قرار مجلس الوزراء رقم ( )26لسنة 2010

في شأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون
تنظيم عالقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها
مجلس الوزراء:

-

بعد االطالع على الدستور،

-

وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسن  1972بش أأاخ ااتا أألا أألت الو احرات وا أأال لت

الوحراء ،والقوان خ المعدلة له،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )8لسن  ،1980في شأأاخ تن ال عال لت العمو ،والقوان خ

-

المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )18لسنننننن  2005في ش أ أ أ أ أ أأاخ ن لال نقو ال للة واعلر

-

الم ول خ والرسوال المقرر له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )19لسنننن  2005في ش أ أ أأاخ ن لال الرس أ أ أأوال وال أ أ أأملخ

-

الأأما أ أ أ أ أ أ أ أرفأأي ،وب أن أ أ أألء ع ألأأى م أ أ أأل عأأر أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأه وح أأر ال أع أم أ أ أأو ،وم أواف أق أ أ أأة م أ أل أ

الأأوحراء،

قــرر:

المادة ()1

 -1تُانف المنشآت الال عة أل لال القلنوخ االت لدي ر ال ( )8لسنة  ،1980المشلر إل ه
ثالث فئلت:
 .1ال ئة (األولى .)1

 .2ال ئة (الثلن ة  )2وتقسال هذه ال ئة إلى (أ) و(ب) و(ج).
 .3ال ئة (الثللثة .)3
 -2تال التان ف المشلر إل ه بللبند ( )1مخ هذه الملد  ،طبقل لمدى التحاال المنشآت
بللتشر علت والن ال القلنون ة ،والمعل ر الوارد في هذا القرار ،ومنهل على و ه

الااوص مل اتي:
أ-التق د بتعدد الثقلفلت وفقل لمل نص عل ه القرار الالدر مخ وح ر العمو في هذا الشاخ.

1

ب -االلتحاال بسداد األ ور في مواع دهل الم دد لنونل أو ات ل ل وطبقل لإل راءات المقرر .
ج -توف ر س خ عمللي وفقل للمعل ر واالشتراطلت المعتمد والمقرر في هذا الشاخ.

د -االلتحاال بنسب التوط خ الم دد مخ ال هلت المعن ة.
هأ -التحاال المنشآت الاغ ر والمتوسطة المدعومة مخ مؤسسلت دعال مشلر ع الشبلب بللقلنوخ
وس لسلت الوحار .

و -أ ة معل ر وشروط و وابط أارى ومدد ادرهل وح ر العمو.

المادة ()2

مع مراعل مل تنص عل ه الملد ( )4مخ هذا القرار ،تُانف منشآت وارب الا د للمواطن خ في
ال ئة (األولى .)1

المادة ()3

مع مراعل مل تنص عل ه الملدتلخ ( )2و( )4مخ هذا القرار ،تُانف المنشآت التي ال ح د عدد
العلمل خ بهل على ثالثة عملو في ال ئة (الثلن ة  /2ب).

المادة ()4

وح نقو المنشآت مخ فئة إلى أارى ومخ مستوى إلى آار وفقل للمعل ر المناوص عل هل في
الملد ( )1مخ هذا القرار.

المادة ()5
تلتحال المنشآت الال عة لقلنوخ العمو بسداد

ملخ مارفي بو استقداال العلمو وفقل لآلتي:

 -1المنشا المان ة في ال ئة (الثلن ة /2أ) :ثالثة آالف درهال عخ و علمو وب د أ اى مل وخ
وناف.

 -2المنشا المان ة في ال ئة (الثلن ة /2ب) :ثالثة آالف درهال عخ و علمو وب د أ اى
ثالثة مال خ درهال.

 -3المنشا المان ة في ال ئة (الثلن ة /2ج) :ثالثة آالف درهال عخ و علمو وب د أ اى

امسة مال خ درهال.

 -4المنشا المان ة في ال ئة (الثللثة  :)3ثالثة آالف درهال عخ و علمو وب د أ اى عشر

مال خ درهال.
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المادة ()6
تُستثنى مخ سداد ال ملخ المارفي ،المناوص عل ه بللملد ( )5مخ هذا القرار ،ال هلت
اآلت ة:
المنشآت المان ة في ال ئة (األولى  )1مخ هذا القرار.

.1

المشروعلت الانلع ة المراص لهل برااة انلع ة الدر عخ وحار اال تالد والتي

.2

لهل األولو ة في ال اوو على الم اح ل واإلع لءات بمو ب القلنوخ االت لدي ر ال ( )1لسنة
 1979في شاخ تن ال شئوخ الانلعة.

 .3الشر لت أو المؤسسلت التي تؤسسهل أو تسلهال في مل تهل
الم ل ة.

ومة االت لد أو ال وملت

.4

ال مع لت ذات الن ع العلال وال مع لت التعلون ة والمؤسسلت األهل ة الوطن ة التي تعمو

.5

أ ة منشا أارى تنطبق عل هل القواعد وال وابط والمعل ر التي قررهل وح ر العمو

ت ت إشراف وحار الشئوخ اال تملع ة.
بللتنس ق مع وح ر الملل ة.

المادة ()7

تال تقد ال ال ملخ المارفي عخ طر ق أ د المالرف العلملة بللدولة ،على أخ

وخ سلري

الم عوو ابتداء مخ تلر خ إاداره ولمد علال وا د ،و دفع بنلء على طلب وحار العمو دوخ أي

اعتراض ،ودوخ الر وع إلى مقدمه مل

دد تلقلئ ل ب ث بقى سلر ل وت ت طلب الوحار وذلك

وفقل للنموذج الذي تعده الوحار في هذا الشاخ.

وح للمارف رد أو تا ض مة ال ملخ إال بمو ب اطلب رسمي معتمد الدر عخ

وال

الوحار .
ال

المادة ()8

وح للوحار تس و ال ملخ المارفي ،أو استقطلع أ ة مبللغ منه وأداؤهل للعلمو إال في ال لالت

اآلت ة:

 .1سداد ن قلت عود العلمو إلى موطنه أو إلى الم لخ المت ق عل ه مع ال ب العمو.

 .2سداد المبللغ التي قر ال ب العمو أو مخ مثله أملال دائر العمو الماتاة بلست قلق
العلمو لهل.
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 .3ادور

العلمو.

ال

لئي مخ أي مخ م ل ال دولة اإلملرات العرب ة المت د بللوفلء ب قوق

 .4وفي للة تس و ال ملخ المارفي ،لتحال ال ب العمو بسداد المبللغ الالحمة الست ملو
مة ال ملخ المارفي المترتب عل ه.

المادة ()9

وح لال ب العمو أخ سترد ال ملخ المارفي أو حء منه في ال لالت اآلت ة:
 .1إلغلء بطل ة العلمو وتس ره مع تقد ال مستند الااال.

 .2وفل العلمو وتقد ال المستندات الدالة على ذلك مع تقد ال مستند الااال.
 .3عند الموافقة على انتقلو العلمو إلى ال ب عمو آار.

 .4أ ة للة مخ ال لالت األارى التي قدال ف هل ال ب العمو مستند الااال.

المادة ()10

ُادر وح ر العمو الق اررات الالحمة لتن ذ هذا القرار.

المادة ()11

الوحراء ر ال ( )19لسنة  2005في شاخ ن لال الرسوال وال ملخ المارفي ،وذلك

ُ لغى رار م ل
بلستثنلء مل ورد به بشاخ رسوال الترا ص لدور ال

لنة.

المادة ()12

اعتبلر مخ األوو مخ نل ر 2011ال:
ا
نشر هذا القرار في ال ر د الرسم ة ،و عمو به

محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
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