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املــة ــو ال وزار ال

قـــرار وزار

رقــم 2017/143

ا�ستنــــادا اإلـــى قــانــــون العمــــل ال�ســــادر باملر�ســــوم ال�سلطـانـــــي رقــــــــم 2003/35 ،

ت�سا�سات وزارة القو العاملة واعتمـاد  واإ املر�سوم ال�سلطا رقم 2004/76 بتحديد ا

هيكلهــــــا التنظيمـي 

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

اد العام لعمال �سلطنة عمان  ادات العمالية وال وال

وبناء على ما تقت�سي امل�سلحة العامة 

ـــرر  ـ  

أولـــــ ــاد ا ا

ـــــل النقابــــات العماليــــة الـــــــواردة فــــي الك�ســــــ املرفـــــق .

انيــــة ــاد ال ا

ريدة الر�سمية  ويعمل ب من تاريخ �سدور . ين�سر هذا القرار فـي ا

ـــــــــ  1438هـ ـ  11 مـ ر ر  سـ
ـــــ    9  مـ ابريــــــــ 2017 وا ا

ر اللـ ال سر ب ع اللـ ب نا ع

                                                                        وزيـــــــــــر القـــــــو العاملـــــــــــــــة
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لولــة  ماليــة ا ابــات ال �ســ باأ�سمــا الن

ابــــة ــــــا�ســــم الن ـــــا ا اأ�س

1
نقابـــة عمـــال

�سركة دوجال�ص اأو اإت�ص اي 

معية العمومية عدد اأع�ساء ا

 اأقل عن احلد الأدنى املقرر قانونا

2
نقابة عمال

 �سركــة اأردي�سيــز

معية العمومية عدد اأع�ساء ا

 اأقل عن احلد الأدنى املقرر قانونا

3
نقابـــة عمـــال

فند اأن كونتينينتال

معية العمومية عدد اأع�ساء ا

 اأقل عن احلد الأدنى املقرر قانونا

4
نقابـــة عمـــال

�سركــة �سوكــات 

معية العمومية عدد اأع�ساء ا

 اأقل عن احلد الأدنى املقرر قانونا

5
نقابـــة عمـــال

ط ال�سحراء �سركة م�ساريع 

معية العمومية عدد اأع�ساء ا

 اأقل عن احلد الأدنى املقرر قانونا

6
نقابـــة عمـــال

�سركة اخلدمات الهند�سية العامة

معية العمومية عدد اأع�ساء ا

 اأقل عن احلد الأدنى املقرر قانونا

7
نقابـــة عمـــال

بنــ م�سقــط

معية العمومية عدد اأع�ساء ا

 اأقل عن احلد الأدنى املقرر قانونا

8
نقابـــة عمـــال

ية والفنية �سركة ال�سفاء للخدمات البي

معية العمومية عدد اأع�ساء ا

 اأقل عن احلد الأدنى املقرر قانونا

9
نقابـــة عمـــال

اكتورز �سركة �سي اأندلند دريلن كون

معية العمومية عدد اأع�ساء ا

 اأقل عن احلد الأدنى املقرر قانونا

10
نقابـــة عمـــال

ال�سركة الوطنية خلدمات الهات املحدودة

معية العمومية عدد اأع�ساء ا

 اأقل عن احلد الأدنى املقرر قانونا
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ابــــة ــــــا�ســــم الن ـــــا ا اأ�س

11
نقابـــة عمـــال

�سركة اأبرا خلدمات الطاقة 

معية العمومية عدد اأع�ساء ا

 اأقل عن احلد الأدنى املقرر قانونا

12
نقابـــة عمـــال

�سركة عمان لالإبحار 

معية العمومية عدد اأع�ساء ا

 اأقل عن احلد الأدنى املقرر قانونا

13
نقابـــة عمـــال

نا�سونال اإنرجي �سريف�سيز �سركة اأن�ساين اأن

معية العمومية عدد اأع�ساء ا

 اأقل عن احلد الأدنى املقرر قانونا

14
نقابـــة عمـــال

فــار �سركــة اأعــال 

معية العمومية عدد اأع�ساء ا

 اأقل عن احلد الأدنى املقرر قانونا

15
نقابـــة عمـــال

�سركة بي تي اأي بي عمان املحدودة

معية العمومية عدد اأع�ساء ا

 اأقل عن احلد الأدنى املقرر قانونا

16
نقابــة عمـــال

�سركــة دليــل للنفــط

معية العمومية عدد اأع�ساء ا

 اأقل عن احلد الأدنى املقرر قانونا

17
نقابـــة عمـــال

فار لل�سناعات ال�سمكية �سركة 

معية العمومية عدد اأع�ساء ا

 اأقل عن احلد الأدنى املقرر قانونا

18
نقابــــة عمـــال

مركــز تــاول لل�سيــارات

معية العمومية عدد اأع�ساء ا

 اأقل عن احلد الأدنى املقرر قانونا

19
نقابـــة عمـــال

�سركــة مــا وراء البحــار

معية العمومية عدد اأع�ساء ا

 اأقل عن احلد الأدنى املقرر قانونا

20
نقابـــة عمـــال

�سركــة ايــ بــي بــي

معية العمومية عدد اأع�ساء ا

 اأقل عن احلد الأدنى املقرر قانونا

ابــ  ك�ســ باأ�سمــاء النقابــات العماليــة املحلولــة 


