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وزارة القــــوى العــامـلــــة
قــرار وزاري
رقـــم 2018/270
ب�إ�صـــدار الالئحـــة التنظيميـــة
ب�شــ�أن الإبــالغ عـن تـرك القـوى العاملــة غيـر العمانيـة لعملهـا
ا�ستنادا �إلى قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/35
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبن ــاء عـلى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامة ،
تقـــــرر
املــادة الأولــى
يعمــل ب�أحكـام الالئحـة التنظيميـة ب�شـ�أن الإبــالغ عـن ت ــرك القوى العاملــة غيــر العمانيــة
لعملها املرفقة .
املــادة الثانيــة
يلغى كــل م ــا يخــالــف الالئح ــة املرفقـ ــة � ،أو يتع ــار�ض مع �أحكامهــا .
املــادة الثالثـــة
ين�شـر هــذا القــرار فـي اجلــريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ ن�شره .
�صدر فـي  12 :مـن �شــــــــــوال 1439هـ
املوافــــق  26 :مـن يـونيـــــــــو 2018م

عبداللـه بن نا�صر بن عبدالـله البكري
وزيـ ـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ـ ـ ـ ــوى العــام ـلـ ـ ــة
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الالئحــة التنظيميــــة
ب�شـ�أن الإبـالغ عـن تـرك القـوى العاملـة غيـر العمانيـة لعملهـا
الف�صـــل الأول
تعريفـــات و�أحكـــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها :
 - 1الــــــوزارة :
وزارة القوى العاملة .
 - 2املديـــر املختـــ�ص :
مدير عام املديرية العامة للرعاية العمالية بالوزارة � ،أو املدير العام باملديرية العامة
للقوى العاملة فـي املحافظة .
 - 3الدائـــرة املخت�صـــة :
دائرة التفتي�ش باملديرية العامة للرعاية العمالية بالوزارة � ،أو دائرة الرعاية العمالية
باملديرية العامة للقوى العاملة باملحافظة � ،أو دائرة القوى العاملة فـي املحافظة
بح�سب الأحوال .
� - 4صاحـــب العمـــل :
كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يعمل لديه عامل �أو �أكرث لقاء �أجر .
 - 5العامــــــل :
كل �شخ�ص طبيعي غيــر عماين يعمل لقاء �أجر لدى �صاحــب العمــل  ،وحتــت �إدارتـ ــه
و�إ�شرافه  ،مبن فـيهم امل�ستخدمون باملنازل  ،ومن فـي حكمهم .
 - 6البــــالغ :
بالغ ترك العامل غري العماين لعمله .
املــادة ( ) 2
ال يجوز الإبالغ عن ترك العامل لعمله فـي �أي من احلاالت الآتية :
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1 - 1وجود نزاع عمايل �أو جزائي �أو مدين قائم بني �صاحب العمل والعامل ن�ش�أ قبل
الإبالغ عن ترك العامل مقر عمله .
�2 - 2إذا كان العامل قد غادر البالد قبل الإبالغ عن تركه للعمل  ،وكان �صاحب العمل
على علم بذلك .
�3 - 3إذا كان العامل فـي �إجازة م�ستحقة قانونا � ،أو غائبا ل�سبب �آخر م�شروع .
�4 - 4إذا كان �صاحب العمل قد �سلم العامل خطاب عدم ممانعة من نقل خدماته
ل�صاحب عمل �آخر  ،وقام بالإبالغ عن تركه ملقر عمله قبل انتهاء املدة املمنوحة
له  ،على �أال تزيد على ( )30ثالثني يوما لنقل خدماته ل�صاحب عمل �آخر .
املــادة ( ) 3
تق ــوم الدائ ــرة املخت�ص ــة ب�إعــداد ك�شــف ببيانات العاملني التاركني ملقار عملهـم  ،و�إر�سالـه
�إلى اجلهة املخت�صة ب�شرطة عمان ال�سلطانية التخاذ �إجراءاتها ب�ش�أنهم .
املــادة ( ) 4
�إذا و�صل عدد البالغات املقدمة من املن�شـ�أة ( )5خم�سة بالغات ف�أكرث فـي ال�شهر الواحد ،
�أو ( )10ع�شرة بالغــات ف�أكرث خالل ال�سن ــة � ،أحيلت �إلى التفتي ــ�ش لالط ــالع عل ــى م ــدى
التزامها ب�أحكام قانون العمل والالئحة التنظيمية لتدابري ال�سالمة وال�صحة املهنية فـي
املن�ش�آت اخلا�ضعة لقانون العمل  ،ف�إذا ثبت عدم التزامها ب�أحكام قانون العمل �أو الالئحة
امل�شار �إليها يتم �إيقاف تقدمي اخلدمات عنها ملدة (� )1سنة واحدة  ،وذلك مع عدم الإخالل
بالعقوبات املقررة فـي قانون العمل واجلزاءات الإدارية املقررة فـي الالئحة التنظيمية
لتدابري ال�سالمة وال�صحة املهنية فـي املن�ش�آت اخلا�ضعة لقانون العمل .
الف�صــل الثانـــي
اعتمـــاد البــــالغ
املــادة ( ) 5
يجب �أن يتقدم �صاحب العمل بالبالغ �إلى الدائرة املخت�صة فور علمه برتك العامل ملقر
عمله  ،وال يعتمد البالغ �إال بعد م�ضي (� )7سبعة �أيام مت�صلة من ترك العامل لعمله دون
م�سوغ قانوين .
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املــادة ( ) 6
تتول ــى الدائ ــرة املخت�صــة ت�سجيــل البــالغ بنــاء على البيانات املقدمــة مــن �صاحــب العمــل
وعلى م�س�ؤوليته .
املــادة ( ) 7
يلتزم �صاحب العمل ب�إيداع مبلغ يعادل قيمة تذكرة ال�سفر فـي احل�ساب اخلا�ص بالوزارة ،
وقت تقدمي البالغ  ،و�سداد جميع الر�سوم والغرامات � ،إن وجدت .
املــادة ( ) 8
يلتزم �صاحب العمل بتعبئة النموذج املعد من قبل الوزارة لهذا الغر�ض  ،مع �إرفاق امل�ستندات
الآتية :
�أ  -ن�سخة من الرتخي�ص البلدي .
ب  -ن�سخة من ملكية مقر العمل �أو عقد الإيجار .
ج  -ما يثبـت ت�سلــم العامــل لأجره من خالل ك�ش ــف ح�ســاب م�صرفـ ــي للثالث ــة الأ�شهر
الأخرية قبل تركه العمل .
املــادة ( ) 9
يعفى �صاحـب العمل من تقدمي م�ستند �أو �أكرث من امل�ستنـدات املن�صو�ص عليها فـي املـادة ()8
من هذه الالئحة فـي احلاالت الآتية :
1 - 1يعفى من تقدمي كافة امل�ستندات �إذا كان العامل التارك ملقر عمله من امل�ستخدمني
داخـل املنـازل �أو خارجه ــا  ،ومــن فـي حكمه ــم  ،ويكتفــى ف ــي هذه احلالــة بتقديـم
ما يثبت ت�سلم العامل لأجره كتابيا .
2 - 2يعفى من تقدمي امل�ستندين املن�صو�ص عليهما فـي البندين (�أ  ،ب) من املــادة ()8
من هذه الالئحة �إذا كانت املن�ش�أة قيد الت�صفـية  ،وذلك بناء على خطاب من قبل
امل�صفي .
3 - 3يعفى من تقدمي امل�ستند املن�صو�ص عليه فـي البند (ج) من املـادة ( )8من هذه الالئحة
�إذا كان العامل التارك ملقر عمله مل يكمل �شهرا من تاريخ دخوله البالد لأول مرة .
وفـي جميع الأحوال  ،يجوز للمدير العام اال�ستثناء من �إرفاق امل�ستندات املن�صو�ص عليها
فـي املــادة ( )8من هذه الالئحة � ،إذا ا�ستدعت ال�ضرورة ذلك .
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املــادة ( ) 10
يلتزم �صاحب العمل بالإعالن عن ترك العامل ملقر عمله فـي موقع الوزارة الإلكرتوين .
الف�صــل الثالــث
اعتـرا�ض العامـل على البـالغ �أو رجـوع �صاحب العمـل عـن البـالغ
املــادة ( ) 11
يحق للعامل االعرتا�ض على البالغ خالل (� )60ستني يوما من تاريخ اعتماد البالغ ،
وذلك بتقدمي طلب كتابي �إلى الدائرة املخت�صة م�شفوعا مبا ي�ؤيد نفي واقعة الرتك ،
وتتولى الدائرة املخت�صة �سماع �أقوال كل من العامل  ،و�صاحب العمل و�إثباتها فـي حم�ضر ،
ف�إذا ثبت للدائرة املخت�صة �أن البالغ غري �صحيح يلغى البالغ  ،ويجوز للوزارة  -بناء على
طلب �صاحب عمل �آخر  ،وموافقة العامل  -نقل خدماته دون الرجوع �إلى �صاحب العمل
الأ�صلي  ،وذلك بعد اعتماد �إلغاء البالغ .
وفـي جميع الأحوال  ،يجوز للدائرة املخت�صة �إلغاء البالغ  ،و�إعادة العامل �إلى عمله �إذا
كانت القرائن تدل على �أنه حدث خط�أ فـي البالغ  ،و�أن العامل مل يرتك العمل  ،و�أنه لي�س
هو املق�صود بالبالغ .
املــادة ( ) 12
يجوز ل�صاحب العمل خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ اعتماد البالغ  ،التقدم بطلب كتابي
م�شفوع ب�أ�سباب مقبولة �إلى الدائرة املخت�صة لإلغاء البالغ � ،شريطة عدم وجود خمالفات
على �صاحب العمل  ،و�أال يكون قد مت الرتخي�ص له بعامل �آخر فـي الأعمال والأن�شطة
املحدد لها عدد معني من القوى العاملة غري العمانية  ،ويتعني على الدائرة املخت�صة
النظر فـي الطلب  ،والبت فـيه خالل (� )14أربعة ع�شر يوم عمل من تاريخ تقدميه .
املــادة ( ) 13
يلتزم �صاحب العمل  -فـي حالة اعتماد �إلغاء البالغ  -ب�سداد ر�سم  ،وقدره ( )100مائة ريال
عماين  ،مع احتفاظه بحق ا�سرتجاع قيمة تذكرة ال�سفر حال املوافقة على الإلغاء .
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املــادة ( ) 14
يعتمد �إلغاء البالغ �أو رف�ضه من املدير العام � ،أو مديري دوائر القوى العاملة باملحافظة
بح�سب الأحوال .
الف�صـــل الرابـــع
الآثـــار املرتتبــة علــى البـــالغ
املــادة ( ) 15
يرتتب على اعتماد البالغ الآثار الآتية :
�أ  -تغيري حالة العامل من (عامل على ر�أ�س العمل) �إلى (عامل تارك ملقر عمله) .
ب � -سقوط حق العامل فـي مكاف�أة نهاية اخلدمة امل�ستحقة عن فرتة عمله ال�سابقة
على واقعة تركه العمل .
ج  -حرمان العامل من ممار�سة �أي عمل �أو نقل خدماته �إلى �أي �صاحب عمل �آخر .
د  -حرمان العامل من دخول البالد .
املــادة ( ) 16
تقوم الدائرة املخت�صة برتحيل العامل التارك لعمله �إلى بلده عند �ضبطه � ،أو تقدمه لها ،
�أو عند �إحالته �إليها من قبل اجلهات الق�ضائية �أو �شرطة عمان ال�سلطانية .
املــادة ( ) 17
يعاد املبلغ املودع مقابل قيمة تذكرة ال�سفر �إلى �صاحب العمل �إذا حتققت �إحدى احلاالت
الآتية :
�أ �	-إذا �ضبط العامل يعمل لدى الغري  ،ففـي هذه احلالة يلزم الطرف امل�شغل للعامل
برتحيلــه علـى نفقتــه  ،مــع �إلزامــه بدفـع مــا تكبــده �صاحب العمــل مــن نفقــات
ال�ستقدام العامل  ،وتدريبه على املهنة  ،وفقا لقواعد امل�س�ؤولية املدنية  ،ويتم
�إيقاف تقدمي اخلدمات عنه ملـدة (� )1سنــة واحـدة  ،مع عــدم الإخــالل بالعقوبــات
املقررة فـي املــادة ( )114من قانون العمل امل�شار �إليه .
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وبالن�سبة للم�ستخدمني داخل املنازل �أو خارجها �أو من فـي حكمهم  ،ف�إنه فـي حالة
�ضبط العامل يعمل لدى غري �صاحب العمل الذي ا�ستقدمه  ،يلتزم الطرف
امل�شغل بدفع مبلغ يعادل ما دفعه �صاحب العمل ملكتب اال�ستقدام  ،وقيمة تذكرة
ترحيل العامل �إلى بلده  ،مع عدم الإخالل بالعقوبات واجلزاءات الإدارية املقررة
فـي القوانني واللوائح والأنظمة املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
وفـي حالة �ضبط العامل يعمل حل�سابه اخلا�ص دون معرفة الطرف امل�شغل ،
ف�إن العامل يلتزم بدفع ما دفعه �صاحب العمل ملكتب اال�ستقدام من مبالغ مالية
بالإ�ضافة �إلى �إلزامه بقيمة تذكرة �سفره �إلى بلده .
ب  -فـي حال تقدمي �صاحب العمل ما يثبت مغادرة العامل نهائيا البالد  ،ما مل يكن
قد مت ترحيله على نفقة الوزارة  ،ففـي هذه احلالة ت�سقط املطالبة  ،وال يع ـ ــاد
املبلغ �إلى �صاحـب العمل .
ج  -م�ضي (� )4أربع �سنوات من تاريخ اعتماد البالغ .
د � -إلغاء البالغ بناء على طلب �صاحــب العمل .
الف�صـــل اخلامـــ�س
اجلــــزاءات الإداريــــة
املــادة ( ) 18
تف ــر�ض عل ــى �صاحــب العم ــل ال ــذي يخال ــف �أيـ ــا من �أحكام هذه الالئحة غرام ــة �إداري ــة ،
ال تتجاوز ( )500خم�سمائة ريال عماين .
املــادة( ) 19
يعاقب العامل �إذا ثبت �أن البالغ �صحيح  ،و�أن اعرتا�ضه غري مربر بغرامة �إدارية ال تقل
عن (� )400أربعمائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )800ثمامنائة ريال عماين .

