3:30  وحتى   ظهرا   12:30 اصحاب  على  اإلسعايوفت  ويتعين  وسائل  الالزماألولية،    فاتر    للغسيل ة  املياه 

 . امليناملكيفة لتوصيل العحافالت وال واالستخدامات األخرى 

 

 ( 35/2003قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم من  74 -61املصدر: املواد من  
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية
 

 بشأن إنهاء االستخدام  (1982) 158 رقم اتفاقية

 

  . 158االتفاقية رقم   على لم تصدق سلطنة عمان 

 ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

األسئلة م  الباب  هذا   في  الواردة  تهدف  قياس  عدم  الى  من  العمل  مرونة  مدى  و  العمال  بأمن  يتعلق  ا 

)يحق للعامل الحصول   واحدة اتفاقية في بوضوح التدابير  عدم االشارة الى هذه من الرغم وعلى. استقراره

الالزم    الخدمة  نهاية  مكافأة  على الى اإلشعار  االتفاقية رقم   باإلضافة  الى  إنهاء خدمته طبقا  (. 158عند 

ضل ممارسات املجال تتطلب إبرام عقود عمل مكتوبة للموظفين كما أنه ال ينبغي  وبالرغم من ذلك، أف

  إخضاع  يجوز   العمل   عقد   توقيع  ام ذات طابع دائم. وعند تعيين العاملين بعقود محدده املدة للقيام بمه

  فترة  تحدد  أن   لصالحية العامل. ويجب   أشهر( يعقبها تقييم  ستة   على   تزيد  )عادة ال  اختباريه   لفترة  العامل

 عالقة   انتهاء  عند  الخدمة  تعويض نهاية  للعمال  ويدفع  قبل إنهاء خدمة العامل؛  العمل  عقد  في  االشعار

 .العمل

بيان   على  الحصول  للعامل  يحق  الشفهية،  االتفاقيات  أو  املكتوبة  العقود  استخدام  يمكن  حين  ففي 

 وظيفي مكتوب عند بداية عقد العمل. 

يتم   ال أن  الى     دائم  طابع  ذات  بمهام  للقيام  املدة  محدده  بعقود  نالعاملي  تعيين   ينبغي  حيث يؤدي ذلك 

 عدم استقرار العمالة. 

للقيام  اختباريه  رةلفت  العامل  إخضاع  يجب الالزمة  الجديدة  املهارات  اكتساب  له  يتثنى  حتى  معقوله 

 أي عواقب سلبية. العقد للعامل الذي تم تعيينه حديثا خالل الفترة االختبارية دون   إنهاء  يجوز  بالعمل.

ء يجب أن يقوم صاحب العمل باحتساب مدة اإلشعار املحدده بما يتالئم مع مدة خدمة العامل قبل إنها

 عقد العمل.  

العمالة أو أي سبب أخر  إنهاء الخدمة )بسبب فائض  العمل دفع تعويض عن    وقد يتطلب من صاحب 

 .(لوكالس  سوء أو  القدرة على القيام بمهام العمل  عدم باستثناء

 

 العمالة أمن  04/13
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   العمل  ظروف بشأن لوائح 

 ( 35/2003قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم  •

 

 وظيفي  لضمان الالتفاصيل املكتوبة املتعلقة با

 

 . كل عقد يتعهد بمقتضاه شخص طبيعي بأن يعمل ملصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر هو عقد العمل 

 

 بالكتابة ومحرر 
ً
  يجب أن يكون عقد العمل ثابتا

ً
  ا

ً
ويجب أن يتم تحرير العقد من    قبل بدء العمل.العقد    طرفي  قبل   من وموقعا

 باللغة العربيةنسختين لكل طرف نسخة وأن يكون  
ً
 بغير اللغة العربية ترفق به على األقل نسخة  .  محررا

ً
وإذا كان العقد محررا

وإذ اإلثبات.  في  القوة  ذات  لها  يكون  العقد،  يعتمدها طرفا  بالعربية  إثبات  محررة  للعامل  يوجد عقد عمل مكتوب جاز  لم  ا 

اإلثبات حق طرق  بجميع  اإل   وقه  املدفوعة(.يصاال )مثل  باألجور  الخاصة  القراءة   ت  يعرف  ال  العقد  طرفي  من  أي  كان  وإذا 

أن  والكتابة أو غير ملم بلغة العقد فيجب أن يتم التصديق على العقد من الجهة املختصة قانونا. يجب على صاحب العمل  

 بما يكون قد أودعه لدى صيعط
ً
  .احب العمل من أوراق وشهاداتى العامل إيصاال

 

يجب أن يتضمن عقد العمل على وجه الخصوص البيانات اآلتية : اسم صاحب العمل واملنشأة وعنوان محل العمل. اسم  

)عقد محدد املدة أو   ل ومدة العقدطبيعة ونوع العم  ،العامل وتاريخ ميالده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته وجنسيته

السارية،    عقد غير محدد املدة(، العامل بموجب شروط الخدمة  األجر االساس ي وأية عالوات أو مزايا أو مكافآت يستحقها 

املدة املناسبة لإلخطار الذي يتعين القيام به على من يرغب من طرفي العقد في فسخه  ،وطريقة وموعد أداء األجر املتفق عليه

 مدة االخطار التي يمنحها صاحب العمل للعامل عن املدة املحددة في هذا القانون.  ريطة أال تقل ش

 

وهي   العقد  في  عليها  املنصوص  العمل  وإجراءات  بشروط  االلتزام  يأتي:  ما  يتضمن  العامل  من   
ً
تعهدا بالعقد  يرفق  أن  يجب 

  تضر بأمن البالدقد ة وعدم التدخل في أية انشطة ها االجتماعيتشمل احترام الدين االسالمي وقوانين البالد وعاداتها وتقاليد

 

إلى   ال املتفق عليه إال إذا دعت الضرورة  العامل بعمل غير  العقد أو أن يكلف  يجوز لصاحب العمل أن يخرج على نصوص 

العمل األصلي  ف عن  تليخ  ذلك وبصفة مؤقتة، ومع ذلك يجوز أن يكلف العامل بعمل غير املتفق عليه إذا كان ذلك العمل ال

 
ً
 جوهريا

ً
  .اختالفا

 

 ( 35/2003قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم من  25الى  21 املواد من و   1 ادةاملصدر: امل

 

 العقود محددة املدة 

 

  املدة   محدد  العقد   ويعتبر .  ةمحدد املدة وغير محدد املديمكن أن يتم ابرام عقود العمل بشكل  العماني  ل  قانون العم  طبقا الى 

إنجاز العمل املتفق عليه  مدته  بانقضاء  املدة  محدد  العمل  عقد  ينتهيو معين    عمل  إلنجاز  أو  محددة  ملدة  تم إبرامه  إذا   . أو 

سابقا   اإلشارة  تم  القانون  وكما  الى  املدة  يوطبقا  محددة  العقود  اساس  على  العمال  بتعيين  االعمال  ألصحاب  السماح  تم 
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ما   غالبا  حيث  االجانب  العمال  ت)خاصة  القانون  يتم  يقوم  لم  ذلك  من  وبالرغم  املدة(.  محددة  العقود  اساس  على  عيينهم 

 بتحديد حد اقص ى ملدة العقد محدد املدة كما ال يمنع أيضا استخدام العقود محددة املدة لتنفيذ مهام ذات طبيعة دائمة.  

 

القانون   الى  املدة واستمروطبقا  العقد محدد  في  في    العامل  إذا كان  و    العمل 
ً
العقد مجددا يعتبر  انقضاء مدته  تنفيذه بعد 

 .بذات شروطه ملدة غير محددة

 

 ( 35/2003قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم من  43و  36املصدر: املواد 

 

   االختبار فترة 

 

ا  هي   ترة االختبارف ا  لتي من خاللها يتم اختباراملدة  العمل من الحكم عليه سواء من  العامل وتمكن صاحب  لناحية  صالحية 

 .العملالفنية أو الخلقية وتمكن العامل من اإلملام بظروف  

 

 وملدة تزيد على شهر واحد ملن يتقاض ى  
ً
ال يجوز تعيين العامل تحت االختبار ملدة تزيد على ثالثة أشهر ملن يتقاض ى أجره شهريا

وتدخل فترة االختبار إذا    حب العمل.وال يجوز تعيين العامل تحت االختبار أكثر من مرة لدى نفس صا  ذلك.أجره على خالف  

 اجتازها العامل في مدة الخدمة. 

 

ويجوز ألي من طرفي العقد إنهاؤه خالل فترة االختبار إذا تبين له عدم مالءمة االستمرار في العمل ، وذلك بعد إخطار الطرف  

 ام على األقل. اآلخر بسبعة أي

 

 ( 35/2003اني رقم قانون العمل )مرسوم سلطمن  24و  1د املصدر: املوا

 

 اإلشعار / اإلنذار متطلبات

 

عجز العامل عن تأدية  ،  وفاة العامل، أو إنجاز العمل املتفق عليه  ة العقدانتهاء مد عقد العمل في أي من الحاالت اآلتية: ينتهي

  ، االذي يقوم به  عملال
ً
أن يكون يستوجب    لى)عمرض العامل  ،  حكام هذا القانون أل الستقالة أو الفصل أو ترك العمل طبقا

 .(رض انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصلة ال تقل عن عشرة أسابيع خالل سنة واحدةهذا امل

 

 (. شعاربإشعار أو بدون إسواء إنهاء عقد عمل )ل  عامأو للوينص القانون أيضا على الحاالت التي يجوز فيها لصاحب العمل 

 

  ن الطرفين إنهاؤه بعد إعالن الطرف اآلخر كإذا كان العقد غير محدد املدة ، جاز لكل م
ً
تابة قبل موعد االنتهاء بثالثين يوما

إلى العمال املعينين بأجر شهري )  وذلك ما لم يت (. أما بالنسبة الى غيرهم من العمال تكون املدة  بالنسبة 
ً
م  خمسة عشر يوما

 أطول. في العقد على مدة   االتفاق 
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إنهاء   في  الذي يرغب  الطرف  العامل(  العقديجب على  أو  العمل     )صاحب 
ً
اآلخر تعويضا الطرف  إلى   ألجر   بأن يؤدي 

ً
مساويا

ال يجوز    استكمال فترة اإلخطار. كما في حالة إنهاء العقد دون  عن اإلخطار    بدأل  العامل عن مدة اإلخطار أو الجزء الباقي منها

العمل عقد  ينهي  أن  العمل  الرس  أثناء لصاحب  والعطالت  اإلجازات  بإنهاء   مية.فترات  العامل  يخطر  أن  له  يجوز  ال  كما 

 .إذا كانت مهلة اإلخطار تنتهي أثناء أي من تلك اإلجازات العقد

 

 ( 35/2003قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم من   43الى  36املصدر: املواد من 

 

   الخدمة نهاية مكافأة

 

أو االحتفاظ بصندوق ادخار للعامل في    خدمته عن مدة    ل مكافأةعامإلى ال  صاحب العمل   أن يؤدي يجب  العمل   قد ع  ى إذا انته 

 . كافأة نهاية الخدمةمل مساويا  على االقلما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل يكون  على أن  املنشأة

 

خدمته   مدة  عن  مكافأة  العامل  إلى  يؤدي  أن  العمل  عالقة  انتهت  إذا  العمل  على صاحب  يتيجب  الخدمة(  نهاية  م  )مكافأة 

الخدمة.  من  على االقل  خدمة العامل لدى صاحب العمل. وتستحق تلك املكافأة بعد مرور سنة    تحديدها طبقا الى سنوات 

الخدمة   نهاية  مكافأة  قيمة  وأجـر شهر  (  15)أجر خمسة عشر  وتعادل  األولى  الثالث  السنوات   عن كل سنة خدمة من 
ً
يوما

دة التي قضاها في الخدمة ويتخذ  لعامل املكافأة عن كسور السنة بنسبة املعن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق ا(  30)

 األجر األساس ي األخير للعامل أساسا لحساب املكافأة. 

 

 ( 35/2003لعمل )مرسوم سلطاني رقم قانون امن  44و  39املصدر: املواد 
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

 (1981) العائلية املسؤوليات ذوي  العمال  اتفاقية: 156 رقم اتفاقية

  (1981)   العائلية  املسؤوليات  ذوي  العمال :  165 رقم  توصيات
 

 .165و  156االتفاقيات رقم   على لم تصدق سلطنة عمان 
 

 ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

 تكون مدتها قصيرة.  ما إجازة االبوة هي اإلجازة التي يحصل اآلباء الجدد بعد والدة الطفل وعادة

من   طويلة إجازة   على للحصول  ألحد االبوين متاح كخيار  اإلجازة العائلية ( إلى165)رقم  تشير التوصية 

الحصول على هذه   العمل )مدفوعة أو غير مدفوعة األجر( بدون االستقالة من العمل. عادة ما يتم

  القوانين  تحدد أن يمكن العاملين، لآلباء اإلجازة بعد االنتهاء من إجازة الوضع وإجازة االبوة. وبالنسبة

 .  األمهات إجباريا أو  اآلباء يحصل عليها أن يجب التي العائلية  اإلجازة  من املعنية جزء

والحياة   العمل  بين تحقيق التوازن  هات/لآلباء واألم املرن  العمل  الخاصة بخيار  165وتحث التوصية رقم 

خالل   من بشكل عام عملال  ظروف  تحسين إلى التي تهدف  التدابير في ينظروا أن العمل االسرية أصحاب

 . العمل املرن   ترتيبات إتاحة

 

 العائلية   املسؤوليات  05/13
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 :باملسئوليات العائلية الخاصة  اللوائح 

 

 إجازة االبوة 

 

 . األبوة إجازة على بالحصول   لآلباء السماح بخصوص القانون  في  احكام أي توجد ال

 

 إجازة الوالدين 

 

 .إجازة الوالدينال توجد أي احكام في القانون بشأن الحصول على 

 

 السرية خيار العمل املرن لآلباء واألمهات/ التوازن بين العمل والحياة ا

 

واألمهات من أجل تحقيق التوازن بين العمل والحياة   لآلباءتطبيق خيار العمل املرن  بشان في القانون أحكام   أي ال توجد

 االسرية. 
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

 12ة إجازة الوضع  أن تكون مد( على 1952لعام  103نصت االتفاقية السابقة لحماية األمومة )رقم 

اسبوعا على األقل، ستة اسابيع قبل الوالدة وستة اسابيع بعد الوالدة. أيضا يوجد اتفاقية أخرى الحقة  

  14 ( تقتض ى أن تكون إجازة الوضع2000لعام  183)رقم 
ً
  إلزامية  األقل من ضمنهم إجازة على أسبوعا

 .أسابيع ستة  ملدة الوالدة بعد

 

 .183و  103التفاقيات رقم لم تصدق سلطنة عمان على ا 

 ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

يحق للعاملة الحصول على الخدمات والرعاية الطبية الالئقة خالل فترة الحمل والوالدة دون تحمل أي  

 تكاليف إضافية. 

قد   التي  الخطرة  االعمال  في  العامالت  تشغيل  أثناءيحظر  بأطفالهن  أو  بهن  ضرر  الحمل    تلحق  فترات 

 والرضاعة. 

 أسبوعا.   14عن  الوضع إجازة   يجب أن ال تقل فترة

 يجب أن تحصل العاملة على ما ال يقل عن ثلثي راتبها السابق خالل فترة إجازة الوضع.  

خالل   التمييز  أشكال  من  شكل  أي  أو  الفصل  أو  الطرد  من  العاملة  حماية  يتم  أن  الحمل  ينبغي  فترة 

 وإجازة الوضع. 

 لعاملة العودة إلى نفس املنصب والوظيفة أو ما يساويها ويعادلها بعد العودة من إجازة الوضع.يحق ل

يجب أن تحصل العاملة على فترات راحة مدفوعة األجر من أجل إرضاع طفلها بعد الوالدة والعودة الى 

 العمل. 

 

 

 والعمل الوضع أجازة  06/13
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    والعمل  الوضع اجازة قوانين

 ( 35/2003قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم  ●

بشأن إصدار الالئحة التنظيمية لتدابير السالمة والصحة املهنية في املنشآت الخاضعة    2008  /286قرار وزاري رقم   ●

 لقانون العمل  

 

 توفير الرعاية الطبية املجانية 

 

الرعاية   حيث يجب توفير الخاصة بالعاملين. والدواء يتحمل نفقات العالجطبقا الى قانون العمل يجب على صاحب العمل أن 

العمال العمانيين  ة املجاني الطبي الى  اململوكة من قبل الحكومةة  دون مقابل ، ويستثنى من ذلك    في املستشفيات والعيادات 

 تكاليف عالج األسنان وقيمة النظارات وتكاليف الوالدة. 

 

 ( 35/2003قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم من  33املصدر: املادة 

 

 االعمال غير الضارة 

 

العمل يحظر  بط الى قانون  التي  قا  أو غيرها من األعمال  النساء في األعمال الضارة صحيا وكذلك في األعمال الشاقة  تشغيل 

الوزير. من  بقرار  يجوز كما    تحدد  في    أيضا  ال  إال   
ً
والسادسة صباحا التاسعة مساء  الساعة  بين  ما  الفترة  في  النساء  تشغيل 

 صدر بتحديدها قرار من الوزير .األحوال واألعمال واملناسبات التي ي

 

على صاحب العمل االلتزام بعدم تشغيل النساء في أية ظروف أو بشروط عمل تؤدي الى مواد أو عوامل أو ظروف أو ممارسات  

تؤثر سلبا على قدرات املرأة الفيزيولوجية أو أن تؤدي )بشكل مباشر أو غير مباشر( إلى منعكسات سلبية على صحة    قد مهنية  

 المة اإلنجاب أو صحة أو سالمة الجنين أو الطفل الرضيع.  أو س

 

املواد   )مرسوم سلطاني رقم  من    82و    81املصدر:  العمل   2008  /286رقم    الوزاري   القرار من    28املادة  و   (35/2003قانون 

 .بشأن إصدار الالئحة التنظيمية لتدابير السالمة والصحة املهنية في املنشآت الخاضعة لقانون العمل

 

 إجازة الوضع 

 

ل العاملةيحق  على  لمرأة  ملدة    الحصول  وذلك  الوالدة  وبعد  قبل  ما  فترة  لتغطية  خاصة  تحصل  إجازة  حيث  اسابيع.  ستة 

 .وبما ال يزيد على ثالث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العملالعاملة على راتب شامل خالل إجازة الوضع 

 

في حالة إصابتها بمرض متعلق بالحمل  اشهر    6مدتها    غير مدفوعة األجر  ضافيةكما يحق للعاملة أيضا الحصول على إجازة إ 

 أو الوالدة )وذلك في حالة إثبات ذلك بشهادة طبية(.  

 

  ( 35/2003قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم من  83املصدر: املادة 

https://rawateb.org/oman


 

The text in this document was last updated in April 2020. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in Oman 
in Arabic, please refer to: https://rawateb.org/oman  

 
20  

 الدخل  

 

 براتبخمسين يو  مدتها وضعملرأة العاملة إجازة يجب على صاحب العمل أن يمنح ا
ً
 . شامل ما

 

 ( 35/2003قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم من  83املصدر: املادة 

 

 الحماية من الفصل  

 

و العاملة التي وضعت طفله مؤخرا كما ال يمكن فصل أي عامله في أي  حامل أ  فصل عاملةقوم بلصاحب العمل أن ي  يمكنال  

الوضع.  وقت   إجازة  فترة  العمل  كما  أثناء  لصاحب  يجوز  عاملةال  يفصل  كامل   أن  بدوام  يثبت    تعمل  مرض  بسبب  لغيابها 

  .ب في مجموعهـا ستة أشهر بشهادة طبية انه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه ال يمكنها العودة لعملها بشرط أال تجاوز مدة الغيا 

 

 ( 35/2003قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم من  84املصدر: املادة 

 

 وظيفة الحق في العودة الى نفس ال 

 

 . الوضعبشأن الحق في العودة إلى نفس الوظيفة بعد الحصول على إجازة  في قانون العمل ال يوجد حكم واضح 

 

 الرضاعة 

 

 ال يوجد نص محدد في القانون بشأن استراحات الرضاعة. 
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

الدولية العمل  منظمة  اتفاقيات  معظم  والصحة    تشمل  بالسالمة  مع  الخاصة  التعامل  كيفية  املهنية 

 املخاطر املهنية مثل مواد االسبست واملواد الكيميائية. 

    .( هى االكثر مالئمة لذلك 1981)لعام  155 اتفاقية رقم

 ( 1947) 81 : رقم اتفاقية تفتيش العمل

 

  .155و  81لم تصدق سلطنة عمان على االتفاقيات رقم 

 .ل الدولية موجب اتفاقيات منظمة العمملخص األحكام ب

 على صاحب العمل أن يتخذ االحتياطات الالزمة لتحقيق امن وسالمة العمال بكل نزاهة. 

 للعمال مجانا.  الواقية واملعدات واألجهزة األخرى الالزمة كما يجب توفير املالبس

علن  من والصحة املهنية  باأل   املتعلقة يجب أن يحصل العمال على البرامج التدريبية والتثقيفية ويجب أن ي 

 في مكان ظاهر عن مخارج الطوارئ.

خالل  السالمة  لضمان من  العمل  منشأة  على  التفتيش  يجرى  املهنية،   عمالي   تفتيش  نظام  والصحة 

 .وفعال مستقل  مركزي 

 

    العمل فى واالمن الصحة  07/13
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    :العمل  مكان في  مةوالسل  بالصحة املتعلقة  اللوائح 

 ( 35/2003قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم  ●

بشأن إصدار الالئحة التنظيمية لتدابير السالمة والصحة املهنية في املنشآت الخاضعة    2008/  286قرار وزاري رقم   ●

 لقانون العمل  

 

 مسئوليات صاحب العمل

 

طبقا الى االحكام واملواد املنصوص    في أماكن العمل صحة  اليقوم بتوفير ما يلزم من شروط السالمة و أن  على كل صاحب عمل 

   التي ال تحمل مخاطر تجاه صحته. للعامل الحق في اختيار نوع العمل وبيئة العمل املناسبة اآلمنة  عليها في قانون العمل. و 

 

عمليجب   صاحب  كل  األضـرار  اتخاذ   على  من  العمل  أثناء  العمـال  لحماية  الـالزمة  وأخطار  االحتياطـات  العمل  الصحيـة 

تنفيذ   من  ليتمكنوا  للعمال  يقدمها  التي  الوسائل  أو  العمل  أماكن  في  والصحة  السالمة  شروط  من  يلزم  ما  وتوفير  واآلالت 

يتثبت   واجباتهم بأن  املهنيةوذلك  والصحة  والسالمة  الراحة  لشروط  ومستوفية   
ً
دائما نظيفة  العمل  أماكن  تكون  أن    من 

 عدد مركبة ومحفوظة بأفضل شروط السالمة. الت والقطع واليتثبت من أن تكون اآلو 

 

العامل ي  يجب على  التعليمات املوضوعة للمحافظة على صحته ووقايته  استخدقوم باأن  الوقاية بعناية وأن ينفذ  م وسائل 

و  إساءة استعمال أعلى العامل االمتناع عن أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو  باإلضافة الى ذلك يجب    .من اإلصابات

 . إلحاق ضرر أو تلف بالوسائل املوضوعة لحماية وسالمة وصحة العمال املشتغلين معه

 

العمل  ال   الوقائية  التدابيرة  املختص   الحكومية   الجهات  مع   بالتنسيق   الوزير   من  بقرار   تحديد   ويتم أنواع  ببعض  خاصة 

ا تدابير  الى    والتهوية   باإلنارة  يتعلق  ما  والسيما  العمل  أماكن  جميع  في  بقتط  أن   يجب   التي  املهنية   والصحة  لسالمة باإلضافة 

  ضد   املتخذة   واالحتياطات   العمال  نوم  وأماكن   والدخان   الغبار  وإخراج   املياه   ودورات  للشرب  الصالحة   واملياه  الهواء  وتجديد

آ. كما يجب أن تكون أماكن نوم املوظفين وأماكن تغيير مالبسهم واملنطقة املخصصة لتقدالحريق الطعام  منه من أجل  يم 

 العاملين. الحفاظ على صحة وسالمة  

 

العمل   أن يقوم صاحب  أن    باالنتظاميجب  في ظروف عمل يمكن  الذين يعملون  للعمال  الدورية  الطبية  الفحوص  إجراء  في 

أن يوفر    على صاحب العملتعرضهم الى بعض املخاطر وذلك للتأكد من قدراتهم الجسمانية والعقلية والنفسية. كما يجب  

تصدي ملخاطر الحريق  الالزمة للوقائية  التدابير  الاتخاذ  باإلضافة الى    مكان العمل  في  األولية   ه وسائل اإلسعاف الطبية لعمال

 .واألسبستوسالسرطان املنهي واملخاطر امليكانيكية والكهربائية والكيميائية ومخاطر األشعة الضارة و 

 

االشراف الداخلي على بيئة العمل، بما في ذلك تقييم   هذا النظام على يشملو   لا عمنظام لحماية ال  يلتزم صاحب العمل بوضع 

عن الناجمة  املخاطر  تنظيمي    مختلف  هيكل  وإنشاء  العمل  ببيئة  النظام  حماية  خاص  مع  والتشاور    هدفب  عاملينالعمل 

 .حماية العملنظام إشراكهم في تحسين 

 

بشأن إصدار    2008/  286الوزاري رقم    القرار  ،(35/2003م  رسوم سلطاني رققانون العمل )ممن    90  -87املواد من  املصدر:  
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 الالئحة التنظيمية لتدابير السالمة والصحة املهنية في املنشآت الخاضعة لقانون العمل  

 

 الحماية املجانية

 

يجب   العمل  قانون  الى  كل صاحب عملطبقا  الوقايةتوفير    على  مقابل  والحماية   وسائل  الع  بدون  كما  الى  أن  مال  يجوز  ال 

 لوسائل. أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه ا هم يحمل

 

  يجب أن   مع طبيعة العمل.تتناسب  الشخصية الخاصة بالوقاية والتي    عداتيلتزم صاحب العمل بتزويد العمال باملالبس وامل

و  العمل  ألبسة  أل معدات  تتوافق  املحدده  القياسية  للمواصفات  الشخصية  وسيالوقاية  كل  استخدام  لظروف  مان  وفقا  لة 

للمخاطر الفعلي  يجب    .التعرض  استخدامكما  طرق  أفضل  على  العمال  وتدريب  عليه    تعريف  الواجب  الوقاية  وسائل 

 استخدامها. 

 

معدات   استخدام  دون  دخولها  يحظر  التي  الخطرة  األماكن  في جميع  مقروءة  وبلغة  مفهومة  مرئية  إشارات  يجب وضع  كما 

يلتزم صاحب العمل بوضع نظام لحفظ وصيانة وتنظيف وتعقيم جميع ألبسة العمل ومعدات الحماية    خصية.الحماية الش

باإلضافة الى ذلك يلتزم املستخدمة في العمل ومنع نقل ألبسة ومعدات الحماية املعرضة للتلوث إلى خارج أماكن االستخدام.  

 واملعدات.  لبسةاأل  لتخلص من هذهصاحب العمل بتوفير طرق أمنه ومالئمة ل

 

بشأن    2008/  286الوزاري رقم   من القرار 18و    9، املواد  (35/2003قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم  من    87املادة  املصدر: 

 إصدار الالئحة التنظيمية لتدابير السالمة والصحة املهنية في املنشآت الخاضعة لقانون العمل  

 

 التدريب  

 

العمال   إحاطة  العمل  املعلى صاحب  بمختلف  العمل  استالمهم  العمل  قبل  في  لها  يتعرضوا  أن  يمكن  التي  املحتمله  خاطر 

الوقايةوتدريبهم على   الالزمة   وسائل  حماية السالمة والصحة في مكان  من أجل ضمان  اتخاذها    م الواجب عليه   واالحتياطات 

 ي مكان العمال. مات الخاصة بالسالمة والصحة فكما يجب على العامل االلتزام بالتعلي العمل.

 

إذا كان يعمل لدى صاحب املنشأة عشرة عمال فأكثر، تعين عليه وضع برنامج للسالمة والصحة املهنية يتناسب مع طبيعة  

 وحجم العمل باملنشأة. 

 

وحفظ املعدات والوسائل الخاصة بالعمل كما    على صاحب العمل تعريف وتدريب العمال على أفضل طرق استعمال وصيانة

ومعدات الحماية الشخصية على أن يعلق هذه الدليل في  قوم أيضا بإعداد دليل الستخدام وصيانة مالبس العمل  يجب أن ي

 أماكن االستخدام املحدده لهذه الوسائل.  

 

  2008/  286الوزاري رقم    من القرار  18و    10،  7املواد  ،  (35/2003قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم  من    87املادة  املصدر:  

 السالمة والصحة املهنية في املنشآت الخاضعة لقانون العمل  دار الالئحة التنظيمية لتدابير بشأن إص
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 العمل على  تفتـيـشالنظام  

 

، وهو  بسلطنة عمان  القوى العاملةدائرة العمل بوزارة  ة لتعتبر مسئولية التفتيش على العمل واحده من املسؤوليات الرئيسي

داخل املديرية    دوائر  أصل ست  دوائر من  ويقوم بتنفيذ عمليات التفتيش اربع.  (GDLC)  مليخضع للمديرية العامة لرعاية الع

العمل ) العمل ومكتب  السال   دائرة  التفتيش،  دائرةالعامة لرعاية  املشترك( من  مة والصحة املهنية، دائرة خدمات  التفتيش 

 أجل ضمان االمتثال ألحكام قانون العمل املختلفة. 

 

املفتشين تعيين  من    يتم  الوزير  قبل  العمل  أجل  من  مكان  في  العمال  وصحة  سالمة  حفظ  ومعايير  شروط  تطبيق  مراقبة 

. ويكون للمفتشين الحق في رالوزيـ   الصادرة من قبل   قراراتالالتحقق من أن أصحاب األعمال ينفذون التعليمات الواردة في  و 

على السجالت املتعلقة بالعمال وسؤال من    االطالعذار،  الدخول الى اماكن العمل في أي وقت من أوقات العمل بدون سابق إن

 لهذه املحاضر  في حالة ثبوت مخالفة صاحب العمل،  ويريدون سؤاله وتحرير املحاضر الالزمة.  
ً
على الدائرة املختصة استنادا

 إنذار صاحب العمل املخالف إلزالة املخالفة خالل املدة التي تحددها. 

 

جل مراقبة التزام املنشاة بتطبيق أحكام وتشريعات قانون العمل.  لى منشآت القطاع الخاص من أيتم تنظيم زيارات التفتيش ا

للتفتيش   دورية  زيارات  بإجراء  العمالية  الرعاية  العامة  للمديرية  التابع  املهنية  والصحة  السالمة  قسم  ايضا  يقوم  على  كما 

العامل امتثال  امل  العمل من أجل ضمان  السالمة والصحة  ال ألحكام  دائرة خدمات  وتقوم  التزام صاحب  هنية.  بمراقبة  عمل 

املشترك   التفتيش  مكتب  يقوم  بينما  للعمال  االجتماعية  بالرعاية  املتعلقة  باألحكام  العمال  اعمل  تعيين  عدم  من  بالتأكد 

 فتيش التي يقوم بها. السارية من خالل زيارات التاالجانب بشكل غير قانوني وأن جميع العاملين لديهم تصاريح العمل الالزمة و 

 

بالتفتيش على العمل    ةاملتعلق  ات واالحكامالتشريعجميع    2003/  35املرسوم امللكي رقم    قانون العمل الصادر بموجب  يضم

الالئحة  شأن  ب  ٢٠٠٨/    ٢٨٦وزاري رقم  القرار  التوجد تلك االحكام ايضا في  كما  عمان  سلطنة  في   التنظيمية لتدابير  إصدار 

ا والصحة  االسالمة  لقانون  الخاضعة  املنشآت  في  رقم    لعمل ملهنية  الوزاري  "دليل    11/2008والقرار  على  املوافقة  بشأن 

 . العملعلى تفتيش ال

 

 2008/  286من القرار الوزاري رقم    6الى    1(، املواد من  2003/  35من قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم    90املصدر: املادة  

 . املنشآت الخاضعة لقانون العملير السالمة والصحة املهنية في إصدار الالئحة التنظيمية لتدابشأن 
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

أن الضمان االجتماعي، إعانات ( بش1969) 130( و 1964) 121اتفاقيات  ،(1952) 102اتفاقية رقم 

  .إصابات العمل والرعاية الطبية وإعانات املرض

 

  .130و  121، 102لم تصدق سلطنة عمان على االتفاقيات رقم 

 .ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

وضمان   العامل  حقوق  حماية  يتم  أن  ال يجب  طبقا  باملرض.  اإلصابة  عند  أجره  على  قانون الحصول  ى 

إعانة دفع  عدم  يمكن  اليمني  أن    من  األولى  الثالثة  األيام  خالل  املرض  العمل  يجب  كما  العامل  غياب 

%  45يحصل العامل على أجره ملدة خالل الستة اشهر االولى من مرضه. ويجب أن ال يقل هذا االجر عن  

% من أحدث  60صول العامل  كل الدول لها حرية اختيار النظام الذي يضمن حمن الحد االدنى لألجور. )

األولى(. يستحق السنة  أو خالل  للمرض  األولى  الستة أشهر    مرضه   عند  العامل  أجر حصل عليه خالل 

 مدفوعة األجر.  مرضيه  إجازة

تكاليف إضافية. كما  يجب أن يحصل العامل على الرعاية الصحية الالزمة اثناء مرضه بدون تحمل أي  

 الالزم من الرعاية الصحية للعاملين ولعائلتهم بتكلفة معقوله. ينبغي أن يتم توفير الحد االدنى 

 ال يمكن فصل العامل خالل الستة أشهر االولى من املرض. 

حادث يجب أن يحصل على تعويض أكبر. وفي حالة    عن  أو  منهي  مرض  عن  إذا اصيب العامل بعجز ناش ئ 

إذا   بينما  أجره  متوسط  من األقل  لىع%  50  على  العامل   ؤقت أو العجز الكلي املستديم، يحصل العجز امل

املدفوعات   في  املتوفي  العامل   أجر   متوسط  من%  40  على  الورثة واملستحقين  يحصل  كانت اإلصابة قاتلة،

 .الدورية

 

    واملرض العمل  08/13
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   :العمل إصابات  وإعانات  املرضية باإلجازات  الخاصة  اللوائح 

 ( 2003/ 35قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم  •

 ( 1991/  72 التأمينات االجتماعية )مرسوم سلطاني رقمقانون  •

 

 الدخل  

 

الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية مدفوعة ال تتجاوز في مجموعها عشرة اسابيع.   وتظل مدة اإلجازة املرضية  للعامل 

أو متصل  العامل عليها بشكل منفصل  :   كما هي سواء حصل  اآلتي  النحو  بأجر شامل  وتمنح على  األول والثاني  ،  األسبوعان 

الثالث وال أرباع األ األسبوعان  %(،  50ل )األسبوعان الخامس والسادس بنصف األجر الشام%(،  75)  جر الشامل رابع بثالثة 

 %(. 25) األسابيع من السابع إلى العاشر بربع األجر الشامل

 

( املرضية  أجازته  رصيد  العامل  استنفذ  اإلجازات    10إذا  من  رصيده  استخدام  له  يحق  املرض،  من  يعاني  وظل  اسابيع( 

 . ويكون إثبات املرض بموجب شهادة طبيةيوم( كإجازة مرضية.  30السنوية )

 

   (35/2003قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم من  66املادة املصدر: 

 

 الرعاية الطبية 

 

مكان   في  زاد عدد عماله  إذا  املنشأة وعليه  في  الطبية  اإلسعاف  لعماله وسائل  يوفر  أن  العمل  مائة    العمل على صاحب  على 

 عامل أن ي
ً
 مؤهال

ً
بعيادتهم وعالجهم في  بزياريهم بشكل دوري و   للقيام باإلسعافات الطبية وأن يعهد إلى طبيب   ستخدم ممرضا

قدم لهم الدواء الالزم للعالج وذلك كله دون مقابل. فإذا زاد عدد العمال على خمسمائة  املكان الذي يعده لهذا الغرض ، وأن ي

يوفر   أن  تقدم  عما   
ً
فضال عليه  وجب  بأطباء  عامل  االستعانة  عالجها  يتطلب  التي  األخرى  العالج  وسائل  جميع  لعماله 

ال وكذلك  غيرها  أو  جراحية  بعمليات  القيام  أو  دون أخصائيين  وذلك  الالزم  عالج    دواء  تكاليف  ذلك  من  ويستثنى   ، مقابل 

 األسنان وقيمة النظارات وتكاليف الوالدة. 

 

وج خاص  أو  حكومي  مستشفى  في  العامل  عولج  والوإذا  العالج  نفقات  يتحمل  أن  العمل  صاحب  على  واإلقامة  ب  دواء 

اإل  عدم  مع  املستشفيات  تلك  في  بها  املعمول  املالية  والنظم  للوائح   
ً
طبقا وذلك  التأمينات  باملستشفى  قانون  بأحكام  خالل 

 االجتماعية. 

 

رقم  من    33املادة  املصدر:   سلطاني  )مرسوم  العمل  االجتماعية    من  32و    31املواد  ،  (2003/  35قانون  التأمينات  قانون 

 (1991/ 72)مرسوم سلطاني رقم 
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 الضمان الوظيفي 

 

 ينتهي عقد العمل في و   اسابيع.  10اإلجازة املرضية املدفوعة وهي    أثناء فترة  العمل   إنهاء عقد العمل من جانب صاحب  يجوز   ال

 استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصلة  حالة 
ً
 أسابيع خالل سنة واحدة. ال تقل عن عشرةمرض العامل مرضا

 

 ( 2003/ 35قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم من  43املادة املصدر: 

 

 العمل تعويضات العجز/ إصابة 

 

إلى   العمل  إصابات  تؤدي  أن  اليمكن  التالية:  إحدى  امل  ( 1)حاالت  الكلي  )العجز  امل   (2ستديم،  الجزئي  )العجز   (3ستديم، 

 االصابة القاتلة التي تؤدي إلى وفاة العامل.   (4) العجز املؤقت و 

 

يعادل   معاش  عليه  املؤمن  يستحق  كلي،  عجز  إعاقة/  العمل  إصابة  عن  نشأ  األ 75إذا  من  معاش  %  أو  اإلجمالي  جر 

 ريال عماني.   202,5الشيخوخة أيهما أكبر. يبلغ الحد األدنى لقيمة املعاش 

 

العجز   نسبة  كانت  تساوي  إذا  اإلصابة  عن  معاش30الناش ئ  يتقاض ى  اكثر،  أو  املستديم  %  الجزئي  للمصاب    .العجز  يحق 

املعاش ويتم تقديره  الحصول على تعويض   العجز بنسبة من إجمالي قيمة  في   بناء على درجة  )إجمالي األجر مضروبا  املقرره 

ال75 نسبة  في  مضروبا  ثم  العجز  .(عجز%  حالة  اإلصابة  في  عن  الى    الناجم  نسبته  تصل  ال  الكلي    %30الذي  العجز  من 

تقاض ي تعويض إصابة مقطوع يساوي  املستديم للمصاب  الشهري املحدد    36، يحق  املعاش  الى  مرة من  العجز طبقا    نسبة 

   % ثم مضروبا في نسبة العجز(.75)إجمالي األجر مضروبا في 

 

يعادل   يومي  تعويض  املصاب  يستحق  العمل،  إصابة  عن  الناجم  املؤقت  العجز  حالة  من75في  الخاضع    قيمة  %  األجر 

 وذلك في حالة عدم قدرة املؤمن عليه على العمل.  30مقسما على لالشتراك 

 

)األرملة/ األرمل، األبناء( الحصول على  إذا نشأ عن إصابة العمل إصابة قاتله أدت الى وفاة املصاب، يحق للمستحقين عنه  

يعادل   أدنى  75معاش شهري  الخاضع لالشتراك بحد  األجر  أكبر.    202,5% من  أيهما  الشيخوخة  أو معش  يحق  ريال عماني 

يمة معاش العامل املتوفي وفي حالة وجود أكثر من أرملة يتم تقسيم املعاش  % من ق25لألرمل/ األرملة الحصول على  نسبة  

 بينما يتوقف معاش األرملة في حالة زواجها مره أخرى.  بينهم بالتساوي.

 

 26من العمر )ويرفع هذا السن الى    22لعامل املتوفي كالتالي االبناء الذكور حتى سن  % من قيمة معاش ا50يستحق االبناء  

وال يوجد حد اقص ى للسن بالنسبة الى األبناء املعاقين( والبنات غير املتزوجات )ال يوجد حد أقص ى    بالنسبة الى الطالبعاما  

 للسن(.

 

 (1991/ 72ية )مرسوم سلطاني رقم قانون التأمينات االجتماع   من  50 – 31املصدر: املواد من 
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

رقم(:  الدنيا  املعايير)  االجتماعي  الضمان على  (.  1952)لسنة    102  اتفاقية  الحصول  ولضمان 

  الالحقة االتفاقيات في قات املختلفة، بطريقة ما، تم وضع معايير افضلاالستحقا

 (،1964)لسنة  121 اتفاقية رقم :العمل إصابات إعانات

 (1967) لعام 128والورثة: اتفاقية رقم  والشيخوخة  العجز  إعانات

 ( 1969 )لسنة 130املرض: اتفاقية رقم  وإعانات الطبية الرعاية

 ( 1988  )لسنة 168البطالة: اتفاقية رقم  من  اية والحم بالعمالة النهوض

 

 .االتفاقيات السابق ذكرهملم تصدق سلطنة عمان على أي من 

 .بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية الواردة  ملخص األحكام

سنة. وإذا تم ذلك،    65في الظروف الطبيعية، يجب اال يتم تحديد سن التقاعد عن العمل بما يزيد على  

أن   و"املعايير  يجب  العمل"  على  السن  كبار  "قدرة  االعتبار  في  واالقتصادية يؤخذ  الديموغرافية 

  الحد   من  مئوية  كنسبة  املعاش  تحديد قيمة  ويمكن واالجتماعية التي يمكن أن التدليل عليهم احصائيا".

 . املكتسب األجر  من  مئوية نسبة أو لألجور  األدنى

الحد  تعادل نسبة من    إعانة  متمثلة في الزوجة واالبناء على  الشخص املعيل، تحصل أسرته  وفاة  حالة  في

عن   اإلعانة  قيمة  تقل  ال  بحيث  املكتسب  الشهري  االجر  من  نسبة  أو  لألجور  االجر  40االدنى  من   %

 املرجعي.

نسبة   اساس  على  احتسابه  يتم  وأن  محدده  زمنية  لفترة  يكون  أن  البطالة  تأمين  على  للحصول  يشترط 

 دنى لألجور أو الحد االدنى لألجر الشهري املكتسب. محدده من الحد اال 

إعانة العجز عندما يصاب املؤمن عليه بعجز دائم غير منهي يحول   يتم    دفع 
ً
  بين   مستديمة  وبصفة  كليا

بمرض،    منه  يتكسب  عمل  أو  مهنة  أي  مزاولة  وبين  عليه   املؤمن اإلصابة  الى  ويؤدي  التقاعد  سن  قبل 

 % من االجر املرجعي.40العجز عن إصابة أو إعاقة. ال تقل إعانة 

 

 العمل فى املساواة  09/13
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  :الوظيفي باألمن  املتعلقةاللوائح 

 (1991/ 72تأمينات االجتماعية )مرسوم سلطاني رقم قانون ال •

 

 حقوق املعاش

 

ستحق   يكفل القانون الحق للعامل في معاش الشيخوخة واملعاش املبكر. معاش الشيخوخة عند بلوغ املؤمن عليه سن    ي 

(  60الستين 
ً
عاما عن    (  التأمين  في  االشتراك  مدة  تقل  أال  االشتراك    سنة   15  /شهر  180على  عليها سن  من  املؤمن  وبلوغ 

لى  اما بالنسبة اسنوات من االشتراك.    10شهر/    150على أال تقل مدة االشتراك في التأمين عن    الخامسة والخمسين سنة 

الخامل سن  بلوغه  عند  املبكر  املعاش  في  للعامل  الحق  القانون  يكفل  املبكر،  واالربعون  عاش  للرجال  امسة  )بالنسبة 

سنة    15  /شهر  180سنة )بالنسبة للرجال( و  20شهر/    240  في التأمين عن  الشتراك املدفوعهعلى أال تقل مدة ا  والنساء(

 )بالنسبة للنساء(.

 

الاملمن  %  3ع  بواق  ملعاش املبكروا  وخةمعاش الشيخ   يتم حساب قيمة   اشتراك   ملسدد على اساسهجر اشهري لأل توسط 

التأمين    من   األخيرة  مس سنوات الخ   خالل   التأمين في  االشتراك  في عدد سنوات االشتراك مدة   
ً
النظام    الكاملة  مضروبا في 

مقداره    التأميني أدنى  مقداره    202.5بحد  أقص ى  وبحد  املتوس80ريال عماني شهريا  من  إليه  %  املشار  لألجر  الشهري  ط 

حيث ينخفض بنسبة تتراوح بين  . النوع االجتماعياملعاش املبكر حسب سن العامل و  تنخفض قيمةو )االساس ي + البدالت(. 

الى  59% )عند سن  6 ( بالنسبة  45% )عند سن  25( و54% )عند سن  7ا بين  ( بالنسبة للرجال و م45% )عند سن  30( 

 للنساء.

 

القانون   املكافأة على  كما ينص  الخدمة. وتحسب  نهاية  الى معاش الشيخوخة وهي مكافأة  أيضا على مكافأة أخرى باإلضافة 

ا من سنوات  األولى  الثالث  السنوات  من  كل سنة  للعامل عن  واحد  اشتراك شهر  بواقع دخل  مقطوع  مبلغ  الشتراك  اساس 

في صورة مبلغ مقطوع  نهاية الخدمة    كافأةيتم دفع م   لى.وبواقع شهرين عن كل سنة من السنوات التي تلى السنوات الثالث األو 

 سنوات.  10بواقع دخل اشتراك شهر واحد للعامل عن كل سنة من سنوات االشتراك بحد اقص ى 

 

 ( 1991/   72رقم املصدر: قانون التأمينات االجتماعية )مرسوم سلطاني 

 

 استحقاقات الورثة/ املعالين

 

املستحقين  املعا  الستحقاق  املطلوبة  الشروط   رتتوف بالورثة  الخاص  اشتراك    إذاش  مدة  التأمين  املتوفي  بلغت  شهرا    12في 

  حالة ايضا في    املعاش  صرف. ويالوفاة مباشرة  حدوث  اشتراك في التأمين متصلة قبل)متقطعين( منها على األقل ثالثة شهور  

  ، رملاأل   /رملة  املستحقون هم كل ما يلي: األ   لخدمة.تاريخ نهاية اسنة من  فترة عمله أو خالل    أثناء وفاة الشخص املؤمن عليه  

املتوفي )في حالة غياب األرمل/ االرملة واألطفال(.األطفال   أباء أو اخوات الشخص  يتوقف    أو أي شخص مستحق أخر مثل 

 معاش األرملة/ االرامل بمجرد الزواج مرة أخرى. 
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رفع هذا السن الى )يتم   الذكور   من  بناءعاما بالنسبة لأل  22ي حتى سن يتم دفعه كالتال اليتامى واليتيماتأما بالنسبة الى معاش  

الطالب    26 الى  بالنسبة  الى  عاما  بالنسبة  للسن  اقص ى  حد  يوجد  وال  كامل  بدوام  املعاقين(امللتحقين  غير    األبناء  والبنات 

عند زواجها.    بنة التي تتقاض ى املعاش الى اال   منحة زواج   تصرفاملتزوجات. ويقطع معاش اليتامى بالنبة للبنات بزواجهن بينما  

 في حالة الوفاه  يتم صرف منحة ملصاريف الجنازة والعزاء الخاصة باملتوفي في صورة مبلغ مقطوع.  

 

الخمس    خالل   التأمين   اشتراك أساسه  ملسدد على  االشهري  جر  إجمالي األ من متوسط  %  3ع  بواق  إما  املعاش   يتم حساب قيمة 

 في عدد سنوات االشتراك  سنوات األخيرة من مدة اال 
ً
 % من أحدث أجر، أيهما أكبر.  50أو شتراك في التأمين مضروبا

 

% لألرملة/ األرمل، على أن تقسم بينهن بالتساوي في حالة وجود أكثر من أرملة، ويتم  25يتم صرف املعاش للمستحقين بواقع  

أرملة/50دفع   في حالة عدم وجود  املستحقين.  البنات واالبناء  الى  يتم صرف    %  % من منحة املتوفي على أن تقسم  25أرمل 

 الب/ االم واألخوة واالخوات املستحقين.  بالتساوي بين املستحقين االخرين وهم ا

 

زواجها.   عند  االيتام  معاش  تتقاض ى  التي  االبنة  الى  زواج  منحة  ثالثة  تصرف  والعزاء  الجنازة  مصاريف  منحة  قيمة  تعادل 

الشهري   في جميع  أضعاف دخل االشتراك  املنحة  تتجاوز قيمة هذه  املقرر، على أال  أو معاشه  املتوفي   1000األحوال  للعامل 

 ريال عماني. أما بالنسبة الى منحة الوفاة فهي تعادل وتتشابه مع منحة مصاريف الجنازة والوفاة ويتم دفعها الى املستحقين. 

 

 ( 1991/   72املصدر: قانون التأمينات االجتماعية )مرسوم سلطاني رقم 

 

 إعانات البطالة

 

 .  ال يوجد نص محدد بشأن إعانات البطالة

 

 إعانات العجز 

 

حيث يستحق العامل تعويض العجز إذا بلغت طبقا الى احكام قانون التأمينات االجتماعية.  لعجز  تعويض لالعامل  يستحق  

   12أشهر متصله على األقل قبل حدوث العجز أو    6مدة اشتراكه في التأمين  
ً
 متقطعه منها على االقل ثالثة أشهر اشتراك  شهرا

 ث العجز مباشرة.  في التأمين متصله قبل حدو 

 

الخامسة   سن  عليها  املؤمن  بلوغ  قبل  )أو  الستين  سن  بلوغه  قبل  العجز  معاش  على  الحصول  عليه  املؤمن  للعامل  يحق 

ع بواق  املعاش إما  يتم حساب قيمة   ختصة.على أن يتم اثبات العجز بموجب شهادة صادرة عن السلطة الطبية امل  والخمسين(

الخمس سنوات األخيرة من مدة االشتراك في  خالل  التأمين  اشتراكأساسه ملسدد على  االشهري  جر إجمالي األ من متوسط %  3

 في عدد سنوات االشتراك  
ً
 % من أحدث أجر، أيهما أكبر.  50أو التأمين مضروبا
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وتحسب املكافأة على اساس مبلغ مقطوع بواقع دخل اشتراك  أة نهاية الخدمة.  وهي مكاف  مكافأة أخرى   نص القانون علىكما ي

الثالث األولى من سنوات االشتراك وبواقع شهرين عن كل سنة من السنوات التي    شهر واحد للعامل عن كل سنة من السنوات 

 تلى السنوات الثالث األولى.

 

 ( 1991/   72م املصدر: قانون التأمينات االجتماعية )مرسوم سلطاني رق
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية
 

 املمنوعة  اسباب التمييز ( توضح االتفاقية 1958)لسنة  111 رقم  االتفاقية 

  ( بشأن املساواة في االجور لكافة العمال عند تساوي ظروف العم 1952)لسنة 110 رقم  االتفاقية 
 

 .111و  100لم تصدق سلطنة عمان على االتفاقيات رقم 

 .ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

املساواة بين الجنسين في األجور عن كل االعمال ذات القيمة املتساوية في أماكن العمل  يجب مراعاة مبدأ 

العرق، اللون،    بسبب  بصرف النظر عن حالتهم االجتماعية. كما يحظر التمييز وعدم املساواة في األجور 

يتم تحديد نظام واض   ، الجـنس امليالد. يجب أن  الجنسية/ موطن  أو  السياسية  اآلراء  ح وشفاف  الدين، 

 يكفل تحقيق املساواة في األجور ويمنع جميع اشكال التمييز في هذا الشأن. 

باإلضافة الى ذلك يعتبر الترهيب والتحرش الجنس ي أحد انواع التمييز القائم على النوع االجتماعي بالرغم  

 م ذكر ذلك صراحة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية. من عد

ز ضد احد العمال في أي جانب من الجوانب املتعلقة بالعمل )التعيين،  ال يستطيع صاحب العمل التميي 

تقديم   بسبب  أو  النقابية  األنشطة  في  املشاركة  أو  النقابية  العضوية  بسبب  النقل(  التدريب،  الترقي، 

أل  أو  العمل  صاحب  ضد  االجتماعية،  شكوى  الحالة  الجنس،  اللون،  العرق،  مثل  أخرى  أسباب  ي 

، الحمل، الدين، اآلراء واملعتقدات السياسية، الجنسية، األصل االجتماعي، الغياب  املسئوليات العائلية

أو   اإليدز  بمرض  اإلصابة  اإلعاقة/  العمالية،  النقابات  احدى  عضوية  السن،  املرض،  بسبب  املؤقت 

العمل   من  رقم  الغياب  الدولية  العمل  منظمة  )اتفاقيات  الوضع.  إجازة   159،  158،  156،  111بسبب 

 . (183و

 على اساس النوع االجتماعي. تمييز أو تفرقة مهنية أي الحق في العمل مكفول للجميع دون 

 

 العمل فى املساواة  10/13
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  اللوائح الخاصة باملساواة في العمل: 

 2011، والذي تم تعديله سنة 1996لسنة دستور سلطنة عمان  •

 (2003/ 35)املرسوم امللكي رقم  العمل قانون  •

 

 األجر  في ملساواة ا

 

الدس  الى  العماني  طبقا  الدولة،  تور  تكـفلها  للمجتمع  دعامات  العمانيين  بين  الفرص  وتكافـؤ  واملساواة  واملواطنون    العدل 

 .للشروط التي يقررها القانون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا 

 

 2011والذي تم تعديله في سنة  1996من الدستور العماني لسنة  12املصدر: املادة 

 

 التحرش الجنس ي 

 

القانون ال في  أو نص محدد  العمل.  العماني   يوجد حكم  أماكن  في  الجنس ي  التحرش  العامالت من    ولكن يجوز   بشأن حماية 

 باآلداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته العمل    عقد   إنهاء   للعاملة
ً
 مخال

ً
إذا وقع  أو    إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمرا

 لجنس ي. ومثل هذه االفعال تندرج تحت التحرش ا ثله.عليه اعتداء من صاحب العمل أو من يم

 

 ( 2003/  35من قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم  41املصدر: املادة 

 

 عدم التمييز

 

العماني الدستور  الى  العامــة،    طبقا  والواجبات  الحقوق  في  متساوون  وهم  القانون،  أمام  وال    .املواطنون جميعهم سواسية 

 .  ك بسبـب الجنس أو األصل أو اللون أو اللغة أو الـدين أو املذهب أو املوطن أو املركز االجتماعيتميـيــز بينهـم في ذل

 

العمل    ومن ناحية أخرى، الى قانون  العامالت جميع األ طبقا  العمال دون    حكام واللوائحتسرى على النساء  املنظمة لتشغيل 

 . م تمييز في العمل الواحد بينه

 

املادة   لسنة  من    17املصدر:  العماني  في سنة    1996الدستور  تم تعديله  املادة  2011والذي  )مرسوم    80،  العمل  قانون  من 

 (2003/  35سلطاني رقم 

 

 املساواة في اختيار العمل 

 

وبموجب قانون العمل   القـانون.لكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختــاره لنفسـه في حدود العماني،  طبقا الى الدستور 

تسرى  املرأة.  الرجل و   اطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامــة، وال تميـيــز بيناملو 
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تمييز   العمال دون  املنظمة لتشغيل  النصوص  النساء جميع  الواحد بينهم  مثل الرجل  على  العمل  ال يجوز تشغيل  ولكن    في 

 . ضارة صحياالو  األعمال االماكن و في ليال والنساء 

 

من قانون العمل    82الى    80، املواد من  2011والذي تم تعديله في سنة    1996من الدستور العماني لسنة    17املصدر: املادة  

 (2003/  35)مرسوم سلطاني رقم 
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

 ( 1937) 138الحد األدنى للسن: اتفاقية رقم  

 ( 1999) 182اتفاقية رقم  األطفال: عمالة  أشكال  أسوا 

 

 .182و  138لم تصدق سلطنة عمان على االتفاقيات رقم  

 .ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

في اماكن العمل ال يمكن إجبار الحدث على القيام باألعمال الضارة التي يمكن أن تؤثر سلبا على صحتهم  

 وقد تعوق نموهم العقلي والبدني.

  أعمارهم   تتراوح  الذين   األشخاص   تشغيل  أو  ويجوز استخدام.  املختلفة  باملدارس  الحدث  يلتحق   أن   يجب

 بسيطة شريطة أال يعطل ذلك مواظبتهم في املدرسة.  أعمال عاما في 14الى  12 بين  ما

عاما    14عاما ولكن قد تقرر بعض الدول النامية تخفيضه الى    15الحد االدنى لسن االلتحاق بالعمل هو  

ال  في االستثنائية. والبعض    من  نوع  أي   في  للقبول   سنة  18  عن  للسن  األدنى  الحد  يقل  أن  يجوز   حاالت 

  بسبب   الحدث الى املخاطر  أخالق   أو  سالمة  أو  صحة   يعرض  أن  يحتمل   التي  العمل   أو  االستخدام  أنواع 

ب  16كما يمكن أيضا تخفيض هذا السن الى    .فيها  يؤدى  التي  الظروف   أو  طبيعته عض الظروف  عاما في 

 املحددة.

أي   تشغيل   ينبغي  وال في    هذا  ويعتبر  .أخالقهم  أو  سالمتهم   أو   بصحتهم   يضر  أن   شأنه  من  عمل   االطفال 

أن يقل الحد األطفال.  عمالة  أشكال  أسوأ  من  العمل الخطرة   لسن  األدنى  وال يجوز  باألعمال    االلتحاق 

 .سنة 18 عن

 

 االطفال عمالة  11/13
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            االطفال عمالة  قوانين

 2011، والذي تم تعديله سنة 1996عمان لسنة  دستور سلطنة ●

 (2003/ 35)املرسوم امللكي رقم  العمل قانون  ●

 

 لسن االلتحاق بالعمل   األدنىالحد 

 

بعض  في  السن  هذه  رفع  الوزير  من  بقرار  ويجوز  عشر.  الخامسة  سن  بلوغ  قبل  الجنسين  من  األحداث  تشغيل  يحظر 

اال في بعض   بلوغ سن الخامسة عشرأي حدث قبل  تشغيل  حيث ال يجوز    .التي تقتض ي ذلك  املحدده  واألعمالالصناعات  

 الحاالت االستثنائية التي يتم تحديدها بموجب القانون.  

 

ينص القانون    توفر الدولة مسئولية التعليم املجاني وتعمل على مكافحة األمية وإنشاء املدارس واملعاهد بإشراف من الدولة.

   عاما.   16 على إلزامية التعليم حتى سن

 

املادة   العماني لسنة    13املصدر:  الدستور  في سنة    1996من  املواد من  2011والذي تم تعديله  العمل    79  -  75،  من قانون 

 (2003/  35)مرسوم سلطاني رقم 

 

 السن األدنى ملزاولة األعمال الخطرة 

 

الخطرة. كما ال يجوز تشغيل العاملين التي تقل  الذين تقل اعمارهم عن ثمان عشرة سنة في االعمال  ال يجوز تشغيل األحداث 

 مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد وال تشغيلهم ليال )فيما بين الساعة  
ً
 فعليا

ً
اعمارهم عن ثمان عشرة سنة تشغيال

(. كما ال يجوز في جميع األ 
ً
 . حوال تشغيلهم في أيام الراحة أو العطالت الرسميةالسادسة مساء والسادسة صباحا

 

   على صاحب العمل أن
ً
يضع في مكان العمل  العاملين في محل العمل ويجب أن  األحداث    متضمنا جميع  أوسجال  يحرر كشفا

 به ساعات العمل وفترات الراحة ومواعيد الراحة األسبوعية
ً
 موضحا

ً
  م  يلتزم صاحب العمل بإبالغ.  وبشكل ظاهر كشفا

ً
قدما

تشغيل قبل  األحداث  بأسماء  املختصة  الذي  الدائرة  واألشخاص  أجل  هم  من  استخدامهم  عملهم.يتم  مراعاة    مراقبة  مع 

واملهن   واألعمال  التشغيل  فيها  يتم  التي  واألحوال  والظروف  األحداث  تشغيل  نظام  الوزير  من  بقرار  يحدد  السابقة  األحكام 

 ملراح
ً
 ل السن املختلفة. والصناعات التي يعملون بها وفقا

 

   (35/2003قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم من   79 – 75املواد من املصدر: 
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

 ( 1957) 105الجبري اتفاقية رقم  العمل إلغاء ,(1930) 29اتفاقية رقم  العمل الجبري: 

عقاب    بأي  التهديد   تحت   شخص  أي  على  عنوة   تفرض   التي   أو الخدمات  األعمال  جميع   القسري هو   العمل

مثل: عدم الحصول على االجر، الفصل التعسفي من العمل، التحرش أو العنف بل وفي بعض االحيان  

 احد اشكال التعدي على حقوق االنسان. عد العمل القسري العقاب البدني. وي

 

   .105و  29لم تصدق سلطنة عمان على االتفاقيات رقم 

 .ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

  تحت   وهو أي عمل إجباري انتزع من شخص قدمه بشكل غير طوعي)  الجبري   أو  القسري   العمل  يحظر

 لقوة( فيما عدا بعض الحاالت االستثنائية.  وطأة التهديد باستعمال ا

  يبحث  العامل  كان  وإذا.  اماكن أخرى   في  العمل   عن   بالبحث   للعمال   السماح   اصحاب االعمال  على   يجب

يعتبر عكس ذلك احد اشكال  . )تهديدهم بالفصل  أو   أجورهم   ينبغي فقدان   فال  آخر،   مكان  في  عمل  عن

 .(الى القانون الدولي القسري طبقا  العمل

 ذلك في بما عمله ساعات مجموع تعرض العامل الى احد اشكال ظروف العمل غير اإلنسانية إذا تجاوزتي

 األسبوع.  في ساعة 56 اإلضافية العمل  ساعات

 

 القسرية  العمالة  12/13
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   :الجبري  العمل بشأن لوائح 

 2011، والذي تم تعديله سنة 1996دستور سلطنة عمان لسنة  ●

 (2003/ 35)املرسوم امللكي رقم  العمل قانون  ●

 

 جبري/ القسري حظر العمل ال

 

  قانون العمل  يحظروعلى نحو مماثل  ر ال يجوز بأي حال من األحوال فرض أي عمل إجباري على أي شخص.  طبقا الى الدستو 

 على العاملين.  على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري 

 

الل عن طريق استخدام شخص أو نقله أو ايوائه  يعد اإلتجار بالبشر جريمة سواء قام بها الشخص عمدا أو بغرض االستغ

النفوذ   أو  الوظيفة  باستغالل  أو  الحيلة  أو  والتهديد  اإلكراه  طريق  عن  استقباله  او  أو  االستضعاف  حالة  باستغالل  أو 

أو ب أو غير مناسبة. يتم تعريف باستخدام سلطة ما على ذلك الشخص  أية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مناسبة 

أو  االس السخرة  أو  الجنس ي  االستغالل  أشكال  من  وأي شكل  الدعارة  ويشمل  للشخص  املشروع  غير  االستخدام  بأنه  تغالل 

 رقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق أو االستبعاد أو النزع غير املشروع لالعضاء. العمل قسرا أو االست

 

سبع سنوات وال تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة ال  يعاقب كل من ارتكب جريمة االتجار بالبشر بالسجن مدة ال تقل عن  

ب طبقا الى املواد املنصوص عليها في القانون  (. ويعاق100,000( وال تزيد على مائة الف ريال ) 5000تقل عن خمسة االف ريال )

بالبشر  من  كل   االتجار  جريمة  في  جهات  اشترك  وجه  من  الجرائم  عن  معلومات  اخفى  من  وكل  مباشر  غير  العدالة  بشكل 

 املختصة.

 

)مكررا( من قانون العمل    3املادة  ،  2011والذي تم تعديله في سنة    1996من دستور سلطنة عمان لسنة    13املصدر: املادة  

 (2008/ 126من قانون مكافحة اإلتجار بالبشر )مرسوم سلطاني رقم  12 – 9(، املواد من 2003/ 35)مرسوم سلطاني رقم 

 

 االستقالة    في لحقوا الوظائف تغيير  حرية

 

قانون   يكفل  كما  القانون.  في حدود  لنفسه  يختاره  الذي  العمل  اختيار  في حرية  الحق  مواطن  لكل  العماني  الدستور  يكفل 

 
ً
يوما بثالثين  العمل  إنهاء  في ترك عمله بعد االعالن كتابة قبل موعد  للعامل  الحق  بأجر    العمل  املعينين  العمال  إلى  بالنسبة 

 بالنسبة لغيرهم  شهري وخمسة عشر 
ً
وفي بعض الحاالت األخرى التي يتم تحديدها من قبل القانون، يمكن للعامل أن    . يوما

 كامل حقوقه. مع االحتفاظ ب إخطار صاحب العمل بعديترك عمله 

 

العملللعامل   إنهاء عقد  في  اآلتية:   الحق  الحاالت  في أي من  العمل بذلك  أو    بعد إخطار صاحب  العمل  من  إذا كان صاحب 

العمل بشروط  يتعلق  فيما  التعاقد  وقت  الغش  عليه  أدخل  قد  بالتزاماته  ،  يمثله  العامل  تجاه  العمل  صاحب  يقم  لم  إذا 

 ألحكام هذا القانون وعقد العمل
ً
ي  ،الجوهرية طبقا أو من  العمل  أو  إذا ارتكب صاحب  العامل   باآلداب نحو 

ً
 مخال

ً
أمرا مثله 

إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سالمة العامل أو  ،  ء من صاحب العمل أو من يمثلهإذا وقع عليه اعتدا،  أحد أفراد أسرته
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الجهات   تفرضها  والتي  املقررة  التدابير  بتنفيذ  يقم  ولم  الخطر  هذا  بوجود  علم  قد  العمل  يكون صاحب  أن  بشرط  صحته 

 ة في املوعد املحدد لها. املختص 

 

املادة   لسنة    12املصدر:  العماني  الدستور  سنة  وال  1996من  في  تعديله  تم  املواد  2011ذي  العمل    41و    37،  قانون  من 

 (2003/  35)مرسوم سلطاني رقم 

 

 ظروف العمل اللإنسانية 

 

على أن    ساعة عمل في األسبوع  45أقص ى  تشغيل العامل أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد    يمكن أن تصل ساعات

األصلية واإلض العمل  يزيد مجموع ساعات  )ال  على  اليوم12افية  في  اثنتي عشرة ساعة  هذا   و .  (  املعلومات حول  من  ملزيد 

 ات املستحقة. املوضوع، يرجى الرجوع إلى القسم الخاص بالتعويض

 

 ( 2003/  35سلطاني رقم من قانون العمل )مرسوم  70و  68املصدر: املواد 
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

 ( 1948) 87التنظيم: اتفاقية   حق وحماية  النقابية   الحرية

 (1949) 98اتفاقية الجماعية:  واملفاوضة  التنظيم حق

 

   .98و  87لم تصدق سلطنة عمان على االتفاقيات رقم  

 .ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

وهو جزء   النقابات العمالية  إلى  االنضمام  في  الحق   هي   تكوينها  أو  الجمعيات  إلى  االنضمام   حرية   في  الحق 

لعمال بسبب ممارستهم للنشاط النقابي  عقوبات على امن الحقوق األساسية لإلنسان. وال يجوز فرض  

خارج أوقات العمل الرسمية. ويجب أن تكون قائمة االستثناءات قصيرة بالنسبة الى قطاعات األنشطة  

 االقتصادية والعمال في منظمة ما.

وبموجب  .  عائق  دون   واحكام العمل  أصحاب العمل بشأن شروط  مع  التفاوض  للمنظمات النقابية   ويحق

النقابية الحق في حريةاتفاقيات منظم الدولي للمنظمات  العمل    ملحاولة   العمل   مع اصحاب  التفاوض  ة 

  من   املقدمة  الشكاوى   ملعالجة   خاص  إجراء  لديها   الدولية  العمل  منظمة)   جماعية.  اتفاقيات  إبرام

 (.املبدأ   هذا انتهاك بشأن  النقابات

اعية واالقتصادية وهو امر عرض ي  اع عن مصالحهم االجتمويحق للعمال ممارسة االضراب من اجل الدف

 .87رقم  الدولية العمل منظمة اتفاقية  ونتيجة طبيعية للحق في التنظيم املنصوص عليه في

 

 العمالية النقابات حقوق   13/13
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 اللوائح الخاصة باملنظمات النقابية:

 2011 سنة تعديله تم  والذي 1996 لسنة عمان سلطنة دستور  ●

 ( 35/2003 رقم سلطاني  مرسوم) العمل  قانون  ●

 

 حرية تكوين النقابات العمالية واالنضمام عليها 

 

العماني   الدستور  مع  يكفل  يتعارض  ال  وبما  وبـوسائل سلمية  وألهداف مشروعة  وطـنية  أسس  على  الجمعيات  تكوين  حرية 

  أو نقابات نصوص وأهداف هذا النظـام األساس ي مكفـولة وفقـا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون. ويحظـر إنشـاء جمعيات

وال    . لكل شخص حرية االنضمام الى الجمعيات/ االتحاداتع أو سريـا أو ذا طابع عسكـري يكــون نشاطهـا معاديــا لنظـام املجتمـ

 اتحاد.    /يجوز إجبار أحـد على االنضمام إلى أيـة جمعية

 

العمل، للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم    يحق  طبقا الى قانون 

 لعمال    .حالتهم املادية واالجتماعية وتمثيلهم في جميع األمور املتعلقة بشؤونهموتحسين  
ً
 عاما

ً
تشكل النقابات العمالية اتحادا

والدولية. واإلقليمية  املحلية  واملؤتمرات  االجتماعات  في  يمثلهم  مان  ع  اتحادات    سلطنة  تشكيل  العمالية  للنقابات  ويجوز 

 .عمالية فيما بينها

 

لعمال  ويصدر   العام  واالتحاد  العمالية  واالتحادات  العمالية  النقابات  وتسجيل  وعمل  لتشكيل  املنظمة  القرارات  الوزير 

االعتبارية    تتمتع النقابات العمالية واالتحادات العمالية واالتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالشخصية حيث    .سلطنة عمان

، ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة بدون تدخل في شؤونها أو التأثير  املستقلة وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة

 ا.عليه

 

يجوز  العمل  ال  االتحادات    لصاحب  أو  العمالية  النقابات  في  العمال  ممثلي  على  أخرى  عقوبة  أية  أو  الفصل  عقوبة  تطبيق 

النق لنشاطهم  ممارستهم  بسبب  عمان  سلطنة  لعمال  العام  االتحاد  أو  والقرارات  العمالية  القانون  لهذا   
ً
وفقا العمالي  ابي 

 .الوزارية املنفذة له

 

من قانون    33واملادة    2011والذي تم تعديله في عام    1996)مكرر( من الدستور العماني لسنة    110الى   108املصدر: املواد من  

 (  2003/   35العمل )املرسوم امللكي رقم 

 

 حرية تكوين املفاوضات الجماعية 

 

بهدف حل النزاعات القائمة بين صاحب العمل والعمال  تنظيم املفاوضة الجماعية    الصادر عن الوزير، يتم استنادا إلى القرار

الكفاءة االنتاجية   أو تعزيز  العمل  ويجب على صاحب العمل  وتنظيم اإلضراب السلمي واإلغالق.  أو تحسين شروط وظروف 

، يجب على املوظف االتصال باملديرية املعنية لتسوية النزاع بينه وبين  هالم يتم حل  وإذا  نزاعات القائمةال  حلتحديد إجراءات  

 .وتتخذ املديرية الخطوات الالزمة لتسوية النزاع وتنفيذ التسويات وفقا لألنظمة املنصوص عليها في القانون مل. صاحب الع
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القانون. يتم   املفاوضات الجماعية مكفول بموجب  التعاون بين  في املنشآت  الجماعية    ةاملفاوض  إجراءحق تكوين  من خالل 

النقابصاحب العمل وممثلي ل  واالتحاد  ةن عن  فإن لم توجد باملنشاة نقابة عمالية يتم التفاوض  سلطنة عمان.  عمال  العام 

وال يحق لصاحب    .االتحاد العام لعمال سلطنة عمانيتم اختيارهم من قبل  ة من العمال املمثلين  صاحب العمل وخمس  بين

على  العمل   مناالعتراض  العمالء.  أي  املناقشة ممثلي  قيد  بالنزاع  يتعلق  إجراء  أي  اتخاذ  العمل  صاحب  على  يلتزم    .يحظر 

صاحب العمل بتقديم البيانات واملعلومات الالزمة إلجراء املفاوضة الجماعية. كما يحظر على صاحب العمل اتخاذ إجراءات  

أو إصدار قرارات في شأن أي موضوع محل التفاوض إال في أحوال االستعجال الطارئة. يجب تدوين ما انتهى إليه املفاوضة  

عليه من جميع أطرافها. يتم اعداد ثالث نسخ )تسلم لكل طرف نسخة واحده منه كما تودع  الجماعية من اتفاق كتابيا ويوقع  

ملدة ثالث سنوات   الجماعية  العمل  اتفاقية  تبرم  الوزارة(.  لدى  االتفاق  هذا  من  قبل  نسخة  مفاوضة جماعية  إجراء  ويتعين 

 انتهائها بثالثة اشهر على األقل خالل مدة سريانها. 

 

املفاوضة الجماعية في تسوية النزاع، يحق ألي من أطراف النزاع أن يقدم طلبا الى الوزارة لتسويته. وتتولى الوزارة  في حالة فشل 

خالل سبعة أيام عمل من تاريخ استالم الطلب بتكليف وسيط للتوفيق بين اطراف النزاع العمالي املقدم الى الوزارة. في حالة  

، يجب تدوين االتفاق كتابيا ومنح نسخة  ع العمالي خالل ثالثين يوما من تاريخ تكليفهتوصل الوسيط الى اتفاق لتسوية النزا

وعلى خالف ذلك يتم تشكيل لجنة بناء على االتفاق بين جميع األطراف من  لكل طرف من اطراف النزاع باإلضافة الى الوسيط. 

ات الى  أيضا  املذكورة  اللجنة  تتوصل  لم  وإذا  القائم.  النزاع  تسوية  املحكمة  أجل  الى  النزاع  إحالة  يتم  النزاع،  لتسوية  فاق 

 املختصة من أجل اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن. 

 

من    107  –  104واملواد من  واإلغالق    السلمي  واإلضراب  الجماعية  املفاوضة  تنظيم   شأنب  2006  /294  رقم قــرار وزاري  املصدر:  

 ( 2003/ 35قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم 

 

 الحق في اإلضراب 

 

العمل النقابة العمالية املعنية إخطار    .للعمال الحق في اإلضراب السلمي عن العمل باملنشأة لتحسين شروط وظروف  وعلى 

 بعزم العمال على اإلضراب قبل ثالثة أسابيع على األقل من التاريخ املحدد لبدء اإلضراب كما يجب أن  
ً
صاحب العمل كتابيا

باملحافظات بنسخة من ه  أو أي من مديرياتها  الوزارة  توافى  أن  العمال. و يجب  باإلخطار أسباب اإلضراب و مطالب  ذا  يبين 

 اإلخطار.

 

باإلضراب   إخطارها  عند  الوزارة  له  تتولى  العملاملخطط  صاحب  بين  باالتفاق  لجنة  والوزارة  تشكيل  العمال  عن  ممثلين   ،

اإلضراب  حيث يهدف تشكيل هذه اللجنة الى تسوية النزاع القائم والتوصل الى حل ملطالب العمال. يتم التوقف عن    نفسها

 جب على العمال العودة الى مباشرة اعمالهم.  مباشرة بعد تشكيل اللجنة ويتو 

 

وفي   .  لدى الوزارةهذا االتفاق    نسخة من يتم ايداع  و   أسابيع اربعة   خالل فترة ال تتعدى  التوصل إلى اتفاقويجب على اللجنة  

 من أجل اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن. حال عدم توصل اللجنة إلى اتفاق وجب عليها إحالته إلى املحكمة املختصة  
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أو الدعوة إليه في املنشآت التي تقدم خدمات عامة أو    ضرابباإل يحظر القيام  و   تحتسب مدة اإلضراب إجازة عمل بدون أجر. 

يتم    املنشآتوفي حالة وجود نزاعات في تلك  . أساسية للجمهور في املنشآت النفطية ، واملصافي البترولية ، واملوانئ ، واملطارات

ني، يحق لصاحب العمل فصل  وفي حالة اشتراك العامل في إضراب غير القانو   حلها بآليه مختلفة بقرار من الوزارة املختصة.

 تجاه عمله كما هو موضح في عقد العمل الخاص به.العامل بدون سابق إنذار إذا أخل العامل بالتزامه 

 

  الجماعية   املفاوضة  تنظيم  شأنب  2006  /294  رقم  الوزاري   القرار  أحكام  ضبتعديل بع  575/2013قــرار وزاري رقم  املصدر:  

بشأن تنظيم املفاوضة الجماعية واإلضراب السلمي    2006/  294القرار الوزاري رقم    إلى  واإلغالق استنادا  السلمي  واإلضراب

 ( 2003/ 35من قانون العمل )مرسوم سلطاني رقم  41واإلغالق واملادة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rawateb.org/oman


 

The text in this document was last updated in April 2020. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in Oman 
in Arabic, please refer to: https://rawateb.org/oman  

 
44  

 

 يم تحقق استبيانالعمل الكر 
 

 

https://rawateb.org/oman


DECENETWORKCHECK.ORG 

 سلطنة عمان  

 

 و WageIndicator.org  قطرالعمل الالئق نتاج ملنظمة 

https://rawateb.org/oman 
 

 

 

  العمل واألجور   01/13

   أكسب على األقل الحد األدنى لألجور الذي أعلنته الحكومة   .1

  أحصل على راتبى بشكل شهرى   .2

 )يومى، أسبوعى،نصف شهرى، شهرى  أساس(
 

  التعويض   02/13

 كلما عملت عمل إضافى أحصل على تعويض  .3

 )ساعة فى األسبوع 48يتم تثبيت معدل العمل اإلضافى على معدل أعلى اذا عملت أكثر من (

 

4.   
ً
 ، أحصل تعويض أعلى عن العمل ليال

ً
  .كلما عملت ليال

األجازة اذا كنت مضطر إلى العمل فى أجازة رسمية أو فى يوم الراحة  أحصل على تعويض عن   .5

 . األسبوعية 

 

  .  كلما عملت فى يوم الراحة األسبوعية أو العطلة الرسمية ، أحصل على التعويض املستحق عن ذلك  .6

  السنوية والعمل فى االجازات الرسمية واالسبوعية  االجازة   03/13

 كم عدد أسابيع األجازة لسنوية املدفوعة التى تحصل عليها؟   .7

 شهر من العمل املستمر  12يوم مدفوعة األجر عند اإلنتهاء من  21  

 

  )احصل على راتبى خالل األجازات الرسمية ) القومية والدينية  .8

قل يوم ) أحصل على فترة راحة    .9
ٌ
  ساعة( فى األسبوع 24أسبوعية على األ

  أمن العمالة  04/13

  .لقد قدمت بيان مكتوب ع فى بداية توظيفى  .10

 صاحب العمل الذى أعمل به ال يقوم بتعيين عاملين بعقود ثابتة للمهام الدائمة   .11

 من فضلك ضع عالمة ال اذا كان صاحب عملك يقوم يتعيين عمال بعقود دائمة

 

  ۔شهور فقط 3فترة اختبارى كانت   .12

  ۔ صاحب عملى يعطى إنذر قبل إنهاء عقد العمل الخاص بى  .13

   ۔صاحب العمل يقدم مكافأة فى حالة إنتهاء العمل   .14

 للقانون. و تتوقف على راتب العامل ومدة خدمته
ً
 تقدم املكأفاة طبقا

 

  املسؤوليات العائلية  05/13

 ۔  أجازة مدفوعة لألبوةصاحب عملى يقدم    .15

 هذه األجازة تقدم لآلباء الجدد / الشركاء وتعطى عند ميالد الطفل

 

 (  صاحب العمل الذى أعمل فيه يقدم أجازة للعائلة ) مدفوعة وغير مدفوعة األجر  .16

الوالدين أو تقدم هذه األجازة بمجرد نفاذ أجازة الوضع او أجازة األبوة. يمكن أن تؤخذ هذه األجازة من قبل أحد 

 كالهما على التوالى

 

   

1            3 
 

2                           4+ 

 ال                نعم                 قانوني تنظيم

 القومية القوانين على موافق تعنى تحقق

 القومية القوانين على موافق غير تعنى

 ”فقط تساوى "نعم 4أو  3، رقم 5فى سؤال  *    



DECENETWORKCHECK.ORG 

 سلطنة عمان  

   

   

 بما يكفى للجمع بين عملى ومسئولياتى األسرية  .17
ً
 ۔ جدول أعمالى مرنا

 من خالل العمل بدوام جزئى أو غيرها من خيارات الوقت املرن 

 

  أجازة الوضع والعمل  06/13

  ۔ الوالدة وقبل  بعد طبية رعاية  على حصلت أنا  .18

  العمل من معفاة  أنا)  حملى فترة أثناء  .19
ً
  ۔ الخطرة ومناالعمال ( ليال

  90 األقل على استمرت بى الخاصة  الوضع  أجازة  .20
ً
   ۔يوما

   ۔راتبى من  2/3 على  حصلت الوضع اجازة فترة خالل  .21

    ۔ حملى فترة  خالل الفصل من  محمية  أنا  .22

 القدرة  أو السلوك مثل بالحمل عالقة لها ليس ألسباب العامالت فصل يمكن يزال ال

 

  ۔ الوضع أجازة   من عودتى عند مشابهة  وظيفة  أو الوظيفة  نفس على الحصول  فى الحق لدى  .23

  ۔ الطفل  إلطعام العمل ساعات خالل للرضاعة بقترات به أعمل الذى  العمل صاحب يسمح  .24

  الصحة واالمن فى العمل  07/13

   ۔ وصحى آمن العمل مكان  أن العمل صاحب يتأكد  .25

  ۔  التكلفة من  وخالية واقية  مالبس تشمل  وقاية معدات العمل صاحب يوفر  .26

  الصحية   املخاطر يعرفون  العمال أن   ويضمن والسالمة الصحة  عن  تدريب يقدم العمل  صاحب  .27

 .حادث حدوث حالة فى املختلفة الطوارىء  ومخارج

 

 لقوانين  امتثال من للتحقق األقل  على السنة  فى واحدة مرة عملى  مكان بزيارة  العمل  مفتش يقوم  .28

  .العمل  مكان فى العمل

 

  العمل واملرض   08/13

  من األقل  على% 45 على أحصل  كما  األجر  مدفوعة مرضية  أجازة به أعمل   الذى  العمل  صاحب يقدم  .29

  مرض ى فترة من  األولى أشهر  الستة خالل راتبى

 

  العمل  إصابة  وخالل مرض ى  فترة خالل مجانية طبية رعاية  على حصلت لقد  .30

   مرض ى فترة من األولى  شهور  الستة خالل  آمنة وظيفتى   .31

  املهنة   تسببه مرض أو /   منهى حادث وقوع حالة فى كاف تعويض على الحصول   يمكننى  .32

  األمن اإلجتماعى   09/13

  للسيدات( الش ىء نفس)  الستين لسن اصل   حين معاش استحق  أنا  .33

  معاش  على اقاربى سيحصل  وفاتى يتم عندما  .34

  وظيفتى  خسرت إذا  بطالة إعانة  على أحصل  .35

  أو منهى  غير مرض  بسبب  الكسب  على قادر  غير أكون   أن حالة فى عجز استحقاقات  على أحصل  .36

 حادث  او  إصابة

 

  املساواة فى العمل   10/13

( املتساوية القيم ذو العمل )  املماثلة/املتساوية األعمال   عن األجر فى املساواة العمل  صاحب  يضمن  .37

 .تمييز أى دون 

 

 ال                نعم                 قانوني تنظيم



DECENETWORKCHECK.ORG 

 سلطنة عمان  

   

  . العمل  مكان فى الجنس ى التحرش  ضد صارمة  إجراءات   العمل  صاحب يأخذ  .38

  *: أساس  على تمييز  أى  دون ( نقل تدريب، ترقية، تعيين، )  عمل  فرص فى املساواة  قدم على أتعامل  أنا  .39

 (i) اإلجتماعى النوع/  الجنس    

(ii) العرقية    

(iii)  اللون     

(iv)  الدين    

(v) السياس ى  الرأى    

(vi) امليالد مكان /  الجنسية    

(vii) الطبقى/  اإلجتماعى األصل     

(viii) األسرية الحالة/  األسرية املسئولية     

(ix) السن      

(x)  األيدز/  الخاصة اإلحتياجات ذوى     

(xi) الصلة ذات واألنشطة النقابات اتحاد فى العضوية   

(xii) لغة  

(xiii) (  الغيرية الجنسية امليول  أو الجنس وثنائيي  الجنس مثلي)  الجنس ي  التوجه 

(xiv) االجتماعية  الحالة 

(xv) جسماني مظهر   

(xvi) األمومة/  الحمل 

 

 

 

  الرجل  بها يعمل التى  الصناعات نفس فى أعمل  ان  استطيع كإمراة أنا  .40

   اإلجتماعى النوع أساس  على نمطية قوالب اى بدون 

 

  عمالة االطفال   11/13

  سنة  15 هو للتوظيف األدنى الحد. سنة 15 من  أقل األطفل  عمل يحظر عملى مكان فى  .41

   خطرة أعمال فى العمل  سنة 18 من  أقل  األطفال  على يحظر عملى مكان فى  .42

 سنة 18 هو  الخطرة األعمال فى للعمل األدنى الحد

 

  العمالة القسرية 12/13

  . اإلشعار   مدة قضاء بعد أو اإلرادة  عند العقد  إنهاء فى الحق لدى  .43

  .القسرى   العمل  من خالى عملى بمكان يحتفظ عملى صاحب  .44

  .عنها تعويض ى ويتم  االسبوع خالل  إضافى عمل  ساعة  12 فقط أعمل  ، اإلضافى العمل  اعمل  عندما  .45

  حقوق النقابات العمالية  13/13

  .عملى مكان  فى عمال اتحاد  لدى أنا  .46

  .العمال  اتحادات إلى  االنضمام فى الحق   لدى انا  .47

  .الجماعية االتفاقيات   إلى باالنضمام لنا يسمح العمل  صاحب  .48

  تنظيم " خالل من واالقتصادية االجتماعية   مصالحنا عن  الدفاع  على قادرين العمل  فى وزمالئى أنا  .49
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 ال                نعم                 قانوني تنظيم

 الخيارات.على األقل من  9، يجب أن كنت قد أجبت ب "نعم" إلى 39احصل على درجة إيجابية مركب على السؤال           *



DECENETWORKCHECK.ORG 

 سلطنة عمان  

           

   

           

  لتحقق  بالحساب للقيام. العمل  بشأن الوطنية  القانونية  املعايير  إلى ترقى عملك صاحب كم   بأن الشخصية نتيجتك تخبر

  الجدول  في املوجودة  القيم  مع مقارنتها  ثم. ملحوظ نعم إجابة لكل واحدة نقطة  تتراكم أن  يجب بك،  الخاص الالئق العمل

  .أدناه
           

 .املتراكمة" نعم" من  الخاص  املبلغ هو  …… 

 

     .الدولية العمل معايير  تتعلق أسئلة 49 على" نعم" مرات    35 سلطنة عمان  عشرات

             

  

 18-1 بين النتيجة كانت  إذا

  هناك   كان   إذا .  حقوقك  عن   تسأل  ؟21  القرن   في  نعيش  بأننا  بك  الخاص  العمل صاحب  يعرف هل!  يصدق  ال أمر  النتيجة   هذه

  .املساعدة  وطلب إليها واالنضمام  الصناعة،  فروع من  فرع أو شركتك  في نشط اتحاد

 

 38-19 بين النتيجة كانت  إذا

  يضر   أنه   حيث   من   نبدأ .  واحد  وقت  في  القضايا   هذه   كل   معالجة  ال  فضلك  من  ولكن .  للتحسين  واسعا  مجاال   هناك   ترون،  كما

  على   يساعد   قد  ولذلك   بك،  الخاص   الوضع  حول  WageIndicator أو  النقابة  واخطار  األثناء،  هذه   وفي.  غيرها  من   أكثر

  محددة   تكون   أن   يرجى  االتصال،/    الوطن  www.rawateb.org/home/contact-us إلى  إلكترونية  رسالة   إرسال   عند.  تحسينه

  يعرف   رمز   إلى  رسميا   تلتزم  شركتك  كانت   إذا   معرفة  ومحاولة  أيضا، .  أيضا  ممكن   العمل  صاحب  اسم   كان   وإذا   شكواك   حول 

  إذا .  الدولية  العمل  منظمة  معايير   عن  يقل   ال   ما   إلى  ترقى  أن  لها  ينبغي  ذلك،  فعلوا  إذا .  للشركات  االجتماعية  املسؤولية  باسم

 .األمر  هذا  أحمل   كنت قد. اآلن تفعل الشركات  من العديد.  لها وينبغي اآلن،  حتى  املدونة  هذه يلتزمون  ال  كانوا

 

 50  – 39 بين النتيجة كانت  إذا

  دائما   هناك  ولكن.  القائمة  العمل  وأنظمة  القوانين  معظم  تلتزم  عملك  صاحب.  الخطر  منطقة  من  للخروج  كبير  حد  الى  كنت

  والتشاور   الجيد   واالستعداد   بك،  الخاص   العمل   ظروف  حول   اإلدارة   إلى  تتحدث   كنت   القادمة  املرة   في   حتى.  للتحسين  مجاال

        . املرجعية  باعتبارها DecentWorkCheck هذه

  النتائج


