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قـــرار وزاري

رقــم  2015/103

با�شتثناء املوؤ�ش�شات ال�شغرية من ن�شب التعمني املقررة

وحتديــــد املهــــن والأن�شطـــة التـــي يجــــوز الت�شريــــح  بهــا 

للقــوى العاملــة غـري العمانيـة للموؤ�ش�شــات ال�شغــرية واملتو�شطــة

ا�ستنادا اإلـى قانــون العمـل ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانــي رقـم 2003/35 ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقـــــم 2004/76 بتحديــــد اخت�سا�ســـات وزارة القــــــــــوى العــاملـــــــة 

واعتمـــاد هيكلهـــا التنظيمـــي ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ت�ستثنـــى املوؤ�س�ســــات ال�سغيـــرة التـــي يتــــم تاأ�سي�سهـــا بعـــد تاريـــخ العمـــل باأحكـــام هــذا القــرار 

من ن�سب التعمني املقررة ، ملدة )2( �سنتني ، وذلك وفقا لل�سروط الآتية : 

1 - اأن تكون املوؤ�س�سة مملوكة ل�ساحــــــب العمل .

2 - اأن يكون �ساحب العمل متفرغا لإدارة املوؤ�س�سة .

3 - اأن يكـــون �ساحـــب العمــــل م�سجـــال لـــدى الهيئـــة العامـــة ل�سجـــل القــــوى العاملــــة 

ك�ساحب عمل .

املوؤ�س�ســـــات  العامــــة لتنميــــة  الهيئـــــة  لـــدى  العمــــل م�سجـــــال  يكـــــون �ساحـــب  اأن   - 4 

ال�سغرية واملتو�سطة .

5- اأن يكون �ساحب العمل موؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية .

    وبعد انق�ساء املدة امل�سار اإليها فـي هذه املــادة ، ت�سري على املوؤ�س�سة الن�سب املقررة 

للتعميــن .
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املــادة الثانيــــة

يتـــم التـــدرج فـــي تطبيـــق ن�ســـب التعميـــن املقـــررة علـــى املوؤ�س�ســات ال�سغيــرة القائمة وقت 

العمل باأحكــام هـــذا الــــقرار ، التـــي تنطبــق عليــها ال�ســروط امل�ســار اإليهــا فـي املـادة الأوىل 

من هذا القرار ، وذلك على النحو الآتي :

1 - ال�سنة الأوىل من تاريخ العمل بهذا القرار ، يتم تطبيق )25%( خم�سة وع�سرين 

باملائة من الن�سبة املقررة للتعمني .

2 - ال�سنـة الثانية من تاريخ العمل بهذا القرار ، يتم تطبيق )50%( خم�سني باملائــة 

من الن�سبة املقررة للتعمني .

3 - ال�سنة الثالثة من تاريخ العمل بهذا القرار ، يتم تطبيق )75%( خم�سة و�سبعني 

باملائة من الن�سبة املقررة للتعمني .

4 - ال�سنـــة الرابعـــة من تاريخ العمل بهــذا القـرار ، يتم تطبيـق )100%( مائة باملائــة 

من الن�سبة املقررة للتعمني .  

املــادة الثالثــــة

يجوز الت�سريح با�ستقدام القوى العاملة غري العمانية للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة ، 

التـــي تنطبـــق عليهــــا ال�ســـروط امل�ســـار اإليهـــا فـــي املــــادة الأولــى مــن هذا القرار ، و املحددة 

فـي امللحق املرفق به .

املــادة الرابعــــة

القــــوى العاملـــــة غـــيـــر العمانيـــــة للموؤ�س�ســــــات ال�سغيــــــرة  يجـــــوز الت�سريـــــح با�ستقـــــدام 

العاملــــة فــي نـ�ســـاط املقـــاولت ، التــي تنطبــق عليها ال�سروط امل�سار اإليها فـي املــادة الأوىل 

مـن هـذا القـرار ، مبا ل يزيد على )5( خم�سة عمال ، دون تقدمي اتفاقيات اأو اإباحات بناء .
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املــادة اخلام�شــــة

ي�ستثنــى املوظفـــون املتفرغـــون من اجلهات احلكومية والذين يتقا�سون معا�سا مــن اأحد 

�سناديق التقاعد من �سرط التاأمني لدى الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية . 

املــادة ال�شاد�شــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة ال�شابعــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�شـدر فـي : 11 من رجــــــــــــــب 1436هـ

املوافـــــق : 30 من ابريــــــــــــل  2015م

عبداللـه بن نا�شر بن عبداللـه البكري

                                                                        وزيـــــــــــر القـــــــوى العاملـــــــــــــــة
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ملحــق بالأن�شطــة واملهــن 

التــــــي يجـــــوز الت�شريــــــح لهــــــا 

با�شتقدام القوى العاملة غري العمانية للموؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة

الن�شـــــاط - املهنـــــةم
احلــد الأقــ�شى 

لعــدد العمـــال

1فني �سيانة لن�ساط بيع واإ�سالح الهواتف النقالة واحلا�سب الآيل1

5ن�ســاط خياطـــة املالبــ�ض ) الرجاليــة والن�سائية (2

1منظــف �سيــارات لن�سـاط بيع ال�سيارات امل�ستعملة3

4

عامــل �سحـــن وتفريـــغ دون حتديـــد م�ساحـــة ، اأو وجود خمزن    

فـي الوليات املعمنة لالأن�سطة الآتية :

  - بيع املواد التمــــوينيـــــــة .

  - بيع املالب�ض اجلــــاهـــــزة .

  - بيع الأقم�سة واملن�سوجات .

  - بيع الأدوات الكهــربائيــة .

  - بيع مـــــــــــــواد البنـــــــاء .

  - بيع اخل�ســـــروات والفواكـــــــــه .

  - بيع العطور وم�ستلزمات التجميل .

  - بيع الأدوات املــنزليــــة .

  - بيع الأحــــذيـــــــــــــــة .

  - بيع املواد الــزراعيـــــــة .

  - بيع الأثاث واملفرو�ســات .

  - بيع قطع غيار ال�سيارات .

عامل لكل ن�ساط




