المديرية العامة للتشغيل
دائرة معاملة المنشآت المجيدة

استمارة طلب الحصول على بطاقة معاملة
المنشآت المجيدة

االشتراطات الرئيسة -:

 -1ان تكون المنشأة من ذوي الدرجات االولى فاعلى .
 -2تحقيق نسبة التعمين المقررة في كل قطاع .
 -3تعمين وظيفة مدير شؤون الموظفين او مدير الموارد البشرية .
 -4تطبيق قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية .

أوال بيانات املنشاة-:
اسم املنشاة ...............................................:رقم السجل ............................................. :
املقر الرئيسي.......... ................................. :رقم اهلاتف.............................................. :
الربيد األلكرتوني.........................................................................................................:
املدير املفوض ................................. :التوقيع واخلتم ..................................................:
ثانيا -:بيانات القوى العاملة -:
 إسم مدير (شؤون املوظفني/املوارد البشرية )  .........................................املستوى التعليمي ..................
رقم اهلاتف .................................... -:الربيدااللكرتوني....................................................................

 نسبة التعمني -:
القوى العاملة الوطنية
عدد الذكور

عدد االناث

القوى العاملة الغري الوطنية
عدد الذكور

عدد االناث

امجالي القوى العاملة
الوطنية

نسبة التعمني

الغري وطنية

احملققة

املقررة

املنشأة تعمل يف قطاع .............................................................................................................................. :

0 بيانات القوى العاملة الوطنية -:

املعايــيــر
عدد العاملني من ذوى االحتياجات اخلاصة
عدد العامالت من القوى العاملة الوطنيـــــة
عدد العامالت من القوى العاملة الوطنية يف املهن االدارية العليا

العدد
(ارفاق ما يثبت)

مستوى التقييم *
النقاط
النقاط
املقررة
المستحقة
8
3
3

عدد القوى العاملة الوطنية يف املهن االدارية واملتوسطــــــــة

00

عدد الطلبـــــة املتــــدربني على راس العمــــل يف املنشـــــــــأة يف عام ................

5

هل لدى املنشأة خطــــــة االحـــــالل واالستقرار الوظـــيفي

نعم

ال

00

*يتم التقييم من قبل اللجنة المختصة بالوزارة

املالحظات.......................................................................................................................
اعتمــــاد دائرة التشغيل والتوجية .............................الختم...................................

ثالثا -:جودة دليل سياسات وآلئحة الموارد البشرية-:
املــعايــيـــر
نعم

ال

خطة التدريب
املسار الوظيفي
هيكل الراتب
نظام إدارة األداء
وضوح يف الوصف الوظيفي واملسؤوليات واملسميات الوظيفية
حضانة لالمهات العامالت يف املنشاة
خطة التطوير والتدريب الوظيفي للعاملني العمانيني
تامني صحي للعاملني باملنشاة
نقابة عمالية
االتزام بالسالمة والصحة املهنية يف املنشاة
نظام القروض بدون فوائد
نظام داخلي لتوزيع نسبة األرباح او املكافات على العاملني باملنشاة
تشجيع واقامة الفعاليات والتجمعات السنوية للعاملني وعائالتهم
مالحظة  :يف حالة االجاة نعم يرجى ارفاق ما يثبت

مستوى التقييم*
النقاط النقاط
المقررة المستحقة
3
3
3
3
8
3
8
4
5
21
3
3
3

*يتم التقييم من قبل اللجنة املختصة بالوزارة

المالحظات.....................................................................................................................:
....................................................................................................................................
اعتماد مدير دائرة التفتيش  .........................................الختم................................................

اعتمــــاد اللجنة
االسم

التوقيع

..............................................-1

...............................

............................................. -2

..............................

............................................. -3

..............................

............................................. -4

...............................

اعتماد رئيس اللجنة
.............................

االمتيازات التي سوف تحصل عليها المنشآت :

 .1التصريح بالمدراء بدون اكتفاء .
 .2التصريح باإلناث عن طريق مدير الدائرة .
 .3الطلبات من  02عامل فأقل بدون تحويل الطلب للتشغيل ،اإل إذا
نقصت نسبة التعمين .
 .4التصريح للمؤقتين بدون اتفاقيات لغاية  02عامل .
 .5دخول وخروج شريك بدون التفتيش على المنشأة.
 .6طلب عمال منازل للعاملين غير العمانيين بدون رسالة من المنشأة
 ،يكتفي بإحضار مايثبت وجود العائلة في السلطنة .
 .7عدم المطالبة بتقديم خطة التعمين في حالة طلب بدل مغادر ،
شريطة أن ال تقل نسبة التعمين عن النسبة المقررة .
 .8يسمح بإصدار تراخيص للعمالة الوافدة بغض النظر عن وجود
شواغر في تراخيص سابقة .
 .9البت في طلبات تراخيص العمل خالل  02ساعة  ،بشرط أال يزيد
العدد عن ( )022عامل .

