اجلريدة الر�سمية العدد ()1099

قـــرار وزاري
رقــم 2015/103
با�ستثناء امل�ؤ�س�سات ال�صغرية من ن�سب التعمني املقررة
وحتديــــد املهــــن والأن�شطـــة التـــي يجــــوز الت�صريــــح بهــا
للقــوى العاملــة غـري العمانيـة للم�ؤ�س�ســات ال�صغــرية واملتو�سطــة
ا�ستنادا �إلـى قانــون العمـل ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانــي رقـم ، 2003/35
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رق ـ ــم  2004/76بتحديـ ــد اخت�صا�ص ــات وزارة القـ ـ ـ ـ ــوى العــامل ـ ـ ــة
واعتم ــاد هيكله ــا التنظيم ــي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ستثن ــى امل�ؤ�س�سـ ــات ال�صغي ــرة الت ــي يتـ ــم ت�أ�سي�سه ــا بع ــد تاري ــخ العم ــل ب�أحك ــام هــذا القــرار
من ن�سب التعمني املقررة  ،ملدة (� )2سنتني  ،وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن تكون امل�ؤ�س�سة مملوكة ل�صاحـ ـ ــب العمل .
� - 2أن يكون �صاحب العمل متفرغا لإدارة امل�ؤ�س�سة .
� - 3أن يك ــون �صاح ــب العمـ ــل م�سج ــال ل ــدى الهيئ ــة العام ــة ل�سج ــل القـ ــوى العاملـ ــة
ك�صاحب عمل .
� - 4أن يك ـ ــون �صاح ــب العمـ ــل م�سج ـ ــال ل ــدى الهيئ ـ ــة العامـ ــة لتنميـ ــة امل�ؤ�س�س ـ ــات
ال�صغرية واملتو�سطة .
� -5أن يكون �صاحب العمل م�ؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية .
وبعد انق�ضاء املدة امل�شار �إليها فـي هذه املــادة  ،ت�سري على امل�ؤ�س�سة الن�سب املقررة
للتعميــن .
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املــادة الثانيــــة
يت ــم الت ــدرج ف ــي تطبي ــق ن�س ــب التعمي ــن املق ــررة عل ــى امل�ؤ�س�ســات ال�صغيــرة القائمة وقت
العمل ب�أحكــام ه ــذا الـ ــقرار  ،الت ــي تنطبــق عليــها ال�شــروط امل�شــار �إليهــا فـي املـادة الأوىل
من هذا القرار  ،وذلك على النحو الآتي :
 - 1ال�سنة الأوىل من تاريخ العمل بهذا القرار  ،يتم تطبيق ( )%25خم�سة وع�شرين
باملائة من الن�سبة املقررة للتعمني .
 - 2ال�سنـة الثانية من تاريخ العمل بهذا القرار  ،يتم تطبيق ( )%50خم�سني باملائــة
من الن�سبة املقررة للتعمني .
 - 3ال�سنة الثالثة من تاريخ العمل بهذا القرار  ،يتم تطبيق ( )%75خم�سة و�سبعني
باملائة من الن�سبة املقررة للتعمني .
 - 4ال�سن ــة الرابع ــة من تاريخ العمل بهــذا القـرار  ،يتم تطبيـق ( )%100مائة باملائــة
من الن�سبة املقررة للتعمني .
املــادة الثالثــــة
يجوز الت�صريح با�ستقدام القوى العاملة غري العمانية للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،
الت ــي تنطب ــق عليهـ ــا ال�ش ــروط امل�ش ــار �إليه ــا ف ــي املـ ــادة الأولــى مــن هذا القرار  ،و املحددة
فـي امللحق املرفق به .
املــادة الرابعــــة
يج ـ ــوز الت�صري ـ ــح با�ستق ـ ــدام القـ ــوى العامل ـ ــة غـ ـي ــر العماني ـ ــة للم�ؤ�س�سـ ـ ــات ال�صغيـ ـ ــرة
العاملـ ــة فــي نـ�ش ــاط املق ــاوالت  ،التــي تنطبــق عليها ال�شروط امل�شار �إليها فـي املــادة الأوىل
مـن هـذا القـرار  ،مبا ال يزيد على ( )5خم�سة عمال  ،دون تقدمي اتفاقيات �أو �إباحات بناء .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1099

املــادة اخلام�ســــة
ي�ستثنــى املوظف ــون املتفرغ ــون من اجلهات احلكومية والذين يتقا�ضون معا�شا مــن �أحد
�صناديق التقاعد من �شرط الت�أمني لدى الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية .
املــادة ال�ساد�ســــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�سابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  11 :من رجــــــــــــــب 1436هـ
املوافـــــق  30 :من ابريــــــــــــل 2015م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزي ـ ـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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ملحــق بالأن�شطــة واملهــن
التــــــي يجـــــوز الت�صريــــــح لهــــــا
با�ستقدام القوى العاملة غري العمانية للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
م

الن�شـــــاط  -املهنـــــة

احلــد الأقــ�صى
لعــدد العمـــال

 1فني �صيانة لن�شاط بيع و�إ�صالح الهواتف النقالة واحلا�سب الآيل

1

 2ن�شــاط خياط ــة املالبــ�س ( الرجاليــة والن�سائية )

5

 3منظــف �سيــارات لن�شـاط بيع ال�سيارات امل�ستعملة

1

عامــل �شح ــن وتفري ــغ دون حتدي ــد م�ساح ــة � ،أو وجود خمزن
فـي الواليات املعمنة للأن�شطة الآتية :
 بيع املواد التمـ ــويني ـ ـ ــة . بيع املالب�س اجلـ ــاه ـ ــزة . بيع الأقم�شة واملن�سوجات . بيع الأدوات الكهــربائيــة . بيع م ـ ـ ـ ـ ـ ــواد البن ـ ـ ــاء .4
عامل لكل ن�شاط
 بيع اخل�ض ـ ــروات والفواك ـ ـ ـ ــه . بيع العطور وم�ستلزمات التجميل . بيع الأدوات املــنزليـ ــة . بيع الأحـ ــذي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة . بيع املواد الــزراعي ـ ـ ــة . بيع الأثاث واملفرو�شــات . -بيع قطع غيار ال�سيارات .

