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وزارة القــــوى العاملــــــة
قـــرار وزار 
رقـــم 2018/38

ب�ســـاأن ايقـــا الت�سريــــ 
ـي بعـ املهـ يـر العمانيـة ب�سفـة موؤقتـة   با�ستقـدا القـوى العاملـة 

انــــي رقــم 2003/35 ،  ا�صتنــادا اإىل قانــون العمــل ال�صـادر باملر�صـوم ال�صل

ار القوى العاملة واعتمـــــاد  ت�صا�صات و ا رقم 2004/76 بتحديد ا واإىل املر�صوم ال�صل

يمـي  هيكلها التن

قت�صي امل�صلحة العامة   وبنا عل ما 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــ

ا  يوقــ الت�صريــح با�صتقدام القــوى العاملـــة غ العمانية ب�صفة موؤقتة فـي من�صــات الق

صهر  وي�صتمر العمل  اخلا�ض للمهن املحدد فـي امللحق املرفق بهذا القرار  ملــد )6( �صتة اأ

ها . اري العمل بهذا القرار حل انتها مد ل  بالت�صاريــح ال�صادر ق

انيــــة املــادة ال

لــ  هــا  وامل�ص ــة الأ�صحا العمل املتفرغ الإدار ال ي�صــر هذا القرار عل املن�صات اململو

ــــة  ة  واملوؤمـــن عليهــم لـــدى الهي ة العامــة لتنميــة املوؤ�ص�صات ال�ص واملتو�ص لــدى الهي

العامة للتاأمينات االجتماعية .

ــــة ال املــادة ال

ــريـــد الر�صمية  ويعمل بــ من اليوم التا لتاريـ ن�صر . ين�صـر هـــذا القــرار فـي ا

مـادى الأولـ 1439هـ ـي   6  م  سـدر 
ـــــ  24 م ينايــــــــــــــــــــر 2018 املوا

ر داللـه ال سر ب ع داللـه ب نا ع
يــــــــــــــر الـقــــــــوى العاملـــــــــــــة                                                                         و
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ملحــــ 
ب�ســاأن ايقــا ت�سريـــ با�ستقـــدا 

عــ املهـــ يــر العمانية ب�سفــة موؤقتــة ل القــوى العاملــة 

مــــــة املعلومــــــات اأول  مهــــــ اأن

املهنـــــــــــــةاملهنـــــــــــــة

م معلومات1 ت�صا�صي اأمن وحماية ن رافية2ا م معلومات ج ت�صا�صي ن ا

كات حا�صوبية3 ص و  ة4اإلك و �صيانة االت م اإلك

ات5 و �صيانة حا�ص و6اإلك ر�صام اإلك

ونية7 مي اأجه الر�صد االإلك �صاالت8عامل  و  ا فني اإلك

و  اأجه حتكم9 ية10فني اإلك و  اأجه  فني اإلك

اعي11 و  اإر�صا اإ ة12فني اإلك و  االت م فني اإلك

كات حا�صوبية13 ص و   م حا�ص ا14فني اإلك م

و15 و16مهند�ض حا�ص اإلك ل حا�ص اإلك م�ص

ــــــة واملاليـــــة انيـــــا  مهـــــ املحا�س

املهنـــــــــــــةاملهنـــــــــــــة

فني اأورا مالية2�صراف اأورا مالية وعملة1

دقيق وح�صابات3 فني ح�صابات عام4فني 

لفة 5 كالي6فني ح�صابات  ا�ص 

�صــــــــــل ائتمـــــــــــــــــــان7

-14-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1228(

يعـــــات والت�سويــــــ ــــا  مهـــــ امل ال

املهنـــــــــــــةاملهنـــــــــــــة

يعات1 ت�صا�صي م ن2ا ــــــــــــــــا

ار3 يل  ار4و مدير 

يـــــات واللوج�صتيـــــات5 ت�صا�صــــي م�ص ا

�سريـــــة رابعــــا  مهــــ الدارة واملـــــوارد ال

املهنـــــــــــــةاملهنـــــــــــــة

ت�صا�صي اإدار اأعما1 ت�صا�صي عالقات عامة2ا ا

ت�صا�صي موارد ب�صرية3 مدير اإدار4ا

ام�ســــا  مهــــ التاأمـــــــ

املهنـــــــــــــةاملهنـــــــــــــة

اأم عام1 اأم عقارات2و�صي  و�صي 

ار ال�صحن3 اأم اأ اأم عل احليا4و�صي  و�صي 

ات5 اأم مر اأم م�صان6و�صي  و�صي 
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�ساد�ســــا  مهــــــ العـــــــال

املهنـــــــــــــةاملهنـــــــــــــة

ت�صا�صي اإعالمي1 مر �صفحات2ا

في الور3 ل الة  ليد4م�ص ل الة  م�ص

رفة الكت5 ل الة  ل الة �صقل الور6م�ص م�ص

ل الة �ص الور7 ر8م�ص ابعة الفا ل الة  م�ص

وانية9 اعة ا�ص ل الة  ابعة دوار10م�ص ل الة  م�ص

ابعة اأوف�صي11 ل الة  اعة ملونة12م�ص ل الة  م�ص

حة13 اعة م�ص ل الة  ي الور14م�ص ل الة  م�ص

ال ور15 ل الة  يل دعاية اإعالن16م�ص و

يــــة  �سابعــــا  املهــــ الط

املهنـــــــــــــةاملهنـــــــــــــة

م�صاعد �صيد2م�صمد1

ــــــــي3 من�صــــــق 

امنــــا  مه املطـــارات

املهنـــــــــــــةاملهنـــــــــــــة

ان1 صد  صي2مر م�صي اأر

ر3 ذا ائرات4مفت�ض  مراق اإقال 

ائرات6مراق جو5 و  مراق ه

ار7 صي8مراق نقل امل�صافرين بامل صد اأر مر
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تا�سعـــا  املهــــــ الهند�سيـــــــة

املهنـــــــــــــةاملهنـــــــــــــة

مهند�ض م�صاحة2مهند�ض معمار1

و 4مهند�ض مد3 مهند�ض اإلك

هربائي5 مهند�ض ميكانيكي6مهند�ض 

مديــــــر م�صاريـــــــ7

عا�ســـــرا  املهــــ الفنيــــــة

املهنـــــــــــــةاملهنـــــــــــــة

و 2فني اأبنية )مراق اأبنية(1 فني اإلك

3) ر ر )مراق  فني ميكانيكي 4فني 

بة5 ت ميكانيكا ال ارية 6فني  وربينات ب فني 

ت  مواد اإن�صائية7 ا8فني  كات ال ص ديدات  فني 

ات9 ات حتويل10فني اإن�صا فني 

وليد 11 ات  هربائي12فني  فني 

فني �صيانة 14فني معامالت حرارية13

يميائـــــــي 15 فنــــــي 
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