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الصفحة |2

 1مقدمة
 1.1الهدف من الوثيقة
تهدف هذه الوثيقة لشرح تفاصيل استخدام شاشات نظام تسوية الخالفات
العمالية وكيفية تطبيق القواعد لتسهيل التشغيل على المستخدمين.

 1.1نبذة عن دورة العمل
تبدا دورة عمل التسوية الودية العمالية مع بدء تقديم الدعوى من
خالل العميل والذي يقدم هذه الدعوى من خالل قنوات تقديم الخدمة
االلكترونية مثل البوابة الخدمية والتي يتم تسجليها ونقلها لنظام
التسوية الودية من خالل منصة التكامل الحالية بوزارة العمل.

الصفحة |3

 1تشغيل النظام وتسجيل الدخول
 .1فتح متصفح شبكة االنترنت
 .2كتابة العنوان الخاص ببوابة الخدمات

في المتصفح وتاكيد

االدخال بالضغط على ""Enter

 .3كتابة "اسم المستخدم" و "كلمة المرور" الخاصة بالمستخدم في
المكان المخصص لذلك والضغط على زر "دخول"

 .4سيقوم النظام بنقل المستخدم الى الصفحة الرئيسية

الصفحة |4

 3حاالت االستخدام الخاصة بالعامل
 3.1تقديم دعوى جديدة
 .1تسجيل الدخول إلى البوابة االلكترونية لخدمات الوزارة.
 .2إختيار بوابة

األفراد.

 .3اختيار رفع دعوى من قائمة خدمات التسوية الودية المتاحة في
شريط التنقل الجانبي.

 .4يقوم النظام بفتح شاشة نموذج الدعوى.

الصفحة |5

 .5تظهر بيانات المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول تلقائيا في
الجزء الخاص ببيانات المدعي.
.I

يمكن اختيار "صفة المدعي" = "وكيل" في حالة ان
المستخدم "وكيل عن المدعي" ،في هذه الحالة تظهر
بيانات المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول في بيانات
الوكيل ،ويقوم المستخدم بإدخال بيانات الوكالة
وبيانات المدعي.
 .iإلدخال بيانات الوكالة ،يقوم المستخدم بإدخال
رقم الوكالة ،ثم يقوم النظام باستكمال بيانات
الوكالة تلقائيا عن طريق التكامل مع انظمة
وزارة العدل.
 .iiإلدخال بيانات المدعي ،يقوم المستخدم بإدخال الرقم
التعريفي للهوية وتاريخ الميالد ثم يقوم النظام
باستكمال بيانات المدعي تلقائيا عن طريق التكامل
مع انظمة وزارة الداخلية.

 .6إختيار المنشأة المقام ضدها الدعوى من قائمة المنشآت ،ثم
يقوم النظام بعرض بيانات المنشأة تلقائيا عن طريق التكامل
مع انظمة وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
.I

يعرض النظام قائمة المنشآت التي سبق للعامل التسجيل بها
فقط.

.II

يمكن للمستخدم اختيار "منشأة اخرى" وادخال بيانات
المنشأة يدويا.

 .7ادخال بيانات العمل المطلوبة.
 .8الضغط على زر "التالي" في نهاية الشاشة

بعد استكمال

البيانات.

الصفحة |6

 .9يقوم النظام بنقل المستخدم إلى شاشة اختيار موضوعات الدعوى.

 .11اختيار "الفئة الرئيسية" و "الفئة الفرعية" لموضوع الدعوى
المراد اضافته والضغط على زر "اضافة"
.I
.II

يتم اظهار الموضوعات المتاحة للعامل فقط.
بعد اختيار الفئة الرئيسية ،يقوم النظام بإتاحة
اختيار الفئة الفرعية من قائمة الفئات الفرعية
التابعة للفئة الرئيسية الذي تم اختيارها.

 .11يقوم النظام بفتح شاشة منبثقة الستكمال بيانات موضوع
الدعوى.
.I

يتم عرض النص النظامي والشروط التابعة لكل موضوع
للدعوى لمعرفة الشروط واالحكام.

الصفحة |7

استكمال البيانات والضغط على زر "تقديم"

.11

 .11يقوم النظام بعرض ملخص بيانات الدعوى الذي تم ادخالها في
جدول "الطلبات"
.I
.II

يمكن للمستخدم اضافة اكثر من موضوع للدعوى.
يمكن للمستخدم عرض وتعديل البيانات التي تم ادخالها في
تفاصيل موضوع الدعوى بالضغط على الشكل "تحرير" الموجود
بجانب بيانات موضوع الدعوى.

.III

يمكن للمستخدم حذف موضوع الدعوى بعد االدخال بالضغط على
الشكل "حذف" بجانب بيانات موضوع الدعوى.

 .14الضغط على زر "التالي" في نهاية الشاشة بعد اإلنتهاء من
اضافة موضوعات الدعوى.

الصفحة |8

 .15يقوم النظام بنقل المستخدم إلى شاشة ارفاق المستندات
المطلوبة.
.I

تتغير المرفقات المطلوبة بحسب البيانات الذي تم
ادخالها في الخطوات السابقة.

 .16ارفاق المستندات المطلوبة بالضغط على زر "ارفاق ملف"
بجانب نوع المرفق المحدد واختيار الملف من جهاز الحاسب
االلي الخاص بالمستخدم.
.I

المرفقات يجب ان تحمل احدى االمتدادات التالية (،PDF
) PNG، TIF، JPEG،JPG

.II
.III

يجب ان ال يزيد حجم الملف الواحد عن  5ميغابايت )(5MB
ال يمكن ارفاق اكثر من ملف واحد لنفس المرفق.

 .17الضغط على زر "التالي" في نهاية الشاشة بعد اضافة المرفقات
المطلوبة.
 .11يقوم النظام بنقل المستخدم إلى شاشة اقرار الدعوى الغير
كيدية.

 .19الموافقة على القرار بالضغط على مربع االختيار "اقر
بالموافقة على الشروط واالحكام" بعد قراءة االقرار.
.I
.II

يظهر االقرار مترجم لعدة لغات.
يجب الموافقة على االقرار لالستمرار.

 .11الضغط على زر "التالي" في نهاية الشاشة.
الصفحة |9

 .11يقوم النظام بنقل المستخدم إلى شاشة "مراجعة الطلب"
لمراجعة البيانات قبل اعتماد الطلب.

 .11اعتماد الطلب بالضغط على زر "تقديم الدعوى"
.I

يتم اعتماد الدعوى وعرض رقم الدعوى االلكتروني كمرجع
لمقدم الطلب.

.II
.III

يتم ظهور اشعار بتسجيل الدعوى.
بعد اعتماد الطلب يقوم النظام بتحويل الطلب لمرحلة
مراجعة مكتب التسوية

ويتم اشعار المدعي بنتيجة

المراجعة في خالل  48ساعة من تقديم الطلب.

الصفحة |11

 3.1عرض تفاصيل الدعاوى الخاصة بالمستخدم
 .1تسجيل الدخول إلى البوابة االلكترونية لخدمات وزارة العمل
والتنمية اإلجتماعية.
 .2إختيار بوابة

األفراد.

 .1اختيار رابط قائمةالدعاوى الخاصة بي.

 .4يظهر للمستخدم قائمة الدعاوى الخاصة به.

الصفحة |11

 .5يقوم المستخدم بالنقر

على رقم الدعوى المرغوب فيها.

 .6يظهر للمستخدم تفاصيل الدعوى.

الصفحة |12

 4حاالت االستخدام الخاصة بالمنشأة
 4.1تقديم دعوى جديدة
 .1يقوم ممثل المنشأة بتسجيل الدخول إلى البوابة
االلكترونية لخدمات وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
 .2اختيار المنشأة الراغب في فتح دعوى لها.

 .3يقوم مقدم الطلب باختيار رفع دعوى من قائمة خدمات
التسوية الودية.

الصفحة |13

 .4يقوم النظام بنقل المستخدم إلى شاشة نموذج تسجيل الدعوى.

 .5تظهر بيانات منشأة تلقائيا في الجزء الخاص ببيانات
المدعي.
 .6استكمال البيانات المطلوبة.
 .7ادخال بيانات المدعى عليه (العامل)
.I

يقوم المستخدم بإدخال الرقم التعريفي للهوية وتاريخ
الميالد ثم يقوم النظام باستكمال بيانات المدعى عليه
تلقائيا عن طريق التكامل مع انظمة وزارة الداخلية.

.II

ال يسمح بستكمل الطلب في حالة عدم ثبوت العالقة
العمالية بين المنشأة والعامل – يتم التأكد من العالقة
العمالية من خالل التكامل مع قواعد بيانات وزارة العمل
والتنمية االجتماعية.

 .1ادخال بيانات العمل في المكان المخصص لها
 .9الضغط على زر "التالي" في نهاية الشاشة

بعد استكمال

البيانات
 .11يقوم النظام بنقل المستخدم إلى شاشة موضوعات الدعوى.

الصفحة |14

 .11اختيار "الفئة الرئيسية" و "الفئة الفرعية" لموضوع الدعوى
المراد اضافته والضغط على زر "اضافة"
.I

يتم اظهار الموضوعات المتاحة لصاحب العمل فقط.

.II

بعد اختيار الفئة الرئيسية ،يقوم النظام بإتاحة
اختيار الفئة الفرعية من قائمة الفئات الفرعية
التابعة للفئة الرئيسية الذي تم اختيارها.

 .11يقوم النظام بفتح شاشة منبثقة الستكمال بيانات موضوع
الدعوى.
 .Iيتم عرض النص النظامي والشروط التابعة لكل موضوع للدعوى
لمعرفة الشروط واالحكام.
 .11استكمال البيانات والضغط على زر "تقديم"

الصفحة |15

 .14يقوم النظام بعرض ملخص بيانات الدعوى الذي تم ادخالها في
جدول "الطلبات"
.I
.II

يمكن للمستخدم اضافة اكثر من موضوع للدعوى.
يمكن للمستخدم عرض وتعديل البيانات التي تم ادخالها في
تفاصيل موضوع الدعوى بالضغط على الشكل "تحرير" الموجود
بجانب بيانات موضوع الدعوى.

.III

يمكن للمستخدم حذف موضوع الدعوى بعد االدخال بالضغط على
الشكل "حذف" بجانب بيانات موضوع الدعوى.

 .15الضغط على زر "التالي" في نهاية الشاشة بعد اإلنتهاء من
اضافة موضوعات الدعوى.
 .16يقوم النظام بنقل المستخدم إلى شاشة ارفاق المستندات
المطلوبة.
 .Iتتغير المرفقات المطلوبة بحسب البيانات الذي تم
ادخالها في الخطوات السابقة.

 .17ارفاق المستندات المطلوبة بالضغط على زر "ارفاق ملف"
بجانب نوع المرفق المحدد واختيار الملف من جهاز الحاسب
االلي الخاص بالمستخدم.

الصفحة |16

 .Iالمرفقات يجب ان تحمل احدى االمتدادات التالية (،PDF
) PNG، TIF، JPEG،JPG
 .IIيجب ان ال يزيد حجم الملف الواحد عن  5ميغابايت )(5MB
 .IIIال يمكن ارفاق اكثر من ملف واحد لنفس المرفق.
 .11الضغط على زر "التالي" في نهاية الشاشة بعد اضافة المرفقات
المطلوبة.
 .19يقوم النظام بنقل المستخدم إلى شاشة اقرار الدعوى الغير
كيدية.

 .11الموافقة على القرار بالضغط على مربع االختيار "اقر
بالموافقة على الشروط واالحكام" بعد قراءة االقرار.
 .Iيظهر االقرار مترجم لعدة لغات.
 .IIيجب الموافقة على االقرار لالستمرار.
 .11الضغط على زر "التالي" في نهاية الشاشة.
 .11يقوم النظام بنقل المستخدم إلى شاشة "مراجعة الطلب"
لمراجعة البيانات قبل اعتماد الطلب.

الصفحة |17

 .11اعتماد الطلب بالضغط على زر "تقديم الدعوى"
 .Iيتم اعتماد الدعوى وعرض رقم الدعوى االلكتروني كمرجع
لمقدم الطلب.
 .IIيتم ظهور اشعار بتسجيل الدعوى.
 .IIIبعد اعتماد الطلب يقوم النظام بتحويل الطلب لمرحلة
مراجعة مكتب التسوية

ويتم اشعار المدعي بنتيجة

المراجعة في خالل  48ساعة من تقديم الطلب.

الصفحة |18

 4.1عرض تفاصيل الدعاوى الخاصة بالمستخدم
 .1يقوم ممثل المنشأة بتسجيل الدخول إلى البوابة االلكترونية
لخدمات وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
 .1اختيار اسم المنشأة.

 .1اختيار رابط قائمةالدعاوى الخاصة بي.

 .4يظهر للمستخدم قائمة الدعاوى الخاصة به.

الصفحة |19

 .5يقوم المستخدم بالنقر

على رقم الدعوى المرغوب فيها.

 .6يظهر للمستخدم تفاصيل الدعوى.
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