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إىل كافة الشركات اململوكة للحكومة بالكامل بشأن خطط التعمني
 ...املوقرين /احملرتمني
أصحاب املعالي /السعادة /األفاضل
رؤسـاء جمالس إدارة الشركات اليت متلكها احلكومة بالكامل
يف إطــار اوهــود املة للــة لتطــوير لرف ـ ك ــاءة األداء يف الشــركات احلكوميــة
لإستناداً على أحكام قانون العمل العُماني الصـادر باملرسـوم السـلطاني رقـم 2003/35
لبناء على ما لرد يف التقرير ال ي أعده جهاز الرقابة املالية لاإلداريـة للدللـة عـن يقيـيم
أداء سياســة الــتعمني ليقيــيم يليــات ين يـ اوطــط املوضــوعة يف لـ ا اوانـ لعــدد مــن
الشركات احلكومية اواضعة لرقابة اوهاز نود إفاديكم أنه يالحظ اآليي:
.1

يدني نس التعمني احملققة يف بعض الشركات لخاصةً الوظائف العُليا.

 .2عدم لجود خطة إلحالل العمالة العُمانيـة املهللـة

ـل العمالـة ـري العُمانيـة لفـ

برنامج زمين لاضح ل دد.
.3

لجود عدد من املوظ ني ال ين يعدت أعمارلم ( )60سنة منهم  %72ري عُمانيني
يف أحد القطاعات.

)(2
عليــه ف ـ ن لزارة املاليــة يوجــه مجي ـ الشــركات اململوكــة للحكومــة بالكامــل حنــو
ضرلرة االلتزام باآليي:
ألالً :ألميــة اإللتــزام بأحكــام قــانون العمــل حبيــت يتنــمن عقــود العمــل بــني الشــركات
لكافـــة العـــاملني بهـــا ( العُمـــانيني ل ـــري العُمـــانيني ) الةيانـــات األساســـية املتعلقـــة
باملوظف لالتأكيد على إضافة الةيانات التالية :
 طةيعــة لنــوع العمــل لمــدة العقــد حيــت نــر أن يكــون العقــد ملــدة ســنة قابلــةللتجديد.
 الراي األساسي لالعاللات لاإلمتيازات ( إن لجدت ). حتديد فرتة اإلشعار ب نهاء عقد العمـل مـن قةـل أي مـن الطـرفني حبيـت ال يكـونأقل من املدة املقررة حس قانون العمل العُماني.
 ل ري ذلك من الشرلط لاإللتزامات املتعلقة بالطرفني على النحـو الـ ي يقتنـي بـهأحكام قانون العمل العُماني.
ثانياً  :العمل على رف نس التعمني يف مجي املستويات الوظي ية لخاصة ً الوظائف العُليـا
لاملتوسطة من خالل لض برنامج زمين للوصول إىل نس معتمـدة مـن قةـل جمـالس
إدارة يلك الشركات.

)(3
ثالثاً :إعداد خطط إحالل ليعمني يـتم إقرارلـا مـن جمـالس اإلدارة حبيـت ال يتجـالز فـرتة
ين ي ل ه اوطط على مخس سنوات باإلضافة إىل مخس سنوات أخر ميكـن
أن يكون ري العُماني فيها مستشاراً يف حالة إذا مـا أريـأ جملـس اإلدارة ضـرلرة ً
ل لك.
نرجو من اومي التعالن لااللتزام مبا لرد أعاله حتقيقاً للمصلحة العامة.
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