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اجلريدة الر�سمية العدد )948(

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2011/98

باإن�ساء الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة واإ�سدار نظامها

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
وعلى نظام الهيئات واملوؤ�س�سات العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/116 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/88 باإن�ساء �سجل للقوى العاملة الوطنية ، 
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/76 بتحديد اخت�سا�سات وزارة القوى العاملة واعتماد 

هيكلها التنظيمي ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت
املــادة الأولـــــى 

تن�ســاأ مبوجب هذا املر�سوم هيئــة عامـــة ت�سمى " الهيئة العامة ل�سجــــل القوى العاملـــة " ، 
وتتبع جمل�س الوزراء .

 املــادة الثانيــــة 
تكون للهيئة ال�سخ�سية العتبارية وتتمتع بال�ستقالل املايل والإداري ، ويعمل فـي �ساأنها 

باأحكام النظام املرفق .
املــادة الثالثــــة

يكـــون املقـــر الرئي�ســـي للهيئــة حمافظة م�سقط ، ويجوز اإن�ســاء فروع لها فـي املحافظــات 
واملناطق بقرار من جمل�س اإدارتها .

املــادة الرابعــة
توؤول اإىل الهيئة اأ�سول واعتمادات و�سجالت وخم�س�سات �سجل القوى العاملة الوطنية 

بوزارة  القوى العاملة ، وينقل اإىل الهيئة موظفو ال�سجل بذات اأو�ساعهم الوظيفية .
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املــادة الخام�سة 
تلتزم وحدات اجلهاز الإداري للدولة ) مدنية وع�سكرية واأمنية ( ومن�ساآت القطاع اخلا�س 
باإخطار الهيئة بالبيانات املتعلقة بالعاملني لدى هذه اجلهات وباأية تعديالت تطراأ على 
هذه البيانــــات ، على اأن يتــــم التن�سيق بني الهيئـــة والوحـــدات الع�سكريـــة والأمنيـــة ب�ســاأن 

البيانات املطلوبة .
املــادة ال�ساد�سة

يحظر على وحدات اجلهاز الإداري للدولة ) مدنية وع�سكرية واأمنية ( ومن�ساآت القطاع 
اخلا�س والأفراد اتخاذ اأية اإجراءات لتعيني باحث عن عمل ما مل يثبت الباحث عن عمل 

اأنه مقيد ب�سجل القوى العاملة .
املــادة ال�سابعــة

ي�سدر رئي�س جملـ�س اإدارة الهيئــة اللوائــح والقرارات الالزمــة لتنفيــذ اأحكام هذا املر�ســـوم 
والنظــام املرفـــق بعد اعتمادهــا من جملــ�س اإدارة الهيئــة ، واإىل اأن ت�سدر ت�سري على الهيئة 

القوانني والنظم التي تخ�سع لها وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
املــادة الثامنــة 

يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/88 امل�سار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالــف هذا املر�ســوم 
والنظام املرفق اأو يتعار�س مع اأحكامهما .

املــادة التا�سعــة 
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 20 من ذي القعدة �سنة 1432هـ

املـوافــــق : 18 من اأكتوبـــــــــر �سنة 2011م
 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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نظام الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة 

املـــادة ) 1 (
يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها :

الهيئة :
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة .

املجل�س :
جمل�س اإدارة الهيئة .

رئي�س املجل�س :
رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة .

الرئي�س التنفيذي :
الرئي�س التنفيذي للهيئة .

املـــادة ) 2 (
تهدف الهيئــة اإىل تكويــن قاعدة بيانـــات عن القـــوى العاملــــة وتعزيـــز �سيا�ســـات التخطيـــط 
لتنمية املوارد الب�سرية الوطنية ، وحتقيق اأكرب ا�ستفادة منها با�ستيعابها فــي �سوق العمل .

املـــادة ) 3 (
يكون للهيئة فــي �سبيل حتقيق اأهدافها مبا�سرة الخت�سا�سات الآتية :

1 - اإن�ساء قاعـــدة بيانـــات متكاملــــة عن القـــوى العاملـــة فــي جميـــع وحـــدات اجلهـــاز 
الإداري للدولـــــة ) املدنيـــة والع�سكريـــة والأمنيــــة ( ، ومن�ســـاآت القطـــاع اخلـــــا�س 
تت�سمن البيانات ال�سخ�سية واحلالة الوظيفية واملهنية وم�ستوى التاأهيل العلمي 

واخلربات العملية .
2 - اتخاذ الإجراءات الالزمة حل�سر وقيد الباحثني عن عمل واإن�ساء قاعدة بيانات 
عن املواطنيــــن الباحثيــــن عن عمل تت�سمـــن بياناتهــم ال�سخ�سيــــة وموؤهالتهــــم 

العلمية وخرباتهم العملية وغري ذلك من البيانات .
3 - و�ســع الإجـــراءات الالزمـــة لتوفيــر البيانــات املتعلقـــــة بالقـــــوى العاملـــة الوطنيــــة 
فــي �ســـــوق العمــــل مبا فــي ذلك الربــــط اللكرتونــــي مع كافــــة وحـــدات اجلهـــــاز 

الإداري للدولة ) املدنية والع�سكرية والأمنية ( ، ومن�ساآت القطاع اخلا�س .
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4 - توفري املعلومات للجهات املعنية بتدريب وتاأهيل املواطنني غري املوؤهلني الباحثني 
عن عمل من اأجل تهيئتهم واإعدادهم مهنيا على نحو يتيح لهم فر�س اللتحاق 

ب�سوق العمل .
5 - تر�سيح املواطنني الباحثني عن عمل الذين تتوافر فيهم �سروط �سغل الوظائف 
واملهــن ال�ساغــــرة بكل من وحـــدات اجلهـــاز الإداري للدولـــة ) املدنيــة والع�سكريــة 

والأمنية ( ومن�ساآت القطاع اخلا�س ومتابعة �سري عملية التوظيف بها .
6 - توفري املعلومات الالزمة عن حركة التوظيف والت�سغيل فــي ال�سلطنة لتمكني 
اجلهات املعنية بالتخطيط من �سياغة �سيا�سات التوظيف فــي القطاع احلكومي 
والت�سغيل فــي من�ساآت القطاع اخلا�س وتوجيه ال�سيا�سات التعليمية والتدريبية 
نحو املواءمة بني املخرجات من خمتلف التخ�س�سات العلمية والتقنية وم�ستويات 

املهارة املهنية مع الحتياجات الفعلية فــي �سوق العمل .

املـــادة ) 4 ( 
يتوىل اإدارة الهيئة وتنظيم �سوؤونها جمل�س اإدارة ي�سدر بت�سكيله قرار من جمل�س الوزراء .

املـــادة ) 5 ( 
ملمار�سة  الالزمة  الإجراءات  واتخاذ  القرارات  واإ�سدار  ال�سالحيات  كافة  للمجل�س  يكون 

الهيئة اخت�سا�ساتها وحتقيق اأهدافها وب�سفة خا�سة ما ياأتي :
1 - و�سع ال�سيا�سة العامة التي ت�سري عليها الهيئة فــي ممار�سة اخت�سا�ساتها .

2 - متابعة تنفيذ ال�سيا�سة العامة لت�سغيل القوى العاملة الوطنية بعد اعتمادها من 
جمل�س الوزراء .

بها وحتديد  الفرعية  الإدارية  والتق�سيمـات  للهيئــة  التنظيمــي  الهيكــل  اعتمــاد   -  3
اخت�سا�ساتها بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية .

4 - اعتماد م�سروعات لوائح الهيئة املالية والإدارية والوظيفية دون التقيد بقانون 
اخلدمة املدنية ، وبعد موافقة وزارة املالية .

5 - اقرتاح تعديل القوانني املتعلقة بت�سغيل القوى العاملة الوطنية بالتن�سيق مع 
اجلهات املعنية .

6 - اإ�سدار قرارات تنظيم العمل داخل املجل�س .
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7 - اإبرام اتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات ال�سلة بت�سغيل القوى العاملة الوطنية بعد 

موافقة جمل�س الوزراء .
8 - اعتماد م�سروع امليزانية ال�سنوية للهيئة قبل رفعها اإىل وزارة املالية .

9 - اعتماد احل�ساب اخلتامي للهيئة قبل رفعه اإىل وزارة املالية .
10- اإعداد تقرير ربع �سنوي عن ن�ساط الهيئة ورفعه اإىل جمل�س الوزراء .

11- كافة ال�سالحيات الأخرى املعهود بها للهيئة مبوجب املرا�سيم والقوانني الأخرى .
املـــادة ) 6 ( 

يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س اأو نائبه - بح�سب الأحوال - اأربع مرات على الأقل فــي 
ال�سنة وذلك للنظر فيما يعر�س عليه من مو�سوعات مدرجة فــي جدول اأعماله . 

ويجوز دعوته لالنعقاد كلما اقت�ست احلاجة ذلك ، ول يكون الجتماع �سحيحا اإل بح�سور 
وت�سدر   - الأحوال  بح�سب   - نائبه  اأو  الرئي�س  بينهم  من  يكون  اأن  على  اأع�سائه  اأغلبية 

القرارات باأغلبية الأ�سوات وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع .
املـــادة ) 7 ( 

يعني املجل�س فــي اأول اجتماع له نائبا للرئي�س من بني اأع�سائه يحل حمل الرئي�س عند 
غيابه اأو قيام مانع يحول دون ممار�سة اخت�سا�ساته .
املـــادة ) 8 ( 

يكون للهيئة رئي�س تنفيذي ي�سدر بتعيينه قرار من جمل�س الإدارة .
املـــادة ) 9 ( 

ميثل الرئي�س التنفيذي الهيئة اأمام الق�ساء وفــي �سالتها بالغري .
املـــادة )10( 

تكون للرئي�س التنفيذي كافة ال�سالحيات الالزمة لتنفيذ �سيا�سة الهيئة وقرارات املجل�س ، 
وله ب�سفة خا�سة ما ياأتي :

1 - اإدارة الهيئة والإ�سراف على موظفيها .
2 - اإعــداد الهيكــل التنظيمـي للهيئـــة والتق�سيمـــات الإداريــــة الفرعيــــة وعر�سهـــا على 

املجل�س . 
3 - اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية للهيئة .

4 - اإعداد احل�ساب اخلتامي للهيئة .
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5 - تنفيذ �سيا�سات الهيئة والقرارات ال�سادرة من املجـل�س .

6 - اإعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة .
7 - اإعداد تقارير �سهرية عن ن�ساط الهيئة وعر�سها على املجل�س .

8 - اإعداد م�سروعات التفاقيات ومذكرات التفاهم وعر�سها على املجل�س .
9 - اأية اخت�سا�سات اأخرى ي�سدر بها قرار من املجل�س .

املـــادة )11( 
يكون للهيئة ميزانية م�ستقلة تلتزم برفعها اإىل وزارة املالية ، وتبداأ ال�سنة املالية للهيئة 
فــي اليوم الأول من �سهر يناير وتنتهي فــي احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من كل 
املالية الأوىل من تاريخ العمل مبر�سوم الإ�سدار وتنتهي فــي احلادي  ال�سنة  ، وتبداأ  عام 

والثالثني من �سهر دي�سمرب من العام التايل .
املـــادة )12( 

تتكون موارد الهيئة من الآتي :
1 - العتمادات التي تخ�س�سها الدولة للهيئة .

2 - ح�سيلة املبالغ التي تتقا�ساها الهيئة مقابل ما توؤديه من خدمات .
3 - الهبات والإعانات واملنح التي يقبلها املجل�س بعد موافقة جمل�س الوزراء .

املـــادة )13( 
يتولـــى تدقيــــق احل�سابــــات بالهيئـــة مراقب ح�سابــات مرخــ�س له مبزاولــة مهنة املحا�سبة 

واملراجعة ، ي�سدر بتعيينه وحتديد اأتعابه قرار من املجل�س . 
املـــادة )14( 

تعترب اأموال الهيئة اأموال عامة ، وتتمتع مبزايا وحقوق اأموال اخلزانة العامة وامتيازاتها .
املـــادة )15( 

دون اإخالل باأحكام قانون اجلمارك املوحد بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ، 
تعفى الهيئة من كافة ال�سرائب والر�سوم .

املـــادة )16( 
تودع اأموال الهيئة فــي ح�ساب خا�س لدى اأحــد امل�سارف املعتمدة ويحــدد جملــ�س الإدارة 

قواعد واإجراءات ال�سرف من هذه الأموال ، بعد موافقة وزارة املالية .


