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ا�ستنادا اإىل قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35،
واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/89 باإن�ساء وزارة العمل وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد 

هيكلها التنظيمي،
واإىل القرار الوزاري رقم 94/125 ب�ساأن قواعد الرتخي�ص با�ستقدام عمال غري عمانيني،

واإىل القرار الوزاري رقم 2008/79 بتنظيـــم مزاولـــة بعــــ�ص املهـــن والأعمــــال والأن�سطــــة 
فـي بع�ص الوليات،

واإىل القرار الوزاري رقم 2009/445 بتنظيم مزاولة املهن فـي جمال ال�ستقبال فـي املوؤ�س�سات 
ال�سحية اخلا�سة، والأندية ال�سحية،

2010/444 بتنظيم مزاولة بع�ص املهن والأعمال والأن�سطة  واإلـــى القــــرار الـــوزاري رقــم 
فـي بع�ص الوليات،

واإىل القرار الوزاري رقم 2013/618 بتنظيم مزاولة بع�ص املهن،
واإىل القرار الوزاري رقم 2015/31 بتنظيم بع�ص املهن،

واإىل القرار الوزاري رقم 2018/533 بتنظيم بع�ص املهن،
واإىل القرار الوزاري رقم 2019/221 بتنظيم بع�ص املهن،

واإىل القرار الوزاري رقم 2020/47 بتنظيم بع�ص املهن،
واإىل القرار الوزاري رقم 2020/182 بتنظيم بع�ص املهن،

واإىل القرار الوزاري رقم 2021/3 بتنظيم مزاولة بع�ص املهن،
واإىل القرار الوزاري رقم 2021/8 بتنظيم بع�ص املهن والأن�سطة،

واإىل القرار الوزاري رقم 2021/9 ب�ساأن تنظيم مزاولة مهنة �سياقة املركبات،
واإىل القرار الوزاري رقم2021/20 بتنظيم مزاولة بع�ص املهن فـي موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
Qô```"`J

#`````dhC’G IOÉ``ŸG
يحظر على القوى العاملة غري العمانية مزاولة املهن املبينة فـي امللحق املرفق بهذا القرار.
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ت�سري تراخي�ص ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية، وتراخي�ص مزاولة العمل ال�سادرة 

للمهن املبينة فـي امللحق املرفق بهذا القرار حتى تاريخ انتهائها.  

á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG
اأرقــــــــــام: )94/125، و2008/79، و2009/445، و2010/444،  الوزاريـــــــــة  القـــــــرارات  تلغــــــــى 

و2021/3،  و2020/182،  و2020/47،  و2019/221،  و2018/533،  و2015/31،  و2013/618، 

و2021/8، و2021/9، و2021/20( امل�سار اإليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار وامللحق 

املرفق به، اأو يتعار�ص مع اأحكامهما.

á````©HGôdG IOÉ``ŸG
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

`g1443 áé!G …P øe 15 :»`a Qó``°U
"2022 ƒ`````````````«dƒj øe 14 :#`````aGƒ`ŸG

øjƒYÉH »$Y øH ó«©°S øH OÉfi .O
                                                                                         وزيــــــــــــــر العمــــــــــــــل
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&á``````````æ`¡ŸG
مدير اإداري1

مدير �سوؤون موظفـني2

مدير عالقات عامة3

مدير موارد ب�سرية4

مدير العالقات والت�سالت اخلارجية5

مدير مكتب الرئي�ص التنفـيذي6

مدير توظيف/ ا�ستخدام7

مدير رقابة اإدارية8

مدير متابعة9

م�سرف اأمن10

مدير تدريب11

مدير �سوؤون الطالب12

مدير القبول والت�سجيل13

م�سرف تدريب14

مدير التوجيه الوظيفـي15

مدير مكتبة16

م�سرف �سكن داخلي17

مدير حمطة تعبئة وقود18

مدير �سبط جودة التعليم العايل19

نائب مدير عام20

نائب مدير21
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م�ساعد مدير عام22

رئي�ص ق�سم23

رئي�ص ق�سم ال�سوؤون النقابية24

م�ساعد رئي�ص ق�سم25

اخت�سا�سي نظم معلومات اإدارية26

مهند�ص كيميائي/ تكرير نفط27

اخت�سا�سي علم نف�ص / اجتماعي28

اخت�سا�سي علم اجتماع / عام29

اخت�سا�سي خدمة اجتماعية30

اخت�سا�سي رعاية اجتماعية31

مر�سد اجتماعي32

اخت�سا�سي اجتماعي عام33

اأخ�سائي اأن�سطة طالبية34

كاتب قانوين35

اأمني مكتبة36

حما�سب رواتب واأجور37

اخت�سا�سي تاأمني / عام38

اخت�سا�سي اإعادة تاأمني39

اخت�سا�سي تاأمني �سد املخاطر40

اخت�سا�سي اإدارة اأعمال41

اخت�سا�سي موارد ب�سرية42

اخت�سا�سي عالقات عامة43

اخت�سا�سي �سوؤون موظفـني44

HÉJ```™: ملحــق باملهن التي يحظر مزاولتها من القوى العاملة غري العمانية
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اخت�سا�سي تخطيط وتوزيع املوارد45

اخت�سا�سي �سوؤون اإدارية46

مراقب اإداري47

اخت�سا�سي توظيف48

فني حتليل نظم49

م�سرف نظام خدمات امل�سرتكني50

م�سرف ور�سة51

مفت�ص �سالمة مهنية/ نفط وغاز52

مفت�ص �سالمة مهنية/ اأخطار بيئية53

مرحل جوي54

فني بحث اجتماعي55

م�ساعد مدرب56

كاتب عطاءات57

كاتب م�سرتيات58

اأمني �سندوق59

من�سق تنفـيذي60

مقرر اجتماعات61

من�سق اإداري62

رئي�ص فريق العمل امليداين63

فني اختزال64

م�سرف مكتبة65

م�سرف مدخلي البيانات66

م�سرف حفظ ملفات67

HÉJ```™: ملحــق باملهن التي يحظر مزاولتها من القوى العاملة غري العمانية
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فني موارد ب�سرية68

�سابط اأول/ الرتخي�ص وال�سهادات والتخطيط69

منظم عقود عمل70

م�سرف �سوؤون موظفـني71

وكيل تخلي�ص جمركي72

م�سرف خمازن73

كاتب حمام74

كاتب اإداري / عام75

كاتب وارد و�سادر76

من�سق77

كاتب متابع78

كاتب ملفات79

كاتب حترير مرا�سالت80

مدخل بيانات81

خمل�ص معامالت82

طابع عام83

م�سغل اآلت ا�ستن�ساخ84

نا�سخ85

كاتب ت�سجيل �سوؤون طالب86

كاتب ت�سجيل اأرا�ص وعقارات87

كاتب ت�سديق وثائق88

كاتب مكتبة89

م�سرف مركز م�سادر التعلم90

HÉJ```™: ملحــق باملهن التي يحظر مزاولتها من القوى العاملة غري العمانية
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كاتب تدقيق بيانات91

م�ساعد فني خدمة اجتماعية92

كاتب فهر�سة/ ت�سنيف الكتب93

كاتب توظيف )ا�ستخدام(94

كاتب �سوؤون املوظفـني95

كاتب دوام96

مفت�ص  عمليات الطريان97

م�سرف اأول عمال98

اأمني خمزن99

كاتب ا�ستالم ب�سائع100

خــــــازن101

وزان102

كاتب ا�ستقبال عام103

كاتب ا�ستقبال فندقي104

كاتب ا�ستقبال مر�سى105

كاتب �سكاوى106

كاتب ا�ستالم �سيارات107

كاتب ا�ستعالمات عامة108

كاتب عالقات عامة109

كاتب ا�ستعالمات �سياحية110

كاتب ات�سالت هاتفـية111

كاتب تلك�ص112

كاتب ات�سالت بريدية113

HÉJ```™: ملحــق باملهن التي يحظر مزاولتها من القوى العاملة غري العمانية
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&á``````````æ`¡ŸG
فراز بريدي114

موزع بريد )�ساع(115

م�سغل بدالة116

م�سغل جهاز برقي )تلغراف(117

م�سغل مراكز الت�سال118

كاتب ح�سابات/عام119

كاتب ح�سابات120

م�ساعد كاتب ح�سابات121

كاتب م�سرفـي122

كاتب اأجور123

كاتب اإنتاج124

كاتب تاأمني125

كاتب ح�سابات �سرائب126

كاتب تاأمينات اجتماعية127

كاتب جمركي128

كاتب تخلي�ص جمركي129

كاتب �سندوق130

�سراف131

كاتب تدقيق تواقيع132

حم�سل ديون133

كاتب اأ�سهم و�سندات مالية134

مندوب تخلي�ص جمركي135

كاتب تاأجري معدات واأدوات البناء136

HÉJ```™: ملحــق باملهن التي يحظر مزاولتها من القوى العاملة غري العمانية
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كاتب ح�سابات/ نفقات واإيرادات137

كاتب ح�سابات/ اأمانات و�سلف138

كاتب ح�سابات/ اقتطاعات139

كاتب ح�سابات/ �سناديق ادخار وت�سليف140

كاتب موازنة141

كاتب مالية142

كاتب تخطيط اإنتاج143

كاتب تكاليف144

عداد نقد ورقي145

قارئ عداد مياه146

قارئ عداد كهرباء147

قارئ عداد غاز148

كاتب حجز �سياحي149

مر�سد �سياحي150

كاتب تذاكر �سفــــــــــر151

كاتب خدمات م�سافرين152

كاتب خدمات اأمتعـــة153

كاتب خدمات �ســــحن154

كاتب خدمات عبــــور155

كاتب خدمات �سحن جوي156

كاتب اإر�ساليات �سحــــــــــــن157

كاتب  ح�سر وفرز الب�سائع158

كاتب  خدمات / نقل بري159

HÉJ```™: ملحــق باملهن التي يحظر مزاولتها من القوى العاملة غري العمانية
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مراقب حركة �سيارات160

مفت�ص تذاكر161

حم�سل )جاب(162

كاتب تاأجري �سيارات �سياحية163

مراقب نقل حفار164

م�سرف النقليات165

مندوب تو�سيل166

و�سيط اأرا�ص وعقارات167

و�سيط تاأمني / عام168

و�سيط تاأمني على احلياة169

و�سيط تاأمني اأخطار ال�سحن170

و�سيط تاأمني عقارات171

و�سيط تاأمني مركبات172

و�سيط تاأمني م�سانع173

و�سيط تخلي�ص جمركي174

البيع فـي املجمعات التجارية ال�ستهالكية175

بائع مواد متوينية عام176

بائع خ�سار وفواكه177

بقال178

بائع حلويات179

بائع مرطبات180

بائع متجول181

عطار 182

HÉJ```™: ملحــق باملهن التي يحظر مزاولتها من القوى العاملة غري العمانية
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موزع مواد متوينية183

بائــــع غاز184

م�ساعد م�سرف �سكن داخلي185

م�سرف اأمن و�سالمة186

حــــــــــار�ص187

بـــــــــــواب188

حــــار�ص اأمـــــن189

بواب مواقف مركبات190

عامل  خمازن191

�سائق جرار زراعي192

طباع  عام193

حفار اآبار/ نفط وغاز194

م�ساعد م�سغل اآلت الذخائر195

�سائق براد196

�سائق اإ�سعاف197

�سائق مركبة اإطفاء198

�سائق �سهريج مياه199

�سائق �ساحنة حتى )8( ثمانية اأطنان200

�سائق �ساحنة نقل غاز201

�سائق �ساحنة نقل خردة202

�سائق عموم املركبات203

�سائق حافلة204

�سائق �سيارة عمومي205

دلل206

ر�سام مب�ساندة احلا�سب الآيل ) الر�سم الهند�سي(207

HÉJ```™: ملحــق باملهن التي يحظر مزاولتها من القوى العاملة غري العمانية

-17-


