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وزارة القــوى العاملــة

قـــرار وزاري

رقم 2015/328 

بتعديــل بعــ�ض اأحكـام الالئحــة التنظيميـة

 ملزاولـة ن�سـاط ا�ستقـدام القـوى العاملـة غيـر العمانيـة

ا�ستنــــــادا اإلـــــى قانـــــــون العمـــــــل ال�ســـــادر باملر�ســـــوم ال�سلطانــــــي رقـــــــم 2003/35 ،

واإلــى املر�ســـــوم ال�سلطانـــي رقـــم 2004/76 بتحديــــــد اخت�سا�ســـــات وزارة القـــــوى العاملــــة 

واعتمــاد هيكلهــــــــا التنظيمــــــــي ،

واإىل الالئحـــة التنظيميــة ملزاولــة ن�سـاط ا�ستقــدام القــوى العاملــة غــري العمانية ال�سادرة 

بالقــــــرار الــــــــوزاري رقـــــــم 2011/1 ،

وبناء على ما تقت�سيــه امل�سلحــة العامـة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى 

 ي�ســاف اإلــى املــادة )20( من الالئــحة التنظيميــة ملزاولــة ن�ساط ا�ستقــدام القـوى العاملــة 

غري العمانية امل�سار اإليها بند جديد برقم )4( ، ن�سه الآتي :

4 - اإذا ترك العامل العمل لدى �ساحب العمل .

املــادة الثانيــــة

ي�ستبــدل بنــ�ص البنــد )ج( من املــادة )24( من الالئحــة التنظيميــة ملزاولــة ن�ســاط ا�ستقــدام 

القوى العاملة غري العمانية امل�سار اإليها ، الن�ص الآتي : 

ج - األ يزيد عدد امل�ستخدمني فـي كل ترخي�ص على )10( ع�سرة اأفراد ، ويجوز للمن�ساأة 

طلب ترخي�ص جديد عند انتهاء العمل برتخي�ص موؤقت �سابق .
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املــادةالثالـثــــة

ي�ستبــدل بنمــوذج العقــد رقــم )7( املرفــق بالالئحــة التنظيميــة ملزاولــة ن�ســاط ا�ستــقدام 

القـوى العاملــة غري العمانية امل�سار اإليها منوذج العقد املرفق بهذا القرار .

املــادةالرابعــة

 يلغى كل ما يخالف هذا القرار اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

املــادةالخام�سـة 

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

�سـدر فـي : 14 مـن �سفـــــــــــر 1437هـ

املـوافـــــق : 26 مـن نوفمبــــــر 2015م

عبداللـه بن نا�سر بن عبداللـه البكري                                                                                                                     

                                                                               وزيــــــــــــــر الـقــــــــوى العاملـــــــــــــة
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منوذج رقم )7(

عقد ا�ستقدام امل�ستخدمني فـي املنازل ومن فـي حكمهم

اإنه فـي يوم ................. بتاريخ ...................... بني كل من :

الطــرف الأول )املن�ســـاأة( :

ا�سم املن�ساأة : .......................................... رقم ال�سجل التجاري : ................

رقم ترخي�ص مزاولة ن�ساط ا�ستقدام قوى عاملة غري عمانية : ............................

املفو�ص بالتوقيع : ..................................... رقم الهاتف : .......................

املحافظة : ............... الولية : ............. رقم املبنى : .......... رقم ال�سكة : ......... 

�ص.ب : ................. الرمز الربيدي : ................. الربيد الإلكرتوين : .............

الطـــرف الثانـــي :

ال�سم : ........................................ الرقم املدين :  ................................

املحافظة : ................  الولية : ................ رقم املبنى :  ......... رقم ال�سكة : ......... 

�ص.ب : ....................... الرمز الربيدي : .................. رقم الهاتف : ...........

اتفق الطرفان على ما ياأتي :

..................  : ال�سم  )العامل/العاملة(  خدمات  بنقل  الأول  الطرف  يلتزم   -  1

اجلن�سيـــة ................. للعمـل لدى الطرف الثانـي مبهنــة ......................

وفـق ترخيـ�ص ا�ستقـدام قـوى عاملة رقـم : ....... ال�سادر بتاريخ :     /    /        م 

على اأن يكون الأجر ال�سهري للم�ستقــدم ................ ريــال عمانــي ، ومــدة عقــد 

عملــه : ..................... .

2 - يلتزم الطرف الأول بنقل خدمات )العامل/العاملة( للعمل لدى الطرف الثاين 

خالل مدة ................. من تاريخ حترير هذا العقد .

3 - يلتزم الطرف الأول باإعادة العامل اإىل بلده وعلى نفقته اخلا�سة كما يلتزم باإعادة 

املبالـغ التـي ح�ســل عليهــا مــن الطرف الثانــي اإذا امتنــع امل�ستخــدم عن اأداء العمــل 

اأو تــرك العمــل خــالل )180( مـائــة وثمانيــن يومــا مــن تاريــخ اإبــرام هــذا العقد 

اأو اإذا ثبت اأن لديه اإعاقة ل متكنه من اأداء العمل املتفق عليه اأو كان م�سابا باأحد 

الأمرا�ص املعدية اأو مبر�ص مزمن اأو مر�ص عقلي .

4 - يلتزم الطرف الثاين بدفع مبلغ .................. ريال عماين للطرف الأول نظري 

خدمات الطرف الأول فيما يتعلق بنقل خدمات امل�ستخدم باملنزل اأو من فـي حكمه .

5 - يلتزم الطرف الثاين بتحرير عقد عمل من ثالث ن�سخ بينه وبني امل�ستخدم باملنزل 

اأو من فـي حكمه .

الطـرف الأول التوقيـع واخلتـم                    الطـــرف الثانـــــي التوقيــــع

...................................         .......................................

.......................................




