قرار وزاري رقم ( )307لسنة 2003م
بشأن منازعات العمل الجماعية
بتاريخ 2003/5/31
وزير العمل والشئون االجتماعية:
* بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1لس ن ن ننن  1972في ش ن ن ننان ا ت ن ن ننا ن ن ننا
الو از ار

و الحيا

الوزراء والقوانين المعدل له.

* وعلى القانون االتحادي رقم ( )8لس ننن  1980في ش ننان تن يم عالقا

العما والقوانين

المعدل له.
* وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )11لس ن ن ن ن ن ن ننن  1982في شن ن ن ن ن ن ن نان تن يم إجراءا
منازعا

حنا

العما الجماعي .

* وعلى القرار الوزاري رقم ( )1/48لسن ن ننن  1980بشن ن ننان تشن ن ننييا لجان التوفي لتسن ن ننوي
المنازعا

الجماعي .

* وبناء على ما عرضه وييا الو ازرة لقطاع العما.
* ولل الح العام.

قرر ما يلي:
مادة أولى
منازع العما الجماعي هي يا الف بين

ن ن نناحو عما وعمال يت ن ن ننا موضن ن ننوعه بم ن ن ننلح

مشتري لجميع العماا أو لفري منهم في منشاة أو مهن أو حرف أو قطاع معين.

مادة ثانية
يجو على العماا وأ حاو العما حا منازعاتهم الجماعي بالتفاوض المباشر فالوساط فالتوفي
فالتحييم وفقاً لإلجراءا

المن وص عليها في هذا القرار.

مادة ثالثة
1

يجو على

ن ن نناحو العما إ طار دامرة العما الم ت ن ن ن ن فور وقوع نزاع عمالي يتابياً وذل في

نفس يوم وقوعنه فناذا اسن ن ن ن ن ن ننتحناا ذلن وجنو إبالب الندامرة المنذيورة بنالنزاع في يوم العمنا التنالي
مباشرة وال يجوز التوقف عن العما أو إغال المنشاة بالم الف ألحيام هذه المادة.

مادة رابعة
إذا لم تتم تس ننوي النزاع من الا التفاوض المباش ننر بين الطرفين الا أس ننبوع من تاري نش ننومه
يحد أق ننى يجوز ألي طرف طلو وس نناط مدير دامرة العما الم ت ن ن لتس ننويته يما يجو على
مدير الدامرة من تلقاء نفسن ن ن ن ن ننه أن يسن ن ن ن ن ننتدعي أطراف النزاع للماوا أمامه وأن يباشن ن ن ن ن ننر ا جراءا
الضروري للوساط لحا النزاع.

مادة خامسة
إذا يان سننبو النزاع هو عدم سننداد األجور المسننتحق للعاملين أو م الف واجبا

نناحو العما

أو العماا التي يفرض ن ننها القانون االتحادي رقم ( )8لس ن ننن  1980المش ن ننار إليه أو لوامحه التنفيذي
القانوني الالزم لضمان تنفيذ أحيام القانون.

فيجو على مدير دامرة العما أن يت ذ ا جراءا

مادة سادسة
مع مراعاة ما نص عليه في المادة ال امسن ن ن أعاله إذا لم تتم تس ن ننوي النزاع الا عش ن نرة أيام من
تاري نشن ن ننومه وجو على مدير دامرة العما أن يحيا النزاع إلى لجن التوفي الم ت ن ن ن للب

فيه

مع إ طار الطرفين يتاب بذل .

مادة سابعة
إذا تم

تسن ن ننوي النزاع عن طري الوسن ن نناط وجو على مدير دامرة العما أن يحرر محض ن ن ن اًر من

االث نس ن بالمسنناما التي تم االتفا عليها ويقوم بتوقيعها يا من مدير الدامرة والعماا و نناحو
العما ويسري ذل االتفا للمدة التي يتف عليها الطرفان بشرط أال تقا عن سنتين.

التوفيـــق
مادة ثامنة
2

يجو على مدير دامرة العما الم ت ن ن ن ن ن ن ن فور إبالغه بوقوع نزاع عمالي أن يعقد برماس ن ن ن ن ن ننته لجن
للتوفي يتم تشييلها على النحو التالي:
 -1مدير دامرة العما.

رميساً

 -2أحد أعضاء الغرف التجاري في المنطق

عضواً

أو أي مماا آ ر ي تاره

احو العما

طرف النزاع
عضواً

 -3أحد أعضاء جمعي التنسي للجمعيا
المهني في المنطق أو أي مماا آ ر
ي تاره العماا طرف النزاع.
 -4أحد الباحاين القانونيين مقر اًر ونا حاً دون أن ييون له

و معدود.

مادة تاسعة
يجو على

ن ن ن نناحو العما والعماا طرفي النزاع أن يرشن ن ن ننحوا مماالً ينوو عنهم لعضن ن ن ننوي لجن

التوفي متى ما طلو مدير دامرة العما ذل .

مادة عاشرة
ت تص لجن التوفي بتسن ن ن ن ن ن ننوي المنازع الجماعي التي تحاا لها من مدير دامرة العما وتطب
ا جراءا

والقواعد المن ننوص عليها في القانون رقم ( )8لس ننن  1980وقرار مجلس الوزراء رقم

( )11لسن  1982المشار إليهما.

مادة حادي عشر
لرميس اللجن اسن ننتدعاء من يراه من العماا أو األش ن ن اص طرف النزاع أو الم ت ن ننين ومناقشن ننته
أمام اللجن يما يجوز للجن طلو ا طالع على األو ار والمس ن ن ننتندا

والس ن ن ننجال

وس ن ن ننامر األدل

والزام حامزها بتقديمها ود وا المنش ن ن ن ن ن ن نناة جراء التحقي المطلوو وات اذ ما تراه من ا جراءا
للف ا في النزاع.
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مادة ثاني عشر
يتولى مدير إدارة عالقا

العما بديواني الو ازرة بابو بي أو دبي يا في دامرة ا ت ننا ننه رماسن ن

لجن التوفي في أي من الحاال

اآلتي :

أ -إذا وقع مقر العما ألطراف النزاع في ا ت اص أيار من دامرة عما.
و -في أي حال أ رى يطلو فيها الوييا الم تص ذل .

مادة ثالث عشر
دون المس ن ن نناس باحيام قرار مجلس الوزراء رقم ( )11لس ن ن ننن 1982م المش ن ن ننار إليه إذا لم ي د قرار
لجنن التوفي إلى حننا النزاع جنناز ألي طلننو إحننالن النزاع للتحييم الا االاين يومناً من تنناري
دوره يما يجوز لدامرة العما الم ت

أن تحيا النزاع للتحييم من تلقاء نفسها.

مادة رابع عشر
ال يجوز التوقف عن العما أو إغال المنشاة بسبو نزاع عمالي قبا استنفاذ سبا واجراءا
المنازعا

جا

الجماعي المن وص عليها في هذا القرار.

مادة خامس عشر
إذا وقع نزاع عمالي بس ننبو انتها

نناحو العما أو العماا لبنود االتفاقي الناتج عن الوس نناط

أو التوفي فيجو على دامرة العما أن تت ذ ا جراءا

القانوني الض ن ن ننروري لض ن ن ننمان تنفيذ أحيام

القانون ولوامحه التنفيذي .

مادة سادس عشر
يعتبر متســــببا في النزاج الجماعي ومســــئوال وفق القوانين الســــارية في الدولة على المســــتو
االتحادي والمحلي:
 -يا من الف ن ن ن ناً

ن ن نريحاً من ن ن ننوص القانون ولوامحه التنفيذي إذا نش ن ننو النزاع

بسبو تل الم الف .
 -يا من أ ا باتفا ناتج عن الوساط أو التوفي .
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 -يا من لم يس ننتجو ألي طلو أو أمر اس ننتدعاء

ننادر من مدير دامرة العما أو لجن

التوفي .
 يا من ال يلتزم بقرار لجن التوفي رغم موافقته على قبوا قرارها يتاب . يا من ال يلتزم بقرار لجن التوفي بعد أن ي ننبح نهامياً حتى وان لم يواف على قبولهيتاب .
 يا من ال يلتزم بقرار لجن التحييم العليا. -يا من ال ي الف ا جراءا

المن وص عليها لتنفيذ ق ار ار لجان التوفي والتحييم.

مادة سابع عشر
تطب العقوبا

المن وص عليها في القانون االتحادي رقم ( )8لسن  1980المشار إليه ولوامحه

التنفيذي في ش ن ن ننان الم الفا

لهذا القرار با ض ن ن نناف للعقوبا

التي تنص عليها القوانين االتحادي

والمحلي الساري بالدول .

مادة ثامن عشر
يلغى القرار الوزاري رقم ( )1/48لسن  1980المشار إليه.

مادة تاسع عشر
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ويعما به بعد االاين يوماً من تاري نشره.

مطر حميد الطاير
وزير العمل والشئون االجتماعية
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