مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 77/40
ب�إ�صدار قانون تعوي�ض �إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية
نحن قابو�س بن �سعيد

�سلطان عمان

بعـ ــد االط ــالع على قانـ ــون تنظي ــم اجلهـ ــاز الإداري للدولـ ــة رق ـ ــم  26ل�سنـ ــة  75والقان ــون
رقم  76/13املعدل له ،
وبعد االطالع على قانون العمل رقم  34ل�سنة ، 1973
وبناء على ما عر�ضه وزير ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،
وبعد ا�ستطالع ر�أي ديوان الت�شريع .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي نظام تعوي�ض �إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية ب�أحكام القانون املرافق .
املــادة الثانية
يلغى كل ن�ص يخالف �أحكام القانون املذكور �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثة
ين�شر هذا القانون فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ ن�شره .
حــرر فـي  26 :من جمادى الأوىل �سنة 1397هـ
املـوافـــــق  14 :من مايــــــــــــــــــــــــو �سنة 1977م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

الباب الأول
تعاريف وجمال التطبيق
املــادة ( ) 1
عند تطبيق �أحكام هذا القانون يق�صد :
�أ  -احلكومة :
حكومة �سلطنة عمان .
ب  -الوزارة :
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل .
ج  -الوزير :
وزير ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل .
د  -مدير العمل واملوظفون الر�سميون :
مدير العمل واملوظفون الر�سميون املعينون لهذا الغر�ض من قبل حكومة �سلطنة عمان .
هـ � -صاحب العمل :
كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي ي�ستخدم عامال �أو �أكرث لقاء �أجر �أيا كان نوعه .
و  -العامل :
كل ذكر �أو �أنثى يعمل لقاء �أجر �أيا كان نوعه لدى �صاحب عمل وحتت �إدارته و�إ�شرافه �سواء
كان ذلك العمل يدويا �أو خالفه .
ز  -العمل العر�ضي :
العمل امل�ؤقت الذي ال يدخل بطبيعته فيما يزاوله �صاحب العمل من ن�شاط اقت�صادي �أو الذي
ال ت�ستغرق مدته �أكرث من ثالثة �أ�شهر .
ح  -العمل اخلارجي :
كل عامل تعطى له الأ�شياء �أو املواد لتنظيفها �أو غ�سلها �أو تغيريها �أو زخرفتها �أو �إكمالها
�أو �إ�صالحها �أو جتهيزها للبيع فـي منزله �أو فـي مكان �آخر بدون رقابة من �صاحب العمل
الذي �أعطى له تلك الأ�شياء �أو املواد .
ط  -العامل حتت التمرين :
كل عامل ال يزال فـي طور الإعداد والتدريب .
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ي  -احلرف الب�سيطة :
هي كل �صناعة �أو مهنة �أو جتارة ي�شتغل فيها �صاحبها بنف�سه بدون �أن يكون حتت �إدارة
�صاحب عمل �آخر وبدون �أن يكون لديه �أكرث من ع�شرة عمال ما عدا �أفراد �أ�سرته املقيمني
معه .
ك  -ال�سنة :
 365يوما تبد�أ من تاريخ التعاقد ما مل ين�ص على خالف ذلك .
ل  -ال�شهر :
 30يوما ما مل ين�ص على خالف ذلك .
م  -خدم املنازل :
الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون داخل البيوت �أو خارجها كال�سواق واملربني والطباخ والب�ستاين
واحلار�س الذين ميكنهم بطبيعة عملهم االطالع على �أ�سرار خمدوميهم .
ن  -التعوي�ض :
هو املبلغ الواجب دفعه كتعوي�ض مبوجب �أحكام هذا القانون .
�س  -املعولني :
هم �أفراد العائلة كزوجة �أو زوجات العامل و�أوالده  .ووالديه و�أقربائه و�أفراد �أ�سرته كما هم
معرفني فـي الفقرة الفرعية (ع) من هذه املادة والذين ذكرهم العامل عند بدء ا�ستخدامه
مع �صاحب العمل �أو فيما بعد ب�أنه كان يعولهم والذين كانوا عالة على ك�سبه كليا �أو جزئيا
وقت وقوع احلادثة امل�سببة للوفاة .
ع � -أفراد العائلة :
بالن�سبة للم�سلم تعني �أفراد العائلة طبقا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية وبالن�سبة لغري
امل�سلم يراعى قانون الأحوال ال�شخ�صية الذي يتبعه .
ف  -امل�ؤمن :
ي�شمل �أية جمعية ت�أمني �أو �شركة �أو املوقع على �صك ال�ضمان الذي وافقت عليه الوزارة
وذلك من �أجل �أغرا�ض هذا القانون .
�ص  -اللجنة الطبية :
هي �أية جلنة تعينها احلكومة لبحث الأمور الطبية طبقا لهذا القانون .
ق  -الطبيب املحرتف :
�أي �شخ�ص م�ؤهل ملمار�سة مهنة الطب وجمازا له من قبل احلكومة فـي مزاولة التطبيب
فـي ال�سلطنة .
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ر  -العجز اجلزئي امل�ستدمي :
هو العجز الذي ت�سببه الإ�صابة �أو مر�ض مهني والذي ترى اللجنة الطبية �أنه نتج عنه
نق�ص م�ستدمي فـي مقدرة العامل على الك�سب .
�ش  -العجز الكلي امل�ستدمي :
هو العجز الذي ت�سببه الإ�صابة �أو مر�ض مهني والذي ترى اللجنة الطبية �أنه نتج عنه
فقدان تام م�ستدمي للمقدرة على الك�سب وحيث تكون الن�سبة �أو جمموع ن�سب فقدان
املقــدرة على الك�ســب كمــا هـو مبيـن باجلـدول رقـم ( )1امللحـق بهـذا القانـون مائـة فـي املائة
�أو �أكرث .
ت  -العجز امل�ؤقت :
هو العجز الكلي �أو اجلزئي الذي ت�سببه �إ�صابة �أو مر�ض مهني وي�ضطر العامل للغياب عن
عمله �أو يقلل من مقدرته على الك�سب ب�صفة م�ؤقتة .
ث  -املحاكم املنا�سبة لأغرا�ض هذا القانون :
املحكمة ال�شرعية فـي ق�ضايا الإرث وحمكمة املرور فـي ق�ضايا ال�سري وحمكمة العمل فـي
ق�ضايا العمل عند �إن�شائها .
وللوزير �أو من ينتدبه �أن يتوىل البت فـي ق�ضايا العمل حتى يتم �إن�شاء حمكمة العمل .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا القانون على جميع العاملني مبا فيهم من يعملون حتت التمرين فيما
عدا :
�أ �	-أفراد اجلي�ش وال�شرطة .
ب  -عمال احلكومة والبلديات .
ج  -الأ�شخا�ص الذين يكون ا�ستخدامهم ذا طبيعة عر�ضية .
د  -العمال اخلارجيون .
هـ �	-أع�ضاء �أ�سرة �صاحب العمل ال�ساكنون معه واملعولون وذلك فيما يتعلق بالأعمال
التي ي�ؤدونها حل�سابه .
و  -خدم املنازل .
ز  -عمال الزراعة .
ح  -العمال العاملون فـي احلرف الب�سيطة .
ط  -املنتفعون بنظام خا�ص ال يقل فـي مزاياه عما يقرره هذا القانون .
ي �	-أي فئة من العمال ترى احلكومة بعد م�شاورات يجريها الوزير �أو ممثله مع
ممثلي تلك الفئة من العمال و�أ�صحاب الأعمال ا�ستثنائهم من �أحكام هذا القانون .
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املــادة ( ) 3
على �أ�صحاب الأعمال �أن ي�ؤمنوا على �أنف�سهم والعاملني لديهم لدى م�ؤمنني معتمدين
�ضد �أية م�س�ؤولية قد يتحملونها نتيجة تطبيق �أحكام هذا القانون  .وعلى الوزير �أن يحدد
بقرار منه �أ�صحاب الأعمال الذين ي�شملهم الت�أمني ح�سب عدد العمال الذين ي�ستخدمونهم .
املــادة ( ) 4
�إذا تعاقد �أحد �أ�صحاب الأعمال مع �أحد امل�ؤمنني املعتمدين ب�صدد م�س�ؤوليته جتاه عماله
املرتتبة على هذا القانون ف�إن م�س�ؤولية �صاحب العمل جتاه عماله تنتقل �إىل امل�ؤمن ويكون
للعامل �أو ورثته حق الرجوع �إىل امل�ؤمن مبا�شرة فيما ي�ستحقه العامل من تعوي�ض .
املــادة ( ) 5
يجري تقدير درجة العجز املتخلف عن الإ�صابة بعد ثبوته وكذا فح�ص امل�صابني مبعرفة
جلنة طبية �أو �أكرث ت�شكل بوزارة ال�صحة لأغرا�ض تنفيذ هذا القانون وتت�ألف من ثالثة
�أطباء حمرتفني على الأقل .
املــادة ( ) 6
يحت�سب التعوي�ض الذي ي�ستحقه العامل طبقا لأحكام هذا القانون على �أ�سا�س ما يتقا�ضاه
العامل من راتب �أ�سا�سي وعالوة تكاليف املعي�شة (�إن وجدت) وقت وقوع احلادثة التي
ن�ش�أت عنها الإ�صابة .
ف�إذا ا�ستخدم العامل على �أ�سا�س الراتب ال�شهري ف�إن �أجره ال�شهري الذي يحت�سب على
�أ�سا�سه التعوي�ض يكون م�ساويا للراتب الأ�سا�سي ل�شهر واحد م�ضافا �إليه عالوة تكاليف
املعي�شة (�إن وجدت) .
وبالن�سبة للعمال الذين يتقا�ضون �أجورهم بالأ�سبوع �أو باليوم يكون ح�ساب متو�سط الأجر
اليومي على �أ�سا�س ما تقا�ضاه العامل من راتب �أ�سا�سي وعالوة تكاليف املعي�شة (�إن وجدت)
عن �أيام العمل الفعلية فـي ال�سنة الأخرية مق�سوما على عدد هذه الأيام .
املــادة ( ) 7
لي�س فـي هذا القانون ما مينع �صاحب العمل من االتفاق مع العمال �أو القيام مب�شروع
يح�صل مبوجبه العمال على معدالت �أو مدفوعات تعوي�ض تكون �أكرث نفعا �أو على منافع
�أكرث فائدة مما هي مقررة فـي هذا القانون �شريطة موافقة الوزارة على ذلك امل�شروع
�أو ذلك االتفاق  .وفـي هذه احلالة تعترب تلك املعدالت �أو املدفوعات �أو املنافع املمنوحة
مبوجب ذلك امل�شروع �أو االتفاق بديال عن تلك املقررة فـي هذا القانون .
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املــادة ( ) 8
يجوز ل�صاحب العمل والعامل �أن يتفقا كتابة ومبوافقة مدير العمل على ما ي�أتي :
�أ  -حتديد مبلغ التعوي�ض الدوري الذي يدفعه �صاحب العمل .
ب �	-إبدال م�س�ؤولية �صاحب العمل بدفع مبلغ �إجمايل لت�سوية كاملة .
وي�شرتط ل�صحة هذا االتفاق :
أ� �	-أال يقل التعوي�ض املتفق عليه عن مبلغ التعوي�ض الواجب دفعه مبوجب �أحكام
هذا القانون .
ب �	-أن يوقع كال الطرفني على هذا االتفاق .
ج �	-إذا مل يكن العامل قادرا على قراءة اللغة التي كتب بها هذا االتفاق فيجب �أن
يحمل االتفاق ت�صديقا ب�إم�ضاء �شخ�ص م�س�ؤول .
و�أي اتفاق يتم فـي هذا ال�ش�أن يعترب مبثابة حكم �صادر من املحكمة املخت�صة � .إال �أنه يجوز
لأي من الطرفني �أن يطلب من املحكمة املخت�صة خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ توقيع
االتفاق �إلغاءه وذلك �إذا اثبت :
أ� �	-أن مبلغ التعوي�ض املتفق عليه يقل عن مبلغ التعوي�ض املن�صو�ص عليه فـي هذا
القانون .
ب � -أن االتفاق قد مت وكان هناك جهل �أو خط�أ فـي معرفة الطبيعة احلقيقية للإ�صابة .
ج �	-أن االتفاق قد مت عن طريق التدلي�س �أو حتت ت�أثري ال مربر فيه �أو بوا�سطة �أية
و�سيلة غري م�شروعة .
وللمحكمة فـي الأحوال املتقدمة �أن ت�صدر احلكم الذي تراه عادال فـي مثل تلك الظروف .
املــادة ( ) 9
يقع باطال كل �شرط �أو م�صاحلة �أو �إبراء عن احلقوق النا�شئة عن هذا القانون �إذا كانت
تخالف �أحكامه ويكون ال�شرط �أو امل�صاحلة �أو الإبراء �صحيحا � ،إذا كان �أكرث فائدة للعامل .
الباب الثاين
فـي تعريف الإ�صابة والتبليغ عنها
املــادة ( ) 10
تعترب �إ�صابة عمل فـي تطبيق �أحكام هذا القانون :
أ�  -الإ�صابة الناجتة عن حادث �أثناء ت�أدية العمل �أو ب�سببه �شريطة �أال تكون ب�سبب
العمد �أو الإ�صابة ب�أحد الأمرا�ض املهنية املبينة فـي اجلدول رقم ( )2امللحق بهذا
القانون .
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ب  -الإ�صابة التي تقع ب�سبب �أو �أثناء قيام العامل لدرء خطر �أو �إ�سعاف �أو حماية
�أ�شخا�ص معر�ضني خلطر فـي العمل �أو ليحول �أو ليقلل من �ضرر ج�سيم ملمتلكات
�صاحب العمل .
ج  -الإ�صابة التي تقع للعامل �أثناء ذهابه من مقر �إقامته ب�سلطنة عمان �إىل عمله
�أو عودته منه ب�شرط �أن يكون فـي الأوقات املحددة للذهاب واالن�صراف و�أن يكون
الذهاب واالن�صراف دون توقف �أو تخلف �أو انحراف عن الطريق الطبيعي واملبا�شر .
املــادة ( ) 11
على العامل امل�صاب �أن يبلغ �صاحب العمل �أو مندوبه ب�أي حادث يكون �سببا فـي �إ�صابته
والظروف التي وقع فيها متى �سمحت حالته بذلك على �أن يكون فـي مدة ال جتاوز ثالثني
يوما من تاريخ وقوع احلادث .
ويعترب �صاحب العمل ب�أنه قد �أبلغ باحلادث وذلك فـي الأحوال الآتية :
�أ �	-إذا توفـى العامل فـي �أو حول بناية ي�ستعملها �صاحب العمل �أو تابعة ملهنته �أو فـي
�أي مك ــان كــان العام ــل وقـت وقـوع احلـادث يعمـل فيـه حتـت �إ�شـراف �صاحـب العمـل
�أو �أي �شخ�ص �آخر م�س�ؤول جتاه �صاحب العمل .
ب �	-إذا عولــج العامــل �أو قدمـت �إليـه الإ�سعافــات الأوليـة مـن �أي نـوع فـي مكـان احلـادث
�أو فـي حمل ي�ستعمله �صاحب العمل �أو حتت �إ�شرافه .
ج �	-إذا كان �صاحب العمل �أو �أي �شخ�ص م�س�ؤول جتاهه قد �أحيط علما باحلادث من
�أي م�صدر فـي خالل املدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة الأوىل من هذه املادة .
املــادة ( ) 12
على �صاحب العمل �أو امل�شرف على العمل �أن يبلغ كال من دائرة العمل وال�شرطة عن كل
�إ�صابة عمل تقع بني عماله خالل �أربع وع�شرين �ساعة من علمه بوقوعها و�أن ي�سلم العامل
امل�صاب �أو ملرافقه �صورة من هذا الإخطار .
ويجب �أن يت�ضمن الإخطار ا�سم العامل وعنوانه وموجزا عن احلادث وظروفه ونوع الإ�صابة
واجلهة التي نقل �إليها امل�صاب للعالج وكذا �أ�سماء وعناوين �أي من �أقاربه املعروفني ومعدل
�أجره فـي يوم وقوع احلادث ويكون الإخطار وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغر�ض .
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املــادة ( ) 13
جتري اجلهة القائمة ب�أعمال التحقيق حتقيقا فـي كل بالغ يقدم �إليها ويبني فـي التحقيق
ظروف احلادث بالتف�صيل ويثبت فيه �أقوال ال�شهود كما يو�ضح به ب�صفة خا�صة ما �إذا كان
احلادث نتيجة عمد �أو �سوء �سلوك فاح�ش ومق�صود من جانب امل�صاب ويثبت فيه كذلك
�أقوال �صاحب العمل �أو من ميثله و�أقوال امل�صاب عندما ت�سمح حالته بذلك وعلى هذه
اجلهة �إبالغ دائرة العمل فور االنتهاء من حتقيقها ب�صورة من التحقيق ولدائرة العمل �أن
تطلب ا�ستكمال التحقيق �إذا ر�أت �سببا لذلك .
املــادة ( ) 14
على �صاحب العمل الذي ح�صل �أو الذي يعترب �أنه قد ح�صل على التبليغ باحلادث �أن
يدفع للعامل فـي خالل �شهر من ح�صوله على ذلك التبليغ مبلغ التعوي�ض امل�ستحق الدفع
مبوجب �أحكام هذا القانون �أو مبوجب االتفاق الذي يتم بينه وبني العامل طبقا لأحكام
املادة ( )8و�إذا كان التعوي�ض يتعلق بالعجز امل�ؤقت فعليه �أن يوا�صل �صرف املدفوعات الدورية
التي ي�ستحقها العامل فـي يوم املعا�ش العادي �أما �إذا كانت املدفوعات تتعلق بالتعوي�ض عن
وفاة العامل فعلى �صاحب العمل �أن يدفع مبلغ التعوي�ض فـي خالل املدة املذكورة �إىل دائرة
العمل لتوزيعه على املعولني .
ف�إذا مل يرتك العامل �أيا ممن يعولهم التزم �صاحب العمل فـي هذه احلالة بدفع م�صاريف
دفن العامل املتوفى و�أية م�صاريف �أخرى وذلك طبقا ملا يقرره الوزير فـي هذا ال�ش�أن .
الباب الثالث
فـي العالج الطبي وقواعد التعوي�ض
املــادة ( ) 15
على �صاحب العمل �أن يقدم الإ�سعافات الأولية للم�صاب ولو مل متنعه الإ�صابة عن مبا�شرة
عمله و�أي نزاع حول نوع وكفاية الإ�سعاف املقدم تخت�ص بنظره اللجنة الطبية امل�شكلة
طبقا لأحكام املادة ( )5من هذا القانون .
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املــادة ( ) 16
�إذا �أعطى العامل �صاحب العمل تبليغا بالإ�صابة �أو �إذا اعترب �أن �صاحب العمل قد �أحيط
علما بذلك ف�إنه يجوز ل�صاحب العمل �أن يطلب من العامل فـي خالل �سبعة �أيام من تاريخ
التبليغ الك�شف عليه من قبل طبيب حمرتف على نفقة �صاحب العمل ف�إذا كان العامل
غري قادر على زيارة الطبيب املحرتف الذي عينه �صاحب العمل فعليه تبليغ ذلك ل�صاحب
العمل وعلى الطبيب املحرتف فـي هذه احلالة حتديد وقت ومكان منا�سبني لإجراء
الك�شف الطبي على العامل � .أو االنتقال �إىل مقر �إقامة العامل على نفقة �صاحب العمل �إذا
كانت �إ�صابة العامل متنعه عن احلركة  ،وعلى العامل �أن يتبع تعليمات العالج الذي يعده
له الطبيب املحرتف و�أن يقدم نف�سه للك�شف الطبي من وقت لآخر كلما طلب منه ذلك .
املــادة ( ) 17
يلتــزم �صاح ــب العمــل فـي حالــة �إ�صابــة العامــل بدفـع جميــع نفقـات العــالج �إىل �أن ي�شفــى
�أو يثبت عجزه .
املــادة ( ) 18
يق�صد بالعالج ما ي�أتي :
�أ  -خدمات الأطباء الأخ�صائيني .
ب  -الإقامة فـي امل�ست�شفيات والرعاية الطبية املنزلية عند االقت�ضاء .
ج �	-إجراء العمليات اجلراحية و�صور الأ�شعة وغريها من البحوث الطبية .
د � -صرف الأدوية الالزمة للعالج .
هـ  -مبا�شرة وتوفري اخلدمات الت�أهيلية الالزمة مبا فـي ذلك الأطراف ال�صناعية
والأجهزة التعوي�ضية والعالج الطبيعي طبقا ملا تقرره اللجنة الطبية .
و  -نفقات االنتقال التي يتطلبها انتقال امل�صاب وكذلك نفقات انتقال الطبيب الذي
يعينه ملعاجلة العامل امل�صاب .
املــادة ( ) 19
مع مراعاة �أحكام املادة ( )31من هذا القانون �إذا ق�صر العامل فـي تقدمي نف�سه للفح�ص
الطبي فيجوز ل�صاحب العمل وقف �صرف �أي مدفوعات تكون م�ستحقة للعامل طبقا
لأحكام هذا القانون على �أن ي�ست�أنف �صرفها مبجرد �إمتام الفح�ص الطبي وال يجوز
للعامل املطالبة مبا كان ي�ستحقه عن املدة التي �أوقف فيها ال�صرف .
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وال تعترب الوفاة ناجتة عن �إ�صابة عمل وال يدفع عنها �أي تعوي�ض �إذا ثبت �أن الوفاة حدثت
نتيجة لتق�صري العامل فـي تقدمي نف�سه للفح�ص الطبي �أو للعالج �أو لتجاهله لتعليمات
الطبيب املعالج و�أن هذا التق�صري �أو التجاهل كان هو ال�سبب املبا�شر للوفاة .
املــادة ( ) 20
يلتزم �صاحب العمل فح�ص العاملني املعر�ضني للإ�صابة ب�أحد الأمرا�ض املبينة باجلدول
رقم ( )2امللحق بهذا القانون وذلك فـي �أوقات دورية يحددها الوزير ويبني فـي هذا القرار
ال�شروط والأو�ضاع التي يجب �أن يجري عليها الفح�ص الطبي .
وعلى الطبيب املخت�ص �أن يخطر الوزارة بحاالت الأمرا�ض املهنية التي تظهر بني العاملني
وحاالت الوفاة النا�شئة عنها .
الباب الرابع
فـي التعوي�ض عن حوادث العمل
املــادة ( ) 21
�إذا ن� أش� عن الإ�صابة وفاة العامل �أو �أ�صبح ب�سببها عاجزا عجزا دائما �أو م�ؤقتا كليا �أو جزئيا
ف�إن على �صاحب العمل �أن يدفع تعوي�ضا �إىل �أو ملنفعة معوليه �أو �إىل �أو ملنفعة العامل .
املــادة ( ) 22
�إذا ن�ش�أ عن الإ�صابة عجز كلي م�ستدمي ا�ستحق العامل تعوي�ضا يطابق املبلغ املذكور فـي
املــادة ( )32من هذا القانون .
املــادة ( ) 23
�إذا ن� أش� عن الإ�صابة عجز جزئي م�ستدمي ا�ستحق العامل تعوي�ضا يقدر بن�سبة مئوية من
التعوي�ض الواجب دفعه فـي حالة العجز الكلي امل�ستدمي  .وتقدر ن�سبة العجز اجلزئي
امل�ستدمي وفقا للقواعد الآتية :
أ� �	-إذا كان العجز مبينا باجلدول رقم ( )1امللحق بهذا القانون روعيت الن�سب املئوية
من درجة العجز اجلزئي املبينة به .
ب �	-إذا مل يكن العجز مما ورد باجلدول املذكور فتقدر ن�سبته بن�سبة ما �أ�صاب العامل
من عجز فـي قدرته على الك�سب على �أن تو�ضح تلك الن�سبة فـي تقرير اللجنة
الطبية امل�شار �إليها فـي املــادة ( )5من هذا القانون .
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املــادة ( ) 24
�إذا ن�ش�أ عن الإ�صابة عجز م�ؤقت ا�ستحق العامل مدفوعات دورية تدفع له فـي يوم املعا�ش
العادي وذلك �إىل �أن ت�ستقر حالته �أما بال�شفاء �أو بعجزه عجزا دائما كليا �أو جزئيا ب�شرط
�أال جتاوز املدة التي ت�صرف فيها تلك املدفوعات �سنة واحدة وتكون م�ساوية للراتب
الأ�سا�سي وعالوة تكاليف املعي�شة (�إن وجدت) عن ال�ستة �شهور الأوىل وم�ساوية لن�صف
الراتب الأ�سا�سي وعالوة تكاليف املعي�شة (�إن وجدت) عن املدة الباقية .
املــادة ( ) 25
�إذا اعترب العجز م�ؤقتا وقررت اللجنة الطبية بعد ذلك ب�أنه عجز م�ستدمي فعلى اللجنة
الطبية �أن تقدر درجة العجز امل�ستدمي املتخلف عن تلك الإ�صابة وي�ستحق العامل فـي هذه
احلالة التعوي�ض الذي يقرره القانون .
املــادة ( ) 26
�إذا قررت اللجنة الطبية �أن العامل امل�صاب بعجز م�ؤقت قادر جزئيا على القيام بعمل فـي
نف�س الوظيفة التي كان يعمل بها عند وقوع احلادثة �أو فـي وظيفة تختلف عنها فعلى
�صاحب العمل �أن يعر�ض على العامل العمل الذي ينا�سب حالته وي�ستطيع القيام به
ج�سمانيا وله فـي �سبيل ذلك �إعادة تقدير قدرة العامل على القيام بالعمل الذي كان يعادل
الراتب الأ�سا�سي الذي كان يح�صل عليه عند وقوع احلادث ف�إذا مل يكن العامل قادرا على
القيام بعمل على م�ستوى عمله ال�سابق فعند ذلك يحق ل�صاحب العمل منح العامل الراتب
الذي يتفق مع العمل امل�سند �إليه والذي روعي فيه قدرته الناق�صة على �أداء عمله الأ�صلي
ف�إذا رف�ض العامل هذا العر�ض فيجوز ل�صاحب العمل �أن ينهي خدمته و�أن ي�صرف له
املدفوعات الدورية �أو التعوي�ض الذي ي�ستحقه طبقا لأحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 27
على العامل الذي يح�صل على مدفوعات دورية بالتطبيق لأحكام املادة ( )24من هذا
القانون ويعتزم مغادرة �سلطنة عمان لأجل الإقامة فـي اخلارج �أن يخطر �صاحب العمل
بذلك فـي مدة ال جتاوز ثالثني يوما قبل تاريخ املغادرة وعلى �صاحب العمل فـي هذه
احلالة �أن يتفق مع العامل على �إيفائه حقوقه �أما باال�ستمرار فـي دفع املدفوعات الدورية
املذكورة �أو دفع مبلغ �إجمايل ب�شرط �أال يقل املبلغ املتفق عليه م�ضافا �إليه املدفوعات التي
�صرفت للعامل عن املبلغ الإجمايل الذي يجب دفعه مبوجب �أحكام املادتني ( )22و ()23
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من هذا القانون  .ف�إذا غادر العامل ال�سلطنة دون �إخطار �صاحب العمل بذلك ف�أنه ال يكون
م�ستحقا لأية مدفوعات �أثناء مدة غيابه خارج ال�سلطنة و�إذا زادت مدة الغياب بدون �سبب
ا�ضطراري عن �ستة �أ�شهر �سقط حقه فـي املطالبة ب�أية مدفوعات .
املــادة ( ) 28
�إذا ن� أش� عن الإ�صابة فقدان كلي �أو جزئي م�ستدمي جلزء �أو �أكرث من �أحد �أع�ضاء اجل�سم
قدرت الن�سبة املئوية لدرجة العجز فـي حدود الن�سبة املقررة لفقد ذلك الع�ضو وال يجوز
ب�أي حال من الأحوال �أن تتعداها .
املــادة ( ) 29
�إذا ن� أش� عن الإ�صابة ت�شويه بدين م�ستدمي بحيث يقلل من قدرة العامل العادية على
الك�سب فيحق للعامل �أن يطالب بالتعوي�ض عن ذلك الت�شويه على �أ�سا�س الن�سبة التي
تقررها اللجنة الطبية املخت�صة �أو االتفاق الذي يتم بني العامل و�صاحب العمل فـي هذا
ال�ش�أن .
املــادة ( ) 30
�إذا ن�ش�أ عن الإ�صابة وفاة العامل وزع مبلغ التعوي�ض على املعولني بوا�سطة املحكمة ال�شرعية
�إذا كان العامل املتوفى عمانيا م�سلما �أما �إذا كان العامل عمانيا وغري م�سلم فيكون توزيع
التعوي�ض طبقا لقانون الأحوال ال�شخ�صية الذي يتبعه  .و�إذا كان العامل املتوفى غري
عماين ي�سلم مبلغ التعوي�ض �إىل ممثل الدولة املعتمد فـي ال�سلطنة التي يتبعها العامل
املتوفى � ،أو لوزارة اخلارجية فـي حالة عدم وجود ممثل معتمد .
املــادة ( ) 31
ال ي�ستحق العامل التعوي�ض فـي احلاالت الآتية :
أ� �	-إذا كانت الوفاة �أو العجز ناجتا عن �إ�صابة النف�س عمدا .
ب �	-إذا حدثت الإ�صابة ب�سبب �سلوك فاح�ش ومق�صود من جانب العامل .
ويعترب فـي حكم ذلك :
 - 1كل فعل ي�أتيه العامل حتت ت�أثري اخلمر �أو املخدرات .
 - 2كل خمالفة �صريحة لتعليمات الوقاية املعلقة فـي �أمكنة ظاهرة فـي حمل العمل .
�	- 3إذا كانت الوفاة �أو العجز ناجتا عن �إ�صابة �شخ�صية وذكر العامل فـي �أي وقت
ل�صاحب العمل �أنه غري م�صاب �أو مل ي�صب قبل ذلك مبثل تلك الإ�صابة �أو ما
ي�شبهها وهو يعلم �أن ذلك البيان غري �صحيح .
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املــادة ( ) 32
�إذا ن�ش�أت عن الإ�صابة وفاة العامل �أو �إ�صابته بعجز كلي دائم ف�إن مقدار التعوي�ض الواجب
دفعه ملن يعولهم يجب �أن يكون � 36ضعفا لراتبه ال�شهري الأ�سا�سي م�ضافاً �إليه عالوة
تكاليف املعي�شة (�إن وجدت) بحيث ال يقل عن ( )1300ريال وال يزيد عن ( )2400ريال .
الباب اخلام�س
فـي التعوي�ض عن �أمرا�ض املهنة
املــادة ( ) 33
يعترب مر�ضا مهنيا كل مر�ض وارد باجلدول رقم ( )2امللحق بهذا القانون �إذا �أ�صيب به
العامل �أثناء عمله فـي ال�صناعات �أو املهن التي ت�ؤدي �إىل هذه الإ�صابة .
املــادة ( ) 34
يلتزم �صاحب العمل بدفع تعوي�ضات للعمال الذين ي�صيبهم العجز ب�سبب �أمرا�ض املهنة �أو
ملن يعولهم فـي حالة وفاة ه�ؤالء العمال .
ويجب �أال تقل قيمة التعوي�ض عما هو من�صو�ص عليه فـي هذا القانون ب�ش�أن تعوي�ض
الأ�ضرار الناجتة عن حوادث العمل .
املــادة ( ) 35
عند وجود جهاز طبي لدى �صاحب العمل ف�إن هذا اجلهاز يلتزم فـي حالة اكت�شاف �أحد
الأمرا�ض املهنية املبينة باجلدول رقم ( )2املحلق بهذا القانون ب�أن يخطر دائرة العمل
و�صاحب العمل فورا ب�شهادة منه يبني فيها ا�سم املر�ض واملهنة �أو ال�صناعة التي يعمل فيها
العامل .
املــادة ( ) 36
يحق للعامل امل�صاب مبر�ض مهني �أو ملعوليه فـي حالة وفاته �أن يطالبوا بالتعوي�ض وذلك
�إذا �شهد طبيب حمرتف :
أ�  -ب�أن العامل ي�شكو من مر�ض من الأمرا�ض املبينة باجلدول رقم ( )2امللحق بهذا
القانون و�أنه �أ�صيب بعجز نتيجة لهذا املر�ض �أو �أن وفاته نتيجة عنه �أو .
ب �	-أن املر�ض نتج �أو ينتج عن طبيعة العمل الذي ي�ؤديه العامل �أو العمل الذي عمل
فيه خالل االثني ع�شر �شهرا ال�سابقة على تاريخ وقوع الإ�صابة .
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املــادة ( ) 37
فـي حالة الإ�صابة باملر�ض املهني امل�سبب للعجز ف�إن تاريخ وقوع الإ�صابة يكون �أما تاريخ
ابتداء مدة الغياب عن العمل ب�سبب ذلك املر�ض املهني امل�صدق عليه من قبل طبيب
حمرتف �أو تاريخ ال�شهادة امل�شار �إليها فـي املادة (� )36أيهما �أ�سبق .
وفـي حالة الوفاة الناجتة عن مر�ض مهني ف�إن تاريخ وقوع الإ�صابة �أما تاريخ ابتداء مدة
الغياب عن املر�ض التي انتهى بوفاة العامل  .و�أما تاريخ ال�شهادة امل�شار �إليها فـي املادة ()36
�أيهما �أ�سبق .
املــادة ( ) 38
�إذا �أ�صيب العامل مبر�ض مهني نتيجة لعمله لدى �صاحب عمل �آخر غري �صاحب العمل
احلايل ف�إن �صاحب العمل ال�سابق يكون م�س�ؤوال عن دفع التعوي�ض للعامل ف�إذا مل ي�صل
العامل �إىل اتفاق معه فـي هذا ال�ش�أن جاز له رفع الأمر �إىل املحكمة املخت�صة .
املــادة ( ) 39
يظل �صاحب العمل م�س�ؤوال عن تنفيذ �أحكام هذا الباب خالل �سنة ميالدية من تاريخ
انتهاء خدمة العامل �إذا ظهرت عليه �أعرا�ض مر�ض مهني خالل هذه املدة �سواء كان
العامل بال عمل �أو كان ي�شتغل فـي �صناعة ال ين� أش� عنها هذا املر�ض .
الباب ال�ساد�س
�أحكام عامة
املــادة ( ) 40
�إذا تعاقد �صاحب العمل مع �صاحب عمل �آخر على تنفيذ كل �أو بع�ض �أعماله ف�إن �صاحب
العمل الآخر يكون حينئذ م�س�ؤوال عن دفع التعوي�ض عن العجز �أو الوفاة طبقا لأحكام هذا
القانون وذلك �إىل �أو ملنفعة �أي عامل ي�ستخدم فـي ذلك العمل �أو �إىل �أو ملنفعة من يعولهم
ذلك العامل ح�سبما يق�ضي به احلال .
ف�إذا ثبت �أن الإ�صابة التي �أدت �إىل العجز �أو الوفاة نتجت من �أو ن�سبت �إىل �إهمال �أو خط�أ
�صاحب العمل الأ�صلي �أو �صاحب العمل الآخر التزم �صاحب العمل الأ�صلي �أو �صاحب
العمل الآخر بدفع التعوي�ض للعامل طبقا لأحكام هذا القانون  .و�أي نزاع فـي هذا ال�ش�أن
تخت�ص بنظره املحكمة املخت�صة ويكون حكمها نهائيا وملزما جلميع �أطراف النزاع .
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املــادة ( ) 41
�إذا قدم العامل امل�صاب طلبا ب�ش�أن �صرف مبلغ التعوي�ض امل�ستحق له فيجب �أن يقدم الطلب
فـي مدة ال جتاوز اثنى ع�شرة �شهرا من تاريخ وقوع الإ�صابة ف�إذا توفى العامل فيجب �أن
يقدم الطلب من املعولني فـي مدة ال جتاوز اثنى ع�شرة �شهرا من تاريخ الوفاة و�إال �سقط
حق العامل �أو املعولني فـي املطالبة بالتعوي�ض .
املــادة ( ) 42
ال مينع من الوفاء بجميع م�ستحقات العامل حل املن�ش�أة �أو ت�صفيتها �أو �إغالقها �أو ادجمها
فـي غريها �أو انتقالها بالإرث �أو الو�صية �أو الهبة �أو البيع �أو غري ذلك من الت�صرفات .
ويكـ ــون اخلـل ــف م�س ـ ـ�ؤوال بالت�ضام ــن مع �أ�صحـ ــاب الأعمـ ــال ال�سابقيـ ــن عن تنفيذ جميــع
االلتزامات امل�ستحقة عليهم للعمال امل�صابني  .على �أنه فـي حالة �أيلولة املن�ش�أة بالإرث
فتكون م�س�ؤولية اخللــف الت�ضامني ــة فـي ح ــدود مــا �آل �إلي ــه مــن تركــة  .ويكــون للمبالــغ
امل�ستحقــة للعامــل �أو للمعولني مبقت�ضى �أحكام هذا القانون امتياز على جميع �أموال
�صاحب العمل من عقار ومنقول وت�ستوفـى مبا�شرة قبل �أي ديون �أخرى .
املــادة ( ) 43
ال يجوز احلجز على التعوي�ض �أو حتويله لأي �شخ�ص �آخر كما ال يجوز عمل مقا�صة فـي
�أية ق�ضية متعلقة بذلك التعوي�ض .
املــادة ( ) 44
�إذا حدث نزاع ب�صدد امل�س�ؤولية فـي دفع التعوي�ض �أو مبلغ التعوي�ض �أو �أي نزاع �آخر ومل
ي�سو هذا النزاع عن طريق االتفاق بني الأطراف املعنية جاز لأي من مدير العمل �أو �صاحب
العمل �أو العامل �أو املعولني �أو امل�ؤمن �أن يطلب من املحكمة املخت�صة ت�سوية هذا النزاع .
وكل طلب فـي هذا ال�ش�أن يجب تقدميه فـي خالل ثالثني يوما من تاريخ حدوث النزاع ما
مل ترى املحكمة املخت�صة �أن هناك �سببا معقوال يربر عدم �سبق تقدمي الطلب خالل املدة
املذكورة .
و�أي حكم ت�صدره املحكمة املخت�صة فـي �ش�أن هذا النزاع يكون نهائيا وملزما جلميع
الأطراف .
املــادة ( ) 45
يكون ملن تندبه الوزارة من موظفيها احلق فـي دخول حمال العمل فـي مواعيد العمل
املعتادة لإجراء التحريات الالزمة واالطالع على ال�سجالت والدفاتر والأوراق وامل�ستندات
وامللفات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون .
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الباب ال�سابع
العقوبات
املــادة ( ) 46
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر يعاقب بالعقوبات املن�صو�ص
عليها فـي املواد التالية عن اجلرائم امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 47
يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز �شهرا واحدا وبغرامة ال تتجاوز ( )500ريال كل من يخالف
�أحكام املادة الثالثة من هذا القانون .
املــادة ( ) 48
كل �صاحب عمل �أو وكيله �أو نائبه ميتنع عن تقدمي الت�سهيالت الالزمة �أو عن تقدمي
بيانات �أو معلومات �صحيحة للموظفني الر�سميني يعاقب بغرامة ال جتاوز ( )500ريال
وت�ضاعف العقوبة عند التكرار .
املــادة ( ) 49
كل �شخ�ص يعرقل �أو يعطل عمدا �أحد املوظفني الر�سميني فـي ممار�سة �سلطاتهم �أو �إجناز
�أي واجب خمول لهم �أو مفرو�ض عليهم يعاقب بغرامة ال جتاوز ( )200ريال �أو احلب�س
مدة ال جتاوز �شهرا واحدا وت�ضاعف العقوبة عند التكرار .
املــادة ( ) 50
مت �إلغاء هذه املادة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم (. )77/66
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اجلداول امللحقة بالقانون
جدول رقم ()1
تقدير درجات العجز فـي حاالت الفقد الع�ضوي
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

العجز املتخلف
برت الذراع الأمين �إىل الكتف
برت الذراع الأمين �إىل ما فوق الكوع
برت الذراع الأمين حتت الكوع
برت الذراع الأي�سر �إىل الكتف
برت الذراع الأي�سر �إىل ما فوق الكوع
برت الذراع الأي�سر حتت الكوع
برت ال�ساق فوق الركبة
برت ال�ساق حتت الركبة
ال�صمم الكامل
فقد العينني
فقد العني الواحدة

 12برت الإبهام
برت ال�سالمية الطرفية للإبهام
13
14
15
16

برت ال�سبابة
برت ال�سالمية الطرفية لل�سبابة
برت ال�سالميتني الطرفية والو�سطى لل�سبابة
برت الو�سطى
برت ال�سالمية الطرفية للو�سطى
برت ال�سالميتني الو�سطى والطرفية للو�سطى
برت �أ�صبع بخالف ال�سبابة والإبهام والو�سطى
برت ال�سالمية الطرفية لهذا الأ�صبع
برت ال�سالميتني الطرفيتني لهذه الأ�صابع
برت اليد عند املع�صم
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الن�سبة املئوية
لدرجة العجز
%80
%75
%65
%70
%65
%55
%65
%55
%55
%100
%40
�أمين �أي�سر
%25 %30
%15 %18
%10 %12
%5 %6
%8 %10
%8 %10
%4 %5
%6 %8
%5 %6
5 %3ر%2
%4 %5
%50 %60

تابع  :جدول رقم ()1
تقدير درجات العجز فـي حاالت الفقد الع�ضوي
ت
17
18
19
20
21
22
23
24
25

العجز املتخلف
برت القدم مع عظام الكاحل
برت القدم دون عظام الكاحل
برت ر�ؤو�س م�شطيات القدم كلها
برت الأ�صبع وامل�شطية اخلام�سة للقدم
برت �إبهام القدم وعظمة امل�شطة
برت �إبهام القدم �أو ال�سبابة
برت ال�سالمية الطرفية لإبهام القدم
برت ال�سالمية الطرفية ل�سبابة القدم
برت �أ�صبع القدم بخالف ال�سبابة والإبهام

الن�سبة املئوية
لدرجة العجز
%45
%35
%30
%10
%10
%5
%4
%3
%3

ويراعى فـي تقدير درجات العجز ما يلي :
� - 1أن تكون اجلراحة قد الـت�أمت التئاما كامال دون تخلف �أية م�ضاعفات �أو معوقات
حلركات املفا�صل املتبقية كالندبات �أو التلفيات �أو التكل�سات �أو االلتهابات �أو امل�ضاعفات
احل�سية �أو غريها وتزاد درجات العجز تبعا ملا يتخلف من هذه امل�ضاعفات .
�	- 2إذا كان امل�صاب �أع�سر قدرت درجات عجزه النا�شئة عن �إ�صابات الطرف العلوي
الأي�سر بذات الن�سب املقررة لهذا العجز فـي الطرف الأمين .
 - 3فـي حالة فقد العني الوحيدة تعترب احلالة عجزا كامال .
�	- 4إذا عجز �أي ع�ضو من �أع�ضاء اجل�سم عجزا كليا م�ستدميا عن �أداء وظيفته �أعترب
ذلك الع�ضو فـي حكم املفقود و�إذا كان العجز جزئيا قدرت ن�سبته تبعا ملا �أ�صاب
الع�ضو من عجز عن �أداء وظيفته .
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اجلدول رقم ()2
قائمة بالأمرا�ض املهنية
العمل الذي يت�ضمن
التعر�ض للخطر

الأمرا�ض املهنية

� - 1أمرا�ض الرئة النا�شئة عن اال�ستن�شاق املتكرر
لالتربة املعدنية امل�ؤدية �إىل ت�صلب �أن�سجة
الرئة (ال�سيليكوزي�س واال�سب�ستوزي�س) والدرن جميع الأعمال التي تت�ضمن التعر�ض
الرئوي ال�سليكي ب�شرط �أن يكون الت�سمم للخطر املبني .
ال�سليكي (ال�سيليكوزي�س) كامال جوهريا فـي
�أحداث العجز �أو الوفاة املرتتبة على املر�ض .
�أي عمل ي�ستدعي ا�ستعمال �أو تداول
ه ــذا العن�ص ــر �أو مركبات ــه �أو امل ـ ــواد
 - 2الت�سمم بالربيليوم �أو مركباته .
املحتوية عليه .
�أي عملي ــة ت�شم ـ ــل �إنت ـ ــاج �أو تولي ـ ــد
�أو ا�ستخدام الفو�سفور �أو مركباته
وكـ ــذا �أي عمـ ــل ي�ستدعـ ــي التع ــر�ض
 - 3الت�سمم بالفو�سفور �أو مركباته .
لغبار �أو �أبخرة الفو�سفور �أو مركباته
�أو املواد املحتوية عليه .
كل عمل ي�ستدعي حت�ضري �أو توليد
ا�ستعمال �أو تداول الكروم �أو حم�ض
 - 4الت�أثر بالكروم وما ين�ش�أ عنه من قرح وم�ضاعفاته  .الكروميك �أو كرومات �أو بيكرومات
ال�صودي ــوم �أو البوتا�سي ــوم �أو الزن ـ ــك
�أو �أي مادة يحتوي عليها .
كل عمل ي�ستدعي ا�ستعمال �أو تداول
املنجنيز �أو مركباته �أو املواد املحتوية
عليه وكذلك كل عمل ي�ستدعي
 - 5الت�سمم باملنجنيز وم�ضاعفاته .
التعـ ــر�ض لأبخـ ــرة �أو غبــار املنجنيز
�أو مركباته �أو املواد املحتوية عليه .
 - 6الت�سمم بالزرنيخ �أو مركباته وم�ضاعفاته � .أي عمليـ ـ ــة ت�شم ــل �إنتـ ــاج �أو تولي ـ ــد
�أو ا�ستخدام الزرنيخ �أو مركباته .
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تابع  :اجلدول رقم ( ) 2
العمل الذي يت�ضمن
الأمرا�ض املهنية
التعر�ض للخطر
كل عمل ي�ستدعي ا�ستعمال �أو تداول
الكربيت �أو مركباته �أو املواد املحتوية
عليه وكذا كل عمل ي�ستدعي التعر�ض
لأبخرة �أو غبار الكربيت �أو مركباته
 - 7الت�سمم بالكربيت وم�ضاعفاته .
�أو املواد املحتوية عليه وي�شمل ذلك
التعر�ض للمركبات الغازية وغري
الغازية للكربيت ..الخ .
 - 8الت�سمم مب�شتقات الهالوجني ال�سامة لاليدروكربونات جميع الأعمال التي تت�ضمن التعر�ض
للخطر املبني .
من ال�سال�سل االليفائية �أو الدهنية .
 - 9الأمرا�ض التي ي�سببها البنزين �أو م�شتقات النرتو جميع الأعمال التي تت�ضمن التعر�ض
ال�سامة واالميدو ال�سامة للبنزين �أو م�شتقاته  .للخطر املبني .
 - 10الأمرا�ض التي ت�سببها الإ�شعاعات امل�ؤينة  .كافة الأعمال التي تت�ضمن التعر�ض
لت�أثري الإ�شعاعات امل�ؤينة .
� - 11سرطان اجللد الظهاري الأويل الذي ي�سببه
الزفت �أو الغاز �أو القطران �أو البيتومني �أو كافة الأعمال التي تت�ضمن التعر�ض
الزيت املهدين �أو االنرثا�سني �أو مركبات هذه للخطر املبني .
املواد �أو منتجاتها �أو روا�سبها .
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