اجلريدة الر�سمية العدد ()1007

وزارة القـــوى العاملـــة
قــــرار وزاري
رقــــم 2013/189
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم 2006/294
ب�ش�أن تنظيم املفاو�ضة اجلماعية والإ�ضراب ال�سلمي والإغالق
ا�ستنــادا �إىل قانون العمل ال�صـادر باملر�ســوم ال�سلطانـي رقم ، 2003/35
و�إىل القرار الوزاري رقم  2006/294ب�ش�أن تنظيم املفاو�ضة اجلماعيـ ــة والإ�ضراب ال�سلمي
والإغالق ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبـدل بن�ص ــو�ص امل ـ ــواد ( ) 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13من الأحك ــام املرفق ــة بالق ــرار ال ـ ــوزاري
رقم  2006/294امل�شار �إليه  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 13
تتول ــى ال ــوزارة خ ــالل (� )7سبعـ ــة �أيـ ــام عم ــل من تاريـ ــخ ا�ستـ ــالم الطل ــب املن�ص ــو�ص علي ــه
فـي املادة ( )12من هذا القرار �إحالته �إىل اللجنة التي ي�صدر بت�شكيلها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 14
تتوىل اللجنة تي�سري �إجراء التفاو�ض بني �أطراف النزاع و�إ�سداء امل�شورة لهم .
املــادة ( ) 15
يجب تدويــن االتفـاق الــذي يتم التو�صــل �إليـه فـي �ش ـ�أن ت�سويــة النزاع العمالـي اجلماعــي ،
ويوقع عليه من �أطراف النزاع و�أع�ضاء اللجنة  ،ويكون هذا االتفاق ملزما لأطرافه .
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املــادة ( ) 16
فـي حالـ ــة عــدم تو�صـل الأطـراف التف ــاق لت�سوي ــة الن ــزاع العمال ــي اجلماع ــي خ ــالل ()15
خم�س ــة ع�شــر يوم ــا  ،جتتم ــع اللجنـ ــة بالأط ــراف للتقري ــب بيـن وجهـ ــة نظرهــم للو�ص ــول
�إىل ت�سوية ودية مر�ضية للطرفني .
املــادة ( ) 17
�إذا لـم تتو�صــل اللجنــة �إىل اتفــاق بني �أطــراف النــزاع لت�سويتــه خــالل ( )30ثالثيــن يومـ ــا
من تاريخ �إحالة النزاع �إليها  ،تتوىل اللجنة �إحالته �إىل املحكمة املخت�صة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  19 :من جمادى الأوىل 1434هـ
املـوافــــق  31 :من مــــــــــــــــــــــار�س 2013م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزي ـ ـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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