قرار وزاري رقم (  ) 43لسنة 2022
بشأن نظام حماية األجور
وزير الموارد البشرية والتوطين:
-

بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1ل سنة  ،1972في شأن اخت صا صات الوزارات
وصالحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له؛

-

وعلى المرسوووو بقانون االتحادي رقم ( )33لسووونة  2021في شوووأن تن يم عالقات العم

و

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 1لسووووونة  2022في شوووووأن الاللحة التن يلمة للمرسوووووو بقانون
اتحادي رقم (  )33لسنة  2021في شأن تن يم عالقات العم
-

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )21لسنة  2020بشأن رسو الخدمات التي تقدمها وزارة
الموارد البشرمة والتوطين ،واي قرارات جدمدة

 وعلى القرار الوزاري رقم ( )739لسنة  ،2016في شأن حمامة األجورقُ ِرر:
المادة ()1
 .1تن يلا ألحكا المادة  16من الاللحة التن يلمة للمرسو بقانون اتحادي رقم  33لسنة  2021المشار
اليه ،متعين على جميع المنشووووووست المسووووووجلة لدد الوزارة ،سووووووداد اجور العاملين لدمها في تارم
اسووووووتحقاقها من خال ن ا حمامة األجور المعتمد لدد الوزارة ،او امة ان مة اخرد تقرر في هلا
الشأن ،ومكون اجر العام مستحقا ً بدءا ً من اليو األو من الشهر التالي النتهاء المدة المحدد على
ا سا سها األجر في عقد العم  ،وإذا لم تكن هله المدة محددة في عقد العم متعين سداد اجر العام
مرة على األق ك شهر.
متأخرا في سداد األجر إذا لم مقم بسداده خال الخمسة عشرة موما ً األولى من
 .2معتبر صاحب العم
ً
تارم االستحقاق ،ما لم مكن منصوصا ً في عقد العم على مدة اق .
 .3على جميع المنشست تقدمم كافة ما مطلب منها إلثبات سداد اجور عمالها.
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المادة ()2
في حالة عد سداد اجور العما في المنشأة من تارم االستحقاق ،متم اتخاذ اإلجراءات التالية:
التوقيت

االجراء

حجم المنشأة

 متم متابعة المنشأة إلكترونيا ً لضمان التزامها بسداد
 .1في تارم االستحقاق
 .2في اليو الثالث واليو
العاشر من بعد تارم

اجور العاملين لدمها.

كافة المنشست

وذلك للقيا بسداد األجر.

االستحقاق
كافة المنشست
 .3في اليو السابع عشر

موقف منح تصارمح العم الجدمدة للمنشأة مع اشعار
ُ 
صاحب المنشأة عن سبب الوقف.
 متم إدراج المنشأة غير الملتزمة بسداد األجور في

من بعد تارم
االستحقاق

 إرسا

إشعارات وتنبيهات للمنشأة غير الملتزمة

المنشأة التي معم لدمها

من ومة الرصد والت تيش االلكتروني وكللك في

 50عام فأكثر

جدو الزمارات الت تيشية ،حيث مقو الم تش بتن يل
زمارة ت تيشية للمنشأة ،وكللك انلارها وفق األصو .

المنشأة التي معم لدمها
 .4من بعد شهر من
تارم االستحقاق

( 500عام فأكثر)
والمنشست ذات
الخطورة العالية وفق
تصنيف الوزارة

 متم إبالغ النيابة العامة المعنية وتحوم بياناتها لجهات
االختصاص على المستود االتحادي والمحلي التخاذ
ال رق

اإلجراءات القانونية ،ومتابعتها من قب
المختصة بالوزارة.

 متم إبالغ النيابة العامة المعنية وتحوم بياناتها لجهات
 .5من بعد شهر ونص
من تارم االستحقاق

المنشأة التي معم لدمها
(من  50حتي )499
عام

االختصاص على المستود االتحادي والمحلي التخاذ
ال رق

اإلجراءات القانونية ومتابعتها من قب
المختصة بالوزارة.
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 مع االستمرار في وقف منح خدمة تصارمح العم
 .6من بعد شهرمن من
تارم االستحقاق

كافة المنشست

موقف منح تصارمح عم
الجدمدة للمنشأة المخال ةُ ،
جدمدة لكافة المنشست ال ردمة او الشركات المملوكة
حصرا ً لصاحب المنشأة المخال ة مع مراعاة وحدة
الشركاء
 متم إدراج المنشأة غير الملتزمة بسداد األجور في
من ومة الرصد والت تيش االلكتروني وكللك في

 .7في حالة تكرار المنشأة
المخال ة او تراكم اكثر

كافة المنشست

من مخال ة

جدو الزمارات الت تيشية واتخاذ اإلجراءات االتية:
 فرض غرامة إدارمة وفق قرار مجلس الوزراء رقم
 21لسنة  2020المشار إليه.
 تحوم فئة المنشأة إلى ال ئة الثالثة.
 متم ارسا إشعار إلكتروني للمنشأة.
 مستمر وقف خدمة منح تصارمح العم الجدمدة.
 متم وقف تجدمد تصرمح عم العام اللي لم مستلم
اجره مالم متم تعدم وضعه وفق االصو
 اذا استمر عد سداد األجر ،متم تن يل زمارة ت تيشية

 .8في حالة عد سداد
اجر احد العما ألكثر
من ثالث اشهر متصلة

كافة المنشست

للمنشأة بعد  6اشهر من تارم عد السداد للتأكد من
وجود عالقة العم  ،وفي حا عد وجود عالقة
العم فعلية متم إحالة المنشأة المخال ة إلى النيابة
العامة ومتم فرض الغرامة اإلدارمة ،وفق قرار مجلس
الوزراء رقم  21لسنة  2020المشار إليه والتنسيق
مع الجهات المعنية األخرد بشأن فرض الغرامات
من طرفها وفق األصو .
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المادة ()3
دون المساس باستحقاق كافة العما ألجورهم المت ق عليها،
.1

تعتبر المنشأة ملتزمة بسداد األجور في حا تم تحوم اجور اكثر من نسبة ) (90%من
مجموع العما الكلي المستحقين لسداد اجورهم وفقا لكافة انماط العم .

.2

ومعتبر العام مستلم لألجر في حا استالمه ما نسبته ) (80%فأكثر من قيمة األجر ال ُمسج
له في عقد العم في حا وجود استقطاعات قانونية ،على ان متم إثبات االستقطاعات في حا
الطلب.

.3

االلتزا الجزلي :تعتبر المنشأة ملتزمة جزليا في حا تم تحوم اجور ما نسبته (  %80الى
 )%90من مجموع العما الكلي المستحقين لسداد اجورهم وفقا لكافة انماط العم  .وفي هله
الحالة تعطى المنشأة الملتزمة جزليا مهلة إضافية مدتها شهر (مع ارسا التنبيه واالشعارات
الواردة في البندمن  )2 & 1و قب تطبيق البند  3من الجدو الوارد في المادة  2اعاله.

المادة ()4
في حا منح العام إجازة بدون اجر ،ملتز صووووووواحب العم

بإشووووووعار الوزارة وفق اآلليات

و القنوات المعتمدة لدمها مع تحدمد مدة االجازة بدون اجر.
المادة ()5
مستثنى العما الملكورمن ادناه من اجراءات االلتزا بن ا حمامة األجور:
 .1العام اللي لدمه شكود عمالية متعلقة باألجر محالة للقضاء.
 .2العام اللي قُيد بحقه بالغ انقطاع عن العم .
 .3العام الجدمد خال فترة ( )30مو من استحقاق االجر
 .4العام المجاز إجازة بدون اجر خال مدة االجازة تلك مع تقدمم االثباتات المطلوبة من
الوزارة وفق األصو
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المادة ()6
تستثنى المنشست التي تمارس األنشطة الملكورة ادناه من ن ا حمامة األجور هي:
 .1قوارب الصيد المملوكة ألفراد مواطنين.
 .2سيارات األجرة العمومية المملوكة ألفراد مواطنين.
 .3البنوك والمصارف.
 .4دور العبادة.
المادة ()7
مُصدر وكي الوزارة لشؤون الموارد البشرمة دلي اإلجراءات المطلوبة لتن يل احكا هلا القرار.
المادة ()8
ملغى القرار الوزاري رقم  739لسنة  2016المشار اليه ،كما تلغى كافة االحكا التي تتعارض
واحكا هلا القرار.
المادة ()9
تمنح المنشست مهلة ثالثة اشهر لتوفيق اوضاعها مع احكا هلا القرار.
المادة ()10
مُنشر هلا القرار في الجرمدة الرسمية ومعم به من تارم

صدوره.

د .عبد الرحمن عبد المنان العور
وزير الموارد البشرية والتوطين

صدر بتاريخ 3 :فبراير 2022
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