
اجلريدة الر�سمية العدد )1170(

وزارة القـــوى العاملـــة

قـــرار وزاري 

رقــم 2016/340

ب�صـاأن ر�صـوم اإ�صـدار وجتديـد تراخيـ�ص 

ا�صتقـدام القـوى العاملـة غيـر العمانيـة ومزاولـة عملهـا

ا�ستنادا اإىل قانــون العمــل ال�ســادر باملر�ســـوم ال�سلطانــي رقـم 2003/35 ، 

 واإلـى قــرار جملــ�س الــوزراء املوقــر الــ�سـادر فــي جل�ستـــه رقـــم 2016/25 ، املنعقـدة بتاريـخ

9 من حمرم 1438هـ ، املوافق 11 من اأكتوبر 2016م ، 

واإىل القرار الـوزاري رقـم  2005/48 ب�سـاأن ر�سـوم اإ�سـدار تراخيـ�س ا�ستقـدام العمـال غــــري 

العمانيني ، وبطــاقـات عملهـم ، وجتديـدهـا ، 

واإىل مـوافقـة وزارة املاليـة ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

 ، ملـــدة )2( �سنتيـــن  ي�ســــدر الرتخيـــ�س با�ستقـــدام ومزاولـــة العمـــل لعامـــل غـيــر عمانـــي 

وذلـك بعـد �سـداد الر�سـم املقـرر ، وتكـون مدة �سالحيـة العمـل بـه )15( خم�سـة ع�سـر �سهـرا 

مـن تاريـخ �سـدوره ، غيـر قابلـة للتجديـد .

 املــادة الثانيــــة

تكون الر�سوم امل�ستحقـة على اإ�سدار تراخيـ�س ا�ستقدام ومزاولــة العمــل لعامل غري عمانــي ، 

وجتديدها على النحو الآتي :
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الر�صـــــــمم

ر�صم 

الرتخي�ص/ 

التجديد

بالريال 

العماين

ر�صم ت�صجيل 

بيانات العامل

بالريال 

العماين

اإجمايل 

الر�صـم/ 

لكل عامل

بالريال 

العماين

1
ر�سـم الرتخي�س با�ستقدام ومزاولة 

العمل وت�سجيل بيانات العامل .

 )1(

واحــد

 )300(

ثالثمائة

)301(

ثالثمائة وواحد

2
ر�سم جتديد ترخي�س مبزاولة 

العمل وت�سجيل بيانات العامل . 

 )1(

واحــد

 )300(

ثالثمائة

 )301(

ثالثمائة وواحد

3

ر�سم الرتخي�س با�ستقدام ومزاولة 

العمل وت�سجيل بيانات العامل لعامل 

منزل ، ومن فـي حكمه ) من عامل 

واحد حتى "3" ثالثة عمال ( . 

 )1(

واحــد

)140(

مائة واأربعون

 )141(

مائة وواحد 

واأربعون

4

ر�سم جتديد ترخي�س مبزاولة 

العمل وت�سجيل بيانات العامل 

لعامل منزل ، ومن فـي حكمه 

) من عامل واحد حتى 

"3" ثالثة عمال ( . 

 )1(

واحــد

 )140(

مائة واأربعون 

 )141(

مائة وواحد 

واأربعون 

5

ر�سم الرتخي�س با�ستقدام ومزاولة 

العمل وت�سجيل بيانات العامل 

لعامل منزل ، ومن فـي حكمه

) اإذا زاد عدد العمال امل�سجلني 

لدى �ساحب العمل 

على "3" ثالثة عمال ( . 

 )1(

واحــد

 )240(

مائتان واأربعون 

 )241(

مائتان وواحد 

واأربعون 

6

ر�سم جتديد ترخي�س مبزاولة 

العمل وت�سجيل بيانات العامل 

لعامل منزل ، ومن فـي حكمه

 ) اإذا زاد عدد العمال امل�سجلني 

لدى �ساحب العمل على "3" 

ثالثة عمال ( .

)1(

 واحــد

 )240(

مائتان واأربعون 

 )241(

مائتان وواحد 

واأربعون 
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الر�صـــــــمم

ر�صم 

الرتخي�ص/ 

التجديد

بالريال 

العماين

ر�صم ت�صجيل 

بيانات العامل

بالريال 

العماين

اإجمايل 

الر�صـم/ 

لكل عامل

بالريال 

العماين

7

ر�سم الرتخي�س با�ستقدام ومزاولة 

العمل وت�سجيل بيانات العامل 

للعمال املزارعني ومربـــي الإبـل 

) من عامل واحد حتى 

"3" ثالثة عــمال ( .

 )1(

واحــد

 )200(

مائتان 

 )201(

مائتان وواحد 

8

ر�سم جتديد ترخي�س مبزاولة 

العمل وت�سجيل بيانات العامل 

للعمال املزارعني ومربـــي الإبـــل 

) من عامـــل واحـد حتى 

"3" ثالثة عمال ( .

 )1(

واحــد

 )200(

مائتان 

 )201(

مائتان وواحد 

9

ر�سم الرتخي�س با�ستقدام ومزاولة 

العمل وت�سجيل بيانات العامل 

للعمال املزارعني ومربي الإبــــل 

) اإذا زاد عدد العمال امل�سجلني 

لدى �ساحب العمل على 

"3" ثالثة عمال ( .

)1(

 واحــد

 )300(

ثالثمائة 

 )301(

ثالثمائة وواحد 

10

ر�سم جتديد ترخي�س مبزاولة 

العمل وت�سجيل بيانات العامل 

للعمال املزارعني ومربي الإبـــل 

) اإذا زاد عدد العمال امل�سجلني 

لدى �ساحب العمل على 

"3" ثالثة عمال ( .

 )1(

واحــد

 )300(

ثالثمائة 

 )301(

ثالثمائة وواحد 

ر�ســــم تغيــري بيـانــات العامـل11
 )5(

خم�ســة

ر�سم نقل خدمات عامل اإىل �ساحب عمل اآخر12
 )5(

خم�ســة
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املــادة الثالثــــة

يجوز - عند القت�ساء - اإ�سدار تراخي�س موؤقتة ل�ستقدام ومزاولــة العمــل لعامــل غيــر 

عماين ، وحتدد الر�سوم امل�ستحقة فـي هذه احلالة على النحو الآتي :

- )60( �ستــون ريال عمانيا ملدة )4( اأربعة اأ�سهر .

- )90( ت�سعون ريال عمانيا ملدة )6( �ستــة اأ�سهر .

- )135( مائة وخم�سة وثالثون ريال عمانيا ملدة )9( ت�سعة اأ�سهر .

املــادة الرابعـــة

ي�سدد �ساحب العمل مقدما الر�سوم املبينة فـي املادتني الثانية والثالثة من هذا القرار ، 

وفـي جميع الأحوال يكون الر�سم غري قابل لال�سرتداد ، ومع ذلك يحق له ا�سرتداد كامل 

الر�سم نظري اإ�سدار ترخي�س ا�ستقدام ومزاولة العمل للعاملني باملنازل ، ومن فـي حكمهم 

فـي حـال وفـاة �ساحـب العمل ، وعـدم ا�ستفادته مـــن الرتخيــ�س .

املــادة اخلام�صـــة

تفر�س على �ساحب العمل - بالإ�سافة اإىل قيمة الر�سم امل�ستحــق - غرامــة تاأخيــر قدرهـا 

)10( ع�سرة ريالت عمانية عن كل �سهر تاأخري عن جتديد ترخي�س مزاولة العمل وت�سجيل 

تاريــخ  مــن  اأو   ، العامل  تاريخ و�سول  اعتبارا من  التاأخري  ، وحت�سب مدة  العامل  بيانات 

التجديد ، بح�سب الأحوال .

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت املخالفة بالن�سبة اإليهم .

املــادة ال�صاد�صـــة

يجـــوز الإعفـــاء مـــن غرامــات التاأخري املن�سو�س عليها فـي املـادة اخلام�سة من هذا القرار 

فـي احلالت الآتية :

1 - وفــــاة �ساحـــب العمـــل ، واإلــى حيــن اإمتام اإجراءات نقل خدمات عماله اإىل الغري ، 

اأو اإلــى حــني اإنــهاء خدماتهـــم ومغادرتهـــم البــالد ، �سريطة األ تزيد مدة الإعفاء 

على )1( �سنة واحدة من تاريخ وفاة �ساحب العمل .

 ، مريــــ�س  اأنــــــه  للبـــــالد  امل�ستقـــــدم  للعامـــــل  الطبـــــي  الفحــــ�س  مـــن  تبيـــن  اإذا   -  2

وتطــلب عالجـه فتــرة تزيــد علـــى )30( ثالثـــني يومـــا ، �سريطـــة تقديــم مــا يثبـــت 

ذلـك مـن وزارة ال�سحـة .
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3 - �سدور حكم واجب النفاذ باإ�سهار اإفال�س املن�ساأة .

4 - حجــز جـــواز �سفـــر العامل لدى اأي دائرة حكومية لأي �سبب من الأ�سباب خالل 

فتـــرة اإدخـــال بيانـــات العامــل لـــدى الـــوزارة لأول مرة ، اأو فقد جواز �سفره خالل 

)30( الثالثني يوما الأولـى من تاريخ و�سوله اإىل ال�سلطنة .

5 - الوقف الإداري لتجديد تراخي�س العمل من وزارة القوى العاملة لأي من الأ�سباب 

الآتيـة :

 اأ - عدم �سداد ر�سوم تراخي�س العمل ل�سبب خارج عن اإرادة �ساحب العمل .

ب - عدم تقدمي خطة التعمني ، اأو عدم حتقيق ن�سب التعمني املحددة .

ج - عـــدم قيـــام �ساحـــب العمـــل باإنهـــاء اإجـــراءات ترحيـــل عمالـــه فــــي احلـــالت 

املن�سو�س عليها فـي قانون العمل .

6 - ترك العامل لعمله ، �سريطة اإبالغ وزارة القوى العاملة .

7 - �سجـــن العامـــل تنفـيـــذا حلكــم �سـادر �سـده ، على اأن يقت�سر الإعفاء من الغرامة 

عن املـدة التي يكون فـيها العامل م�سجونا . 

املــادة ال�صابعـــة

ي�سدر ترخي�س جديد عن كل عامل غري عماين دون حت�ســيل الر�ســوم املن�ســو�س عليهــا 

فـي املـادة الثانية من هذا القرار ، بناء على طلب �ساحب العمل ، وذلك فـي احلالت الآتية :

1 - عــدم اجتيـاز العامـل للفحـ�س الطـبي بعد و�سولــه ال�سلطنة .

2 - عــدم موافقة �سرطة عمـان ال�سلطانية على دمـغ الإقـامــة لأي �سبـب من الأ�سباب .

 ، املنــــازل  لعمــــال  بالن�سبـــــة  الختبـــــار  فتـــــرة  خـــالل  بلـــده  اإلـــى  العامـــــل  اإعــــــادة   -  3

ومـن فــي حكمهم .

وفـي جميع الأحوال يدمغ الرتخي�س اجلديد بختم يفـيد اإ�سداره دون مقابل ، ويقت�سر 

ا�ستخدام هذا اخلتم على مدير الدائرة املخول بالتوقيع على الرتاخي�س ، ويتم حت�سيل 

ر�سم قدره )1( ريال واحد عن كل عامل .
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املــادة الثامنـــة

الــ�سن ، ومن فـي حكمهم ، من �سداد الر�سوم امل�ستحقــة وفقــا  ، وكـبار  يعفى ذوو الإعاقة 

بيانـات  ت�سجيـل  ر�ســـم  العمــل من  اأ�سحـــاب  يعفى  كما   ، الوزيــر  يعتمدها  التي  لل�سوابط 

العامل املن�ســو�ص عليــه فــي املـادة الثانيـة مـن هــذا القـرار عنـد دخـول العامـل ال�سجـن ، 

وحتى خروجه منه .

املــادة التا�سعـــة

يلغى القرار الوزاري رقم 2005/48 امل�ســار اإليــه ، كمــا يلغــى كــل مــا يخالــف هــذا القــرار ، 

اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

املــادة العا�ســـرة

ين�سـر هذا القرار فـي اجلــريدة الر�سمية ، ويعمل بــه من اليوم التايل لتاريـخ ن�سره .

�سـدر فـي : 6 مـن �سفــــــر 1438هـ

املوافـــــق : 6 مـن نوفمبــر 2016م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري

                                                                       وزيــــــــــــــر الـقــــــــوى العاملـــــــــــــة




