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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )5( ل�شنة 2020

بتنظيم جهاز ف�ضِّ منازعات العمل الفردية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )119( منه،

وعلى املر�شوم رقم )73( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل 

ُيـلَحـق باإدارة العالقات العمالية جهاز ف�سِّ منازعات العمل الفردية الـُمـن�شاأ مبوجب املادة 

)119( من قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وُيـ�شار 

اإليه يف هذا القرار بكلمة )اجلهاز(.

كما ُيـلَحـق باجلهاز عدد كاف من املوظفني.

املادة الثانية

ُيـعَر�س عليه من نزاع فردي بني العامل و�شاحب العمل  ِلـما  يتوىل اجلهاز الت�شوية الودية 

قبل اللجوء للق�شاء.

املادة الثالثة

يكون تنظيم اجلهاز على النحو الآتي:

1- رئي�س الجهاز.

2- وحدة الت�شجيل. 

3- وحدة الت�شوية الودية.
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املادة الرابعة

يتوىل رئي�س اجلهاز ت�شيري اأعمال اجلهاز والإ�شراف عليه واإدارته. 

املادة اخلام�شة

تتوىل وحدة الت�شجيل ما يلي:

ـــي طلبـــات الت�شوية الودية للمنازعـــات العمالية الفردية، وقْيـد النـــزاع في ال�شجل المعد  1- تَلـقِّ

ـَثـبُّت  لذلـــك، وت�شليم المتقدم ن�شخة من طلبه وما يفيد قْيــــده وتاريخ تقديمه، وذلك بعد التَّ

مما يلي:

اأ( وجود موافقة مكتوبة من طرفي النزاع العمالي على ت�شويته عن طريق الجهاز.

ب( وجود عنوان لطرفي النزاع.

2- اإحالة النزاعات اإلى موظفي وحدة الت�شوية الودية لتحديد مواعيد الجل�شات.

3- اإر�شال اإخطارات الح�شور لجل�شات نظر النزاعات لالأطراف المعنية.

4- القيام بما ُتـ�شَنـد اإليها من اأعمال لإنجاز مهام الجهاز.

املادة ال�شاد�شة

تتوىل وحدة الت�شوية الودية ما يلي:

1- تحديـــد مواعيـــد الجل�شات للنظر في النزاعـــات المحالة اإليها من وحـــدة الت�شجيل، واإعداد 

اإخطارات الح�شور لأطراف النزاعات وت�شليمها لوحدة الت�شجيل لإر�شالها لالأطراف.

2- بحـــث وت�شويـــة النزاعات المعرو�شة عليها، واتخاذ كافة ال�شبـــل الممكنة للو�شول اإلى ت�شوية 

رة. ودية وذلك خالل المواعيد المقرَّ

ـَفـق عليها  3- ت�شليـــم الطرفين ما يفيد ِحـْفــــظ النزاع في حالة عدم التو�شل لحلـــول منا�شبة متَّ

بينهما.

4- القيام بما ُتـ�شَنـد اإليها من اأعمال لإنجاز مهام الجهاز.

املادة ال�شابعة

ـيِّ يف اإجراءات الت�شوية الودية ما يلي: ُيـ�شرَتط للُمـ�شِ

1- ح�شور طرفي النزاع اأو َمـن يمثلهما قانونًا اأمام الجهاز.

2- اأن يكون النزاع فرديًا، ول يتعلق بم�شلحة م�شتركة لجميع العمال اأو فريق منهم.

3- األ يكون النزاع المطلوب ت�شويته معرو�شًا اأمام الق�شاء.
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4- فـــي حالـــة اإنهاء العقد، يجب اأن تكون مهلة الإخطـــار المن�شو�س عليها في المادة )99( من 

القانون قد م�شت.

ـقاُدم تنق�شي قبل  5- اإخطـــار طرفي النزاع بميعاد َتـقـــاُدم الدعوى العمالية، اإذا كانت مـــدة التَّ

دة للت�شوية.  المدة المحدَّ

املادة الثامنة

على موظفي وحدة الت�شوية الودية حتديد موعد لنظر النزاع خالل مدة ل تتجاوز خم�شة 

م الطلب. اأيام من تاريخ ت�َشلُـّ

 ويجوز اإعادة تبليغ َمـن تَخـلَّـف من الأطراف عن ح�شور اجلل�شات، وذلك مبا ل يجاوز املدة 

دة للت�شوية الودية. املحدَّ

  

املادة التا�شعة

على موظفي وحدة الت�شوية الودية ت�شوية النزاع خالل مدة ل تتجاوز خم�شة وع�شرين يومًا 

من تاريخ تقدمي طلب الت�شوية الودية.

املادة العا�شرة

تكون الت�شوية الودية كليًة �شاملة للنزاع، اأو جزئيًة متعلقة بجزء منه. ولأطراف النزاع اللجوء 

ـق الذي مل يتم التو�شل اإىل ت�شوية ب�شاأنه.  اإىل اإدارة الدعوى العمالية بالن�شبة لل�شِّ

ـعه كلٌّ من طريف النزاع اأو  ر اجلهاز بذلك حم�شرًا يوقِّ واإذا مت التو�شل اإىل ت�شوية للنزاع حرَّ

ـَنـد التنفيذي. َمـن ميثلهما واملوظف املخت�س، وتكون لهذا املح�شر قوة ال�شَّ

املادة احلادية ع�شرة

يحفظ موظفو وحدة الت�شوية الودية النزاع العمايل الفردي اإداريًا يف ال�شجل اخلا�س الذي 

يعده اجلهاز لهذا الغر�س، يف احلالت الآتية:

دة لنظر النزاع دون �شبب  ـــف اأحد الطرفين اأو كليهما عن ح�شور موعـــد الجل�شة المحدَّ 1- تَخـلُـّ

مقبول، ويجوز لهم اإعادة تبليغ الأطراف اإذا كان لذلك مقت�شى.

2- اإ�شرار اأحد الطرفين اأو كليهما على اإحالة النزاع اإلى الق�شاء.

ر الو�شول اإلى ت�شوية ودية بين طرفي النزاع لأيِّ �شبٍب اآخر.  3- تَعـذُّ
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املادة الثانية ع�شرة

يرفع اجلهاز تقريرًا دوريًا ربع �شنوي اإىل الوزير ي�شتعر�س فيه الأعمال واملنجزات والتو�شيات 

والقرتاحات املتعلقة مبهام عمله واأهدافه؛ لعتماده.

املادة الثالثة ع�شرة

ُيـِعـدُّ اجلهاز النماذج الالزمة لإجناز اأعماله يف احلالت التي تتطلب ذلك.

املادة الرابعة ع�شرة

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.                 

وزير العمل والتنمية الجتماعية 

جميل بن حممد على حميدان

�شدر بتاريخ: 19 جمادى الأولى 1441هـ
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