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 2022لسنة (    74)    قرار وزاري رقم

 الشكاوى العماليةو المنازعات إجراءاتبشأن تنظيم 

 

 وزير الموارد البشرية والتوطين: 

في شنن ن اصاصنناانناا الو اراا  1972( لسنن   1بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ) -

 ،واالحياا الو راء  وتعديالته

 ،في ش ن ت ظيم عالقاا العمل  2021( لس   33وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) -

في شننننن ن رسنننننوم الردماا وال راماا  2020( لسننننن   21وعلى قرار مجلس الو راء رقم ) -

 ،اإلداري  في و ارة الموارد البشري  والاوطين

 بقانون للمرسوم الا فيذي  الالئح  ش ن في 2022 لس  (  1)  رقم الو راء مجلس قراروعلى  -

 العمل، عالقاا ت ظيم ش ن في 2021 لس  ( 33)  رقم اتحادي

 قِرر:

 (1المادة )

 الشكوى العمالية الفردية

لكل  ،المشار اليه 2021( لس   33رقم )من المرسوم بقانون ( 54رقم ) المادة مراعاة احكاممع 

يوم من إصالل أي م هما بالازاماته  30من العامل وااحب العمل الاقدم بشكوى عمالي  صالل 

تجاه اآلصر والواردة في عقد العمل أو المرسوم بقانون بش ن ت ظيم عالقاا العمل والئحاه الا فيذي  

 والقراراا الصادرة ت فيذاً لهما.  -المشار إليهما-

 (2المادة )

 تسوية ال

 14الو ارة اتراذ االجراء الال م  لاسننننوي  الشننننكوى العمالي  الفردي  صالل مدة ال تاجاو  على 

 يوم من تاريخ تقديم الشكوى، وفي حال تعذر الاسوي  يام إحالاها للقضاء.
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 (3المادة )

 التزامات العامل المحالة شكواه للقضاء  

 لسنننننن  ( 33)  رقم اتحادي بقانون للمرسننننننوم الا فيذي  الالئح ( من 31ل ص المادة رقم ) اعماالً  .1

على كل عامل تمت إحال  شكواه العمالي  للقضاء االلازام  العمل، عالقاا ت ظيم ش ن في 2021

 باآلتي: 

يوم من تاريخ اعاماد  14قيد الشنننننكوى العمالي  لدى المحكم  المراصننننن  صالل مدة أقصنننننا ا  .أ

 اإلحال  للقضاء.

 الحصول على تصريح من الو ارة. عدم العمل لدى ااحب عمل آصر دون .ب

يوم من ادور الحكم ال هائي في الدعوى  14الاقدم بطلب إل اء تصريح العمل األالي صالل  .ت

 في حال  اناهاء عالق  العمل بين الطرفين. العمالي 

وللعامل طلب الحصول على تصريح عمل مؤقت لدى ااحب عمل جديد صالل نظر الدعوى،  -2

 ويساث ى من ذلك العامل المقيد بحق  شكوى انقطاع عن العمل. 

 

 (4المادة )

 ضوابط الغاء تصريح العمل بعد إحالة الشكوى للقضاء 

العامل المحال   ( من  ذا القرار، وفي حال أدا شننننننكوى3دون االصالل ب حكام المادة رقم ) .1

من تاريخ إحال   أشنننهر 6إل اء تصنننريح عمله بعد مرور يام  ،للقضننناء إلى توقفه عن العمل

 للقضاء. الشكوى

المشار اليها في الفقرة مدة التحاسب  ،الشكاوى المحال  للقضاء قبل ادور  ذا القراربش ن  .2

 . ادور القراراعاباراً من تاريخ ( من  ذه المادة 1)
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 (5المادة )

 طلب االلغاء شكوى

 يلزمدون موافق  انننناحب العمل،  عملهإل اء تصننننريح  يطلب فيهاب اًء على شننننكوى من العامل  .1

 :االتياتراذ 

في حال تبين للو ارة ان العامل مسننننننجل لدى انننننناحب عمل او م شنننننن ة و ميه يام اسنننننناكمال  .أ

 ً قا ي  في حم العامل إجراءاا اإلل اء وف قانون  لطلب العامل مع اسنننننناكمال اتراذ اإلجراءاا ال

 . وااحب العمل

أيام عمل من تاريخ تسننننجيل  5في حال لم تامكن الو ارة من الواننننول لصنننناحب العمل صالل  .ب

و في حال اساجاب  ااحب العمل وطلبه مدة إضافي  لمعالج  موضوع الشكوى أشكوى العامل 

ً  يام ،أصرىم عمل إضنننننافي  أيا 5يام تمديد المدة ل  لطلب  بعد ا اسننننناكمال إجراءاا اإلل اء وفقا

العامل مالم يقدم انننننناحب العمل ما يثبت ان العامل قيد الاحقيم في جريم  مرتبط  بعمله لدى 

  .السلطاا المراص 

وضننننعه في الدول  صالل  باعديل لالعام يلازم ،ي حال تم ال اء تصننننريح العمل من قبل الو ارةف .ج

 المحددة وفقاً للاشريعاا ال افذة في  ذا الش ن.المدة 

عن ت صير إانندار أو تجديد تصننريح العمل على  -حال وجود ا  - ترحل أي غراماا مسنناحق    .د

 ة. ملف الم ش

 

للو ارة إرجاء البت في شنننكوى إل اء تصنننريح العمل دون الرجوع لصننناحب العمل أو العامل  .2

ء، وذلك لحين الايقن من اننننننح  االدعاء في حال وجود دعوى عمالي  ماداول  أمام القضنننننننا

 الحاالا اآلتي :

 ادعاء ااحب العمل ترك العامل للعمل دون إصالٍل م ه بحم العامل صالل فارة الاجرب . -أ

 ادعاء ااحب العمل اح  شكوى االنقطاع عن العمل المقيدة بحم العامل. -ب

 .لازاماته الاعاقدي بالوفاء باالعامل  قيامعدم  اذا تبين -ت
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 (6المادة )

 قيد  شكوى االنقطاع عن العمل

 لسنننننن  ( 33)  رقم اتحادي بقانون للمرسننننننوم الا فيذي  الالئح من  (28) مع مراعاة حكم المادة

 على انننناحب العمل قيد شننننكوى انقطاع عن العمل ضنننند  العامل الم قطع المشننننار اليه، 2021

عدم علمه بمكان تواجد  ، وبشنننرطماصنننل أيام   سنننبع (7) لمدة تزيد على لسنننبب غير مشنننروع

وعدم قدرته على الاوااننل معه، ويكون قيد شننكوى االنقطاع وفم دليل اإلجراءاا الذي  العامل

 يصدرهُ وكيل الو ارة لشؤون الموارد البشري .

 

 (7المادة )

 الغاء شكوى االنقطاع عن العمل  

 أو كال ماعلى طلب أحد طرفي العالق  العمالي   للو ارة إل اء شننننكوى االنقطاع عن العمل ب اءً 

 : االتي وفقاً للحاالا 

من االنقطاع عن العمل أو من تاريخ اناهاء  ماصنننننل سنننننبع  أيام ( 7)إذا ثبت عدم مضننننني  .1

 اإلجا ة أو ال ياب المشروع عن العمل.

ااحب   اذا ثبت  تواجد العامل على رأس عمله أو كان في إجا ة  مقررة قانوناً  سواًء كان .2

 العمل عالماً بذلك أو لم يعلم ع د قيد شكوى االنقطاع.

موافق  ااحب العمل على إعادة العالق  العمالي ، بشرط أن تكون الم ش ة قائم ، وعلى أن  .3

لعدم إادار أو تجديد تصريح  -إن وجدا  -المساحق  يلازم ااحب العمل بسداد ال راماا 

 العمل. 

وجب اتفاق بين العامل وانننننناحب العمل على إنهاء العالق  إذا كان االنقطاع عن العمل بم .4

العمالي  أو إذا سننمح انناحب العمل للعامل بالاعطل عن العمل أو بالبح  عن فرانن  عمل 

 اصرى.

 إذا وجد سبب مشروع لالنقطاع عن العمل، أو أي  حاالا أصرى يثبت فيها ب ن شكوى  .5

 االنقطاع غير احيح .
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 (8المادة )

 تصريح العمل لمدة عام حظر إصدار 

 2021( لسنننننن   33( من المرسننننننوم بقانون اتحادي رقم )50( و)9تين )مع مراعاة أحكام الماد

فإن العامل الذي اناهت عالق  عمله وفقاً  الا فيذي ، اهئح( من ال28المشننننننار اليه، والمادة رقم )

 الدول :  م ادرتهتاريخ للحاالا الواردة أدناه ال يم ح تصريح عمل قبل مضي س   من 

قيام العامل بإنهاء العالق  العمالي  صالل فارة الاجرب  بشنننرط عدم إصالل اننناحب العمل  .1

 بالازاماته الاعاقدي .

 ثبوا اح  شكوى االنقطاع عن العمل. .2

 

 (9المادة )

 منازعات العمل الجماعية

 لسنننننن  ( 33)  رقم اتحادي بقانون للمرسننننننوم الا فيذي  الالئح ( من 32مع مراعاة المادة رقم )

على العمال وأاننننننحاب العمل في حال وجود م ا ع  عمل بين فريم من المشننننننار اليه  2021

أن يقوموا باسننننجيل شننننكوى  ،عامل وانننناحباأاننننحاب العمل 100العمال ال يقل عدد م عن 

 في  ذا الش ن. م ا ع  عمل جماعي  عبر الق واا الاي تحدد ا الو ارة

 (10المادة )

 منازعات العمل الجماعيةإجراءات تسوية 

عدد قل عن ) ال اً على العمال أن يرااروا   ( م هم لامثيلهم في الم ا ع  5) علىيزيد  ( وال3ي

الجماعي  ، وعلى اإلدارة المع ي  في الو ارة أن تاولى تسوي  ال زاع ودياً فيما بين الطرفين  في 

اسننننادعاء من تراهُ من يوماً من تاريخ تسننننجيل الشننننكوى، ولها في سننننبيل ذلك  30مدة أقصننننا ا 

ها طلب االطالع على المسننننننا داا  أطراف ال زاع او المراصننننننين وم اقشنننننناهم، كما يجو  ل

والسننننجالا وسننننائر األدل ، ولها دصول الم شنننن ة إلجراء الاحقيم المطلوب، واتراذ ما تراه من 

وفي حال الوانول لاسنوي  ودي  يام تحرير محضنر وفم  ع ،لاسنوي  الم ا الال م  اإلجراءاا 

يوقع عليه كل من اننننننناحب العمل أو من يمثله وممثلي العمال، كما يجو  وما تم االتفاق عليه 

األحوال ياوجب أن ال  تزيد مدة ت فيذ  جميعاجراء الاسنننوي  عبر الوسنننائل الاق ي  المعامدة، وفي 

 محضر الاسوي . من تاريخ تحرير يوم 90الاسوي  على  
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 (11المادة )

 إحالة منازعة العمل الجماعية

يوم المشننننار إليها في المادة رقم  30إذا لم تام تسننننوي  الم ا ع  الجماعي  ألي سننننبب صالل مدة 

لم يلازم أحد طرفي ال زاع بالحضنننور للاسنننوي  أمام الو ارة، وجب اذا ( من  ذا القرار، أو 10)

ً  م ا عاا العمل الجماعي إحال  ال زاع مباشنننرةً الى لج    لقرار مجلس  المراصننن  المشنننكل  وفقا

الو راء في  ذا الشننننننن ن، على أن يرفم مع اإلحال  محاضننننننر الم ا ع  ورأي االدارة وكاف  

 المسا داا الداعم . 

 (12المادة )

 إجراءات للوزارة اتخاذها أثناء نظر المنازعة الجماعية

 لسنننننن  ( 33)  رقم اتحادي بقانون للمرسننننننوم( من الالئح  الا فيذي  32مع مراعاة المادة رقم ) 

يجو  للو ارة في حال تبين لديها انننح  ادعاء العمال وفي أي مرحل  من المشنننار اليه،  2021

 اإلجراءاا الاالي :مراحل الم ا ع  الجماعي  اتراذ 

تسنننييل الضنننماناا المصنننرفي  وكذلك انننرف قيم  الا طي  الا مي ي  للعمال  دون الحاج   .1

 لموافق  ااحب العمل.

ال اء تصنننننناريح العمل دون الحاج  لموافق  انننننناحب العمل مع إصطار الجهاا المع ي   .2

 تعديل أوضاعهم.الساكمال إجراءاا إل اء االقاماا وتمكين العمال من م ادرة الدول  أو 

مرناطبن  الجهناا المع ين  إليقناع الحجز الاحفظي على الم شننننننن ة وبمنا يضننننننمن الوفناء  .3

 بمساحقاا العمال.

 وقف م ح تصاريح عمل جديدة للم ش ة لحين اناهاء الم ا ع . .4
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 (13المادة )

 أحكام عامة

المشار  2021لس    33( من الالئح  الا فيذي  للمرسوم بقانون رقم 34مع مراعاة المادة ) .1

إذا تبين للو ارة اصالل الم ش ة بحقوق بعض عمالها  اث اء نظر الشكاوى الفردي ، اليه أعاله , 

وكذا بالمدد الاي ترا ا م اسب ، جا  لها أن تقرر وقف م ح تصاريح عمل جديدة للم ش ة و

ذ اإلجراءاا او فرض الادابير اإلداري  الال م  حسب الحال  لاج ب أن يؤدي ال زاع اترا

 الفردي الى حدوث نزاع عمل جماعي يضر بالمصلح  العام .

من اح  ودق  المعلوماا والبياناا المقدم   -وعلى مسؤولياه- على ااحب العمل الايقن .2

 .للو ارة

 مباشرةً في حال وجود أي ت يير.يلازم ااحب العمل باحدي  بياناا الم ش ة  .3

 

 (14المادة )

يُصدر وكيل الو ارة لشؤون الموارد البشري  دليل اإلجراءاا وال ماذج المطلوب  لا فيذ أحكام 

  ذا القرار.

 (15المادة )

 . ذا القرار يُل ى كل نص أو حكم ياعارض أو يرالف أحكام

 (16المادة )

 . ادوره تاريخ من به ويعمل الرسمي  الجريدة في القرار  ذا يُ شر

 

 2022فبراير   4صدر بتاريخ : 

                                                                                                                   

                         د. عبد الرحمن عبد المنان العور                                                                                               

 وزير الموارد البشرية والتوطين

 




