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وزارة القوى العاملة
قــــــرار وزاري

رقـــــــم 2012/570
ب�ساأن نظام ت�سكيل وعمل وت�سجيل النقابات العمالية 

واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان
ا�ستنـادا اإلــى قـانــون العمــل ال�ســـــادر باملــر�ســـوم ال�سلطـــانـــــي رقــــم 2003/35 ، 

واإىل القرار الوزاري رقم 2010/59 ب�ساأن نظام ت�سكيل وعمل وت�سجيل النقابات العمالية 
واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى
يعمل باأحكام نظام ت�سكيل وعمل وت�سجيل النقابات العمالية واالحتـادات العمالية واالحتاد 

العام لعمال �سلطنة عمان املرفق . 
املــادة الثانيــــة

يلغــى القـــرار الوزاري رقم 2010/59 امل�سار اإليه ، كمــــا يلغـــى كــل مــــا يخالــــف هــــذا القـــرار 
اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الثالثــــة
ت�ستمر الهيئات االإدارية للنقابات واالحتادات العمالية وجمل�ض اإدارة االحتاد العام ، القائمة 

فـي تاريخ العمل بهذا القرار حتى تاريخ انتهاء مدتها ، ما مل تنق�ض الأي �سبب اآخر .
املــادة الرابعــة

ين�سر هـذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سدر فـي  : 28 من ذي القعدة 1433هـ
املوافــــق  : 15 من اأكتوبــــــــــر 2012م

عبدالـله بن نا�سر بن عبداللـه البكري
                                                                          وزيــــــــــــر القـــــــــــوى العامــــلــــــة
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نظام ت�سكيل وعمل وت�سجيل النقابات العمالية 
واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان

الف�سل االأول
تعاريــــف

املـــادة ) 1 ( 
فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الواردة به ذات املعنى املن�سو�ض عليه 
فـي قانون العمل امل�سار اإليه ، ويكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�ض �سياق الن�ض خالف ذلك  : 
تنظيم ي�سكل وفقا الأحكام هذا النظام وي�سم عددا من العمال فـي  النقابـــة العمالية : 

من�ساأة معينة .
النقابات  النظام وي�سم عددا من  ي�سكل وفقا الأحكام هذا  تنظيم  االحتــاد العمالـــي : 
العمالية التي تعمل فـي نف�ض املهن اأو االأعمال املماثلة اأو املرتبطة .

االحتاد العام لعمال �سلطنة عمان ويتكون من النقابات واالحتادات  االحتــــــاد العـــــام : 
العمالية املن�سمة اإليــــه وامل�سجلة لدى الوزارة . 

املديرية العامة للرعاية العمالية . املــديـريـــــــــــــــــــة : 
اأن  باملن�ساأة ال يقل عن خم�سة على  العاملني  تتكون من عدد من  اللجنة التاأ�سي�سية : 
يكونوا من اأع�ساء اجلمعية العمومية للنقابة العمالية ، وتخت�ض 
اللجنــة باتخـــاذ اإجــراءات ت�سجيـــل النقابــة لـــــدى الـــوزارة ودعــوة 

جمعيتها العمومية النتخاب اأع�ساء الهيئة االإدارية .

الف�سل الثاين
النقابات العمالية

املـــادة ) 2 ( 
للعمال فيما بينهم ت�سكيل نقابات عمالية تهدف اإىل رعاية م�ساحلهم والدفاع عن حقوقهم 

وحت�سني حالتهم املادية واالجتماعية ، ومتثيلهم فـي جميع االأمور املتعلقة ب�سوؤونهم . 
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املـــادة ) 3 ( 
اأو االن�سحاب منها ، وال يجوز حرمانه  اإىل النقابة العمالية  للعامل احلق فـي االن�سمام 
من ممار�سة الن�ساط النقابي اأو اإكراهه على االن�سمام اإىل النقابة العمالية اأو االن�سحاب 

منها . 

املـــادة ) 4 ( 
ي�سرتط فيمن يكون ع�سوا بالنقابة العمالية ما ياأتي :

اأن يكون عامال فـي املن�ساأة .  - 1
اأال يقل عمره عن )18( ثماين ع�سرة �سنة فـي تاريخ تقدمي طلب الع�سوية ، واأن   - 2

يكون متمتعا باالأهلية الكاملة .
اأال يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية اأو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جرمية خملة   - 3
بال�سرف اأو االأمانة ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره ، واأن يقدم ما يثبت ذلك للمديرية 

من اجلهات املخت�سة .
اأال يكون معارا اأو منتدبا ، اأو ع�سوا فـي نقابة عمالية اأخرى ، اأو �ساحب عمل فـي   - 4

املن�ساأة .
اأال يكون قد ثبت ممار�سته اأفعاال تخل باأمن البالد اأو الوحدة الوطنية اأو مب�سالح   - 5

ال�سلطنة .
املـــادة ) 5 ( 

يكون ت�سجيل النقابة العمالية بطلب يقدم اإىل املديرية من اللجنة التاأ�سي�سية ، على اأن 
ويرفق   ، وعنوانها  ن�ساطها  ونطاق  العمالية  للنقابة  املقرتح  اال�سم  على  الطلب  ي�ستمل 

بالطلب االآتي :
حم�سر االجتماع الذي تقرر فيه اإن�ساء النقابة العمالية .  - 1

ك�سف باأ�سماء املوؤ�س�سني ، على اأال يقل عددهم عن )25( خم�سة وع�سرين عامال ،   - 2
واأن يكون م�سدقا عليه من املديرية .

م�سروع النظام التاأ�سي�سي للنقابة العمالية .  - 3
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وحترر املديرية حم�سرا باإيداع الطلب ومرفقاته ، وت�سلم �سورة من املح�سر اإىل ممثل 

املوؤ�س�سني .
املـــادة ) 6 ( 

للوزارة اأن تطلب خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ ا�ستالم طلب الت�سجيل اأي معلومات 
اإ�سافية تراها �سرورية الإيداع الطلب ومرفقاته واإمتام الت�سجيل .

املـــادة ) 7 ( 
تقوم الوزارة بن�سر اإعالن ت�سجيل النقابة العمالية فـي اجلريدة الر�سمية ، ويجوز لذوي 
على  الن�سر  تاريخ  من  يوما  ثالثني   )30( خالل  الت�سجيل  طلب  على  االعرتا�ض  ال�ساأن 
ي�سدر  م�ستقلة  جلنة  اإىل  االعرتا�ض  ويقدم   ، له  املوؤيدة  االأ�سباب  باالعرتا�ض  يرفق  اأن 

بت�سكيلها وحتديد اخت�سا�ساتها واإجراءات عملها قرار من الوزير .
وفـي حالة عدم وجود اعرتا�ض على طلب الت�سجيل ت�سدر الوزارة �سهادة الت�سجيل خالل 

ال�ستني يوما التالية لتاريخ الن�سر .
املـــادة ) 8 ( 

يرتتب على ت�سجيل النقابة العمالية متتعها بال�سخ�سية االعتبارية امل�ستقلة ، ويكون لها 
احلق فـي ممار�سة ما ياأتي :

متثيل اأع�سائها والدفاع عن م�ساحلهم .  - 1
متثيل اأي فرد من اأع�سائها بناء على طلب منه .  - 2

حت�سيل ر�سوم االن�سمام واال�سرتاكات املقررة للع�سوية واإدارة ممتلكاتها .  - 3
ممار�سة اأي اأن�سطة ترتبط بتعزيز وحماية حقوق وم�سالح اأع�سائها وعلى االأخ�ض   - 4

ما ياأتي :
اأ -  �سحة و�سالمة االأع�ساء .

ب - التحقق من تنفيذ اتفاقيات العمل اجلماعية .
ج - ن�سر الوعي النقابي بني االأع�ساء .

د - رفع امل�ستوى الثقافـي والفني واملهني لالأع�ساء .
هـ - حت�سني امل�ستوى ال�سحي واالقت�سادي واالجتماعي لالأع�ساء .
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باأحكام  املن�ساأة  التزام  عدم  ب�سبب  بالوزارة  املخت�سة  الدائرة  اأمام  �سكوى  تقدمي   - 5

قانون العمل والقرارات واللوائح املنفذة له . 
االطالع على لوائح العمل التي تكفل حقوق وم�سالح العاملني باملن�ساأة .  - 6

احل�ســول على جميع الت�سهيالت الالزمـــة من املن�ساأة الأداء عملها وتوفري املكان   - 7
املالئم لعقد اجتماعاتها وحفظ اأوراقها . 

املـــادة ) 9 ( 
وعلى   ، عملها  لتنظيم  االأ�سا�سية  االأحكام  يت�سمن  تاأ�سي�سي  نظام  العمالية  للنقابة  يكون 

االأخ�ض ما ياأتي  :
ا�سم النقابة وعنوانها وممثلها القانوين .  - 1

اأهداف النقابة وطريقة الت�سويت ونظام العمل واالجتماعات .  - 2
ت�سكيل اجلمعية العمومية للنقابة واخت�سا�ساتها وواجبات اأع�سائها ونظام عملها .  - 3
عملها  ونظام  اأع�سائها  وواجبات  واخت�سا�ساتها  للنقابة  االإدارية  الهيئة  ت�سكيل   - 4

واإجراءات حلها .
�سروط اكت�ساب ع�سوية النقابة وحاالت فقدها اأو وقفها .  - 5

م�ســادر اأمـــوال النقابة وكيفيــة حفظها والت�سرف فيهـا والنظام املالــي واملحا�سبــي   - 6
الذي تتبعه ومقدار ر�سم االن�سمام واال�سرتاك الذي يتحمله كل ع�سو وحاالت 

و�سروط االإعفاء منه وحتديد اجلهة التي توؤول اإليها اأموال النقابة عند حلها .
االإجــراءات التنظيميـــة لالأمـــور املاليـــة واأن�سطـــة التدقيق والرقابـــة علــى اأعمــــال   - 7

النقابة .
حتديد املفو�سني بالتوقيع على ال�سندات املالية .  - 8

اإجراءات م�ساءلة اأع�ساء النقابة فـي املخالفات املرتبطة بالعمل النقابي املن�سوبة   - 9
اإليهم والعقوبات التي توقع عليهم واجلهة املخت�سة بالتحقيق وتوقيع العقوبات .

10 - اإجراءات حل النقابة واندماجها .
وال يجوز اأن يت�سمن النظام التاأ�سي�سي ما يتعار�ض مع اأحكام القوانني والنظم املعمول بها 

فـي ال�سلطنة . 
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املـــادة ) 10 ( 
ت�سكل اجلمعية العمومية للنقابــة العمالية مـن جميـع االأع�ساء .

املـــادة ) 11 ( 
ي�سرتط فيمن يرت�سح لع�سوية الهيئة االإدارية للنقابة العمالية ما ياأتي :

اأن يكون ع�سوا فـي اجلمعية العمومية للنقابة .  - 1
اأن يكون عماين اجلن�سية .  - 2

اأال تتعار�ض م�سوؤولياته ومهامه فـي املن�ساأة مع م�سوؤولياته ومهامه النقابية .  - 3
املـــادة ) 12 ( 

تنتخب الهيئة االإدارية للنقابة العمالية من بني اأع�ساء جمعيتها العمومية خالل )30( 
ثالثني يوما من تاريخ الت�سجيل فـي الوزارة ، وت�ستمر ع�سوية الهيئة االإدارية ملدة اأربع 

�سنوات ، وعلى �ساحب العمل ت�سهيل انتخاب اأع�ساء الهيئة االإدارية .
املـــادة ) 13 ( 

يكون عدد اأع�ساء الهيئة االإدارية للنقابة العمالية على النحو االآتي :
خم�سة فـي النقابة التي ال يزيد عدد اأع�سائها على )500( خم�سمائة .  - 1

�سبعة فـي النقابة التي يزيد عدد اأع�سائها على )500( خم�سمائة ويقل عن )1500(   - 2
األف وخم�سمائة .

ت�سعة فـي النقابة التي يبلغ عدد اأع�سائها )1500( األف وخم�سمائة فاأكرث .  - 3
املـــادة ) 14 ( 

اأع�سائها رئي�سا لها  اأول اجتماع لها من بني  العمالية فـي  الهيئة االإدارية للنقابة  تختار 
ونائبا للرئي�ض واأمينا لل�سر واأمينا لل�سندوق واأمينا م�ساعدا لل�سندوق .

املـــادة ) 15 ( 
املديرية خالل )30( ثالثني  لدى  يودع  اأن  العمالية  للنقابة  االإدارية  الهيئة  رئي�ض  على 

يوما من تاريخ موافقة اجلمعية العمومية على النظام التاأ�سي�سي ما ياأتي :
ن�سختني من النظام التاأ�سي�سي موقعتني منه اأو من نائبه فـي حالة غيابه .  - 1
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ك�سفا باالأ�سماء الثالثية الأع�ساء الهيئة االإدارية و�سفة كل منهم و�سنه ومهنته   - 2

وموؤهله الدرا�سي وحمل اإقامته .
املديرية  لدى  االأوراق  هذه  اإيداع  بعد  اإال  اأعمالها  تبا�سر  اأن  االإدارية  للهيئة  يجوز  وال 
تعده  الذي  ال�سجل  فـي  التاأ�سي�سي  النظام  ملخ�ض  قيد  ويتم   ، االإيداع  بهذا  واإخطارها 
الوزارة لهذا الغر�ض ، واأن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطراأ على النظام التاأ�سي�سي 

للنقابة اأو هيئتها االإدارية اأو عدد اأع�سائها .

املـــادة ) 16 ( 
اليومية وتنفيذ  اأعمالها  اإدارة �سوؤونها وت�سريف  العمالية  االإدارية للنقابة  الهيئة  تتوىل 

قرارات جمعيتها العمومية ، ويجب عليها القيام مبا ياأتي :
اإيداع اأموال النقابة العمالية فـي اأحد امل�سارف املحلية املعتمدة بال�سلطنة .  - 1

اإخطار الوزارة �سنويا مبيزانية النقابة العمالية وح�ساباتها اخلتامية ، ويجب اأن   - 2
تكون امليزانية واحل�سابات اخلتامية موقعة من قبل مدقق ح�سابات تعينه وحتدد 

اأتعابه جمعيتها العمومية .

املـــادة ) 17 ( 
يحظر على الهيئة االإدارية للنقابة العمالية القيام باالآتي :

ا�ستثمار غري  اأوجه  فـي  اأو  فـي م�ساربات مالية  العمالية  النقابة  اأموال  ا�ستثمار   - 1
اآمنة ، اأو تتعار�ض مع اأهدافها اأو اأغرا�سها .

ممار�سة العمل ال�سيا�سي اأو اأي ن�ساط غري حمدد فـي نظامها التاأ�سي�سي .  - 2
قبول الهبات اأو الو�سايا اإال مبوافقة الوزارة ، ويجب اأن تكون هذه الهبات والو�سايا   - 3
غري م�سروطة وال تتعار�ض مع اأهداف واأغرا�ض العمل النقابي والقوانني املعمول 

بها فـي ال�سلطنة .  
التنازل عن اأموالها عينا اأو نقدا .    - 4

املـــادة ) 18 ( 
ت�سقط ع�سوية ع�سو الهيئة االإدارية للنقابة العمالية فـي اأي من احلاالت االآتية :

فقد اأي من ال�سروط املن�سو�ض عليها فـي املادتني )4( و )11( من هذا النظام .  - 1
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اال�ستقالة الكتابية .  - 2

عدم ح�سور االجتماعات الأربع مرات مت�سلة اأو �ست مرات منف�سلة خالل ال�سنة   -3
الواحدة دون اإبداء عذر مقبول ، على اأن يتم اإنذاره بعد تخلفه عن احل�سور مرتني 

فـي احلالة االأوىل واأربع مرات فـي الثانية .
الوفاة .  - 4

وعلى الهيئة االإدارية اإخطار الع�سو والوزارة بقرار اإ�سقاط ع�سويته خالل )15( خم�سة 
ع�سر يوما من تاريخ �سدوره مع ذكر االأ�سباب .

الف�سل الثالث
االحتاد العمايل
املـــادة ) 19 ( 

يجوز للنقابة العمالية بعد موافقة اأغلبية اأع�ساء جمعيتها العمومية ، الدخول فـي احتادات 
عمالية مع نقابات عمالية اأخرى تعمل فـي نف�ض املهن اأو االأعمال املماثلة اأو املرتبطة . 

املـــادة ) 20 ( 
 ، تتقدم النقابات العمالية الراغبة فـي ت�سكيل احتاد عمايل بطلب ت�سجيله اإىل املديرية 

على اأن ي�ستمل الطلب على االآتي :
اال�سم املقرتح لالحتاد العمايل .  - 1

نطاق ن�ساط االحتاد العمايل وعنوانه .  - 2
حم�سر االجتماع الذي تقرر فيه اإن�ساء االحتاد العمايل .  - 3

اأال يقل عددها  ك�سف باأ�سماء النقابات العمالية املوؤ�س�سة لالحتاد العمايل ، على   - 4
عن )5( خم�ض نقابات ، واأن يكون م�سدقا عليه من املديرية .

م�سروع النظام التاأ�سي�سي لالحتاد العمايل .  - 5
وحترر املديرية حم�سرا باإيداع الطلب ومرفقاته ، وت�سلم �سورة من املح�سر اإىل ممثل 

املوؤ�س�سني .
املـــادة ) 21 ( 

للوزارة اأن تطلب خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ ا�ستالم طلب الت�سجيل اأي معلومات 
اإ�سافية تراها �سرورية الإيداع الطلب ومرفقاته واإمتام الت�سجيل .
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املـــادة ) 22 ( 
تقوم الوزارة بن�سر اإعالن ت�سجيل االحتاد العمايل فـي اجلريدة الر�سمية ، ويجوز لذوي 
ال�ساأن االعرتا�ض على طلب الت�سجيل خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ الن�سر على اأن 
يرفق باالعرتا�ض االأ�سباب املوؤيدة له ، ويقدم االعرتا�ض اإىل اللجنة امل�ستقلة املن�سو�ض 

عليها فـي املادة )7( من هذا النظام .
وفـي حالة عدم وجود اعرتا�ض على طلب الت�سجيل ت�سدر الوزارة �سهادة الت�سجيل خالل 

ال�ستني يوما التالية لتاريخ الن�سر .
 املـــادة ) 23 ( 

يرتتب على ت�سجيل االحتاد العمايل متتعه بال�سخ�سية االعتبارية امل�ستقلة .
املـــادة ) 24 ( 

ميار�ض االحتاد العمايل االخت�سا�سات االآتية :
دعم التعاون بني النقابات العمالية املن�سمة اإليه والوزارة .  - 1

دعم التعاون بني النقابات العمالية املن�سمة اإليه واأ�سحاب االأعمال .  - 2
امل�ساركة فـي املجال�ض واللجان املعنية ب�سوؤون العمل والعمال .  - 3

اإليه  اأع�ساء الهيئات االإدارية للنقابات العمالية املن�سمة  اإيقاف  النظر فـي طلب   - 4
وفقا ملا ين�ض عليه النظام التاأ�سي�سي للنقابة العمالية .

واملفاو�سة  املخت�سة  اجلهات  مع  العمالية  والربامج  اخلطط  و�سع  فـي  امل�ساركة   - 5
اجلماعية .

النظر فـي امل�سائل التي حتال اإليه من الهيئات االإدارية للنقابات العمالية املن�سمة   - 6
اإليه .

املـــادة ) 25 ( 
وعلى   ، عمله  لتنظيم  االأ�سا�سية  االأحكام  يت�سمن  تاأ�سي�سي  نظام  العمايل  لالحتاد  يكون 

االأخ�ض ما ياأتي :
ا�سم وعنوان االحتاد العمايل ومن ميثله قانونا .  - 1

اأهداف االحتاد العمايل ونظام العمل فيه وطريقة الت�سويت ونظام االجتماعات   - 2
ونظام اختيار هيئته االإدارية .



اجلريدة الر�سمية العدد )988(
اخت�سا�سات اجلمعية العمومية لالحتاد العمايل وواجبات اأع�سائها ونظام عملها .  - 3
اأع�سائها ونظام عملها  ، وواجبات  العمايل  االإدارية لالحتاد  الهيئة  اخت�سا�سات   - 4

واإجراءات حلها . 
�سروط اكت�ساب ع�سوية االحتاد العمايل وحاالت فقدها .  - 5

م�ســادر اأمـــوال االحتــاد العمايل وكيفيــة الت�ســرف فيها والنظــام املالــي واملحا�سبــي   - 6
الذي يتبعه وحتديد اجلهة التي توؤول اإليها اأموال االحتاد عند حله .

حتديد املفو�سني بالتوقيع على ال�سندات املالية .  - 7
 ، اأو اخلا�ســة  الوطنيــــة احلكوميــة  باجلهــات  العمالــي  االتــحاد  تنظيــم عالقـــات   - 8

واملنظمات العمالية االإقليمية والدولية .
تعزيز احلوار االجتماعي مع اجلهات املعنية .  - 9

الهيكل التنظيمي لالحتاد العمايل .  - 10
اإجراءات مراجعة لوائح االحتاد العمايل .  - 11

اإجراءات م�ساءلة اأع�ساء االحتاد العمايل فـي املخالفات املرتبطة بالعمل النقابي   - 12
املن�سوبة اإليهم ، والعقوبات التي توقع عليهم واجلهة املخت�سة بالتحقيق وتوقيع 

العقوبات . 
اإجراءات وحاالت حل االحتاد العمايل .  - 13

وال يجوز اأن يت�سمن النظام التاأ�سي�سي ما يتعار�ض مع اأحكام القوانني والنظم املعمول بها 
فـي ال�سلطنة .

املـــادة ) 26 ( 
ت�سكـــل اجلمعيــة العموميـــة لالحتــاد العمالــي مــن كــل اأع�ســاء الهيئــات االإداريــة للنقابــات 

العمالية التي يتكون منها االحتاد العمايل .
املـــادة ) 27 ( 

تنتخب اجلمعية العمومية لالحتاد العمايل فـي اأول اجتماع لها اأع�ساء هيئته االإدارية من 
بني اأع�ساء جمعيته العمومية ملدة اأربع �سنوات ، وتختار هذه الهيئة فـي اأول اجتماع لها 
من بني اأع�سائها رئي�سا لها ونائبا للرئي�ض واأمينا لل�سر واأمينا لل�سندوق واأمينا م�ساعدا 

لل�سندوق .
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املـــادة ) 28 ( 
وتنفيذ  اليومية  اأعماله  وت�سريف  �سوؤونه  اإدارة  العمايل  لالحتاد  االإدارية  الهيئة  تتوىل 

قرارات جمعيته العمومية ، ويجب عليها القيام مبا ياأتي :
اإيداع اأموال االحتاد العمايل فـي اأحد امل�سارف املحلية املعتمدة بال�سلطنة .  - 1

اأن  اإخطار الوزارة �سنويا مبيزانية االحتاد العمايل وح�ساباته اخلتامية ، ويجب   - 2
تكون امليزانية واحل�سابات اخلتامية موقعة من قبل مدقق ح�سابات تعينه وحتدد 

اأتعابه اجلمعية العمومية .
املـــادة ) 29 ( 

يحظر على الهيئة االإدارية لالحتاد العمايل القيام مبا ياأتي :
ا�ستثمار غري  اأوجه  فـي  اأو  مالية  فـي م�ساربات  العمايل  االحتاد  اأموال  ا�ستثمار   - 1

اآمنة ، اأو تتعار�ض مع اأهدافه اأو اأغرا�سه .
ممار�سة العمل ال�سيا�سي اأو اأي ن�ساط غري حمدد فـي نظامه التاأ�سي�سي .   - 2

قبول الهبات اأو الو�سايا اإال مبوافقة الوزارة ويجب اأن تكون هذه الهبات والو�سايا   - 3
غري م�سروطة وال تتعار�ض مع اأهداف واأغرا�ض العمل النقابي والقوانني املعمول 

بها فـي ال�سلطنة .  
التنازل عن اأمواله عينا اأو نقدا .   - 4

املـــادة ) 30 ( 
ت�سقط ع�سوية ع�سو الهيئة االإدارية لالحتاد العمايل فـي اأي من احلاالت االآتية :

فقد اأي من ال�سروط املن�سو�ض عليها فـي املادتني )4( و )11( من هذا النظام .  - 1
اال�ستقالة الكتابية .  - 2

عدم ح�سور االجتماعات الأربع مرات مت�سلة اأو �ست مرات منف�سلة خالل ال�سنة   - 3
الواحدة دون اإبداء عذر مقبول ، على اأن يتم اإنذاره بعد تخلفه عن احل�سور مرتني 

فـي احلالة االأوىل واأربع مرات فـي الثانية .
الوفاة .  - 4

وعلى الهيئة االإدارية اإخطار الع�سو والوزارة بقرار اإ�سقاط ع�سويته خالل )15( خم�سة 
ع�سر يوما من تاريخ �سدوره مع ذكر االأ�سباب .
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الف�سل الرابع
االحتاد العام

املـــادة ) 31 ( 
يتكون االحتاد العام من النقابات واالحتادات العمالية املن�سمة اإليه وامل�سجلة لدى الوزارة . 

املـــادة ) 32 ( 
تتقدم النقابات واالحتادات العمالية الراغبة فـي تاأ�سي�ض االحتاد العام بطلب ت�سجيله اإىل 

املديرية ، على اأن ي�ستمل الطلب على االآتي :
1 - اال�سم املقرتح لالحتاد العام .

2 - نطاق ن�ساط االحتاد العام وعنوانه .
3 - حم�سر االجتماع الذي تقرر فيه اإن�ساء االحتاد العام .

4 - ك�سف باأ�سماء النقابات واالحتادات العمالية املوؤ�س�سة م�سدقا عليه من املديرية .
5 - م�سروع النظام التاأ�سي�سي لالحتاد العام .

وحترر املديرية حم�سرا باإيداع الطلب ومرفقاته ، وت�سلم �سورة من املح�سر اإىل ممثل 
املوؤ�س�سني .

املـــادة ) 33 ( 
للوزارة اأن تطلب خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ ا�ستالم طلب ت�سجيل االحتاد العام 

اأي معلومات اإ�سافية تراها �سرورية الإيداع الطلب ومرفقاته واإمتام الت�سجيل .
املـــادة ) 34 ( 

لذوي  ويجوز   ، الر�سمية  اجلريدة  فـي  العام  االحتاد  ت�سجيل  اإعالن  بن�سر  الوزارة  تقوم 
ال�ساأن االعرتا�ض على طلب الت�سجيل خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ الن�سر على اأن 
يرفق باالعرتا�ض االأ�سباب املوؤيدة له ، ويقدم االعرتا�ض اإىل اللجنة امل�ستقلة املن�سو�ض 

عليها فـي املـــادة )7( من هذا النظام .
 وفـي حالة عدم وجود اعرتا�ض على طلب الت�سجيل ت�سدر الوزارة �سهادة الت�سجيل خالل 

ال�ستني يوما التالية لتاريخ الن�سر .
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املـــادة ) 35 ( 
يرتتب على ت�سجيل االحتاد العام متتعه بال�سخ�سية االعتبارية امل�ستقلة .

املـــادة ) 36 ( 
ميار�ض االحتاد العام االخت�سا�سات االآتية :

حتديد احلد االأق�سى لر�سوم االن�سمام واال�سرتاكات ال�سنوية فـي ع�سوية النقابات   - 1
واالحتادات العمالية املن�سمة اإليه .

اختيار النقابات واالحتادات التي ميكنها اإر�سال ممثليها حل�سور املوؤمترات وذلك   - 2
فـي حالة قيام املنظمات الدولية واالإقليمية بتحديد عدد امل�ساركني من كل دولة 

اأو قطاع .
العمالية  واالحتادات  للنقابات  االإدارية  الهيئات  اأع�ساء  اإيقاف  طلب  فـي  النظر   - 3
واالحتادات  النقابات  لتلك  التاأ�سي�سي  النظام  عليه  ين�ض  ملا  وفقا  اإليه  املن�سمة 

العمالية .
فـي حتقيق  اإليه ومعاونتها  املن�سمة  العمالية  النقابات واالحتادات  التن�سيق بني   - 4

اأهدافها .
واالحتادات  للنقابات  واالإدارية  املالية  الداخلية  للوائح  ا�سرت�سادية  مناذج  و�سع   - 5

العمالية املن�سمة اإليه .
امل�ساركة فـي و�سع اخلطط والربامج العمالية مع اجلهات املخت�سة .  - 6

النظر فـي امل�سائل التي حتال اإليه من الهيئات االإدارية للنقابات واالحتادات العمالية   - 7
املن�سمة اإليه .

املـــادة ) 37 ( 
يكون لالحتاد العام نظام تاأ�سي�سي يت�سمن االأحكام االأ�سا�سية لتنظيم عمله ، وعلى االأخ�ض 

ما ياأتي :
ا�سم وعنوان االحتاد العام ومن ميثله قانونا .  - 1

اأهداف االحتاد العام ونظام العمل فيه وطريقة الت�سويت ونظام االجتماعات .  - 2
اخت�سا�سات اجلمعية العمومية لالحتاد العام وواجبات اأع�سائها ونظام عملها .  - 3
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اخت�سا�سات جمل�ض اإدارة االحتاد العام وواجبات اأع�سائه ونظام عمله .  - 4

اخت�سا�سات هيئة املكتب االإداري ونظام اختيار اأع�سائها وواجباتهم ونظام عملها .   - 5
�سروط اكت�ساب ع�سوية االحتاد العام وحاالت فقدها .  - 6

م�سادر اأموال االحتاد العام وكيفية الت�سرف فيها والنظام املايل واملحا�سبي الذي   - 7
يتبعه .

حتديد املفو�سني بالتوقيع على ال�سندات املالية .  - 8
تنظيم عالقات االحتاد العام باجلهات الوطنية احلكومية اأو اخلا�سة ، واملنظمات   - 9

العمالية االإقليمية والدولية .
تعزيز احلوار االجتماعي مع اجلهات املعنية .  - 10

الهيكل التنظيمي لالحتاد العام .  - 11
اإجراءات مراجعة لوائح االحتاد العام .  - 12

اإجراءات م�ساءلة اأع�ساء اجلمعية العمومية لالحتاد العام واأع�ساء جمل�ض اإدارته   - 13
توقع  التي  والعقوبات   ، اإليهم  املن�سوبة  النقابي  بالعمل  املرتبطة  املخالفات  فـي 

عليهم واجلهة املخت�سة بالتحقيق وتوقيع العقوبات . 
وال يجوز اأن يت�سمن النظام التاأ�سي�سي ما يتعار�ض مع اأحكام القوانني والنظم املعمول بها 

فـي ال�سلطنة .
املـــادة ) 38 ( 

تتكون اجلمعية العمومية لالحتاد العام من ع�سوين من كل نقابة عمالية وع�سوين من 
كل احتاد عمايل من�سمني لالحتاد العام ، تختارهما الهيئة االإدارية للنقابة العمالية اأو 

االحتاد العمايل . 
املـــادة ) 39 ( 

ي�سرتط فيمن يرت�سح لع�سوية جمل�ض اإدارة االحتاد العام ما ياأتي :
اأن يكون عماين اجلن�سية .  - 1

اأال يقل عمره عن )18( ثماين ع�سرة �سنة فـي تاريخ تقدمي الرت�سيح ، واأن يكون   - 2
متمتعا باالأهلية الكاملة .
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اأال يكون قد حكم عليه نهائيا بال�سجن فـي جناية اأو فـي جرمية خملة بال�سرف اأو   - 3

االأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .
اأال يكون �ساحب عمل .  - 4

اأن يكون ع�سوا فـي اجلمعية العمومية لالحتاد العام .  - 5
اأال تتعار�ض م�سوؤولياته ومهامه فـي املن�ساأة مع م�سوؤولياته ومهامه النقابية .  - 6

املـــادة ) 40 ( 
تنتخب اجلمعية العمومية لالحتاد العام فـي اأول اجتماع لها من بني اأع�سائها ، اأع�ساء 
جمل�ض اإدارة االحتاد العام ، ملدة اأربع �سنوات ، ويتكون من اأحد ع�سر ع�سوا ، ويختار فـي 
، وتتكون من الرئي�ض ونائب الرئي�ض واأمني  اأع�ساء هيئة املكتب االإداري  اأول اجتماع له 

ال�سر واأمني ال�سندوق واأمني ال�سندوق امل�ساعد . 
واإذا خال مكان اأحد اأع�ساء جمل�ض اإدارة االحتاد العام الأي �سبب يحل حمله املر�سح التايل 

له فـي عدد االأ�سوات ، وي�ستكمل هذا املر�سح مدة الدورة التي انتخب فيها .

املـــادة ) 41 ( 
يتوىل جملـ�ض اإدارة االحتـاد العام اإدارة �سوؤونه وت�سريف اأعماله اليومية ، وتنفيذ قرارات 

جمعيته العمومية .

املـــادة ) 42 ( 
يحظر على جملـــ�ض اإدارة االحتـاد العام القيام باالآتي :

ا�ستثمار اأموال االحتاد العام فـي م�ساربات مالية اأو فـي اأوجه ا�ستثمار غري اآمنة ،   - 1
اأو تتعار�ض مع اأهدافه اأو اأغرا�سه .

ممار�سة العمل ال�سيا�سي اأو اأي ن�ساط غري حمدد فـي نظامه التاأ�سي�سي .  - 2
قبول الهبات اأو الو�سايا اإال مبوافقة الوزارة ، ويجب اأن تكون هذه الهبات والو�سايا   - 3
غري م�سروطة وال تتعار�ض مع اأهداف واأغرا�ض العمل النقابي والقوانني املعمول 

بها فـي ال�سلطنة .  
التنازل عن اأمواله عينا اأو نقدا .   - 4
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املـــادة ) 43 ( 
ت�سقط ع�سوية ع�سو جمل�ض اإدارة االحتاد العام فـي اأي من احلاالت االآتية :

فقد اأي من ال�سروط املن�سو�ض عليها فـي املـــادة )39( من هذا النظام .  - 1
فقد ع�سويته فـي اجلمعية العمومية للنقابة العمالية املنتمي اإليها .  - 2

اال�ستقالة الكتابية .  - 3
عدم ح�سور االجتماعات الأربع مرات مت�سلة اأو �ست مرات منف�سلة خالل ال�سنة   - 4
الواحدة دون اإبداء عذر مقبول ، على اأن يتم اإنذاره بعد تخلفه عن احل�سور مرتني 

فـي احلالة االأوىل واأربع مرات فـي الثانية .
الوفاة .   - 5

الف�سل اخلام�س
اأحكام عامة وختامية

املـــادة ) 44 ( 
يجوز تفرغ ع�سو النقابة العمالية اأو االحتاد العمايل اأو االحتاد العام الأداء مهامه النقابية 
وذلك بالتن�سيق بني الوزارة وغرفة جتارة و�سناعة عمان واالحتاد العام ، ويكون التفرغ 
مبوجب قرار ي�سدر من الهيئة االإدارية للنقابة العمالية اأو االحتاد العمايل اأو هيئة املكتب 

االإداري كل فـي جمال اخت�سا�سه .
قواعد  يبني  املعنية  اجلهات  مع  التن�سيق  بعد  الوزير  من  قرار  التفرغ  بتنظيم  وي�سدر 

و�سروط وحاالت التفرغ واملعاملة املالية للع�سو املتفرغ .

املـــادة ) 45 ( 
يعفى املعاق وامل�ساب اإ�سابة عمل ، من �سداد ر�سوم وا�سرتاكات ع�سوية النقابة .

املـــادة ) 46 ( 
العام  واالحتاد  عمان  و�سناعة  جتارة  وغرفة  الوزارة  بني  االجتماعي  للحوار  جلنة  تن�ساأ 

ي�سدر بتنظيم اخت�سا�ساتها وقواعد ونظام عملها قرار من الوزير .
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املـــادة ) 47 ( 
ي�ســدر بقرار من الوزير نظام تاأ�سي�ســي ا�سرت�ســـادي ت�سرت�ســـد بـــه النقابـــات واالحتـــادات 

العمالية .

املـــادة ) 48 ( 
على النقابات واالحتادات العمالية واالحتاد العام االلتزام فيما تقوم به من اأن�سطة واأعمال ، 
وما ت�سدره من لوائح وقرارات ، وما ت�سعه من اأنظمة تاأ�سي�سية وغريها ، باأحكام جميع 

القوانني والنظم والقرارات املعمول بها فـي ال�سلطنة والنظام العام واالآداب . 

املـــادة ) 49 ( 
ال يجوز اإن�ساء اأكرث من نقابة عمالية فـي املن�ساأة الواحدة ، كما ال يجوز اأن تكون النقابة 

العمالية ع�سوا فـي اأكرث من احتاد عمايل .

املـــادة ) 50 ( 
حتل النقابة العمالية اأو االحتاد العمايل بقرار من الوزير فـي اأي من احلاالت االآتية :

اإذا قل عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية عن احلد االأدنى املقرر قانونا ، وذلك ما مل   - 1
ي�ستكمل هذا العدد خالل ثالثة اأ�سهر .

اإذا تعذر انعقاد اجلمعية العمومية عامني متتاليني .  - 2
اإذا �سدر �سد اأي منهما حكم نهائي ملخالفة هذا النظام اأو النظام العام اأو االآداب .  - 3

احلاالت التي ين�ض عليها النظام التاأ�سي�سي للنقابة العمالية اأو االحتاد العمايل ،   - 4
�سريطة موافقة ثلثي اأع�ساء اجلمعية العمومية .

ويتعني ن�سر القرار الوزاري باحلل فـي اجلريدة الر�سمية خالل )15( خم�سة ع�سر يوما 
من تاريخ �سدور القرار اأو �سريورة احلكم نهائيا .

ويرتتب على احلل انق�ساء ال�سخ�سية االعتبارية للنقابة العمالية اأو االحتاد العمايل .

املـــادة ) 51 ( 
تلتزم النقابة العمالية واالحتاد العمايل واالحتاد العام ، باإعداد وحفظ ال�سجالت والدفاتر 
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التي يتطلبها ح�سن �سري العمل بها ، واإحكام الرقابة على ن�ساطها واأموالها ، وذلك طبقا 

لل�سروط واالأو�ساع التي ي�سدر بها قرار من الوزير .

املـــادة ) 52 ( 
تقوم الوزارة باتخاذ االإجراءات الالزمة فـي حالة وقوع اأية خمالفات الأحكام هذا النظام .

املـــادة ) 53 ( 
ت�سكيل جلنة بقرار من الوزير لت�سوية اأي نزاع ين�ساأ عن تطبيق اأحكام هذا النظام بالن�سبة 
للنقابات اأو االحتادات العمالية غري املن�سمة لالحتاد العام ، على اأن ت�سم اللجنة ممثلني 
عن الوزارة وغرفة جتارة و�سناعة عمان واالحتاد العام ، ويحدد القرار اخت�سا�سات اللجنة 

ونظام عملها .
ويختــ�ض االحتــاد العــام بت�سوية اأي نزاع ين�ساأ عــــن تطبيـــق اأحكـــام هـــذا النظــام بالن�سبــة 
اإليـــه ، وذلك طبقـــا لالإجـــراءات التـــي ي�سعهــا  اأو االحتـــادات العماليـــة املن�سمة   للنقابات 

فـي هذا ال�ساأن .


