
 

 وزارة القوى العاملة 

  نظام القوى العاملة االلكتروني

في  العمال األجانب توظيف إلدارة القوى العاملة االلكتروني نظام  القوى العاملة وزارةطبقت   م، 0222أوائل عام  في

يمكن المستخدم من تخليص كافة الطلبات  الذي وقد قام فريق من تقنية المعلومات بالوزارة بتصميم وتطوير النظام ، السلطنة

برنامج إدارة البيانات اإللكتروني   مل النظام علىتويش  .الوافدة العمالة توظيف  بإدارة ةالمتعلقواإلجراءات  (EDMS)   لضمان

 توثيق وحفظ جميع الوثائق الرسمية  ليسهل الوصول إليها واسترجاعها بسرعة وكفاءة.

تقديم  للشركاتيمكن  ،إضافة إلى ذلك  في تخليص طلبات تصاريح العمال.وساهم هذا النظام في تقليص الزمن المستغرق 

حيث تسعى الوزارة من خالل مراكز سند  ،السلطنة في جميع أنحاءالمنتشرة  سندمراكز والوزارة  فروعمختلف إلى   طلباتهم

وحتى اليوم،   ليصبحوا رواد أعمال من خالل منحهم تراخيص إلدارة وتشغيل مراكز سند.   عمانيينعمل لل فرصإلى توفير 

واألفراد  متطلبات الشركات احتياجات و ةتلبيالسلطنة، تهدف إلى في جميع أنحاء  مركزا   082 القوى العاملة وزارةأصبح لدى 

  .للعمالة الوافدة العمل ريحاتصللحصول على 

لتبادل المعلومات    تطبيقاشتماله على  من خالل  األخرىيعمل هذا النظام بشكل متكامل مع الوزارات عالوة على ذلك، 

إذ يتم من خالله مشاركة المعلومات المتعلقة بالقوى العاملة لتمكين تلك الجهات من اإلجراءات بين الجهات الحكومية وتسيير

  سرعة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.

 بطة بقاعدة بيانات الوزارة: تراعات الحكومية المومن القط

يمكن لشؤون البالط السلطاني االطالع على سجل العمل  ألي باحث عن عمل  من خالل سجل : شءون البالط السلطاني

 العملحالة  عن طريق التحقق من طلب وظيفةمتقدم ل أي قبول أو رفضالقوى العاملة  الوطنية،  إذ يخولهم هذا النظام من 

 العملية.  والخبرةالمهنة والتعليم، و، والتأهيل، الحالية

الهيئة العامة للتأمينات المتاحة في سجل البيانات القوى العاملة  وزارةتستخدم  :االجتماعية الهيئة العامة للتأمينات -

البيانات  هاتحديثيتم كما  من قبل الشركات المشغلة، العمالة الوطنيةالمتعلقة بتأمين  معلومات للتحقق من اإلجتماعية

المتعلقة باستقاالت القوى العاملة الوطنية المتوفرة لدى الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية تلقائيا في قاعدة بيانات حالة 

 االستقالة بوزارة القوى العاملة. 

للتأكد  القوى العاملة من وزارة ةالقوى العاملة الوطنيبالخاصة  معلوماتال على الحصوليمكنها  :وزارة الخدمة المدنية  -

قاعدة بيانات وزارة الخدمة  من  القوى العاملة وزارةتستفيد . كما  للمتقدمين بطلب وظيفة دقة المعلومات صحة و من

 . للقوى العاملةالتوظيف حالة تحديث بيانات المدنية في 

ما إذا كان مقدم الطلب  لمعرفة  القوى العاملة وزارةقاعدة بيانات من االستفادة بإمكانها  :وزارة التنمية االجتماعية  -

 . يعمل أو لديه مصدر دخل من ممارسة أي نشاط تجاري مصروف الضمان اإلجتماعي ل

لضمان  توافق تلك المعلومات   القوى العاملة من وزارة القوى العاملة الوطنية معلومات تحقق منإمكانية ال  :مسقط بلدية -

 طلبات الوظائف. مع 

 قبل    العملمن صالحية تصريح العمل للعمالة الوافدة من خالل رقم تصريح   يمكنها التحقق  :شرطة عمان السلطانية -

 . منح أي تأشيرة

 يتم  ما لم ةالمدني بطاقةالإصدار عدم   تلقائيا لضمانوإرسالها  العمل بطاقاتمعلومات تجديد يتم  نظام السجل المدني:  -

 الوزارة.في سجل  المعلوماتتحديث 



الضرائب  سابتحالرواتبهم و للقوى العاملة عدد اإلجماليال مثل  الشركات معلوماتالتحقق من يمكنها  :لضرائبلمسقط  -

 .الضرائب شهادةوإصدار 

 اشتراطات الوزارة. تقدمة للمناقصات ملتزمة بلوائح والتأكد ما إذا كانت الشركات المبإمكانه  :مجلس المناقصات •

 

في القوى العاملة  متطلباتالمستقبلي لولتحليل التوجه الحالي   نظامالالتي يوفرها  البياناتكما يمكن للوزارة االستفادة من 

والتي تهدف إلى إحالل العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة،  ،التعمين ناهيك عن توجهات ومبادرة الحكومة الى السلطنة

  .البيانات االحصائيةإلى ن االستفادة منها في تحديد نسبة التعمين استنادا إذ أن البيانات المتوفرة  يمك

 فئة تطوير وتحسين  "ضمن   0202عام  للخدمة العامة األمم المتحدة جائزةبنظام القوى العاملة االلكتروني  فازوقد 

 " ات العامةتقديم الخدم

 


