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¿ÉªY áæ£#°S $Éª©d "É©dG OÉ–’Gh á«dÉª©dG äGOÉ–’Gh á«dÉª©dG äÉHÉ%ædG 
سادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقم ٢٠٠٣/٣٥، ا�ستنادا اإىل قانون العمل ال

واإىل نظام ت�سكيل وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات العماليـــة واالحتــاد العــــام 
سادر بالقرار الوزاري رقم ٥٠٠/٢٠18،  لعمال �سلطنـة عمان ال

سلحة العامة. وبناء عل ما تقت�سي امل
Qô```%`J

&`````dhC’G IOÉ``ŸG
رى التعديالت املرفقة عل اأحكام نظام ت�سكيل وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات 

. العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان امل�سار اإلي

á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
ل�ض اإدارة االحتاد العام لعمال  ات االإدارية للنقابات واالحتادات العمالية و ت�ستمر الهي
ا القرار حت تاري انتهاء مدتها ما  تنق�ض  �سلطنة عمان القائمة فـي تاري العمل به

ر. ل الأي �سب ا قبل 
á```ãdÉãdG IOÉ``ŸG

ض م اأحكامها. ل ما يخال التعديالت املرفقة اأو يتعار يل 

á``©HGôdG IOÉ``ŸG
. ريدة الر�سمية ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�سر ا القرار فـي ا ين�سر ه

`g1444 »fÉãdG ™«HQ øe 28 :»`a Qó`°U
"2022 ô``````````Ñªaƒf øe 23 :'`````aGƒŸG
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وزيـــــــــــــــــــر العمـــــــــــــــــــل
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!ªYh !``«é°ùJh !`«µ°ûJ "É`¶f "É`µMCG &`#Y äÓjó©J
¿ÉªY áæ£#°S $Éª©d "É©dG OÉ–’Gh á«dÉª©dG äGOÉ–’Gh á«dÉª©dG äÉHÉ%ædG 

( 1 ) IOÉ``ŸG
ي�ستبدل بتعري "النقابة العمالية" الوارد فـي املادة )1 من نظام ت�سكيل وت�سجيل وعمل 

اإلي  امل�سار  عمان  �سلطنة  لعمال  العام  واالحتاد  العمالية  واالحتادات  العمالية  النقابات 

التعري االتي

ا النظام فـي املن�ساأة التي يزيد عمالها  á«dÉª©dG áHÉ%ædG: تنظيم ي�سكل وفقا الأحكام ه
م�س عامال. عل )٥٠ 

( 2 ) IOÉ``ŸG
املواد )4٢/البنود    و)44 و)٥4 من نظام ت�سكيــل وت�سجيــل  سو�ض  ت�ستبدل بن

وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان امل�سار اإلي 

سو�ض االتية الن

املــادة )4٢/البنود   

س واأن يكون متمتعا  ال عاما فـي تاري تقد طل الرت ٢  اأال يقل �سن عن )٣٠ 

باالأهلية الكاملة.

ة االإدارية  مل فـي ع�سويت فـي الهي ل�ض االإدارة قد اأ س لرئا�سة    اأن يكون املرت

ل دورت  ي  ل�ض اإدارة االحتاد العام ال للنقابة العمالية اأو االحتاد العما اأو 

مانية اأعوام متوا�سلة من تاري ان�سمام للع�سوية. املت ملدة )8  انتخابيت 

ة االإدارية  مل فـي ع�سويت فـي الهي ل�ض االإدارة قد اأ س لع�سوية    اأن يكون املرت

ل دورة  ي  ل�ض اإدارة االحتاد العام ال للنقابة العمالية اأو االحتاد العما اأو 

سلة من تاري ان�سمام للع�سوية. املة ملدة )4 اأربعة اأعوام مت انتخابية 

املــادة ) 44 

معيــة العموميــة لالحتاد العام فـي اأول اجتما لها فـي الدورة االنتخابية  تنتخـــ ا

رين لع�سوية املجل�ض  مـن ب اأع�سائهــا رئيــ�سا ملجل�ض االإدارة و)1٠ ع�سرة اأع�ساء ا

ملدة )4 اأربعة اأعوام.
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ديد مدة الع�سوية ملدة ال تتجاوز عاما من تاري انتهاء الع�سوية فـي حالة  ويجوز 

ر اإجراء االنتخابات الأي �سب من االأ�سبا التي يقدرها الوزير. تع

ة املكت االإداري من ب  تيار اأع�ساء هي ل�ض االإدارة فـي اأول اجتما ل ا ويتوىل 

ل�ض االإدارة. اأع�سائ عددهم )4 اأربعة اأع�ساء يرتاأ�سهم رئي�ض 

ل  ل�ض االإدارة اأن يختار من ب اأع�ساء املكت االإداري نائبا ل يحل  وعل رئي�ض 

سبــ  لــو من يابــ اأو  ة املكت االإداري فـي حال  ل�ض االإدارة ورئا�سة هي فـي رئا�سة 

ان. الأي �سب 

س  ل املر ان يحل  ل�ض االإدارة الأي �سب  ال مكان ع�سو اأو اأ من اأع�ساء  ا  واإ

س املــدة املقــررة للــدورة  ا املر التا ل فـي ترتي عدد االأ�سوات عل اأن ي�ستكمل ه

التــي  انتخاب فـيها.

لــ�ض االإدارة عن ) �ستة اأع�ساء  وفـي جميــ االأحــوال ال يجــوز اأن يقــل عــدد اأع�ســاء 

سهر ال�ستة ال�سابقة عل انتهاء فرتة املجل�ض. الل االأ لو املكان  ما  يق 

املــادة ) ٥4 

ة االإدارية لالحتاد  ة االإدارية للنقابة العمالية واأع�ساء الهي ت�سق ع�سوية اأع�ساء الهي

ل�ض اإدارة االحتاد العام عل النحو االتي العما اأو اأع�ساء 

ة االإدارية  ــة االإدارية للنقابة العمالية والهي hCG’: حــاالت انتهــاء الع�سويــة فـي الهي
لالحتاد العما

1  انتهاء مدة الع�سوية.

٢  اال�ستقالة.

سرو الع�سوية. سر من  ٣  فقد 

4  الوفاة.

سل من الع�سوية. ٥  ال
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ل�ض اإدارة االحتاد العام É«fÉK: حاالت انتهاء الع�سوية فـي 
1  اال�ستقالة.

 ٢  انتهـــاء عالقـــة العـــمل ب الع�ســــو واملن�ســـاأة التـــي يعمـــل بهـــا مـا لــم ينتقــل 

سهر من تاري انتهاء عالقة العمل. ة اأ ال الل )٣  رى  اإىل من�ساأة اأ

٣  الوفاة.

سل من الع�سوية. 4  ال

ـــة االإداريـــة للنقابـــة العماليـة   وفـي جمي االأحــوال ال ت�سقــ الع�سويــة فـي الهي

سل �ساح  العام فـي حالة ف االإدارة لالحتاد  ل�ض  اأو فـي  العما  اأو االحتاد 

سل  سحة قرار ال العمــل للع�ســـو اإال بعــد �ســـدور حكــم ق�سائي نهائي يق�سي ب

. ساة جهة عمل قا فـي حال قيام الع�سو 

( 3 ) IOÉ``ŸG
النقابات  وعمل  وت�سجيل  ت�سكيل  نظام  من   ٣٠( املادة  اإىل   ٣( برقم  جديد  بند  ي�سا 

س االتي العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان امل�سار اإلي ن

ة االإدارية للنقابة العمالية املنتمي اإليها دورة  مل فـي ع�سوية الهي ٣  اأن يكون قد اأ

املة ملدة )4 اأربعة اأعوام. انتخابية 
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