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   8998 لسنة 8 رقم واإلغالق اإلضراب وإجراءات شروط نظام

 8/1/8998 بتاريخ 1728 رقم الرسمية الجريدة عدد في نشر

 8998-1-8 بتاريخ نفاذه بدأ

 

 8998( لسنة 8رقم ) نظام

جرإءإت شروط نظام  وإإلغالق إإلضرإب وإ 

 :(8إلمادة )

 في نشره تاريخ من بو ويعمل( 8991 لسنة قواالغال االضراب واجراءات شروط نظام) النظام ىذا يسمى
 .الرسمية الجريدة

 :(2إلمادة )

 غير عمى القرينة تدل لم ما ادناه ليا المخصصة المعاني النظام ىذا في وردت حيثما التالية لمكممات يكون
 : ذلك

 .العمل لوزارة دارياإل التنظيم نظام حكامأل وفقا   المختصة العمل مديرية المديرية:

 . عمالي نزاع بسبب العمل عن العمال من مجموعة اب: توقفضر اإل

 .العمل صاحب قبل من فييا العمل يقافإ وأ جزئيا   او كميا   المؤسسة غالقإ غالق:اإل

 (:3إلمادة )

 :القانون في ليياإ المشار العامة المصالح خدمات من تعتبر

 والماء والالسمكية السمكية تصاالتإلوا البريد خدمة ذلك في بما العامة المرافق خدمات من خدمة يأ
 وأ المؤسسة بصيانة يتعمق قسم يأ وأ دويةاأل وصناعة والمخابز والمستشفيات والنقل والمحروقات والكيرباء



 

 منشورات )بيت العمال(
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 تنسيب عمى بناء الوزراء مجمس من قرار يصدر خدمة يأ وأ العمل ثناءأ فييا المستخدمين العمال سالمة
 .الرسمية الجريدة في الوزراء مجمس قرار ينشر نأ عمى العامة لمصمحةا خدمات من نياأ عمى العمل وزير

 (:4إلمادة )

  .بو القيام المزمع ضراباإل وتاريخ النزاع لموضوع ومتضمنا   كتابيا   ضرابباإل شعاراإل يكون نأ يجب.  أ

 فئات وتحديد ذكر شريطة ليم الممثمة النقابة وأ العمال قبل من موقعا   ضرابباإل شعاراإل يكون نأ يجب. ب
  بوضوح. المعنيين العمل

 رسالوإ يجوز ذلك تعذر حالة وفي عنو ينوب من وأ العمل صاحب لىإ ضرابباإل شعاراإل يقدم نأ يجب. ج
 تاريخ تغيير لذلك تبعا   ويتوجب رسالوإ تاريخ من يامأ سبعة مضي بعد تم قد التبميغ ويعتبر المسجل بالبريد
 .المدة ىذه نتياءإ تاريخ من ضرابباإل البدء

 (:5إلمادة )

 .تنفيذه المزمع غالقاإل وتاريخ النزاع لموضوع ومتضمنا   كتابيا   غالقباإل شعاراإل يكون نأ يجب.  أ

 شعاراإل تسميم ويجب عنو ينوب من وأ العمل صاحب من موقعا   غالقباإل شعاراإل يكون نأ يجب. ب
 المؤسسة في بارز مكان في عنو عالناإل يتم ذلك تعذر ذاوا   تمثميم التي النقابة وأ المعنيين لمعمال مباشرة

 .عالناإل تاريخ من غالقباإل البدء تاريخ تغيير لذلك تبعا   ويتوجب

 (:6ة )إلماد

 مباشرة النظام ىذا في عمييما المنصوص غالقباإل شعاراإل وأ ضرابباإل شعاراإل من نسخة ترسل نأ يجب
 .المديرية لىإ وباليد

 (:7إلمادة )

 .8993 لسنة 33 رقم( واالغالق االضراب باشعارات المتعمقة االجراءات نظام) يمغى


