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وزارة القــــوى العامـلـــة

قـــرار وزاري

رقـــــم 2020/255

بتنظيم ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية

فـي من�ساآت القطاع اخلا�ش للعمل فـي اأن�سطة ور�ش النجارة واحلدادة والأملنيوم

ا�ستنـــادا اإلـى قانـــون العمــــل ال�ســـادر باملـر�ســـوم ال�سلطـــانـي رقــم 2003/35 ، 
واإلى املر�ســــوم ال�سلطانــــي رقــم 2004/76 بتحديـــد اخت�سا�ســـات وزارة القـــوى العاملـــة ، 

واعتمـاد هيكلها التنظيمـي ،   
وبناء على ما تقت�سيـه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يكون الرتخي�ص با�ستقدام القوى العاملة غري العمانية فـي من�ساآت القطاع اخلا�ص للعمل 
فـي اأن�سطة ور�ص النجارة ، واحلدادة ، والأملنيوم ، وفقا ملا ياأتي :

1 - اأن يكـــون �ساحـــب العمل متفرغا تفرغا كامال لإدارة املن�ساأة ، وموؤمنا عليه لدى 
الهيئــة العامــة للتاأمينـــات الجتماعيـــة ، وم�سجـــال لـــدى الهيئــة العامــة لتنمية 

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة ، وي�ستثنى من ذلك الآتي :

  اأ - املن�ساآت العاملة فـي تنفـيذ امل�ساريع احلكومية .

ب - املن�ساآت التي يعمل بها عدد )100( مائة عامل فاأكرث .

القوى  وزارة  فـي  الإلكرتونية  الرتاخي�ص  نظام  - عرب  العمل  يقدم �ساحب  اأن   -  2
العاملة - ن�سخة من الرتخي�ص البلدي ، وعقد الإيجار .

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

4 - عدم وجود خمالفات عمالية فـي املن�ساأة ، اأو تراخي�ص مزاولة عمل منتهية . 

5 - �ســداد الــر�ســــوم املقــررة .
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املــادة الثانيــــة

التفاقية،  مدة  وفق  موؤقتة  ب�سفة  عمانية  غري  عاملة  قوى  با�ستقدام  الرتخي�ص  يكون 
للعمل  بها  امل�سرح  العاملة  القوى  العمل برتحيل  يتعهد �ساحب  اأن  امل�سروع على  وقيمة 
لديه بعد انتهاء امل�سروع ، اأو جتديد ترخي�ص مزاولتهم للعمل بعد تقدميه اتفاقية م�ســروع 

اآخر ، اأو متديد التفاقية الأ�سلية .

املــادة الثالثــــة

يلغى كل ما يخـالـف هــذا القــرار ، اأو يتعـــار�ص مــع اأحكامـه .

املــادة الرابعــــة

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

�سـدر فـي : 21 من ذي احلجة 1441هـ

املـوافــــق : 11 من اأغ�سطـــ�ش 2020م
عبداللـه بن نا�سر بن عبداللـه البكري

                                                                        وزيـــر القـــــوى العاملــــة


