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هيئــة املنطقــة االقت�ساديــة اخلا�ســة بالدقـــم
قــرار
رقــم 2017/35
بـ�إ�صـــدار الـال حــــة التن يميــــــــة
ل ا يـ� عمـ امل�ست مريـ وترا يـ� العمالـة االجن يـة
وقواعــد نقل ــم وندب ــم باملنطقــة االقت�سـاديـة اخلــا�سـة بالــدقــم
ا�ستن ــادا اإ ق ــان ـ ــون العمـ ــل ال�ص ـ ــادر باملر�صـ ـ ــوم ال�صلطانـ ــي رق ــم ، 2003/35
واإ املر�صوم ال�صلطا رقم  2011/119باإن�صاء هي ة املنطقة القت�صادية اخلا�صة
بالدقم واإ�صدار نظامها
و إالـى نظ ــام املنطقـ ــة القت�صــادي ــة اخل ــا�ص ــة بالــدق ــم ال�ص ــادر باملــر�ص ـ ــوم ال�صلط ـ ـ ــا
رقم ، 2013/79
واإ موافقة ل�ض اإدارة هي ة املنطقة القت�صادية اخلا�صة بالدقم
واإ موافقة وزارة املالية
وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة
تـقـــرر
املــادة االولـــــ
يعم ــل فـي �صاأن تنظيم اإ�صدار تراخي�ض عمل امل�صتثمرين وتراخي�ض العمالة الأجنبية
وقواعد نقلهم وندبهم باملنطقة القت�صادية اخلا�صة بالدقم باأحكام الالئحة املرفقة .
املــادة ال انيــــة
على املن�صات القائمة فـي املنطقة القت�صادية اخلا�صة بالدقم �صواء اتخذت �صكل �صركة
اأو مو�ص�صة اأو مكت ثيل جتاري اأو فرع ل�صركة اأو ملو�ص�صة عمانية كانت اأو اأجنبية
العمل باأحكام الالئحة املرفقة وتوفيق اأو صاعها طبقا لأحكامها خالل مدة ل تتجاوز
( )12اثني ع�صر �صهرا من تاري العمل بها .
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املــ�دة ال الـ ــــة
يل ى كل ما يخال هذا القرار والالئحة املرفقة اأو يتعار ض مع اأحكامهما .
املــادة الرابعــة
ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ويعمل بــه من اليوم التا لتــاري ن�صر .
�صـدر فـي  25 :مـ رم ســـــــــان 1438هـ
املـوا ــــ  20مـ يـونيـــــــــــو 2017
يحي ب �سعيد ب ع داللـه اجلابر
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ض لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ض الإدارة
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الـال حــــة التن يميــــــــة
ل ا ي� عم امل�ست مري وترا ي� العمالة االجن ية
وقواعــد نقل ـم وندب ـم باملنطقـة االقت�سـاديـة اخلــا�سـة بالــدقــم
املــادة ) 1
فـي تطبيق اأحكام هذ الالئحة يكون للكلمات و العبارات التية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما يقت�ض �صياق الن�ض معنى اخر
ال يئـــــــة
هي ة املنطقة القت�صادية اخلا�صة بالدقم .
املنطقــــــة
املنطقــة القت�صاديـ ــة اخلـا�صــة بالدقم .
املجلــ�
ل�ض اإدارة الهي ة .
الر يــــــ�
رئي�ض املجل�ض .
املن�ســاة
اأي �صــركــة اأو مـو�ص�صــة اأو مـكت ـ تـمثيــل جتــاري اأو فــرع ل�صــركــة اأو ملو�ص�صــة عمانيــة كـان ــت
اأو اأجنبية مرخ�ض لها مبزاولة الأن�صطة امل�صر بها داخل املنطقة .
دا ــرة العمــ
دائرة العمل باملنطقة التابعة لوزارة القوى العاملة .
ال يــ�
موافقة دائرة العمل على ا�صتقدام املن�صاأة للعامل الأجنبي اإ املنطقة .
تر يــ� عمــ م�ست مــر
موافقة دائرة العمل على قدوم امل�صتثمر الأجنبي إا املنطقة .
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اتفاقيــة العمــ
اأي اتفاق بني املن�صاأة واملقاول اأو بني املقاول الرئي�صي واملقاول الفرعي على القيام بعمل
دد داخل املنطقة ل�صالح املن�صاأة .
س ـــادة اال�ستيفـــا
�صهادة ت�صدر عن الهي ة تفيد توفر كافة ال�صرو الالزمة باملن�صاأة ل�صتكمال اإجراءات
اإ�صدار الرتخي�ض املطلو .
املــادة ) 2
ت�صــري اأحكــام هــذ الالئحـة على جميـع املن�صـات فـي املنطقـة ويعمـل باأحكـام قانـون العمــل
امل�صار اإليه فيما يرد ب�صاأنه ن�ض خا�ض فـي هذ الالئحة .
املــادة ) 3
ي�صدر الرئي�ض قرارا بتحديد ن�صبة التعمني فـي م�صروعات املنطقة ويتم متابعة تنفيذ
الن�صبة املقررة من قبل الدائرة املخت�صة بالهي ة .
املــادة ) 4
تقوم دائرة العمل بالرتخي�ض للمن�صات با�صتقدام العمالة الأجنبية ملمار�صة كافة الأن�صطة
واملهن واحلر فـي املنطقة وفقا لأحكام هذ الالئحة .
املــادة ) 5
ت�صدر دائرة العمل الرتاخي�ض التية
 - 1ترخي�ض عمل ملدة ( )24اأربعة وع�صرين �صهرا ويعت الرتخي�ض ل يا فـي حالة
عدم ا�صتخدامه خالل مدة اأق�صاها ( )9ت�صعة اأ�صهر من تاري �صدور .
 - 2ترخي�ض عمل موقت ملدة ( )4اأربعة اأ�صهر ويعت الرتخي�ض ل يا فـي حالة عدم
ا�صتخدامه خالل مدة اأق�صاها (� )6صتة اأ�صهر من تاري �صدور .
 - 3ترخي�ض عمل موقت ملدة (� )6صتة اأ�صهر ويعت الرتخي�ض ل يا فـي حالة عدم
ا�صتخدامه خالل مدة اأق�صاها (� )6صتة اأ�صهر من تاري �صدور .
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 - 4ترخي�ض عمل موقت ملدة ( )9ت�صعة اأ�صهر ويعت الرتخي�ض ل يا فـي حالة عدم
ا�صتخدامه خالل مدة اأق�صاها (� )6صتة اأ�صهر من تاري �صدور .
وت�ص ــدر دائــرة العمـ ــل الرتاخي ـ ــ�ض امل�صــار اإليه ـ ــا بنــاء علـى �صه ــادة ال�صتيف ــاء ال�ص ــادرة
عن الهي ة وبعد �صداد الر�صوم املقررة ويجوز جتديد الرتخيــ�ض ملدة اأو ملدد اأخرى بناء
على طل يقدم من املن�صاأة مع ا�صتيفاء ال�صرو املقررة وفقا لأحكام هذ الالئحة
و�صداد الر�صوم املقررة .
املــادة ) 6
ت�صدر دائرة العمل تراخي�ض عمل امل�صتثمرين التية
 - 1ترخي�ض عمل م�صتثمر لأول مرة ملدة ( )12اثني ع�صر �صهرا ويعت الرتخي�ض
ل يا فـي حالة عدم ا�صتخدامه خالل مدة اأق�صاها (� )6صتة اأ�صهر من تاري
�صدور .
 - 2ترخي�ض عمل م�صتثمر ملدة ( )24اأربعة وع�صرين �صهرا وي�صدر بناء على تقييم
الهي ة لو صع امل�صتثمر ويعت الرتخي�ض ل يا فـي حالة عدم ا�صتخدامه خالل
مدة اأق�صاها ( )30ثالثون يوما من تاري �صدور .
وت�صدر دائرة العمل ترخي�ض عمل امل�صتثمر بعد ا�صتيفاء ال�صرو املقررة بناء على �صهادة
ال�صتيفاء ال�صادرة عن الهي ة وبعد �صداد الر�صوم املقررة .
املــادة ) 7
يتم حت�صيل ر�صوم ت�صجيل طل الرتخي�ض اأو ترخي�ض عمل م�صتثمر كالتي
 )250( - 1مائتــان وخم�صــون ريال عمانيــا عــن كل طل ـ ترخيــ�ض ل�صتقدام عمالة
اأجنبيــة اأو طل ـ ترخيــ�ض عمــل م�صتثمـر ويتــم �صــداد عنــد ت�صجي ــل طلـ ـ ـ
الرتخي�ض اإلكرتونيا .
 )250( - 2مائتــان وخم�صــون ريال عمانيـا عن كل طلـ نــد ونقـل العمالـة الأجنبيــة
بني املن�صات فـي املنطقة ويتم �صداد عند تقد الطل .
املــادة ) 8
يقدم طل احل�صول على الرتخي�ض اإ الهي ة من مال املن�صاأة اأو اأحد املفو صني
بالتوقيع وفق و ج التوقيع ال�صادر من الهي ة اأو من مندو املن�صاأة املعتمد .
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املــادة ) 9
يتعني اأن ي�صمل طل الرتخي�ض توفر ال�صرو وامل�صتندات التية
� - 1صهادة قيد املن�صاأة فـي ال�صجل التجاري للمنطقة .
� - 2صهادة ت�صجيل املن�صاأة ب رفة جتارة و�صناعة عمان ( بطاقة النت�صا ) .
 - 3عقــد اإيجار اأو اتفــاقي ــة انتف ــاع باملنطقــة مل ــزاولــة الن�صـا بــني املن�ص ـاأة والهي ــة
اأو اتف ــاق ـيــة انتف ــاع بــني املن�صـ ـاأة واأي ط ــر اخ ــر لـ ح ــق تطــويــر باملنطق ـ ــة
اأو اتفاقية عمل �صارية املفعول باملنطقة .
 - 4ح�صول املن�صاأة على ترخي�ض مزاولة الن�صا فـي املنطقة .
 - 5التزام املن�صاأة بتطبيق ن�ص التعمني املقررة .
� - 6صداد الر�صوم املقررة للح�صول على الرتخي�ض .
املــادة ) 10
تتو الهي ة درا�صة طل الرتخي�ض والتحقق من ا�صتيفائه كافة البيانات وامل�صتندات
املطلوبة مع حتديد العدد املطلو من العمالة الأجنبية واإعداد �صهادة ال�صتيفاء بذل
ويتم حتويل الطل اإلكرتونيا م�صفوعا ب�صهادة ال�صتيفاء اإ دائرة العمل ويتعني على
دائرة العمل اعتماد طل الرتخي�ض خالل فرتة ل تتجاوز ( )5خم�صة اأيام عمل من تاري
تقد ه م�صتوفـيا ال�صرو وامل�صتندات ويعت م�صي هذ املدة دون اعتماد الطل قرارا
بالرتخي�ض وفـي حالة الرف�ض يج اأن يكون القرار م�صببا .
املــادة ) 11
يخطر مقدم طل الرتخي�ض بالقرار ال�صادر فـي طلبه على العنوان املبني فـي الطل مبا
فـيها الر�صائل الن�صية وال يد الإلكرتو ويجوز له التظلم من قرار الرف�ض مبوج
طل يقدم إا دائرة العمل على النمو ج املعد لهذا ال ر ض مرفقا به امل�صتندات والبيانات
التي يراها لزمة للبت فـي طلبه و ل خالل ( )3ثالثة اأيام عمل من تاري اإخطار
بالقرار ويتم درا�صة التظلم والبت فـيه بالقبول اأو الرف�ض خالل مدة ل تتجاوز ()5
خم�صة اأيام عمل من تاري تقد ه ويعت م�صي هذ املدة دون البت فـي التظلم مبثابة
رف�صه وفـي جميع الأحوال يكون القرار ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
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املــادة ) 12
يكــون منــح الرتاخي�ض للمن�صات وفقا حلاجتهـا الفعلية والتي يتم حتديدهـا بالتن�صيـق
بني املخت�صني بالهي ة ودائرة العمل فـي صوء امل رات التي تقدمها املن�صاأة .
املــادة ) 13
يجوز منح تراخي�ض للمن�صات التي تعمل من الباطن بعد موافقة مال امل�صروع .
املــادة ) 14
يجوز نقل العامل الأجنبي من من�صاأة إا اأخرى داخل املنطقة وفقا لل�صرو وال�صواب
التية
 - 1اأن تكون املن�صاأتان مقيدتني فـي ال�صجل التجاري للمنطقة .
 - 2اأن يقدم طل النقل من املن�صاأة املنقول اإليها العامل .
 - 3اأن تقت�صي حاجة العمل باملن�صاأة املنقول اإليها العامل ل .
 - 4األ يوثر النقل على م�صلحة العمل فـي املن�صاأة املنقول منها العامل .
 - 5اأن يكون نقل العامل إا و يفة اأو عمل يتفق مع العمل ال�صابق فـي املن�صاأة املنقول
منها .
 - 6موافقة كل من العامل واملن�صاأة املنقول منها على النقل .
 - 7األ يكــون النقــل ب ــر ض جتــاوز احلد الأق�صـى لعــدد العمالــة الأجنبي ــة املرخـ ــ�ض
للمن�صاأة با�صتقدامها .
املــادة ) 15
يقدم طل نقل العامل الأجنبي اإ الهي ة التي تتو درا�صة النقل والتحقق من ا�صتيفائه
كافة البيانات وامل�صتندات املطلوبة خالل ( )5خم�صة اأيام عمل واإعداد �صهادة ال�صتيفاء
ب�صاأنه وتقوم بتحويل الطل اإلكرتونيا م�صفوعا ب�صهادة ال�صتيفاء إا دائرة العمل
ويتعني على دائرة العمل البت فـي طل النقل خالل فرتة ل تتجاوز ( )10ع�صرة اأيام عمل
من تاري حتويله اإليها من الهي ة م�صتوفـيا ال�صرو ويعت م�صي هذ املدة دون البت
فـي الطل قرارا باملوافقة وفـي حالة الرف�ض يج اأن يكون القرار م�صببا .
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املــادة ( ) 16
يجوز ند العامل من من�صاأة اإ اأخرى داخل املنطقة وفقا لل�صرو وال�صواب التية
 - 1اأن تكون املن�صاأتان مقيدتني فـي ال�صجل التجاري للمنطقة .
 - 2اأن تقت�صي حاجة العمل باملن�صاأة املنتد اإليها ل .
 - 3اأن يقدم طل الند من املن�صاأة املنتد اإليها .
 - 4موافقة كل من العامل املنتد واملن�صاأة املنتد منها .
 - 5األ يوثر الند على م�صلحة العمل فـي املن�صاأة املنتد منها .
 - 6اأن يك ــون ن ــد العامــل اإلــى و يفـ ــة اأو عمــل يتفــق مــع العمــل املنتــد منــه وف ــقا
خل اته العملية والنظرية .
 - 7األ يتجــاوز ع ــدد العمــال املنتدبــني مـن اأو اإ املن�ص ـ ـاأة ( ) 10ع�صـ ــرة فــي املائ ـ ــة
من عدد عمالها .
 -8األ تتجاوز مدة ند العامل (� )6صتة اأ�صهر مت�صلة ول يجوز بعد اكتمال املدة
املذكورة اإعادة ندبه مرة اأخرى اإل بعد ق�صاء مدة (� )6صتة اأ�صهر مبن�صاأته .
 - 9اإبرام اتفاقية بني املن�صاأتني لتنظيم ند العامل تت�صمن كافة احلقوق واللتزامات
وب�صفة خا�صة ما ياأتي
 ا�صم العامل وموهله ومهنته اأو عمله . م ـ ــدة النـ ـ ـ ــد . العمل املنتد اإليه . اأجــر العامــل وكافــة م�صتحقاتــه واملزايــا الو يفـيــة الأخرى ودون اأن تت�صمـنم�صا�صا اأو انتقا�صا من حقوق العامل املقررة قبل الند .
 ر�صوم اإ�صدار بطاقة الإقامة وجتديدها . اأي بيانات اأخرى تطلبها الهي ة اأو دائرة العمل .ويكون تقد طل ند العامل الأجنبي والبت فـيه وفقا حلكــم املــادة ( )15من هذ
الالئحة .
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املــادة ) 17
يحظر على املن�صات ما ياأتي
 -1ت�ص يــل اأي عمال ــة اأجنبيــة فـيها قبل احل�صول علــى ترخيـ�ض بذل وفقـا لأحكــام
هذ الالئحة .
 - 2ال�صما بت�ص يل اأي عمالة اأجنبية فـي من�صاأة اأخرى داخل املنطقة قبل احل�صول
على موافقة دائرة العمل .
 - 3ت�ص يل اأي عمالة اأجنبية خارج حدود املنطقة و ل مع مراعاة طبيعة املن�صات
العاملة فـي ال النقل ال ي والتي تقت�صي طبيعة عملها اخلروج العر صي
من املنطقة والدخول اإليها .
املــادة ) 18
يجوز للهي ة وق اأو اإل اء ترخي�ض العمالة الأجنبية اأو ترخي�ض عمل امل�صتثمر اإداريا
فـي احلالت التية
 -1عـدم قيــام املن�ص ـاأة باإنهاء اإجراءات ترحيــل عمالهـا فـي احلالت املن�ص ــو�ض عليه ــا
فـي قانون العمل .
 - 2عــدم التــزام املن�ص ـاأة بتجديــد اإقامــة العمل للقوى العاملة الوافدة فـي حالة انتهاء
الفرتة املحددة للتجديد .
 - 3الفة ا�صرتاطات ال�صحة وال�صالمة املهنية .
 - 4عـدم التـزام امل�صتثمــر الـذي لديـه اتفاقيـة انتفـاع مبا ورد بهذ التفاقية فـي تنفـيذ
م�صاريعه .
 - 5ع ــدم اللتــزام باللوائــح والت�صريعـات املعمــول بهــا باملنطقــة القت�صــاديــة اخلا�صـ ـ ــة
بالدقم .
املــادة ) 19
مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�صد من�صو�ض عليها فـي قانون اخر يعاق كل من يخال
اأحكام هذ الالئحة بالتي
 - 1رامة اإدارية ل تقل عن ( )1000األ ريال عما ول تزيد على ( )2000األفـي
ريــال عمانـي وتتعــدد ال رامــة بتعــدد العمـال الذيــن وقعــت املخــالفــة ب�صاأنهــم
وتت�صاع املخالفة عند التكرار .
 - 2وق الرتخي�ض اأو اإل ائه وترحيل العامــل إا بالد على نفقة الطر امل�ص ل .
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