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هيئــة املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقـــم
قــرار
رقــم 2017/35
بـ�إ�صـــدار الـالئحــــة التنظيميــــــــة
لرتاخيـ�ص عمـل امل�ستثمريـن وتراخيـ�ص العمالـة الأجنبيـة
وقواعــد نقلهــم وندبهــم باملنطقــة االقت�صـاديـة اخلــا�صـة بالــدقــم
ا�ستن ــادا �إىل ق ــان ـ ــون العمـ ــل ال�ص ـ ــادر باملر�سـ ـ ــوم ال�سلطانـ ــي رق ــم ، 2003/35
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم و�إ�صدار نظامها ،
و�إلـى نظ ــام املنطقـ ــة االقت�صــادي ــة اخل ــا�ص ــة بالــدق ــم ال�ص ــادر باملــر�س ـ ــوم ال�سلط ـ ـ ــاين
رقم ، 2013/79
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعم ــل فـي �ش�أن تنظيم �إ�صدار تراخي�ص عمل امل�ستثمرين وتراخي�ص العمالة الأجنبية
وقواعد نقلهم وندبهم باملنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على املن�ش�آت القائمة فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم � ،سواء اتخذت �شكل �شركة
�أو م�ؤ�س�سة �أو مكتب متثيل جتاري �أو فرع ل�شركة �أو مل�ؤ�س�سة  ،عمانية كانت � ،أو �أجنبية ،
العمل ب�أحكام الالئحة املرفقة  ،وتوفيق �أو�ضاعها طبقا لأحكامها خالل مدة ال تتجاوز
( )12اثني ع�شر �شهرا من تاريخ العمل بها .
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املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار  ،والالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل بــه من اليوم التايل لتــاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  25 :مـن رم�ضـــــــــان 1438هـ
املـوافــــق  20 :مـن يـونيـــــــــــو 2017م
يحيى بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
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الـالئحــــة التنظيميــــــــة
لرتاخي�ص عمل امل�ستثمرين وتراخي�ص العمالة الأجنبية
وقواعــد نقلهـم وندبهـم باملنطقـة االقت�صـاديـة اخلــا�صـة بالــدقــم
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئـــــــة :
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
املنطقــــــة :
املنطقــة االقت�صاديـ ــة اخلـا�صــة بالدقم .
املجلــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيــــــ�س :
رئي�س املجل�س .
املن�شــ�أة:
�أي �شــركــة �أو مـ�ؤ�س�ســة �أو مـكتــب تـمثيــل جتــاري �أو فــرع ل�شــركــة �أو مل�ؤ�س�ســة  ،عمانيــة كـان ــت
�أو �أجنبية مرخ�ص لها مبزاولة الأن�شطة امل�صرح بها داخل املنطقة .
دائــرة العمــل :
دائرة العمل باملنطقة التابعة لوزارة القوى العاملة .
الرتخيــ�ص :
موافقة دائرة العمل على ا�ستقدام املن�ش�أة للعامل الأجنبي �إىل املنطقة .
ترخيــ�ص عمــل م�ستثمــر :
موافقة دائرة العمل على قدوم امل�ستثمر الأجنبي �إىل املنطقة .
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اتفاقيــة العمــل :
�أي اتفاق بني املن�ش�أة واملقاول � ،أو بني املقاول الرئي�سي واملقاول الفرعي  ،على القيام بعمل
حمدد داخل املنطقة ل�صالح املن�ش�أة .
�شهـــادة اال�ستيفـــاء :
�شهادة ت�صدر عن الهيئة تفيد توفر كافة ال�شروط الالزمة باملن�ش�أة ال�ستكمال �إجراءات
�إ�صدار الرتخي�ص املطلوب .
املــادة ( ) 2
ت�ســري �أحكــام هــذه الالئحـة على جميـع املن�شـ�آت فـي املنطقـة  ،ويعمـل ب�أحكـام قانـون العمــل
امل�شار �إليه فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
ي�صدر الرئي�س قرارا بتحديد ن�سبة التعمني فـي م�شروعات املنطقة  ،ويتم متابعة تنفيذ
الن�سبة املقررة من قبل الدائرة املخت�صة بالهيئة .
املــادة ( ) 4
تقوم دائرة العمل بالرتخي�ص للمن�ش�آت با�ستقدام العمالة الأجنبية ملمار�سة كافة الأن�شطة
واملهن واحلرف فـي املنطقة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 5
ت�صدر دائرة العمل الرتاخي�ص الآتية :
 - 1ترخي�ص عمل ملدة (� )24أربعة وع�شرين �شهرا  ،ويعترب الرتخي�ص الغيا فـي حالة
عدم ا�ستخدامه خالل مدة �أق�صاها ( )9ت�سعة �أ�شهر من تاريخ �صدوره .
 - 2ترخي�ص عمل م�ؤقت ملدة (� )4أربعة �أ�شهر  ،ويعترب الرتخي�ص الغيا فـي حالة عدم
ا�ستخدامه خالل مدة �أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �صدوره .
 - 3ترخي�ص عمل م�ؤقت ملدة (� )6ستة �أ�شهر  ،ويعترب الرتخي�ص الغيا فـي حالة عدم
ا�ستخدامه خالل مدة �أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �صدوره .
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 - 4ترخي�ص عمل م�ؤقت ملدة ( )9ت�سعة �أ�شهر  ،ويعترب الرتخي�ص الغيا فـي حالة عدم
ا�ستخدامه خالل مدة �أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �صدوره .
وت�ص ــدر دائــرة العمـ ــل الرتاخي ـ ــ�ص امل�شــار �إليه ـ ــا بنــاء علـى �شه ــادة اال�ستيف ــاء ال�ص ــادرة
عن الهيئة  ،وبعد �سداد الر�سوم املقررة  ،ويجوز جتديد الرتخيــ�ص ملدة �أو ملدد �أخرى بناء
على طلب يقدم من املن�ش�أة  ،مع ا�ستيفاء ال�شروط املقررة وفقا لأحكام هذه الالئحة ،
و�سداد الر�سوم املقررة .
املــادة ( ) 6
ت�صدر دائرة العمل تراخي�ص عمل امل�ستثمرين الآتية :
 - 1ترخي�ص عمل م�ستثمر لأول مرة ملدة ( )12اثني ع�شر �شهرا  ،ويعترب الرتخي�ص
الغيا فـي حالة عدم ا�ستخدامه خالل مدة �أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
�صدوره .
 - 2ترخي�ص عمل م�ستثمر ملدة (� )24أربعة وع�شرين �شهرا  ،وي�صدر بناء على تقييم
الهيئة لو�ضع امل�ستثمر  ،ويعترب الرتخي�ص الغيا فـي حالة عدم ا�ستخدامه خالل
مدة �أق�صاها ( )30ثالثون يوما من تاريخ �صدوره .
وت�صدر دائرة العمل ترخي�ص عمل امل�ستثمر بعد ا�ستيفاء ال�شروط املقررة  ،بناء على �شهادة
اال�ستيفاء ال�صادرة عن الهيئة وبعد �سداد الر�سوم املقررة .
املــادة ( ) 7
يتم حت�صيل ر�سوم ت�سجيل طلب الرتخي�ص �أو ترخي�ص عمل م�ستثمر كالآتي :
 )250( - 1مائتــان وخم�ســون رياال عمانيــا عــن كل طلــب ترخيــ�ص ال�ستقدام عمالة
�أجنبيــة � ،أو طلــب ترخيــ�ص عمــل م�ستثمـر  ،ويتــم �ســداده عنــد ت�سجي ــل طل ـ ــب
الرتخي�ص �إلكرتونيا .
 )250( - 2مائتــان وخم�ســون رياال عمانيـا عن كل طلـب نــدب ونقـل العمالـة الأجنبيــة
بني املن�ش�آت فـي املنطقة  ،ويتم �سداده عند تقدمي الطلب .
املــادة ( ) 8
يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص �إىل الهيئة من مالك املن�ش�أة �أو �أحد املفو�ضني
بالتوقيع وفق منوذج التوقيع ال�صادر من الهيئة � ،أو من مندوب املن�ش�أة املعتمد .
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املــادة ( ) 9
يتعني �أن ي�شمل طلب الرتخي�ص توفر ال�شروط وامل�ستندات الآتية :
� - 1شهادة قيد املن�ش�أة فـي ال�سجل التجاري للمنطقة .
� - 2شهادة ت�سجيل املن�ش�أة بغرفة جتارة و�صناعة عمان ( بطاقة االنت�ساب ) .
 - 3عقــد �إيجار �أو اتفــاقي ــة انتف ــاع باملنطقــة مل ــزاولــة الن�شـاط بــني املن�ش ـ�أة والهيئ ــة ،
�أو اتف ــاق ـيــة انتف ــاع بــني املن�شـ ـ�أة و�أي ط ــرف �آخ ــر ميلـك ح ــق تطــويــر باملنطق ـ ــة ،
�أو اتفاقية عمل �سارية املفعول باملنطقة .
 - 4ح�صول املن�ش�أة على ترخي�ص مزاولة الن�شاط فـي املنطقة .
 - 5التزام املن�ش�أة بتطبيق ن�سب التعمني املقررة .
� - 6سداد الر�سوم املقررة للح�صول على الرتخي�ص .
املــادة ( ) 10
تتوىل الهيئة درا�سة طلب الرتخي�ص والتحقق من ا�ستيفائه كافة البيانات وامل�ستندات
املطلوبة مع حتديد العدد املطلوب من العمالة الأجنبية  ،و�إعداد �شهادة اال�ستيفاء بذلك ،
ويتم حتويل الطلب �إلكرتونيا  ،م�شفوعا ب�شهادة اال�ستيفاء �إىل دائرة العمل  ،ويتعني على
دائرة العمل اعتماد طلب الرتخي�ص خالل فرتة ال تتجاوز ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ
تقدميه م�ستوفـيا ال�شروط وامل�ستندات  ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون اعتماد الطلب قرارا
بالرتخي�ص  ،وفـي حالة الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 11
يخطر مقدم طلب الرتخي�ص بالقرار ال�صادر فـي طلبه على العنوان املبني فـي الطلب مبا
فـيها الر�سائل الن�صية  ،والربيد الإلكرتوين  ،ويجوز له التظلم من قرار الرف�ض مبوجب
طلب يقدم �إىل دائرة العمل على النموذج املعد لهذا الغر�ض مرفقا به امل�ستندات والبيانات
التي يراها الزمة للبت فـي طلبه  ،وذلك خالل ( )3ثالثة �أيام عمل من تاريخ �إخطاره
بالقرار  ،ويتم درا�سة التظلم والبت فـيه بالقبول �أو الرف�ض خالل مدة ال تتجاوز ()5
خم�سة �أيام عمل من تاريخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون البت فـي التظلم مبثابة
رف�ضه  ،وفـي جميع الأحوال يكون القرار ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
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املــادة ( ) 12
يكــون منــح الرتاخي�ص للمن�ش�آت وفقا حلاجتهـا الفعلية  ،والتي يتم حتديدهـا بالتن�سيـق
بني املخت�صني بالهيئة  ،ودائرة العمل فـي �ضوء املربرات التي تقدمها املن�ش�أة .
املــادة ( ) 13
يجوز منح تراخي�ص للمن�ش�آت التي تعمل من الباطن بعد موافقة مالك امل�شروع .
املــادة ( ) 14
يجوز نقل العامل الأجنبي من من�ش�أة �إىل �أخرى داخل املنطقة وفقا لل�شروط وال�ضوابط
الآتية :
� - 1أن تكون املن�ش�أتان مقيدتني فـي ال�سجل التجاري للمنطقة .
� - 2أن يقدم طلب النقل من املن�ش�أة املنقول �إليها العامل .
� - 3أن تقت�ضي حاجة العمل باملن�ش�أة املنقول �إليها العامل ذلك .
� - 4أال ي�ؤثر النقل على م�صلحة العمل فـي املن�ش�أة املنقول منها العامل .
� - 5أن يكون نقل العامل �إىل وظيفة �أو عمل يتفق مع العمل ال�سابق فـي املن�ش�أة املنقول
منها .
 - 6موافقة كل من العامل  ،واملن�ش�أة املنقول منها على النقل .
� - 7أال يكــون النقــل بغــر�ض جتــاوز احلد الأق�صـى لعــدد العمالــة الأجنبي ــة املرخـ ــ�ص
للمن�ش�أة با�ستقدامها .
املــادة ( ) 15
يقدم طلب نقل العامل الأجنبي �إىل الهيئة التي تتوىل درا�سة النقل  ،والتحقق من ا�ستيفائه
كافة البيانات وامل�ستندات املطلوبة خالل ( )5خم�سة �أيام عمل  ،و�إعداد �شهادة اال�ستيفاء
ب�ش�أنه  ،وتقوم بتحويل الطلب �إلكرتونيا  ،م�شفوعا ب�شهادة اال�ستيفاء �إىل دائرة العمل ،
ويتعني على دائرة العمل البت فـي طلب النقل خالل فرتة ال تتجاوز ( )10ع�شرة �أيام عمل
من تاريخ حتويله �إليها من الهيئة م�ستوفـيا ال�شروط  ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون البت
فـي الطلب قرارا باملوافقة  ،وفـي حالة الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
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املــادة ( ) 16
يجوز ندب العامل من من�ش�أة �إىل �أخرى داخل املنطقة وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
� - 1أن تكون املن�ش�أتان مقيدتني فـي ال�سجل التجاري للمنطقة .
� - 2أن تقت�ضي حاجة العمل باملن�ش�أة املنتدب �إليها ذلك .
� - 3أن يقدم طلب الندب من املن�ش�أة املنتدب �إليها .
 - 4موافقة كل من العامل املنتدب واملن�ش�أة املنتدب منها .
� - 5أال ي�ؤثر الندب على م�صلحة العمل فـي املن�ش�أة املنتدب منها .
� - 6أن يك ــون ن ــدب العامــل �إلــى وظيفـ ــة �أو عمــل يتفــق مــع العمــل املنتــدب منــه  ،وف ــقا
خلرباته العملية والنظرية .
� - 7أال يتجــاوز ع ــدد العمــال املنتدبــني مـن� /أو �إىل املن�ش ـ ـ�أة ( )%10ع�شـ ــرة فــي املائ ـ ــة
من عدد عمالها .
� -8أال تتجاوز مدة ندب العامل (� )6ستة �أ�شهر مت�صلة  ،وال يجوز بعد اكتمال املدة
املذكورة �إعادة ندبه مرة �أخرى �إال بعد ق�ضاء مدة (� )6ستة �أ�شهر مبن�ش�أته .
� - 9إبرام اتفاقية بني املن�ش�أتني لتنظيم ندب العامل تت�ضمن كافة احلقوق وااللتزامات
وب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
 ا�سم العامل وم�ؤهله ومهنته �أو عمله . م ـ ــدة النـ ـ ـ ــدب . العمل املنتدب �إليه . �أجــر العامــل وكافــة م�ستحقاتــه واملزايــا الوظيفـيــة الأخرى  ،ودون �أن تت�ضمـنم�سا�سا �أو انتقا�صا من حقوق العامل املقررة قبل الندب .
 ر�سوم �إ�صدار بطاقة الإقامة وجتديدها . �أي بيانات �أخرى تطلبها الهيئة �أو دائرة العمل .ويكون تقدمي طلب ندب العامل الأجنبي والبت فـيه  ،وفقا حلكــم املــادة ( )15من هذه
الالئحة .
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املــادة ( ) 17

يحظر على املن�ش�آت ما ي�أتي :
 -1ت�شغيــل �أي عمال ــة �أجنبيــة فـيها قبل احل�صول علــى ترخيـ�ص بذلك وفقـا لأحكــام
هذه الالئحة .
 - 2ال�سماح بت�شغيل �أي عمالة �أجنبية فـي من�ش�أة �أخرى داخل املنطقة قبل احل�صول
على موافقة دائرة العمل .
 - 3ت�شغيل �أي عمالة �أجنبية خارج حدود املنطقة  ،وذلك مع مراعاة طبيعة املن�ش�آت
العاملة فـي جمال النقل الربي  ،والتي تقت�ضي طبيعة عملها اخلروج العر�ضي
من املنطقة  ،والدخول �إليها .
املــادة ( ) 18
يجوز للهيئة وقف �أو �إلغاء ترخي�ص العمالة الأجنبية �أو ترخي�ص عمل امل�ستثمر � ،إداريا
فـي احلاالت الآتية :
 -1عـدم قيــام املن�ش ـ�أة ب�إنهاء �إجراءات ترحيــل عمالهـا فـي احلاالت املن�ص ــو�ص عليه ــا
فـي قانون العمل .
 - 2عــدم التــزام املن�ش ـ�أة بتجديــد �إقامــة العمل للقوى العاملة الوافدة فـي حالة انتهاء
الفرتة املحددة للتجديد .
 - 3خمالفة ا�شرتاطات ال�صحة وال�سالمة املهنية .
 - 4عـدم التـزام امل�ستثمــر الـذي لديـه اتفاقيـة انتفـاع مبا ورد بهذه االتفاقية فـي تنفـيذ
م�شاريعه .
 - 5ع ــدم االلتــزام باللوائــح والت�شريعـات املعمــول بهــا باملنطقــة االقت�صــاديــة اخلا�صـ ـ ــة
بالدقم .
املــادة ( ) 19
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي قانون �آخر  ،يعاقب كل من يخالف
�أحكام هذه الالئحة بالآتي :
 - 1غرامة �إدارية ال تقل عن (� )1000ألف ريال عماين  ،وال تزيد على (� )2000ألفـي
ريــال عمانـي  ،وتتعــدد الغرامــة بتعــدد العمـال الذيــن وقعــت املخــالفــة ب�ش�أنهــم ،
وتت�ضاعف املخالفة عند التكرار .
 - 2وقف الرتخي�ص � ،أو �إلغائه  ،وترحيل العامــل �إىل بالده على نفقة الطرف امل�شغل .

