
سلطنة عمان
وزارة العمل

األسئلة األکثر شیوعًا
 حول مبادرة التدریب یلع رأس العمل للمؤسسات
 الصغیـرة واملتوسطـة لتشغیل الباحثین عن عمل
فــي املؤسســـات الصغیــــرة  واملتوسطـــة

رابـــط التسجیــــل
https://eqp.datamining.om/estebyanar?link=twzvarhr202141411132



 ماذا تقدم مبادرة التدریب یلع رأس العمل للمؤسسات
 الصغیرة واملتوسطة

مبادرة جرى تدشينها استجابة لتوجهات السلطنة للحد مــن 
اآلثـــار المترتبـــة نتيجـــة النتشـار فيروس كورونا كوفيد-١٩، 
لتسهــــم فــــي دعم المؤسســات الصغيــــرة والمتوسطــــة 

للحصول على كفاءات وطنية مدعومة التكاليف وفي نفس 
الوقت لتدفع تشغيل أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل 
بعد إخضاعهم لبرامج التدريب على رأس العمـل وهو األمــر 
الذي سيسهـــم فـــي تعزيــز قابليتهـــم للتوظيـف مـــن خالل 

إكسابهم بالمهارات المهنية والفنية المطلوبة

 حول مبادرة التدریب یلع رأس العمل للمؤسسات
 الصغیـرة واملتوسطـة لتشغیل الباحثین عن عمل
فــي املؤسســـات الصغیــــرة  واملتوسطـــة

األسئلة األکثر شیوعًا

 ما الدعـــم الذي ستقدمه وزارة العمــل يف هذه
 املبادرة

يتمثل الدعم الذي تقدمه وزارة العمل في تحّمل تكاليف 
المنحة التدريبية الشهرية للمتدربين  وفقا لآلتي:

السنة األولى
خريج البكالوريوس       :
خريج الدبلوم الجامعي  :

خريج الدبلوم العام      :  

500

400

300

من الراتب

من الراتبالسنة الثانية

 ريال عماني شهريا
 ريال عماني شهريا
 ريال عماني شهريا

إضـافة إلى تمكين المؤسســات من االستفــادة من خدمـات 
بوابة ســـوق العمــل للحصول على وصف وظیفي تفصیلي 
لطبیعــة كــل مھنـــة أو للتعرف علــى المھـارات و الكفـــاءات
الالزمة لشغل الوظیفة مما سيسهم في وضع خطة تدريب 

ممنھجة لكل متدرب. 
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 ما الفئات املستهدفة يف هذه املبادرة

 حول مبادرة التدریب یلع رأس العمل للمؤسسات
 الصغیـرة واملتوسطـة لتشغیل الباحثین عن عمل
فــي املؤسســـات الصغیــــرة  واملتوسطـــة

األسئلة األکثر شیوعًا

 ما الوثائق املطلوب تقدیمها من قبل أصحاب
 املؤسسات

استمـــــارة طلـــــب 
التدريب على رأس 
العمــــل المتـــــاحة 

السجـــــــــل
التجـــــــــاري
للمؤسسـة 

خطـــــة التدريـــب
على رأس العمل

نسخـــة من المشـــاريع 
القائمة في المؤسسة 

(إن وجدت)

رسالة تعهد من الشركة تنــص علــــى 
التزام المؤسسة بتوظيف المتدربين 
بعد اإلنتهـــاء مـــن البرنــامج التدريبي
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 أصحـــاب المؤسســــات الصغيـــــرة و المتوسطـــة.

و سيجـــري اختيار الباحثين عن عمل المسجليـــن فــي وزارة 
العمل ، أوحسب ترشيــــح المؤسسة لمن تراه مناسبًا لها.

المسجلين بالهيئــة أو حاملي بطاقة ريادة األعمـــال.



 ما آلیات قبول الطلبات املقدمة وإجراءات تنفیذها بعد
 املوافقة علیها

 حول مبادرة التدریب یلع رأس العمل للمؤسسات
 الصغیـرة واملتوسطـة لتشغیل الباحثین عن عمل
فــي املؤسســـات الصغیــــرة  واملتوسطـــة

األسئلة األکثر شیوعًا
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دراســـــــــــة  الطلـــــــــــب/
التحقــــق مـــن الوثـــــائق 
لمنح الموافقة المبدئية

زيـــــــــــارة  موقــــــــــع 
المؤسســــة للتأـكد
من جودة المرافــق

مراجعة الخطة 
التدريبية 

والتصديق عليها.

عرض الطلب مع 
الوثائق الثبوتية 
للجنة الداخلية 
للمراجعة ومنح 

الموافقات النهائية

إبرام عقد التدريب 
على رأس العمل 

بين كال من
 الوزارة  والمؤسسة 

إبرام عقد التدريب 
على رأس العمل بين 

كال من الوزارة 
والمؤسسة والمتدرب

تسجيل العقود في 
نظام وزارة العمل/ 

الهيئة العامة 
للتأمينات االجتماعية

عقد حلقات التوعية 
للمتدرب

 وصاحب العمل

توقيع عقد األداء 
بين كال من 

المؤسسة والمتدرب 

البدء
 بتنفيذ 
التدريب 

المتابعة الدورية 
(شهرية

 وربع سنوية)

إبرام عقد العمل
 عند انتهاء

 البرنامج التدريبي
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المتابعة الدورية بعد 
التوظيـــف لمــــدة ال 
18تقـــــل عـــن     شهًرا



 حول مبادرة التدریب یلع رأس العمل للمؤسسات
 الصغیـرة واملتوسطـة لتشغیل الباحثین عن عمل
فــي املؤسســـات الصغیــــرة  واملتوسطـــة

األسئلة األکثر شیوعًا

 هل یحق لصاحب العمل استبدال املتدرب يف أي مرحلة
من مراحل التدریب

نعم، من الممكن استبدال المتدرب  خالل الشهر األول من 
بدء البرنامج
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 هل سیسمح االستعانة بمؤسسات تدریبیة لتتکفل
بالتدریب النظري - إن تطلب األمر

ال، حيث تقتصر هذه الحزمة على تدريب المتدربين في 
مواقع العمل تحت إشراف المسؤول المباشر
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 هل یلزم صاحب املؤسسة بتسجیل املتدربین يف الهیئة
  العامة للتأمینات االجتماعیة، ونظام وزارة العمـل

  وبأي صفة  
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نعم يتم تسجيل عقد المتدرب من قبل المؤسسة في 
نظام وزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات االجتماعية 
بصفة متدرب على نفقة الوزارة على أن يتحمل صاحب 

المؤسسة دفع رسوم االشتراك في الهيئة و ُيضّمن اسمه 
في كشوفات موظفي الشركة فور البدء بالبرنامج التدريبي

4

 کم تستغرق املدة الزمنیة إلنهاء إجراءات القبول والبدء
يف البرنامج

من أسبوع - ٤ أسابيع كحد أقصى؛ في حال تقديم جميع 
المستندات المطلوبــــة واستيفائهـــا لالشتراطات حســب 

متطلبات وزارة العمل.



 حول مبادرة التدریب یلع رأس العمل للمؤسسات
 الصغیـرة واملتوسطـة لتشغیل الباحثین عن عمل
فــي املؤسســـات الصغیــــرة  واملتوسطـــة

األسئلة األکثر شیوعًا

 إذا مر املتدرب  بظرف أو لم یکن منتجًا يف العمل بغض
 النظر عن مدة  فترة التدریب، ما اإلجراء املتخذ حیال ذلك

يتم معاملة المتدرب معاملة الموظف حسب قانون
العمل العماني. 
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  هل یوجد حد اقصی لعدد املرشحین

ال يوجد حد اقصى، انما يعتمد الطلب على الشركة 
المقدمة وحجم المشاريع واألعمال التي تمتلكها.

 إن لم یجد صاحب املؤسسة املرشح فهل سیتم الترشیح
 من خالل وزارة العمل

باإلمكان اإلعالن عن الفرصة بعد الحصول على الموافقة 
النهائية عن طريق وزارة العمل.

يجب على المؤسسة تحديد المسمى الوظيفي المناسب 
للمتدرب بحسب مؤهالته وقدراته.

 هل یمکن أن یکون املرشح بمنصب مدیر وهو متدرب
  فقط
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 حول مبادرة التدریب یلع رأس العمل للمؤسسات
 الصغیـرة واملتوسطـة لتشغیل الباحثین عن عمل
فــي املؤسســـات الصغیــــرة  واملتوسطـــة

األسئلة األکثر شیوعًا

 هل یمکن أن یرشح صاحب املؤسسة نفسة کمتدرب يف
 املؤسسة

ال ، الترشيح فقط للباحثين عن عمل والذين ال يمتلكون أي 
سجل تجاري.
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 هل یمکن التحقق من ما إذا کان املرشح باحث عن  عمل
 أو ال

نعم ، عن طريق إرسال األسماء إلى وزارة العمل.

 بعد االنتهاء من السنة األولی من التدریب وحصل املتدرب
 یلع فرصة وظیفیة أفضل فما هو اإلجراء املتبع وقتئذ ؟

خاصة يف حاجة الشرکة للمتدرب

يجب على المتدرب أن يوفر االستقالة من المؤسسة التي 
تدرب بها باإلضافة إلى العرض الوظيفي للحصول على 

موافقة االنتقال.

فترة السماح لالستبدال في نظام التدريب على رأس العمل 
شهر واحد فقط.
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 هل یحق للمؤسسة استبدال املتدرب خالل 3 أشهر فقط17
 من التدریب ؟ وفق قانون القوى العاملة (سابقٌا)؟
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 حول مبادرة التدریب یلع رأس العمل للمؤسسات
 الصغیـرة واملتوسطـة لتشغیل الباحثین عن عمل
فــي املؤسســـات الصغیــــرة  واملتوسطـــة

األسئلة األکثر شیوعًا

 إذا حدث خالف خالل فترة التدریب و أراد أحد الطرفین
 إنهاء التدریب أو أن املتدرب لم یرغب باالستمرار بالتدریب

 فما اإلجراء املناسب

في حال مخالفة العقد من قبل أي طرف من األطراف، 
يقوم الطرف المخالف للعقد بدفع الشرط الجزائي ( إعادة 

جميع ما جرى صرفه من قبل وزارة العمل )

 هل تحتسب سنوت التدریب ( سنتین ) خبرة کمتدرب أو
 خبرة عمل جزئي يف نظام القوى العاملة

 ما اآللیة املتبعة بشأن الحاالت التالیة: الوفاة أواملرض
 أواإلبعاد من التدریب تحت رأس العمل

ُيعامل المتدرب معاملة الموظف حسب قانون العمل 
العماني.

 ما هي تفاصیل الخطة التدریبیة

يمكن التفاوض بين المؤسسة والمتدرب حول إعادة تحديد 
الراتب في حالة الزيادة فقط ، وذلك بعد االنتهاء من فترة 
التدريب المحددة في المبادرة ،وعدا ذلك فال يمكن سواء 

خالل أو بعد انتهاء فترة التدريب.

 بعد االنتهاء من فترة التدریب هل یمکن إعادة تحدید
الراتب

تحتسب السنتين كخبرة عمل. 
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22
تقدم  تفاصيل الخطة التدريبية بحسب األنشطة التي 

سيقوم بها المتدرب طوال فترة التدريب، ويرفق نموذج 
للخطة ضمن استمارة تقديم الطلب 
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 حول مبادرة التدریب یلع رأس العمل للمؤسسات
 الصغیـرة واملتوسطـة لتشغیل الباحثین عن عمل
فــي املؤسســـات الصغیــــرة  واملتوسطـــة

األسئلة األکثر شیوعًا

يجــري إبرام عقد التدريب علـــى رأس العمــل بيـــن األطراف 
الثالثة ذات الصلة "صاحب العمل والمتدرب ووزارة العمل" 
حيث تلزم جميع األطراف ببنود محددة في هذا العقد. على 

سبيل المثال: 

إلزام المؤسسة بتعيين المتدرب للعمل بها بعد استكمال 
برنامج التدريب بنجاح وفقا للمهنة المتفـــق عليهــا وبــأجر 
أساسي وعالوات ال تقل عن تلك التي جرى تحديدهـا فــي 
عقد التدريب، و في حالة تخلف المؤسسة عن ذلك بدون 

سبب مقنـــع فإنهـــا تلزم قانونيا بإعادة مصاريف التدريب 
التراكمية إلى وزارة العمل.

ا في حالة عــدم التزام المؤسســـة  ـً يطبق هذا اإلجراء أيضــ
بتنفيـــذ البرنامــج التدريبــي وفًقا للخطـــة المتفــق عليهـــا 
مسبقا، وكذلك في حالة إنهائهــا لخدمـات المتدرب بدون 
سبب مقنع أو فصله فصال تعسفيـا بعد التحاقــه بالعمل 
لديهـــا قبـــل أن يكمــــل المــــدة المقـــــررة وتطـــبق نفــس 
العقوبـــات علـــى المتدرب فــي حــال تجــاوزه ألي من هذه 
البنـــود كمـــا وسيتــم حظره في نظام وزارة العمل إلى أن 
يقوم بتسديد هذه المبالغ إال في حالة قبوله للعمل لدى 
أي جهـــة أخــــرى يـــرى بأنهـــا أفضل فإنــه من الممكــن أن 
ينسحــب من البرنامــج بشرط إخطــار وزارة العمــل رسميــا 
للموافقــة وتقديــم رســالة رسمية من الجهة التي ستقوم 
بتوظيفـــه، ويحــق لصاحــب العمل استبداله بمتدرب آخـــر 

للبدء في البرنامج من جديد.
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 ما هي اإلجراءات االحترازیة التي جرى اتخاذها لتلزم کال23
     من املتدرب واملؤسسة بااللتزام بعد انتهاء فترة التدریب

 وهل توجد تبعات قانونیة يف حال تخلف أحد األطراف
عن االلتزام

Ojt.support@sme.gov.om ملزید من االستفسار


