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قرار وزاري
رقــم 2018/500
ب�ش�أن نظام ت�شكيل وت�سجيل وعمل النقابات العمالية
واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان
ا�ستنادا �إلى قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/35
و�إلى القرار الوزاري رقم  2012/570ب�ش�أن نظام ت�شكيل وعمل وت�سجيل النقابات العمالية
واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عم ــان ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2006 /294ب�ش�أن املفاو�ضة اجلماعية والإ�ضراب ال�سلمي والإغالق ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــــرر
املــادة الأولــى
يعمل ب�أحكام نظام ت�شكيل وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد
العام لعمال �سلطنة عمان  ،املرفق .
املــادة الثانيــة
ت�ستمر الهيئات الإدارية للنقابات واالحتادات العمالية وجمل�س �إدارة االحتاد العام لعمال
�سلطنة عمان  ،القائمة فـي تاريخ العمل بهذا القرار حتى تاريخ انتهاء مدتها  ،ما مل تنق�ض
لأي �سبب �آخر .
املــادة الثالثـــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2012/570امل�شار �إليـه  ،كمــا يلغــى ك ــل مـا يخالـ ــف ه ــذا القــرار
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هـذا القرار فـي اجلــري ــدة الر�سمية  ،ويعمل به مـن تاريخ �صدوره .
�صدر فـي  11 :مــن ربيــــــع الأول 1440هـ
املوافــــق  19 :مــن نوفمبــــــــــــــر 2018م
عبداللـه بن نا�صر بن عبدالـله البكري
وزيـ ـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ـ ـ ـ ــوى العــام ـلـ ـ ــة
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نظام ت�شكيل وت�سجيل وعمل النقابات العمالية
واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان
الف�صـــل الأول
تعــاريــــف
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الـــوزارة :
وزارة القوى العاملة .
الوزيــر :
وزيــر القوى العاملة .
املديريــة :
املديرية العامة للرعاية العمالية .
النقابــة العماليــة :
تنظيم ي�شكل وفقا لأحكام هذا النظام وي�ضم عددا من العمال فـي من�ش�أة معينة .
االحتــاد العمالــي :
تنظيم ي�شكل وفقا لأحكام هذا النظام وي�ضم عددا من النقابات العمالية املن�ضمة �إليه ،
وامل�سجلة لدى الوزارة والتي تعمل فـي نف�س القطاع .
االحتــاد العــام :
االحتاد العام لعمال �سلطنة عمان  ،ويتكون من النقابات واالحتادات العمالية املن�ضمة �إليه
وامل�سجلة لدى الوزارة .
القطـــــــاع :
املجال االقت�صادي الذي تنتمي �إليه النقابة العمالية �أو االحتاد العمايل كقطــاع الكهربــاء
�أو االت�صاالت �أو النفط والغاز �أو الإن�شاءات  ،وغريها من القطاعات .
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اللجنــة الت�أ�سي�سيــة :
اللجنة املخت�صة باتخاذ �إجراءات ت�سجيل النقابة ل ــدى الــوزارة ودعوة جمعيتها العمومية
النتخاب �أع�ضاء الهيئة الإدارية  ،وتتكون من عدد من العاملني باملن�ش�أة ال يقل عن ()5
خم�سة �أع�ضاء  ،على �أن يكونوا من �أع�ضاء اجلمعية العمومية للنقابة العمالية .
اجلمعية العمومية للنقابة العمالية :
جتمع نقابي يتكون من جمموعة من العمال لدى من�ش�أة معينة واملن�ضمة لنقابة عمالية
معينة .
اجلمعية العمومية لالحتاد العمايل :
جتمع نقابي يتكون من جمموعة من الأع�ضاء من الهيئات الإدارية للنقابات العمالية
املن�ضمة لالحتاد العمايل .
اجلمعية العمومية لالحتاد العام :
جتمع نقابي يتكون من جمموعة من ممثلي النقابات واالحتادات العمالية التي ي�ضمها
فـي ع�ضويته .
الهيئة الإدارية للنقابة العمالية �أو االحتادات العمالية :
هيئة �إدارية تنتخبها اجلمعية العمومية للنقابات العمالية �أو االحتادات العمالية بح�سب
الأحوال  ،وتتولى تنفـيذ قرارات اجلمعية العمومية .
جمل�س �إدارة االحتاد العام :
املجل�س املنتخب من اجلمعية العمومية لالحتاد العام ويتولى تنفـيذ قرارات اجلمعية
العمومية .
املن�شـــــ�أة :
كل م�شروع يقوم به �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ي�ستخدم عامال �أو �أكرث لقاء �أجر .
�صاحـب العمـل :
كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يعمل لديه عامل �أو �أكرث لقاء �أجر .
العامـــل :
كل �شخ�ص طبيعي يعمل لقاء �أجر لدى �صاحب عمل وحتت �إدارته و�إ�شرافه .
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الف�صـــل الثانـــي
النقابــات العماليــة
املــادة ( ) 2
للعمال �أن ي�شكلــوا فـيمــا بينه ــم نقاب ــة عمالي ــة ته ــدف �إل ــى رعاي ــة م�صاحله ــم والدف ــاع
عن حقوقهم  ،ومتثيلهم فـي جميع الأمور املتعلقة ب�ش�ؤونهم .
املــادة ( ) 3
للعامل احلق فـي االن�ضمام �إلى النقابة العمالية �أو االن�سحاب منها  ،وال يجوز حرمانه
من ممار�سة الن�شاط النقابي �أو �إكراهه على االن�ضمام �إلى النقابة العمالية �أو االن�سحاب منها .
املــادة ( ) 4
ي�شرتط فـيمن يكون ع�ضوا بالنقابة العمالية ما ي�أتي :
� - 1أن يكون عامال فـي املن�ش�أة .
� - 2أال يقل �سنه عـن ( )18ثمانــي ع�ش ــرة �سن ــة ف ــي تاري ــخ تقدي ــم طل ــب الع�ضوي ــة ،
و�أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة .
� - 3أال يكون معارا �أو منتدبا � ،أو ع�ضوا فـي نقابة عمالية �أخرى .
� - 4أال يكون �صاحب عمل فـي املن�ش�أة .
املــادة ( ) 5
يكون ت�سجيل النقابـ ــة العمالي ــة بطل ــب يق ــدم �إل ــى املديري ــة م ــن اللجن ــة الت�أ�سي�سي ــة ،
على �أن ي�شتمل الطلب على اال�سم املقرتح للنقابة العمالية ونطاق ن�شاطها وعنوانها ،
ويرفق بالطلب الآتي :
 - 1حم�ضر االجتماع الذي تقرر فـيه �إن�شاء النقابة العمالية .
 - 2ك�شف ب�أ�سماء امل�ؤ�س�سني  ،على �أال يقل عددهم عن ( )25خم�سة وع�شرين عامال ،
و�أن يــكون م�صدقا عليــه م ــن املديــريـة .
 - 3م�شروع النظام الت�أ�سي�سي للنقابة العمالية .
وحترر املديرية حم�ضرا ب�إيداع الطلب ومرفقاته  ،وت�سلم �صورة من املحــ�ضر �إلــى اللجنــة
الت�أ�سي�سية .
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املــادة ( ) 6
للمديرية �أن تطلب خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ ا�ستالم طلب الت�سجيل �أي معلومات
�إ�ضافـية تراها �ضرورية لإيداع الطلب ومرفقاته و�إمتام الت�سجيل .
وفـي حالة طلب ا�ستيفاء معلومات  ،تبد�أ املدة املقررة لإمتام �إجراءات الت�سجيل من تاريخ
ورود املعلومات املطلوبة  ،ويعد م�ضي ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب م�ستوفـيا
دون �إمتام �إجراءات الت�سجيل مبثابة رف�ض �ضمني للطلب .
وللجنة الت�أ�سي�سية االعرتا�ض على رف�ض الت�سجيل خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
املدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة .
ويقدم االعرتا�ض �إلى جلنة م�ستقلة ي�صدر بت�شكيلها وحتديــد اخت�صا�صات ــها و إ�جــراءات
عملها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 7
تقوم الوزارة بن�شر �إعالن ت�سجيل النقابة العمالية فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويجوز لذوي
ال�ش�أن االعرتا�ض على طلب الت�سجيل خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ الن�شر على �أن يرفق
باالعرتا�ض الأ�سباب امل�ؤيدة له  ،ويقدم االعرتا�ض �إلى اللجنة امل�ستقلة املن�صو�ص عليها
فـي املادة ( )6من هذا النظام .
وفـي حالة عدم وجود اعرتا�ض على طلب الت�سجيل  ،ت�صدر الوزارة �شهادة الت�سجيل خالل
( )60ال�ستني يوما التالية لتاريخ الن�شر .
املــادة ( ) 8
يرتتب على ت�سجيل النقابة العمالية متتعها بال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة  ،ويكون لها
حق التقا�ضي للدفاع عن حقوقها وم�صاحلها واحلقوق اجلماعي ــة والفردي ــة لأع�ضائها
النا�شــئة عــن عالق ــة العمل  ،واالطالع على لوائح العمل فـي املن�ش�أة والت ــي تكفــل حقوق
وم�صالح �أع�ضائها .
وفـي جميع الأحوال  ،يكــون حــق التقا�ضــي والدفــاع عــن احلقــوق الفردي ــة للعم ــال بن ــاء
على طلب كتابي من ع�ضو النقابة .
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املــادة ( ) 9
تخت�ص النقابة العمالية بالآتي :
 - 1حت�صيل ر�سوم االن�ضمام واال�شرتاكات املقررة للع�ضوية و�إدارة ممتلكاتها .
 - 2ممار�سة �أي �أن�شطة ترتبط بتعزيز وحماية حقوق وم�صالح �أع�ضائها وعلى الأخ�ص
ما ي�أتي :
أ�  -التحقق من تنفـيذ اتفاقيات العمل اجلماعية .
ب  -ن�شر الوعي النقابي بني الأع�ضاء .
ج  -رفع امل�ستوى الثقافـي والفني واملهني للأع�ضاء .
د  -حت�سني امل�ستوى ال�صحي واالقت�صادي واالجتماعي للأع�ضاء .
 - 3تقدمي �شكوى �أمام الدائرة املخت�صة بالوزارة ب�سبب عدم التزام املن�ش�أة ب�أحكام
قانون العمل والقرارات واللوائح املنفذة له .
وعلى املن�ش�أة توفـري الت�سهيالت الالزمة للنقابة العمالية لأداء عملها مبا فـي ذلك توفـري
مكتب مالئم لها مزود بكافة م�ستلزماته .
املــادة ( ) 10
يكون للنقابة العمالية نظام ت�أ�سي�سي يت�ضمن الأحكام الأ�سا�سية لتنظيم عملها  ،وعلى الأخ�ص
ما ي�أتي :
 - 1ا�سم النقابة وعنوانها وممثلها القانوين .
� - 2أهداف النقابة وطريقة الت�صويت ونظام العمل واالجتماعات .
 - 3ت�شكيل اجلمعية العمومية للنقابة واخت�صا�صاتها وواجبات �أع�ضائها ونظام عملها .
 - 4ت�شكيل الهيئة الإدارية للنقاب ــة واخت�صا�صاته ــا وواجبــات �أع�ضائها ونظام عملها
و�إجراءات حلها .
 - 5م�صادر �أموال النقابة وكيفـية حفظها والت�صرف فـيها والنظام املايل واملحا�سبي
الذي تتبعه ومقدار ر�سم االن�ضمام واال�شرتاك الذي يتحمله كل ع�ضو وحاالت
و�شروط الإعفاء منه وحتديد اجلهة التي ت�ؤول �إليها �أموال النقابة عند حلها .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1269

لم ــور املالية و�أن�شطة التدقيق والرقابة على �أعمال
 - 6الإج ــراءات التنظي ــمية ل أ
النقابة .
 - 7حتديد املفو�ضني بالتوقيع على ال�سندات املالية .
� - 8إجراءات م�ساءلة �أع�ضاء النقابة فـي املخالفات املرتبطة بالعمل النقابي املن�سوبة
�إليهم والعقوبات التي توقع عليهم واجلهة املخت�صة بالتحقيق وتوقيع العقوبات .
� - 9إجراءات حل النقابة واندماجها .
وال يجوز �أن يت�ضمن النظام الت�أ�سي�سي ما يتعار�ض مع �أحكام القوانني والنظم املعمول بها
فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 11
ت�شكل اجلمعية العمومية مـن جميـع الأع�ضاء املنت�سبني للنقابة العمالية .
املــادة ( ) 12
ي�شرتط فـيمن يرت�شح لع�ضوية الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ما ي�أتي :
� - 1أن يكون ع�ضوا فـي النقابة العمالية .
� - 2أن يكون عماين اجلن�سية .
� - 3أال يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية �أو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جرمية خملة
بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
� - 4أال يكون معارا �أو منتدبا � ،أو ع�ضوا فـي نقابة عمالية �أخرى .
� - 5أال يكون قد ثبت ممار�سته �أفعاال تخل ب�أمن البالد �أو الوحدة الوطنية �أو مب�صالح
ال�سلطنة .
� - 6أال يكون �صاحب عمل فـي املن�ش�أة .
� - 7أال يكون من العاملني املخت�صني �أو املفو�ضني فـي ممار�سة كل �أو بع�ض �سلطات
�صاحب العمل �أيا كان نوعها  ،وذلك خالل فرتة مبا�شرته هذه ال�سلطات .
املــادة ( ) 13
تنتخب الهيئة الإدارية للنقابة العمالية من بني �أع�ضــاء جمعيتهـا العموميـة خالل ()90
ت�سعني يوما من تاريخ الت�سجيل فـي الوزارة  ،وت�ستمـر ع�ضويـة الهيئـة الإداريـة ملـدة ()4
�أربع �سنوات  ،وعلى �صاحب العمل ت�سهيل انتخاب �أع�ضاء الهيئة الإدارية .
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و�إذا خال مكان �أحد �أع�ضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية لأي �سبب  ،يحل حمله املر�شح
التايل له فـي عدد الأ�صوات خالل ( ) 30ثالثني يوما  ،وي�ستكمل هذا املر�شح مدة الدورة
التي انتخب فـيها .
املــادة ( ) 14
على الهيئـة الإداريـة للنقابـة العماليـة دعــوة اجلمعيــة العموميــة لالنعق ــاد خ ــالل ()60
ال�ستني يوما التي ت�سبق انتهاء مدة الهيئة الإدارية  ،وذلك النتخاب �أع�ضاء الهيئة الإدارية
اجلديدة وت�شكيل جلنة حت�ضريية تخت�ص باتخاذ �إجراءات فتح باب الرت�شح بالتن�سيق مع
الوزارة  ،وتقوم بكافة الإجراءات التح�ضريية الالزمة التي ت�سبق االنتخابات  ،وفـي حالة
عدم دعوة الهيئة الإدارية للجمعية العمومية لالنعقاد  ،تنعقد اجلمعية العمومية بقوة
القانون .
املــادة ( ) 15
يكون عدد �أع�ضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية على النحو الآتي :
 )5( - 1خم�ســة �أع�ضــاء فــي النقابـة التـي ال يزيد عدد �أع�ضائها على ( )500خم�سمائة
ع�ضو .
� )7( - 2سبعة �أع�ضاء فـي النقابة التي يزيد عدد �أع�ضائـها علـى ( )500خم�سمائة
ع�ضو ويقل عن (� )1500ألف وخم�سمائة ع�ضو .
 )9( - 3ت�سعة �أع�ضاء فـي النقابة التي يبلغ عدد �أع�ضائها (� )1500ألفا وخم�سمائة
ع�ضو ف�أكرث .
املــادة ( ) 16
تختار الهيئة الإدارية للنقابة العمالية فـي �أول اجتماع لها من بـني �أع�ضائــها رئي�ســا لهــا
ونائبا للرئي�س و�أمينا لل�سر و�أمينا لل�صندوق و�أمينا م�ساعدا لل�صندوق .
ويكون رئي�س الهيئة الإدارية للنقابــة العماليــة هو املمثل القانوين للنقابة  ،وميثلها �أمام
الق�ضاء وفـي مواجهة الغري .
املــادة ( ) 17
يجب على رئي�س الهيئة الإدارية للنقابة العمالــية �أن ي ــودع ل ــدى املديري ــة خ ــالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ موافقة اجلمعية العمومية على النظام الت�أ�سي�سي ما ي�أتي :
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 - 1ن�سختني من النظام الت�أ�سي�سي موقعتني منه �أو من نائبه فـي حالة غيابه .
 - 2ك�شفا بالأ�سماء الثالثية لأع�ضاء الهيئة الإدارية و�صفة كل منهم و�سنه ومهنته
وم�ؤهله الدرا�سي وحمل �إقامته .
املــادة ( ) 18
ال يجوز للهيئة الإدارية للنقابة العمالية �أن تبا�شر �أعمالها �إال بعد �إيداع الأوراق املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )17من هذا النظام لدى املديرية  ،وعلـى املديريـة التحقــق مــن ا�ستيفــاء
ال�شروط املقررة فـي هذا النظام  ،خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إيداع الأوراق لديها .
و�إذا ثبت لديها عدم ا�ستيفاء �أي م ــن هــذه ال�شروط  ،وجب عليها �إخطار املمثل القانوين
للنقابة العمالية بنتيجة الفح�ص .
وفـي جميع الأحوال � ،إذا تبني للمديرية عدم وجود مالحظات �أو ا�ستيفاء النقابة ملا �أ�سفرت
عنه نتيجة الفح�ص  ،يقيد ملحق النظام الت�أ�سي�سي فـي ال�سجل الذي تعده الوزارة لهذا
الغر�ض .
ويجب �أن يودع بالطريقة ذاتها �أي تعديل يطر أ� على النظـام الت�أ�سي�ســي للنقابــة �أو عــدد
�أع�ضاء هيئتها الإدارية .
املــادة ( ) 19
تتولى الهيئة الإدارية للنقابة العمالية �إدارة �ش�ؤونها وت�صريف �أعمالها اليومية وتنفـيذ
قرارات جمعيتها العمومية مبا ال يخالف الأنظمة والقوانني املعمول بها والنظام العام ،
ويجب عليها القيام مبا ي�أتي :
� - 1إيداع �أموال النقابة العمالية فـي �أحد امل�صارف املحلية املعتمدة بال�سلطنة .
� - 2إخطار الوزارة �سنويا مبيزانية النقابة العماليــة وح�ساباته ــا اخلتاميــة معتمــدة
مــن الهيئــة الإداريــة  ،وللنقابــة العماليـة تعيــني مدقــق ح�سابــات متــى اقت�ضــت
ال�ضرورة ذلك .
املــادة ( ) 20
يحظر على الهيئة الإدارية للنقابة العمالية القيام بالآتي :
 - 1ا�ستثمار �أموال النقابة العمالية فـي م�ضاربات مالية �أو فـي �أوجه ا�ستثمار غري
�آمنة � ،أو تتعار�ض مع �أهدافها �أو �أغرا�ضها .
 - 2ممار�سة العمل ال�سيا�سي �أو �أي ن�شاط غري حمدد فـي نظامها الت�أ�سي�سي .
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 - 3قبول الهبات �أو الو�صايا �إال بعد التن�سيق مع االحتاد العام وموافقة الوزارة ،
ويجب �أن تكون هذه الهبات والو�صايــا غيــر م�شروط ــة وال تتعــار�ض مـع �أهـداف
و�أغرا�ض العمل النقابي والقوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة .
 - 4التنازل عن �أموالها عينا �أو نقدا �إال بعد موافقة الوزارة .
 - 5الن�شر �أو الإدالء بت�صريح فـي ال�صحف �أو غريها من الو�سائل الإعالمية �أو و�سائل
التوا�صل االجتماعــي �إذا كان من �ش�أنه الإ�ضـرار بامل�صلحـة العامــة للدولــة .
الف�صــل الثالــث
االحتــاد العمالــي
املــادة ( ) 21
يجوز للنقابة العمالية بعد موافقة �أغلبية �أع�ضاء جمعيتها العمومية  ،الدخول فـي احتادات
عمالية مع نقابات عمالية �أخرى تعمل فـي نف�س القطاع بعد ا�ستكمال �إجراءات الت�سجيل
فـي الوزارة .
املــادة ( ) 22
تتقدم النقابات العمالية الراغبة فـي ت�شكيل احتاد عمايل بطلب ت�سجيلــه �إلــى املديريــة ،
على �أن ي�شتمل الطلب على الآتي :
 - 1اال�سم املقرتح لالحتاد العمايل .
 - 2نطاق ن�شاط االحتاد العمايل وعنوانه .
 - 3حم�ضر االجتماع الذي تقرر فـيه �إن�شاء االحتاد العمايل .
 - 4ك�شف ب�أ�سماء النقابات العمالية امل�ؤ�س�سة لالحتاد العمايل  ،علــى �أال يقــل عددهــا
عن ( )5خم�س نقابات  ،و�أن يكون م�صدقا عليه من املديرية .
 - 5م�شروع النظام الت�أ�سي�سي لالحتاد العمايل .
وحترر املديرية حم�ضرا ب�إيداع الطلب ومرفقاته  ،وت�سلم �صورة من املحـ�ضر �إلــى املمثــل
القانوين للم�ؤ�س�سني .
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املــادة ( ) 23
يجوز للمديرية �أن تطلب خـالل ( )30ثالثــني يومــا مــن تاري ــخ ا�س ــتالم طل ــب الت�سجيــل
�أي معلومات �إ�ضافـية تراها �ضرورية لإيداع الطلب ومرفقاته و�إمتام الت�سجيل .
وفـي حالة طلب ا�ستيفاء معلومات  ،تبد�أ املدة املقررة لإمتام �إجراءات الت�سجـيل مــن تاريــخ
ورود املعلومات املطلوبة  ،ويعد م�ضي ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب م�ستوفــيا
دون �إمتام �إجراءات الت�سجيل مبثابة رف�ض �ضمني للطلب .
وللممثل القانوين للم�ؤ�س�سني االعرتا�ض على رف�ض الت�سجيل خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ املدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة .
ويقدم االعرتا�ض �إلى اللجنة امل�ستقلة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )6من هذا النظام .
املــادة ( ) 24
تقوم الوزارة بن�شر �إعالن ت�سجيل االحتاد العمايل فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويجــوز لذوي
ال�شـ ـ�أن االعت ــرا�ض عل ــى طلــب الت�سجـ ــيل خ ــالل ( )30ثالث ــني يوم ــا م ــن تاريــخ الن�شــر
على �أن يرفق باالعرتا�ض الأ�سباب امل�ؤيدة له  ،ويقدم االعرتا�ض �إلى اللجنة امل�ستقلة
املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )6من هذا النظام .
وفـي حالة عدم وجود اعرتا�ض على طلب الت�سجيل  ،ت�صدر الوزارة �شهادة الت�سجيل خالل
( )60ال�ستني يوما التالية لتاريخ الن�شر .
املــادة ( ) 25
يرتتب على ت�سجيل االحتاد العمايل متتعه بال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة .
املــادة ( ) 26
ميار�س االحتاد العمايل فـي القطاع املنتمي �إليه االخت�صا�صات الآتية :
 - 1حت�صيل ر�سوم االن�ضمام واال�شرتاكات املقررة للع�ضوية و�إدارة ممتلكاته .
 - 2دع ــم التع ــاون بــني النقابــات العماليــة املن�ضمة �إليه والوزارة و�أ�صحاب الأعمال
واالحتاد العام �إذا كان من�ضما �إليه .
 - 3امل�شاركة فـي املجال�س واللجان املعنية ب�ش�ؤون العمل والعمال بالتن�سيق مع االحتاد
العام �إذا كان من�ضما �إليه .
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 - 4النظر فـي طلب �إيقاف �أع�ضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية املن�ضمة �إليه
وفقا ملا ين�ص عليه النظام الت�أ�سي�سي للنقابة العمالية .
 - 5امل�شاركة فـي و�ضع اخلطط والربامج العمالية واملفاو�ضة اجلماعية مع اجلهات
املخت�صة .
 - 6النظر فـي امل�سائل التي حتال �إليه من الهيئات الإدارية للنقابات العمالية املن�ضمة
�إليه واالحتاد العام �إذا كان من�ضما �إليه .
املــادة ( ) 27
يكون لالحتاد العمايل نظام ت�أ�سي�سي يت�ضمن الأحكام الأ�سا�سية لتنظيم عمله  ،وعلى الأخ�ص
ما ي�أتي :
 - 1ا�سم وعنوان االحتاد العمايل ومن ميثله قانونا .
� - 2أهداف االحتاد العمايل ونظام العمل فـيه وطريقة الت�صويت ونظام االجتماعات
ونظام اختيار هيئته الإدارية .
 - 3اخت�صا�صات اجلمعية العمومية لالحتاد العمالــي  ،وواجبات �أع�ضائهــا ونظ ــام
عملها .
 - 4اخت�صا�صات الهيئة الإدارية لالحتاد العمايل  ،وواجبات �أع�ضائها ونظام عملها
و�إجراءات حلها .
 - 5م�صادر �أموال االحتاد العمايل وكيفـية الت�صرف فـيها والنظام املايل واملحا�سبي
الذي يتبعه وحتديد اجلهة التي ت�ؤول �إليها �أموال االحتاد عند حله .
 - 6حتديد املفو�ضني بالتوقيع على ال�سندات املالية .
 - 7تنظيم عالقات االحتاد العمايل باجلهات الوطنية احلكومية �أو اخلا�صة  ،بالتن�سيق
مع االحتاد العام �إذا كان من�ضما �إليه .
 - 8تعزيز احلوار االجتماعي مع اجلهات املعنية .
 - 9الهيك ــل التنظيم ـ ــي لالحت ــاد العمال ـ ــي .
� - 10إجراءات مراجعة لوائــح االحتــاد العمالـ ــي .
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� - 11إجراءات م�ساءلة �أع�ضاء االحتاد العمايل فـي املخالفات املرتبطة بالعمل النقابي
املن�سوبة �إليهم  ،والعقوبات التي توقع عليهم واجلهة املخت�صة بالتحقي ــق وت ــوقيـ ــع
العقــوب ــات .
� - 12إجراءات وحاالت حل االحتاد العمايل .
 - 13حتديد �أ�س�س و�آلية اختيار �أع�ضاء جلنة التدقيق الداخلي واخت�صا�صاتها .
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز �أن يت�ضمن النظام الت�أ�سي�سي ما يتعار�ض مع �أحكام القوانني
والنظم املعمول بها فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 28
ت�شك ــل اجلمع ــية العموميــة لالحتـاد العمايل من كل �أع�ضاء الهيئــات الإداري ــة للنقاب ــات
العمالية التي يتكون منها االحتاد العمايل .
املــادة ( ) 29
تنتخب اجلمعية العمومية لالحتاد العمايل خالل ( )90ت�سعني يوما فـي �أول اجتماع لها
من بني �أع�ضائها ( )5خم�سة �أع�ضاء لع�ضوية هيئتها الإدارية  ،وذلك ملدة (� )4أربع �سنوات .
وعلى الهيئة الإدارية فـي �أول اجتماع لها �أن تختار من بني �أع�ضائها رئي�س ــا له ــا ونائب ــا
للرئي�س و�أمينا لل�سر و�أمينا لل�صندوق و�أمينا م�ساعدا له .
ويكون رئي�س الهيئة الإدارية لالحتاد العمايل هو املمثل القانوين لالحتاد العمايل �أمام
الق�ضاء وفـي مواجهة الغري .
و�إذا خال مكان �أحد �أع�ضاء الهيئة الإدارية لالحتاد العمايل لأي �سبب يحل حمله املر�شح
التايل له فـي عدد الأ�صوات خالل مدة �أق�صاها ( )30ثالثون يوما  ،وي�ستكمل هذا املر�شح
مدة الدورة التي انتخب فـيها .
املــادة ( ) 30
ي�شرتط فـي املرت�شح للهيئة الإدارية لالحتاد العمايل �أن تتوافر فـيه ال�شروط الآتية :
� - 1أن يكون ع�ضوا فـي اجلمعية العمومية لالحتاد العمايل .
� - 2أال يكون �صاحب عمل فـي �أي من املن�ش�آت العاملة فـي ذات القطاع املنتمي �إليه
االحتاد العمايل .
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املــادة ( ) 31
يجب على الهيئة الإدارية لالحتاد العمايل دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد خالل ()60
ال�ستني يوما التي ت�سبق انتهاء مدة الهيئة الإدارية  ,وذلك النتخاب �أع�ضاء الهيئة الإدارية
اجلديدة  ،وت�شكيل جلنة حت�ضريية تخت�ص باتخاذ �إجراءات فتح باب الرت�شح بالتن�سيق
مع الوزارة واالحتاد العام �إذا كان من�ضما له  ،وتقوم بكافة الإجراءات التح�ضريية الالزمة
التي ت�سبق االنتخابات وفـي حالة عدم دعوة الهيئة الإدارية للجمعية العمومية لالنعقاد ،
تنعقد اجلمعية العمومية بقوة القانون .
املــادة ( ) 32
تتولى الهيئة الإدارية لالحتاد العمايل �إدارة �ش�ؤونه وت�صريف �أعماله اليومية وتنفـيذ
قرارات جمعيته العمومية مبا ال يخالف الأنظمة والقوانني والنظام العام  ،ويجب عليها
القيام مبا ي�أتي :
� - 1إيداع �أموال االحتاد العمايل فـي �أحد امل�صارف املحلية املعتمدة بال�سلطنة .
� - 2إخطار الوزارة �سنويا مبيزانية االحتاد العمايل وح�ساباته اخلتامية معتمدة من
الهيئة الإدارية .
ولالحتاد العمايل تعيني مدقق ح�سابات متى اقت�ضت ال�ضرورة ذلك  ،على �أن حتدد �أتعابه
الهيئة الإدارية .
املــادة ( ) 33
يحظر على الهيئة الإدارية لالحتاد العمايل القيام مبا ي�أتي :
 - 1ا�ستثمار �أموال االحتاد العمايل فـي م�ضاربات مالية �أو فـي �أوجه ا�ستثمــار غيــر
�آمنة � ،أو تتعار�ض مع �أهدافه �أو �أغرا�ضه .
 - 2ممار�سة العمل ال�سيا�سي �أو �أي ن�شاط غري حمدد فـي نظامه الت�أ�سي�سي .
 - 3قبول الهبات �أو الو�صايا �إال بعد التن�سيق مع االحتـاد العـام �إذا كان من�ضم ــا لــه
ومبوافقة الوزارة ويجب �أن تكون هذه الهب ــات والو�صاي ــا غي ــر م�شروط ــة وال
تتعار�ض مع �أهداف و�أغرا�ض العمل النقابي والقوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة .
 - 4التنازل عن �أمواله عينا �أو نقدا �إال بعد موافقة الوزارة .
 - 5الن�شر �أو الإدالء بت�صريح فـي ال�صحف �أو غريها من الو�سائل الإعالمية �أو و�سائل
التوا�صل االجتماعي �إذا كان من �ش�أنه الإ�ضرار بامل�صلحة العامة للدولة .
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الفـ�صـــل الرابـــع
االحتــاد العـــام
املــادة ( ) 34
يتكون االحتاد العام من النقابات العمالية واالحتادات العمالية املن�ضمة �إليه وامل�سجلة
لدى الوزارة .
املــادة ( ) 35
تتقدم النقابات واالحتادات العمالية الراغبة فـي ت�أ�سي�س االحتــاد العــام بطل ــب ت�سجيلــه
�إلى املديرية  ،على �أن ي�شتمل الطلب على الآتي :
 - 1عنوان االحتاد العام .
 - 2حم�ضر االجتماع الذي تقرر فـيه �إن�شاء االحتاد العام .
 - 3ك�شف ب�أ�سماء النقابات واالحتادات العمالية امل�ؤ�س�سة م�صدقا عليه من املديرية .
 - 4م�شروع النظام الت�أ�سي�سي لالحتاد العام .
وحترر املديرية حم�ضرا ب�إيداع الطلب ومرفقاته  ،وت�سلم �صورة من املح�ضر �إلــى املمث ــل
القانوين للم�ؤ�س�سني .
وفـي جميع الأحوال  ،على النقابات �أو االحتادات العمالية الراغبة فـي االن�ضمام �إلى االحتاد
العام �إخطار الوزارة بذلك .
املــادة ( ) 36
يجوز للمديرية �أن تطلب خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ ا�ستالم طلب ت�سجيل االحتاد
العام �أي معلومات �إ�ضافـية تراها �ضرورية لإيداع الطلب ومرفقاته و�إمتام الت�سجيل .
وفـي حالة طلب ا�ستيفاء معلومات  ،تبد�أ املدة املقررة لإمتام �إجراءات الت�سجيل من تاريخ
ورود املعلومات املطلوبة  ،ويعد م�ضي ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب م�ستوفـيا
دون �إمتام �إجراءات الت�سجيل مبثابة رف�ض �ضمني للطلب .
وللممثل القانوين للم�ؤ�س�سني االعرتا�ض على رف�ض الت�سجيل خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ املدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة .
ويقدم االعرتا�ض �إلى اللجنة امل�ستقلة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )6من هذا النظام .
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املــادة ( ) 37
تقوم الوزارة بن�شر �إعالن ت�سجيل االحتاد العام فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويجوز لذوي
ال�ش�أن االعرتا�ض على طلب الت�سجيل خالل ( )30ثالثني يوما من تاريــخ النــ�شر عل ــى �أن
يرفق باالعرتا�ض الأ�سباب امل�ؤيدة له  ،ويقدم االعرتا�ض �إلى اللجنة امل�ستقلة املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )6من هذا النظام .
وفـي حالة عدم وجود اعرتا�ض على طلب الت�سجيل  ،ت�صدر الوزارة �شهادة الت�سجــيل خــالل
( )60ال�ستني يوما التالية لتاريخ الن�شر .
املــادة ( ) 38
يرتتب على ت�سجيل االحتاد العام متتعه بال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة .
املــادة ( ) 39
يخت�ص االحتاد العام بالآتي :
 - 1حت�صيل ر�سوم االن�ضمام واال�شرتاكات املقررة للع�ضوية و�إدارة ممتلكاتــه حتــت
�إ�شراف الوزارة .
 - 2متثيل العمال �أمام اجلهات احلكومية �أو اخلا�صة وفـي املجال�س واللجان املعنية
ب�ش�ؤونهم .
 - 3متثيل عمال ال�سلطنة فـي االجتماعات وامل�ؤمترات املحلية والإقليمية والدولية ،
واالجتماعات التي متثــل فـيهــا ال�سلطنــة ثالثيــا باحلكومــة والعمــال و�أ�صحــاب
الأعمال على امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية .
 - 4تر�سيــخ قيم العمــل وتعزيــز مفاهيمــه  ،وتعظي ــم دوره فـ ــي التطوي ــر والتقــدم
االجتماعي واالقت�صادي .
 - 5رفع امل�ستوى الثقافـي واالجتماعي للعمال  ،وتنمية الوعي العمايل ب�أهمية االلتزام
بتدابري وا�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية من �أجل ت�أمني وحماية بيئة العمل
وحماية العمال واملن�ش�آت .
 - 6العمل على تنمية مهارات العمال وتطوير قدراتهم  ،ورف ــع م�ستواهــم املهني ،
وحت�سني �شروط وظروف عملهم على نحو يوفر بيئة �صاحلــة للعم ــل  ،ويح ــقق
اال�ستقرار فـي مواقعه .
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 - 7ال�سعي �إلى تعزيز احلوار والت�شاور بني �أطراف الإنتاج الثالثة .
 - 8حتديــد احلـد الأق�صــى لر�ســوم االن�ضمــام واال�شرتاكــات ال�سنويــة ف ــي ع�ضوي ــة
النقابات واالحتادات العمالية املن�ضمة �إليه .
 - 9اختيار النقابات واالحتادات التي ميكنها �إر�سال ممثليها حل�ضور امل�ؤمترات .
 - 10النظ ــر ف ــي طل ــب �إيقــاف �أع�ضــاء الهيـئات الإدارية للنقابات واالحتــادات العماليــة
وفقا ملا ين�ص عليه النظام الت�أ�سي�سي لتلك النقابات واالحتادات العمالية .
 - 11التن�سيق بني النقابات واالحتادات العمالية ومعاونتها فـي حتقيق �أهدافها .
 - 12و�ضع مناذج ا�سرت�شادية للوائح الداخلية املالية والإدارية للنقابات واالحتادات
العمالية املن�ضمة �إليه .
 - 13امل�شاركة فـي و�ضع اخلطط والربامج العمالية مع اجلهات املخت�صة .
 - 14النظ ــر فـ ــي امل�سائ ــل التــي حتــال �إليه من الهيئات الإدارية للنقابات واالحتادات
العمالية .
املــادة ( ) 40
يكون لالحتاد العام نظام ت�أ�سي�سي يت�ضمن الأحكام الأ�سا�سية لتنظيم عمله  ،وعلى الأخ�ص
ما ي�أتي :
 - 1ا�سم وعنوان االحتاد العام ومن ميثله قانونا .
� - 2أهداف االحتاد العام ونظام العمل فـيه وطريقة الت�صويت ونظام االجتماعات .
 - 3اخت�صا�صات اجلمعية العمومية لالحتاد العام وواجبات �أع�ضائها ونظام عملها .
 - 4اخت�صا�صات جمل�س �إدارة االحتاد العام وواجبات �أع�ضائه ونظام عمله .
 - 5اخت�صا�صات هيئة املكتب الإداري ونظام اختيار �أع�ضائها وواجباتهم ونظام عملها .
 - 6م�ص ــادر �أم ــوال االحتــاد العـام وكيفـيـة الت�صرف فـيها والنظــام املالــي واملحا�سبــي
الذي يتبعه .
 - 7حتديــد املفو�ضي ــن بالتوقيع علــى ال�سنـدات امل ــاليــة .
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 - 8تنظيم عالقات االحتاد العام باجلهات الوطنية احلكومية �أو اخلا�صة  ،واملنظمات
العمالي ــة الإقليميـة والدوليـ ــة .
 - 9تعزيز احلوار االجتماعي مع اجلهات املعنية .
 - 10الهيكل التنظيمـ ــي لالحت ــاد الـعام .
� - 11إجراءات مراجعة لوائح االحتاد العام .
� - 12إجراءات م�ساءلة �أع�ضاء اجلمعية العمومية لالحتاد العام و�أع�ضاء جمل�س �إدارته
فـي املخالفات املرتبطة بالعمل النقابـي املن�سوبـة �إليهــم  ،والعقوبــات التــي توقــع
عليهم واجلهة املخت�صة بالتحقيق وتوقيع العقوبات .
وال يجوز �أن يت�ضمن النظام الت�أ�سي�سي ما يتعار�ض مع �أحكام القوانني والنظم املعمول بها
فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 41
تتكون اجلمعية العمومية لالحتاد العام من ( )2ع�ضوين من كل نقابة عمالية  ،و()2
ع�ضوين من كل احتاد عمايل من�ضمني لالحتاد العام  ،تختارهما الهيئة الإدارية للنقابة
العمالية �أو االحتاد العمايل .
املــادة ( ) 42
ي�شرتط فـيمن يرت�شح لرئا�سة �أو ع�ضوية جمل�س �إدارة االحتاد العام ما ي�أتي :
� - 1أن يكون عماين اجلن�سية .
� - 2أال يقل �سنه عــن ( )25خمـ�س وع�شريــن �سنــة فــي تاريــخ تقدي ــم طل ــب الرت�شي ــح ،
و�أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة .
� - 3أن يكون ع�ضوا فـي اجلمعية العمومية لالحتاد العام .
� - 4أال يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية �أو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جرمية خملة
بال�شرف والأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
� - 5أال يكون قد ثبت ممار�سته �أفعاال تخل ب�أمن البالد �أو الوحدة الوطنية �أو مب�صالح
ال�سلطنة .
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� - 6أن يكون قد �أكمل فـي ع�ضويته باجلمعية العمومية للنقابة العمالية �أو االحتاد
العمايل �أو االحتاد العام الذي ميثله مدة (� )4أربع �سنوات من تاريخ ان�ضمامه للع�ضوية .
� - 7أن يكون من�ضما لنقابة عمالية �أو احتاد عمايل م�ضى على ان�ضمامهما لالحتاد
العام ما ال يقل عن ( )1عام واحد .
� - 8أال يكون �صاحب عمل فـي �أي من�ش�أة .
� - 9أال يكون من العاملني املخت�صني �أو املفو�ضني فـي ممار�سة كل �أو بع�ض �سلطات
�صاحب العمل �أيا كان نوعها  ،وذلك خالل فرتة مبا�شرته لهذه ال�سلطات .
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز الرت�شح لرئا�سة جمل�س الإدارة وع�ضوية املجل�س معا فـي ذات
الدورة االنتخابية .
املــادة ( ) 43
ال يجوز اجلمع بني الع�ضوية فـي الهيئة الإدارية لالحتاد العمايل والع�ضوية فـي جمل�س
�إدارة االحتاد العام .
املــادة ( ) 44
تنتخب اجلمعية العمومية لالحتاد العام فـي �أول اجتماع لها من بني �أع�ضائها  ،رئي�س
جمل�س �إدارة االحتاد العام  ،و( )10ع�شرة �أع�ضاء �آخرين لع�ضوية املجل�س ملدة (� )4أربع
�سنوات .
ويتولى جمل�س الإدارة فـي �أول اجتماع له اختيار �أع�ضاء هيئة املكتــب الإداري م ــن ب ــني
�أع�ضائه وعددهم (� )4أربعة �أع�ضاء  ،ويرت�أ�سهم رئي�س جمل�س الإدارة .
وعلى رئي�س جمل�س الإدارة �أن يختار من بني �أع�ضاء املكتب الإداري نائ ــبا له يح ــل حم ــله
فـي رئا�سة جمل�س الإدارة ورئا�سة هيئة املكتب الإداري فـي حال غيابه �أو خ ــلو من�صبه لأي
�سبب كان .
و�إذا خال مكان ع�ضو �أو �أكرث من �أع�ضاء جمل�س الإدارة لأي �سبب كان  ،يحل حمله املر�شح
التايل له فـي ترتيب عدد الأ�صوات  ،على �أن ي�ستكمل هذا املر�شح املدة املقررة للدورة التي
مت انتخابه فـيها .
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املــادة ( ) 45
يتول ــى جملـ ــ�س �إدارة االحت ــاد ال ــعام تع ــيني مديـر عــام لالحتــاد وحتديــد خم�ص�صاتــه
واخت�صا�صاته املالية والإدارية .
املــادة ( ) 46
ملجلــ�س �إدارة االحت ــاد الع ــام كاف ــة ال�صالح ــيات الالزم ــة للإ�ش ــراف والرقاب ــة واملتابع ــة
على ممار�سة االحتاد العام الخت�صا�صاته وحتقيق �أهدافه  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
 - 1متابعة قرارات اجلمعية العمومية والعمل على تنفـيذها .
 - 2العم ــل علــى حتقيــق مب ــادئ و أ�ه ــداف االتـحاد العام املن�صو�ص عليها فـي النظام
الت�أ�سي�سي .
 - 3اعتماد الهيكل التنظيمي والأنظمة واللوائح التنظيمية والإدارية واملالية لالحتاد
العام .
 - 4اعتماد املوازنة ال�سنوية واحل�سابات اخلتامية املدققة .
 - 5البت فـي التظلمات املتعلقة بطلبات ان�ضمام الأع�ضاء اجلدد من النقابات العمالية
واالحتادات العمالية التي حتال �إليه من الإدارة التنفـيذية .
 - 6ت�شكـ ـيــل جل ــان م ــن املخت�ص ــني فــي خمتل ــف املجـ ــاالت القانونــية واالقت�صاديــة
والتنظيمية من بني �أع�ضائه �أو مـن الهياكــل النقاب ــية ا ألخ ــرى ف ــي االتــحاد العــام
�أو من اخلرباء  ،والتي ت�سهم فـي حتقيق �أهداف االحتاد .
 - 7درا�س ــة املو�ضــوعات املتعلقة باملطالب العمالية  ،ومناق�شة املقرتحات املعرو�ضة
عليه  ،واتخاذ القرارات املنا�سبة فـي �ش�أنها .
 - 8امل�شاركة فـي اللجان والهيئات التي ت�شكلها احلكومة ملعاجلة ق�ضايا العمل والعمال .
 - 9املوافقة على ان�ضمام �أو ان�سحاب االحتاد العام فـي ع�ضوية االحتادات العمالية
واملنظمات الإقليمية والدولية بالتن�سيق مع الوزارة .
 - 10ا�ستعرا�ض تقارير جلنة التدقيق الداخلي  ،وو�ضع احللول املنا�سبة ملا يرد فـيها
من مقرتحات وتو�صيات .
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 - 11البت فـي امل�سائل التي تعر�ض عليه فـيما يتعلق بالعاملني فـي الإدارة التنفـيذية .
� - 12أي �أعمال �أخرى من �ش�أنها حتقيق �أهداف االحتاد .
املــادة ( ) 47
يجتمع جمل�س �إدارة االحتـاد الـعام بدع ــوة من رئي ــ�سه �أو نائــب الرئي ــ�س فــي حال ــة غياب ــه
�أو وجود مانع لديه من ممار�س ــة اخت�صا�صه  ،ويكون اجتماع املجل�س �صحيحا بح�ضور
�أغلب ــية �أع�ضائ ــه  ،علــى �أن يكــون من بينهــم الرئيــ�س �أو نائبـه  ،وي�صدر املجل�س قراراته
ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وع ــند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه
رئي�س االجتــماع .
املــادة ( ) 48
رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد العام هو املمثل القانوين لالحتاد العام وله فـي ذلك ما ي�أتي :
 - 1رئا�سة اجتماعات جمل�س �إدارة االحتاد العام واجتماعات اجلمعية العمومية .
 - 2متثيل االحتاد العام �أمام اجلهات الر�سمية والق�ضائية والهيئات واملنظمات املحلية
والعربية والدولية ومع الغري .
 - 3الإ�شراف العام على جميع �أعمال االحتاد العام .
املــادة ( ) 49
يحظر على جمل ــ�س �إدارة االحتـاد العام القيام بالآتي :
 - 1ا�ستثمار �أموال االحتاد العام فـي م�ضاربات مالية �أو فـي �أوجه ا�ستــثمار غري آ�م ــنة ،
�أو تتعار�ض مع �أهدافه �أو �أغرا�ضه .
 - 2ممار�سة العمل ال�سيا�سي �أو �أي ن�شاط غري حمدد فـي نظامه الت�أ�سي�سي .
 - 3قبول الهبات �أو الو�صايا �إال مبوافقة الوزارة  ،ويجب �أن تكون هذه الهبات والو�صايا
غري م�شروطة وال تتعار�ض مع �أهداف و�أغرا�ض العمل النقابي والقوانني املعمول
بها فـي ال�سلطنة .
 - 4التنازل عن �أمواله عينا �أو نقدا �إال بعد موافقة الوزارة .
 - 5الن�شر �أو الإدالء بت�صريح فـي ال�صحف �أو غريها من الو�سائل الإعالمية �أو و�سائل
التوا�صل االجتماعي �إذا كان من �ش�أنه الإ�ضرار بامل�صلحة العامة للدولة .
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الف�صـــل اخلامــ�س
انتهــاء الع�ضويــة و�سقوطـــها
املــادة ( ) 50
تنتهي الع�ضوية فـي النقابة العمالية �أو االحتاد العمايل �أو االحتاد العام فـي �إحدى احلاالت
الآتية :
 - 1اال�ستقالة �أو االن�سحاب .
 - 2فقد �شرط من �شروط الع�ضوية .
 - 3انتهاء عالقته بالعمل فـي املن�ش�أة .
 - 4الوفاة .
 - 5الف�صل من الع�ضوية .
املــادة ( ) 51
ال يجوز ف�صل ع�ضو اجلمعية العمومية �إال ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء الهيئة الإدارية للنقابة
العمالية �أو االحتاد العمايل �أو جمل�س �إدارة االحتاد العام  ،وذلك فـي حالة خمالفته لأحكام
قانون العمل والقرارات الوزارية املنفذة له املتعلقة بالعمل النقابي .
املــادة ( ) 52
يتعني قبل الف�صل من الع�ضوية �إخطار الع�ضو كتابة مبا هو من�سوب �إليه  ،وحتديد موعد
ل�سماع �أقواله وحتقيق دفاعه بعد ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأقل من تاريخ �إخطاره  ،ف�إذا
تغيب الع�ضو عن احل�ضور دون عذر مقبول �أو امتنع عن الإدالء ب�أقواله  ،جاز اال�ستمرار
فـي التحقيق واتخاذ �إجراءات الف�صل وفق �أحكام النظام الت�أ�سي�سي لكل نقابة عمالية �أو
احتاد عمايل �أو االحتاد العام .
املــادة ( ) 53
يجب �إخطار الع�ضو املف�صول عن ع�ضويته بالقرار ال�صادر بالف�صل خالل ( )15خم�سة
ع�شر يوما من تاريخ �صدوره مع ذكر الأ�سباب  ،و�إخطار الوزارة بقرار الف�صل كما يخطر
االحتاد العام فـي حال كان الف�صل من االحتاد العمايل �أو النقابة العمالية .
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املــادة ( ) 54
ت�سقط ع�ضوية �أع�ضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية �أو االحتاد العمايل �أو ع�ضو جمل�س
�إدارة االحتاد العام بقرار من الهيئة الإدارية للنقابة العمالية �أو االحتاد العمايل �أو جمل�س
�إدارة االحتاد العام فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
 - 1فق ــد �أي �ش ــرط مــن �ش ــروط الرت�شــح لع�ضويــة الهيئــة الإداريــة للنقابــة العماليــة
�أو االحتاد العمايل �أو جمل�س �إدارة االحتاد العام .
 - 2فقد ع�ضويته من اجلمعية العمومية املنتمي �إليها .
املــادة ( ) 55
يتعني قبل �إ�سقاط الع�ضوية �إخطار الع�ضو كتابة مبا هو من�سوب �إليه  ،وحتديد موعد
ل�سماع �أقواله وحتقيق دفاعه بعد ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأقل من تاريخ الإخطار  ،ف�إذا
تغيب الع�ضو عن احل�ضور دون عذر مقبول �أو امتنع عن الإدالء ب�أقواله  ،جاز اال�ستمرار
فـي التحقيق واتخاذ �إجراءات الإ�سقاط .
املــادة ( ) 56
يجب �إخطار الع�ضو امل�سقطة ع�ضويته بالقرار ال�صادر بالإ�سقاط خالل ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ �صدوره مع ذكر الأ�سباب  ،وتخطر الوزارة �إذا كان القرار �صادرا من النقابة
�أو االحتاد العمايل �أو االحتاد العــام  ،كم ــا يخط ــر االحت ــاد الع ــام �إذا ك ــان الق ــرار �ص ــادرا
من النقابة �أو االحتاد العمايل .
الف�صــل ال�ســاد�س
�أحكــام عامــة وختاميــة
املــادة ( ) 57
يلتزم �صاحب العمل بت�سهيل عمل النقابات واالحتادات العمالية  ،واالحتاد العام  ،وعليه
فـي �سبيل حتقيق ذلك  ،تفريغ �أع�ضاء هيئاتها الإدارية �أو هيئة املكتب بح�سب الأحوال ،
وذلك على النحو الآتي :

اجلريدة الر�سمية العدد ()1269

�أوال  :تفريغ �أع�ضاء الهيئة الإدارية للنقابات العمالية :
 - 1يفرغ من العمل �أحد �أع�ضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ممن تختاره الهيئة
الإدارية لأداء العمل النقابي يوم عمل واحدا فـي الأ�سبوعني  ،وب�أجر �شامل ،
وذلــك ف ــي املن�شـ ـ�آت الت ــي يك ــون عــدد �أع�ض ــاء اجلمعــية العمومي ــة فـي ــها أ�ق ــل
من ( )100مائة ع�ضو .
 - 2يفرغ من العمل �أحد �أع�ضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ممن تختاره الهيئة
الإداريــة لأداء العم ـ ــل النقاب ــي يـ ــوم عمـ ــل فـ ــي الأ�سب ــوع وب�أج ــر �شام ــل وذلك
فـي املن�ش ـ�آت التــي يكــون عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية فـيها من ( )100مائة
ع�ضو حتى ( )300ثالثمائة ع�ضو .
 - 3يفرغ من العمل �أحد �أع�ضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ممن تختاره الهيئة
الإدارية لأداء العمل النقابي تفريغا تاما من العمل وب�أجر �شامل فـي املن�ش�آت
التي يزيد عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية فـيها على ( )300ثالثمائة ع�ضو .
ثانيا  :يفرغ من العمل رئي�س االحتاد العمايل و( )2ع�ضوان من �أع�ضاء الهيئة الإدارية
لالحتاد العمايل تختارهم الهيئة لأداء العمل النقابي تفريغا تاما عن العمل
وب�أجر �شامل .
ثالثا  :يفرغ رئي�س و�أع�ضاء هيئة املكتب الإداري لالحتاد العام تفريغا تاما وب�أجر �شامل .
وفـي جميع الأحوال  ،يحتفظ الع�ضو النقابي املفرغ من العمل لأداء العمل النقابي
بكافة حقوقه فـي الرتقيات والعالوات الدورية  ،وي�ستثنى املفرغون تفريغا تاما
من �شرط تقييم الأداء امل�شار �إليه فـي القرارات الوزارية املنظمة لنظام �صرف
العالوة الدورية  ،والرتقيات فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص  ،وحت�سب مدة تفرغهم
من العمل لأداء العمل النقابي �ضمن مدة خدمتهم الفعلية .
املــادة ( ) 58
يعفى ذوو االحتياجات اخلا�صة وامل�صاب �إ�صابة عمل  ،من �سداد ر�سوم وا�شرتاكات ع�ضوية
النقابة .
املــادة ( ) 59
تن�ش�أ جلنة للحوار االجتماعي بني الوزارة وغرفة جتارة و�صناعة عمان واالحتاد العام ،
ي�صدر بتنظيم اخت�صا�صاتها وقواعد ونظام عملها قرار من الوزير .
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املــادة ( ) 60
يجب على النقابات واالحتادات العمالية واالحتاد العام االلتزام فـيما تقوم به من �أن�شطة
و�أعمال  ،وما ت�صدره من لوائح وقرارات  ،وما ت�ضعه من �أنظمة ت�أ�سي�سية وغريها  ،ب�أحكام
جميع القوانني والنظم والقرارات املعمول بها فـي ال�سلطنة والنظام العام .
املــادة ( ) 61
ال يجوز �إن�شاء �أكرث من نقابة عمالية فـي املن�ش�أة الواحدة  ،وال يجوز �أن تكون النقابة
العمالية ع�ضوا فـي �أكرث من احتاد عمايل  ،كما ال يجـوز �إن�شــاء �أكث ــر مــن احت ــاد عمالــي
فـي القطاع الواحد .
املــادة ( ) 62
ال يج ــوز لأي نقابــة عمالي ــة �أو احت ــاد عمال ــي االن�ضــمام �إل ــى �أي من الهيئات �أو املنظمات
�أو االحتادات الدولية �أو امل�شاركة فـي �أن�شطتها �أو براجمها �أو م�ؤمتراتها  ،دون التن�سيق
امل�سبق مع االحتاد العام وموافقة الوزارة .
املــادة ( ) 63
حت ــل النقاب ــة العمالي ــة �أو االحت ــاد العمال ــي �أو االحت ــاد الع ــام بق ــرار م ــن الوزيــر ف ــي �أي
من احلاالت الآتية :
� - 1إذا قل عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية للنقابة العمالية عن احلد الأدنى املقرر
قانونا  ،وذلك ما مل ي�ستكمل هذا العدد خالل (� )6ستة �أ�شهر .
� - 2إذا قل عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية لالحتاد العمايل عن الن�صف  ،وذلك ما مل
ي�ستكمل هذا العدد خالل (� )6ستة �أ�شهر .
� - 3إذا تعذر ت�شكيل هيئة �إدارية للنقابة �أو االحتاد العمايل خالل ( )180مائة وثمانني
يوما من تاريخ ت�سجيلها لدى الوزارة �أو من تاريخ انتهاء هيئتها الإدارية ال�سابقة .
� - 4إذا قل �أع�ضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية �أو االحتاد العمايل عن احلد الأدنى
املقرر قانونا وذلك ما مل ي�ستكمل هذا العدد خالل ( )180مائة وثمانني يوما .
� - 5إذا قل عدد النقابات العمالية املن�ضمة لالحتاد العمايل عن ( )5خم�س نقابات
عمالية ما مل ت�ستكمل الع�ضوية خالل (� )6ستة �أ�شهر .
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 - 6احلاالت التي ين�ص عليها النظام الت�أ�سي�سي للنقابة العمالية �أو االحتاد العمايل ،
�أو االحتاد العام � ،شريطة موافقة ثلثي �أع�ضاء اجلمعية العمومية  ،ويثبت ذلك
فـي حم�ضر كتابي .
� - 7إذا �صدر �ضدها حكم نهائي ملخالفة هذا النظام �أو النظام العام .
 - 8فـي حالة خمالفتها لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية املنظمة له و املتعلقة
بتنظيم املفاو�ضات اجلماعية والإ�ضراب ال�سلمي والإغالق .
املــادة ( ) 64
يرتتب على احلل  ،انق�ضاء ال�شخ�صية االعتبارية للنقابـة العماليــة �أو االحت ــاد العمال ــي
�أو االحتاد العام .
ويتعني ن�شر القرار الوزاري باحلل فـي اجلريدة الر�سمية .
املــادة ( ) 65
تلتزم النقابة العمالية واالحتاد العمايل واالحتاد العام  ،ب�إعداد وحفظ ال�سجالت والدفاتر
التي يتطلبها ح�سن �سري العمل بها  ،و�إحكام الرقابة على ن�شاطها و�أموالها  ،وذلك طبقا
لل�شروط والأو�ضاع التي ي�صدر بها قرار من الوزير .
وفـي جميع الأحوال  ،تلتزم النقابة العمالية واالحتاد العمايل واالحتــاد الع ــام مبواف ــاة
الوزارة بكل ما يطر�أ على نظامها الت�أ�سي�سي من حتديث �أو تعديــل خ ــالل ( )30ثالثني
يوما من تاريخ التحديث �أو التعديل .
املــادة ( ) 66
تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات الالزمة فـي حالة وقوع �أي خمالفات لأحكام هذا النظام .
املــادة ( ) 67
ت�شكل جلنة بقرار من الوزير لت�سوية �أي نزاع ين� أش� عن تطبيق �أحكام هذا النظام بالن�سبة
للنقابات �أو االحتادات العمالية غري املن�ضمة لالحتاد العام  ،على �أن ت�ضم اللجنة ممثلني
عن الوزارة وغرفة جتارة و�صناعة عمان واالحتاد العام  ،ويحدد القرار اخت�صا�صات اللجنة
ونظام عملها .
ويخت�ص االحتاد العام بت�سوية �أي نزاع ين� أش� عن تطبيق �أحكام هذا النظام بالن�سبة للنقابات
�أو االحتادات العمالية املن�ضمة �إليه  ،وذلك طبقا للإجراءات التي ي�ضعها فـي هذا ال�ش�أن .

