قرار مجلس الوزراء رقم ( )25لسنة 2010

في شأن تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في وزارة العمل
مجلس الوزراء:
 بعد االطالع على الدستور، بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1لسنة 1972م في شأن اختصاصات الو ازراتوصالحية الوزراء والقوانين المعدلة له،
 وعلى القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  1980في شأن تنظيم عالقات العمل ،والقوانينالمعدلة له،
 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )18لسنة  2005في شأن نقل الكفالة واعارة المكفولينوالرسوم المقررة لذلك،
 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )19لسنة  2005في شأن نظام الرسوم والضمانالمصرفي،
 -وبناء على ما عرضه وزير العمل ،وموافقة مجلس الوزراء،

قـرر:
المادة ()1
في تطبيق أحكام هذا النظام يقص ددد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل من،ما ،ما
لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولـــــــة:

اإلمارات العربية المتحدة

الــــــوزارة:

و ازرة العمل

الوزيــــــر :

وزير العمل
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صاحب العمـــل:

كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عامالً أو أكثر لقاء اجر م،ما
كان نوعه.

العامــــــل:

كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر م،ما كان نوعه في خدمة ص د د د د دداح
العمل وتحت إدارته أو إش د درافه ولو كان بعيداً عن نظري ،ويندر تحت
هذا المدلول الموظفون والمستخدمون الذين يعملون في خدمة صاح
العمل والخاضعون ألحكام هذا القرار.

المنشـــــــأة:

كل وحدة اقتص د د د د د ددادية فنية أو ص د د د د د ددناعية أو تجارية يعمل في،ا عمال
ت،دف إلى إنتا سد د د د د د ددلو أو تسد د د د د د ددويق،ا أو تقديم خدمات من أي نوع،
وخاضعة لقانون العمل المشار إليه والق اررات المنظمة له.

تصريح عمل داخلي:

أحد تص د دداريم العمل الداخلية والمنص د ددوص علي،ا في هذا القرا ،والذي
تمنحه و ازرة العمل ألحد المنشآت وفقاً ألحكام هذا القرار.

المادة ()2
ال يجوز لصاح

عمل استخدام عامل مواطن أو غير مواطن مقيم في الدولة ،وذلك في إحدى

المنشآت لديه ،إال بعد الحصول من الو ازرة على أحد تصاريم العمل الداخلية التالية:
 .1تصريح انتقال عامل:
وهو التصريم الذي يتم بموجبه انتقال العامل غير المواطن من والى منشأة مسجلة في الو ازرة.
 .2تصريح عمل مؤقت:
ٍ
بعمل تقتضي طبيعة تنفيذي أو
وهو التصريم الذي يتم بموجبه استخدام مواطن أو غير مواطن
إنجازي مدة ال تزيد على ستة أش،ر في إحدى المنشآت.
 .3تصريح عمل لبعض الوقت:
وهو التصريم الذي يتم بموجبه استخدام مواطن أو غير مواطن ٍ
بعمل تقل ساعات تنفيذي االعتيادية
عن ساعات عمل نظرائه العاملين لكل الوقت في نفس الوظيفة لدى إحدى المنشآت.
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 .4تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم:
وهو التصريم الذي يتم بموجبه استخدام من هم على إقامة ذوي،م للعمل في منشأة.
 .5تصريح عمل األحداث:
وهو التصريم الذي يتم بموجبه استخدام مواطن أو غير مواطن ممن أتم سن الخامسة عشرة ولم
يتجاوز سن الثامنة عشرة من العمر للعمل في منشأة.

المادة ()3
للوزير أن يصدر أية تصاريم عمل داخلية إضافة لما هو منصوص عليه في المادة ( )2من هذا
القرار.

المادة ()4
يص دددر الوزير ق ار اًر يحدد فيه فئات العمال والحاالت والش ددروط والضد دوابط التي يجوز في،ا إص دددار
تصد دريم عمل لغير المواطن دون التقيد بمض ددي مدة س ددتة اش دد،ر المعمول ب،ا على أن يراعى في
القرار المشار إليه أعالي االعتبارات التالية:
العمددل بدالت ازمداتده المقررة قدانونداً تجدداي العددامدل أو في

أ .الحدداالت التي يخددل في،ددا ص د د د د د د دداحد

الحاالت التي ال يكون في،ا العامل سبباً في إن،اء عالقة العمل.
 .حاجة سوق العمل في الدولة ألصحا

المؤهالت العالية والخبرات المتميزة والتخصصات

الفنية.
 .تحديد المدة الزمنية التي يج

أن يمض د ددي،ا العامل لدى ص د دداح

التي يجوز استثناؤها من هذا الشرط.

المادة ()5
يصدر الوزير الق اررات الالزمة لتنفيذ هذا القرار.
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العمل الس د ددابق والفئات

المادة ()6
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم ( )18لس د ددنة  2005المش د ددار إليه ،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام
هذا القرار أو يتعارض معه.

المادة ()7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،ويعمل به بعد ثالثة أش،ر من تاريخ نشري.

محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء

صدر عنا:

التاريخ 1 :رمضان  1431هـ.
الموافق 11 :اغسطس 2010م.
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