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وزارة القوى العاملة
قرار وزاري
رقم 2012/420
بتعديل القرار الوزاري رقم  2011/1ب�إ�صدار الالئحة
التنظيمية ملزاولة ن�شاط ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية
ا�ستنادا �إىل قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/35
و�إىل املر�سـوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
و�إلــى الق ــرار ال ــوزاري رق ــم  2011/1ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة ملزاولـة ن�شــاط ا�ستقدام
القوى العاملة غري العمانية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص الفقرة الثانية من املادة الثانية من القرار الوزاري رقم  2011/1امل�شار �إليه
الن�ص الآتي :
" وت�ستثنى تلك املكاتب من تطبيق البند (د) من املادة ( )3من هذه الالئحة حتى تاريخ
2014/5/1م ".
املــادة الثانيــــة
ي�ستبـدل بن�صـو�ص املــواد (/3د  )20 , 8 ,مـن الالئحــة التنظيميـة ملزاول ــة ن�شــاط ا�ستقــدام
القوى العاملة غري العمانية امل�شار �إليها الن�صو�ص الآتية :
البند (د) من املــادة ()3
د � -أن ميار�س الن�شاط من خالل من�ش�أة و�أن يكون متفرغا تفرغا تاما وي�شرف مبا�شرة
على �إدارة �أعمال املن�ش�أة املرخ�ص لها  ,و�أال يعمل فـي �إحدى وحدات اجلهاز الإداري
للدولة �أو فـي القطاع اخلا�ص .
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املـــادة ( ) 8
تلتزم املن�ش�أة املرخ�ص لها بتقدمي طلب جتديد الرتخي�ص �إىل املديرية �أو الدائرة املخت�صة
قبل انتهاء مدته بـ( )30ثالثني يوما على الأقل مع �سداد الر�سوم املقررة ومنح املن�ش�أة
املرخ�ص لها �إ�شعارا بذلك  ,على �أن يعتمد التجديد خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
تقدميــه م ــا ل ــم يثبــت ع ــدم ا�ستيف ــاء املن�شـ ـ�أة لل�ضوابـ ــط واال�شتـراط ــات املن�ص ــو�ص عليه ــا
بالالئحة .
املـــادة () 20
تلتزم املن�ش�أة املرخ�ص لها ب�إعادة العامل �إىل بلده وعلى نفقتها اخلا�صة  ,كما تلتزم ب�إعادة
املبالغ التي ح�صلت عليها مقابل اال�ستقدام �إىل �صاحب العمل �إذا حتققت خالل ()180
يوما من تاريخ بدء العمل لدى �صاحب العمل حالة من احلاالت الآتية :
� - 1أن مهنة العامل امل�ستقدم تخالف املهنة املحددة له فـي ترخي�ص اال�ستقدام  ,ب�شرط
�إعادته خالل (� )14أربعة ع�شر يوما من بدء عمله .
� - 2إذا امتنع العامل عن �أداء العمل دون �سبب قانوين .
� - 3إذا ثبـت �أن لديــه �إعاق ــة �أو كــان م�صابــا ب�أحـد الأمـرا�ض املعدية �أو مبـر�ض مزمـن
�أو مبر�ض عقلي وال يتمكن ب�سبب ذلك من �أداء العمل املتفق عليه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  2 :من رم�ضــان 1433هــ
املوافــــق  22 :من يوليـــــو 2012م
عبداللـه بن نا�صـر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ــر القـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ــة

