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هل هناك تحديات في تطبيق قانون
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كيف يمكن لقانون العمل المساعدة في خلق
بيئة عمل أفضل؟
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هل تستطيع عمان االستفادة من أفضل الممارسات الدولية؟

ســيتم تنــاول اإلجابــات علــى هــذه األســئلة الملحــة وغيرهــا الكثيــر  ،فــي
الملتقــى الــذي يســتضيفه مركــز ســعيد الشــحري للتدريــب القانونــي SLTC
خاصــة لقطــاع النفــط والغــاز .ويحظــى هــذا الملتقــى بدعــم متحدثيــن دولييــن
وإقليمييــن ومحلييــن مشــهورين.
إن الهــدف النهائــي مــن هــذا الملتقــى هــو جلــب جميــع أصحــاب المصلحــة فــي قطــاع النفــط والغــاز إلــى منصــة واحــدة
لمناقشــة اآلليــات الكفيلــة بتعزيــز بيئــة العمــل والتــي بدورهــا ســتعزز الكفــاءة والــوالء مــن الموظفيــن .إن قطــاع النفــط والغــاز
هــو العــب رئيســي فــي االقتصــاد الوطنــي .ولذلــك ،مــن المهــم معالجــة التحديــات االقتصاديــة الحاليــة التــي يواجههــا
القطــاع مــن أجــل ضمــان نمــو مســتدام.
إن الفهــم األفضــل لقانــون العمــل واإلطــاع علــى أفضــل الممارســات الدوليــة فــي الصناعــة وإثــراء حلقــات النقــاش التــي
تضــم كبــار القــادة فيــه والمنظميــن والخبــراء الدولييــن واإلقليمييــن هــي بعــض الســمات الرئيســية لهــذا الملتقــى  .وســيكون
االســتماع إلــى العــروض التقديميــة مــن قبــل خبــراء فــي الصناعــة ذوي شــهرة محليــة وإقليميــة ودوليــة مكســبا كبيــرا لجميــع
المشــاركين .وســتكون هنــاك فرصــة للتواصــل مــع قــادة الصناعــة والمشــتغلين فــي هــذا القطــاع.
نأمل أن يتم تمثيل مؤسستكم في الملتقى .وسوف يستفيد من هذا الحدث شاغلو المناصب التالية:
• المدراء التنفيذيون • المدراء العموم • كبار المدراء المتعاملون مع الموظفين • مدراء الموارد البشرية • ممثلو العمال
• الموظفون القانونيون • موظفو االلتزام .
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Are there challenges in applying
the Labour Law?
The First Annual Labour Forum For
Enhancement of Work Environment
- Oil & Gas -

How can labour law help in creating a better
work environment?

19 - 20 February 2019  ﻓﺒﺮاﻳﺮ20 - 19

Can Oman benefit from international best practices?

Answers to these burning questions and many more will be
addressed at the Labour Forum hosted by SASLO Legal Training
Center especially for the Oil & Gas sector. This forum has the support
and backing of international, regional and national speakers of repute.
The ultimate objective of this Forum is to bring all the stakeholders in Oil & Gas sector onto one platform to
discuss the mechanisms to enhance the work environment which will in turn enhance efficiency and loyalty of
the employees. The Oil & Gas sector is a major player in the national economy. Therefore, it is important that
current economic challenges faced by the sector are addressed in order to ensure sustainable growth.
Better understanding of the labour law, awareness of best international practices in the industry and enriching
panel discussions involving senior industry leaders, regulators, international and regional experts are some of the
key features of this Forum. Listening to presentations by industry experts of national, regional and international
repute will be a big take away for all participants. There will be an opportunity to network with industry leaders
and colleagues of the sector.
We hope your esteemed organization will be represented at the forum. The following professionals are
likely to benefit from this event: • CEOs • General Managers • Senior Managers dealing with Employees
• HR Managers • Employees’ representatives • Legal Officers • Compliance officers.

Delegate Participation
Registrations Details
Nature of Registration

Number of Delegates Entitled

OMR

Individual

1

350

Corporate / Group

4

1100

Conference Management & Promotion

+٩٦٨ ٢٤٥٠٣٣٤١ ، ٢٤٥٠٣٣٤٨ . ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن، ﻣﺴﻘﻂ.١١٢  رﻣﺰ ﺑﺮﻳﺪي،١٢٨٨ ص ب
. ﻣﺴﻘﻂ، ﺑﻮﺷﺮ، ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ:اﻟﻤﻮﻗﻊ
P.O. Box: 1288, P.C. 112, Sultanate Of Oman. Tel. +968 2450 3341, 9974 7953 Fax: +968 2450 3304
Location : Villa 1906, Way 3716, Bousher, Muscat (Near Sultan Qaboos Sports Complex).
E-Mail: conference@sltc-edu.net

|

www.sltc-edu.net

