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وزارة القــوى العاملـــة
قــــرار وزاري

رقـــــم 2020/127 
بتنظيم ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية 

فـــي اأعمـــال الإن�ســــاءات وم�سانــــع الطابـــوق

ا�ستنادا اإلى قانــون العمـل ال�سادر باملـر�سـوم ال�سلطاين رقــم 2003/35 ، 
واإلى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــــــم 2004/76 بتحديــــد اخت�سا�ســــات وزارة القــــوى العاملــــة ، 

واعتمــــاد هيكلهـا التنظيمي ، 
وبنــاء علـى مــا تقت�سيـه امل�سلحة العامـة .

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى

يكون الرتخي�ص با�ستقدام القوى العاملة غري العمانية فـي من�ساآت القطاع اخلا�ص العاملة 
فـي اأعمال الإن�ساءات ، وفقا ملا ياأتي :

1 - اأن يكون �ساحب العمل متفرغا تفرغا كامال لإدارة املن�ساأة ، وموؤمنا عليه لدى 
الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية ، وم�سجال لدى الهيئة العامة 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 امل�سجلة بالدرجة العاملية .
ج - املن�ساآت التي يعمل بها عدد )100( مائة عامل فاأكرث .

2 - اأن يقدم �ساحب العمل - عرب نظام الرتاخي�ص الإلكرتونية فـي وزارة القوى العاملة - 
امل�ستندات الآتية :

اأ - ن�سخة من الرتخي�ص البلدي ، وعقد الإيجار .
ب - ن�سخة من اتفاقية تنفـيذ اأعمال الإن�ساءات ، على اأن تت�سمن املدة ، والعمل 
اللغة  اإلى  مرتجمة  التفاقية  تكون  اأن  وعلى  والقيمة   ، تنفـيذه  املراد 
بلغة  كانت مكتوبة  اإذا  ال�سلطنة  فـي  العربية من مكتب ترجمة معتمد 
اأخرى ، وتقدمي ن�سخة من اأمر تنفـيذ امل�سروع اإذا كانت التفاقية متعلقة 

بتنفـيذ م�سروع حكومي .
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3 - اأن يكون �س�حب العمل ملتزم� بن�سب التعمني املقررة فـي املن�س�أة ، وذلك على النحو الآتي :
 اأ - األ تقل ن�سبة التعمني عن )10%( ع�سرة ب�مل�ئة ب�لن�سبة للمن�س�آت املقيد 
فـيه� عدد القوى الع�ملة غري العم�نية )99( ت�سعة وت�سعني ع�مال ف�أقل .
ب - األ تقل ن�سبة التعمني عن )12%( اثني ع�سر ب�مل�ئة ب�لن�سبة للمن�س�آت املقيد 
فـيه� عدد القوى الع�ملة غري العم�نية اأكرث من )99( ت�سعة وت�سعني ع�مال .
4 - تعيني مهند�س اأو فني ، وذلك تبع� لعدد القوى الع�ملة غري العم�نية على النحو الآتي :

عـــدد املهند�شــنيعـدد العمـ�ل فـي املن�شـ�أة
 اأو الفنـيــني املطلـوب تعيينـهـم

-من )1( ع�مل اإلـــى )5( خم�سة عم�ل

من )6( �ستة عم�ل
 اإلى )14( اأربعة ع�سر ع�مال

عدد )1( فـــــني ،
 اأو مهنـــــد�س واحد

من )15( خم�سة ع�سر ع�مال 
اإلى )28( ثم�نية وع�سرين ع�مال

عدد )1( مهنـــــــــد�س واحد ، 
وعدد )1( فني واحد ،

اأو عدد )2( مهند�سني اثنني

من )29( ت�سعة وع�سرين ع�مال 
اإلى )57( �سبعة وخم�سني ع�مال

عدد )2( مهند�ســـني اثنني ،
 وعدد )1( فني واحد ،

 اأو عدد )3( ثالثة مهند�سني

من )60( �ستني ع�مال ف�أعلى
عدد )3( ثالثة مهند�سني ، 

وعدد )1( فني واحد ، 
اأو عدد )4( اأربعة مهند�سني

5 - عدم وجود خم�لف�ت عم�لية فـي املن�س�أة اأو تراخي�س مزاولة عمل منتهية .
6 - �ســـداد الــر�ســوم املقــررة .

املــ�دة الث�نيــــة

العاملة  القوى  با�ستقدام  للرتخي�ص  ي�سرتط   ، القرار  هذا  من  الأولى  مراعاة املادة  مع 
غري العم�نية ملهنــة مهـــند�س اأو فنـــي فــــي من�ســـ�آت القطــ�ع الـخـــ��س الع�ملة فــــي اأعـــم�ل 
نف�سه�  املهنة  وفـي   ، ذاته  ب�لعدد  عم�نية  ع�ملة  قوى  بتعيني  املن�س�أة  تقوم  اأن  الإن�ســـ�ءات 

املطلوب الرتخي�س له� .
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وي�ستثنى من ذلك املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اململوكة لأ�سحاب العمل املتفرغني لإدارتها ، 
وامل�سجلني لدى الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة ، واملوؤمن عليهم لدى 

الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية .

املــادة الثالثـــــة

يكــون الرتخيــ�ص با�ستقــدام القـــوى العامــلة غيــر العمانيــة فـي من�ساآت القطاع اخلا�ص 
العاملة فـي م�سانع الطابوق ، وفقا ملا ياأتي :

1 - اأن يكون �ساحب العمل متفرغا تفرغا كامال لإدارة املن�ساأة ، وموؤمنا عليه لدى 
الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية ، وم�سجال لدى الهيئة العامة 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 امل�سجلة بالدرجة العاملية .
 ج - املن�ساآت التي يعمل بها عدد )100( مائة عامل فاأكرث .

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

3 - اأن يكون �ساحب العمل ملتزما بن�سب التعمني املقررة فـي املن�ساأة .
4 - عدم وجود خمالفات عمالية فـي املن�ساأة اأو تراخي�ص مزاولة عمل منتهية .

5 - �ســداد الر�سـوم املقـررة .
املــادة الرابعــــة

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

املــادة اخلام�ســة

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

�سـدر فـي  :   5  من �سعبــــــــان 1441هـ
املـوافــــق  : 30 من مــــــــــار�س 2020م

عبداللـه بن نا�سر بن عبداللـه البكري
                                                                      وزيـــــــر القــــــــــوى العــامــلـــــــــــة


