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ا�ستنــادا اإلـى قـانـون العمـل ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطـانـي رقـم 2003/35،

واإىل الألئحة التنظيمية للجان األنتخابية لألحتاد العام لعمــال �سلطــنة عمــان ال�ســادرة 
بالقرار الوزاري رقم 2018/413،

واإىل القرار الوزاري رقم 2018/500 ب�ساأن ت�سكيل وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واألحتادات 
العمالية واألحتاد العام لعمال �سلطنة عمان

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
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ي�ستبدل بن�ض املادة الثانية من القرار الوزاري رقم 2018/413 امل�سار اإليه الن�ض األآتي
" ت�سع اللجنة الرئي�سية ألنتخابات اأع�ساء جمل�ض اإدارة األحتاد العام لعمال �سلطنة عمان 

م�سروع ميزانية للعملية األنتخابية ويعر�ض على وزير العمل لألعتماد".

á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
جترى التعديألت املرفقة على الألئحة التنظيمية للجـــان األنتخابية لألحتاد العام لعمال 

�سلطنة عمان امل�سار اإليها.

á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG
يلغى كل مـا يخـالـف هـذا القرار والتعديألت املرفقة اأو يتعار�ض مـع اأحكامهما.

á```©HGôdG IOÉ``ŸG
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.
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( 1 ) IOÉ``ŸG
ت�ستبدل بن�سو�ض املواد )2، 4، 7، 12 من الألئحة التنظيمية للجان األنتخابية لألحتاد 

العام لعمال �سلطنة عمان امل�سار اإليها الن�سو�ض األآتية

املــادة ) 2 

ت�سكل اللجنة برئا�سة وكيل وزارة العمل للعمل وع�سوية كل من

 - مدير عام املديرية العامة للرعاية العمالية فـي الوزارة.

 - رئي�ض مكتب الوزير امل�ساعد لل�سوؤون الفنية.

 - م�ست�سار رئي�ض جمل�ض اإدارة األحتاد العام.

 - مدير دائــرة ال�سوؤون القـانـونيـة فـي الــــــوزارة.

 - مدير دائرة اخلدمات العمالية وال�سوؤون القانونية باألحتاد العام.

 - مدير دائرة التنظيمات النقابيـة باملديريـة العامـة للرعاية العماليـة فـي الوزارة. 

ع�سوا واأمني �سر اللجنة.

املــادة ) 4 

ت�سكل جلنة األإ�سراف على األنتخابات - بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�سة - برئا�سة قا�سي 

ناف وع�سوية كل من حمكمة ا�ست

 - قا�سي حمكمة ابتدائية ويحل حمل الرئي�ض فـي حالة غيابه اأو وجود مانع يحول 

ار�سته ألخت�سا�سـاتـه. دون 

 - اأحـد اأع�ساء األدعـــــــــاء العـام.

 - املدير امل�ساعد لدائرة ال�سوؤون القانونية بالوزارة.

 - مدير عام األحتاد العام.

الوزارة  العمالية فـي  العامة للرعاية  النقابية باملديرية  التنظيمات  ويكون مدير دائرة 

اأمني �سر اللجنة.
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ا(ــادة ) ٧ (

ناف وع�سوية )4 اأربعة مـن الق�ساة  ت�سكـــل جلنــة الطعون برئا�سة قا�سي حمكمة ا�ست

اأو اأع�ساء األدعاء العام ورئي�ض ق�سم ال�سوؤون القانونية واملنازعات العمالية باألحتاد العام 

موظفـي  بني  من  �سرها  اأمني  يكون  اأن  على  املخت�سة  اجلهات  مع  التن�سيق  بعد  وذلك 

دائرة ال�سوؤون القانونية بالوزارة.

وفقا  تقـدم  الـتـي  الطعـون  اأو  األعرتا�سات  اأو  التظلمات  فـي  بالف�سـل  اللجنـة  وتخت�ض 

ألأحكام هذه الألئحة.

ا(ــادة ) ١٢ (

يجوز لذوي ال�ساأن التظلم اأو األعرتا�ض اأو الطعن اأمام جلنة الطعون على اأي مـن اإجراءات 

الرت�سح اأو على نتائج األنتخابات وذلك على النماذج املعدة لهذا الغر�ض مع بيان اأ�سباب 

خألل  الطعون  جلنة  اإىل  املوؤيدة  امل�ستندات  واإرفاق  الطعــــن  اأو  األعتــــرا�ض  اأو  التظلـــم 

)3 ثألثة اأيام من تاريخ اإعألن قائمة الناخبني واملر�سحني اأو من تاريخ اإعألن نتائج 

األنتخابـــات بح�سـب األأحــوال ويجــب عليهـا الف�ســل فـيهـــا خـــألل )3 ثألثة اأيام عمل 

من تاريخ تقدميها ويكون قرارها فـي هذا ال�ساأن نهائيا.

( 2 ) IOÉ``ŸG
ي�ساف بندان جديدان برقمي )١0 مكررا ١0 مكررا ١ اإىل املادة )3 من الألئحة التنظيمية 

للجان األنتخابية لألحتاد العام لعمال �سلطنة عمان امل�سار اإليها ن�سهما األآتي

 مكررا - ح�سر اأع�ساء اجلمعية العمومية لألحتاد العام فـي التاريخ الذي حتدده اللجنة.

 مكررا ) - اعتماد القوائم النهائية للناخبني واملر�سحني.

( 3 ) IOÉ``ŸG
يلغى البندان )٢، 3 من املادة )5 من الألئحة التنظيمية للجان األنتخابية لألحتاد العام 

لعمال �سلطنة عمان امل�سار اإليها.
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