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قــرار وزاري 

رقم 2013/625 

بحـــل نقابـــات عماليــة

ا�ستنادا اإىل قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35 ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/76 بتحديد اخت�سا�سات وزارة القــــوى العاملـة واعتماد 

هيكلهـا التنظيمي ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2012/570 ب�ساأن نظام ت�سكيل وعمل وت�سجيل النقابات العمالية 

واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

حتـل النقابــات العمالية على النحــو املو�سـح بالك�ســف املرفـــق .

املــادة الثانيــــة

يرتتب على حل النقابات العمالية انق�ساء ال�سخ�سية االعتباريــة لهـا .

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريـــدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�صدر فـي : 6 من �صفـــــــــــر 1435هـ

املوافــــق : 9 من دي�سمبــــر 2013م

عبداللـه بن نا�سر بن عبداللـه البكري

                                                                       وزيــــــــــــــر الـقــــــــوى العاملـــــــــــــة
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ك�سـف باأ�سمـاء النقابـات العماليـة املحلولـة

اأ�سبــــاب احلــــلا�ســـم النقابــــةم

1
نقابــــة عمـــــال 

جمموعة �سعود بهوان
تعذر انعقاد اجلمعية العمومية عامني متتاليني .

2
نقابــــة عمـــــال 

جمموعة �سركات احل�سن
تعذر انعقاد اجلمعية العمومية عامني متتاليني .

3
نقابــــة عمـــــال 

جمموعة �سركات الزبري
تعذر انعقاد اجلمعية العمومية عامني متتاليني .

4

نقابــــة عمـــــال 

ال�سركة العمانية للم�سافـي 

والبرتوكيماويات

- عـــــدد اأع�ســــاء اجلمعيــــة العموميـــة اأقــــل عـــن احلــد 

االأدنى املقرر قانونا .

- تعذر انعقاد اجلمعية العمومية عامني متتاليني .

5
نقابــــة عمـــــال 

�سركة عمان بويل بروبلني

- عــــدد اأع�ســــاء اجلمعيـــــة العموميــــة اأقــــل عــــن احلـد 

االأدنى املقرر قانونا . 

- تعذر انعقاد اجلمعية العمومية عامني متتاليني .

6
نقابــــة عمـــــال 

�سركة عمان خلدمات امل�سانع
ت�سفيـــــة ال�سركـــــــة .

7
نقابــــة عمـــــال 

بنك عمان الدويل

اندمـاج بنك عمـان الدولـي مع بنـك اتـ�س ا�س بـي �سي 

ال�سرق االأو�سط املحدود .

8
نقابــــة عمـــــال 

�سركة اأكوا باور بركاء

- عـــدد اأع�ســاء اجلمعيــة العموميــــة اأقـــل عــن احلــد 

االأدنى املقرر قانونا . 

- تعذر انعقاد اجلمعية العمومية عامني متتاليني .
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تابــع: ك�سف باأ�سماء النقابات العمالية املحلولة

اأ�سبــــاب احلــــلا�ســـم النقابــــةم

9
نقابــــة عمـــــال 

 �سركة االأنوار لبالط ال�سرياميك

- عــدد اأع�ســاء اجلمعيــة العمومية اأقـل عـن احلـد 

االأدنى املقرر قانونا.

- تعذر انعقاد اجلمعية العمومية عامني متتاليني .

10
نقابــــة عمـــــال 

جمموعة حم�سن حيدر دروي�س

- عــدد اأع�ســاء اجلمعيــة العمومية اأقـل عـن احلـد 

االأدنى املقرر قانونا .

- تعذر انعقاد اجلمعية العمومية عامني متتاليني .

11
نقابــــة عمـــــال 

�سركة اك�سبد�سينز انرتنا�سونال

- عــدد اأع�ســاء اجلمعيــة العمومية اأقـل عـن احلـد 

االأدنى املقرر قانونا .

- تعذر انعقاد اجلمعية العمومية عامني متتاليني .

12
نقابــــة عمـــــال 

 �سركة حممد الربواين القاب�سة

- عــدد اأع�ســاء اجلمعيــة العمومية اأقـل عـن احلـد 

االأدنى املقرر قانونا .

- تعذر انعقاد اجلمعية العمومية عامني متتاليني .

13
نقابــــة عمـــــال 

 �سركة كوي و�سركاه

- عــدد اأع�ســاء اجلمعيــة العمومية اأقـل عـن احلـد 

االأدنى املقرر قانونا .

- تعذر انعقاد اجلمعية العمومية عامني متتاليني .


