اجلريدة الر�سمية العدد ()1033

وزارة القـــوى العاملـــة
قــرار وزاري
رقم 2013/575
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم 2006/294
ب�ش�أن تنظيم املفاو�ضة اجلماعية والإ�ضراب ال�سلمي والإغالق
ا�ستنادا �إىل قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/35
و�إىل القرار الوزاري رقم  2006/294ب�ش�أن تنظيم املفاو�ضة اجلماعية والإ�ضراب ال�سلمي
والإغالق ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )20من القرار الوزاري رقم  2006/294امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
املــادة ( ) 20
يحظــر القيــام بالإ�ضــراب �أو الدعــوة �إليه فـي املن�ش ـ�آت التي تقدم خدمـات عامــة �أو �أ�سا�سيــة
للجمهور �أو فـي املن�ش�آت النفطية  ،وامل�صافـي البرتولية  ،واملوانئ  ،واملطارات .
املــادة الثانيــــة
ت�ضاف �إىل القرار الوزاري رقم  2006/294امل�شار �إليه مادتان جديدتان برقم ( )20مكررا ،
و( )21مكررا  ،يكون ن�صهما الآتي :
املــادة (  ) 20مكررا
فـي حالة وجود مطالب عمالية فـي املن�ش�آت املذكورة فـي املــادة ( )20من هذا القرار  ،تتوىل
جلنة ت�شكل بقرار من الوزير برئا�سة ممثل عن الوزارة  ،وع�ضوية ممثل عن كل من غرفة
جتارة و�صناعة عمان  ،واالحتاد العام للعمال  ،وممثلي �أطراف النزاع العمايل اجلماعي ،

اجلريدة الر�سمية العدد ()1033

وللجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا لبحث املطالب العمالية  ،والتو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أنها ،
وفـي حال التو�صل �إىل اتفاق يجب �أن يتم تدوينه ويوقع عليه جميع �أطرافه  ،وتودع ن�سخة
منه لدى الوزارة  ،وفـي حال عدم تو�صل اللجنة �إىل اتفاق خالل ( )3ثالثة �أ�سابيع وجب
عليه ــا �إحالت ــه �إل ــى املحكمــة املخت�صــة  ،وفـي جميـع الأحــوال يتوجــب على العمــال مبا�شــرة
�أعمالهم خالل فرتة ت�سوية مطالبهم العمالية .
املــادة (  ) 21مكررا
حتت�سب �أيام الإ�ضراب التي تقع باملخالفة لأحكام املادة ( )20مكررا من هذا القرار �أيام
غياب بدون عذر  ،ويحق ل�صاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية �ضد العمال امل�ضربني .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  30 :من ذي احلجــــة 1434هـ
املوافــــق  4 :من نوفمبـــــــــــــر 2013م
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

