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وزارة القــوى العاملــة

قـــرار وزاري

رقم 2016/74 

ا�ستنــــــادا اإلـــــى قانـــــــون العمـــــــل ال�ســـــادر باملر�ســـــوم ال�سلطانــــــي رقـــــــم 2003/35 ،

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

واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان ،

وبناء على ما تقت�سيــه امل�سلحــة العامـة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى 

حتـــل النقابــات العماليــة الواردة فـي الك�ســف املرفــق .

املــادة الثانيــــة

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

�صـدر فـي :  13 مـن جمادى الثانية 1437هـ

املوافـــــق : 22  مـن مـــــــــــــــــــــار�س 2016م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري                                                                                                                     

                                                                               وزيــــــــــــــر الـقــــــــوى العاملـــــــــــــة
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ك�صــف باأ�صمــاء 

النقابــات العماليــة املحلولــة

اأ�صبـــــاب احلــــــلا�صــــم النقابــــةم

1

نقابة عمال

بنك ات�س ا�س بي �سي 

ال�سرق االأو�سط املحدود

اندماج بنك ات�س بي �سي ال�سرق 

االأو�سط مع بنك عمان الدويل

2

نقابة عمال

�سركة اخلليج للحا�سبات االآلية

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

3

نقابة عمال

�سركة تاول للإن�ساءات

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

4

نقابة عمال

�سركة خط املعلومات

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

5

نقابة عمال

�سركة داينكورب العاملية

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

6

نقابة عمال

�سركة اريك�سون عمان

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

7

نقابة عمال

�سركة بريد عمان

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

8

نقابة عمال

�سركة الرتكي للم�ساريع

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا
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اأ�صبـــــاب احلــــــلا�صــــم النقابــــةم

9

نقابة عمال

�سركة النجد للنقل والتجارة 

واملقاوالت

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

10

نقابة عمال

�سركة وود جروب �سي �سي ليمتد

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

11

نقابة عمال

�سركة يحيى للإن�ساءات

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

12

نقابة عمال

�سركة االإدراك للتجارة واملقاوالت

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

13

نقابة عمال

�سركة هيل الدولية

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

14

نقابة عمال

�سركة الريف

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

15

نقابة عمال

ال�سركة العمانية ل�سناعة االأدوية

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

16

نقابة عمال 

�سركة ظفار لتوليد الكهرباء

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

تابـــع : ك�ســـف باأ�سمـــاء النقابـــات العماليـــة املحلولـــة :


