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وزارة القــوى العاملــة
قـــرار وزاري
رقم 2016/10
بت�شكيــل جلنــة لبحــث املطالـــب العماليـــة وحتديـــد اخت�صا�صاتهـــا
ا�ستنـ ـ ــادا �إل ـ ــى قان ـ ـ ــون العم ـ ـ ــل ال�ص ـ ــادر باملر�س ـ ــوم ال�سلطانـ ـ ــي رق ـ ـ ــم ، 2003/35
و�إىل القـ ـ ــرار الـ ــوزاري رقـ ـ ــم  2006/294ب�ش ـ�أن تنظيـ ـ ـ ــم املفاو�ضــة اجلماعي ــة والإ�ض ـ ــراب
ال�سلمـ ــي والإغـ ـ ـ ــالق ،
و�إىل الق ـ ــرار ال ـ ــوزاري رقـ ـ ــم  2014/1بت�شكي ـ ــل جلنـ ـ ــة لبح ـ ــث املطالـ ــب العمالي ـ ــة ،
وبناء على ما تقت�ضيــه امل�صلحــة العامـة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�شكــل جلن ــة لبح ــث املطال ــب العمالي ــة فـي املن�ش ـ�آت التــي تقــدم خدمــات عامــة �أو �أ�سا�سيــة
للجمهـ ـ ــور � ،أو ف ــي املن�ش ـ ـ�آت النفط ـي ــة  ،وامل�صاف ــي البرتولي ـ ــة  ،واملوان ـ ــئ  ،واملط ـ ــارات ،
برئا�سـ ــة وكيــل وزارة القــوى العامل ــة ل�شـ ـ�ؤون العم ــل  ،وع�ضوي ــة ك ــل م ــن :
 - 1مدير عام املديريـة العامة للرعاية العمالية (نائبا للرئي�س) .
 - 2نائـب رئيـ�س جملــ�س �إدارة غرفــة جتـارة و�صناعـة عمان .
 - 3نائــب رئيـ ــ�س االحتـ ــاد العـ ــام لعم ــال �سلطن ــة عم ــان .
 - 4ممثل ـ ـ ــي �أطـ ـ ـ ــراف النـ ـ ـ ـ ــزاع العمال ـ ـ ــي اجلماع ـ ــي .
وللجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا لبحث املطالب العمالية  ،دون �أن يكون له �صوت معدود .
ويكون مدير دائرة التنظيمات النقابية باملديرية العامة للرعاية العمالية مقررا للجنة .
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املــادة الثانيــــة
يتــم تقديــم املطالــب العماليــة فـي املن�ش ـ�آت امل�شــار �إليهــا فـي املـادة الأوىل من هذا القـرار
�إلــى مقــرر اللجنــة عــن طــريــق النقابــة العماليــة باملن�شـ�أة  ،وتعقـد اللجنـة اجتماعهـا خالل
( )5خم�سـة �أيـام عمـل من تاريـخ ت�سلمهـا للمطال ــب العمالي ــة وعلى اللجنــة البــت فــي ه ــذه
املطالــب وفقــا للإجــراءات واملواعيــد املن�صــو�ص عليهــا فـي املــادة ( )20مكررا من القــرار
الوزاري رقم  2006/294امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
تخت ــ�ص اللجن ــة ببح ــث املطالــب العمالي ــة والبــت فيه ــا ومتابعــة �آليــة تنفيــذ الت�سوي ــات
التــي متـت  ،كما يجــوز لهــا �أن تعهــد للمديري ــة العامــة للرعاي ــة العمالي ــة القي ــام ب�أعمـال
التفتيـ�ش على املن�ش�أة فيما يتعلق باملطالب العمالية قبل البدء فـي ت�سوية النزاع .
املــادة الرابعــة
يلغ ــى الق ــرار الـ ــوزاري رقـ ــم  2014/1امل�شــار �إليـ ــه  ،كمــا يلغــى كــل مــا يخالــف هــذا القــرار
�أو يتعــار�ض مــع �أحكامــه .
املــادة الخام�سـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  3 :مـن ربيع الثانــي 1437هـ
املوافــــق  13 :مـن يـنايــــــــــــــر 2016م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـقـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة

