قرار وزاري رقم (  ) 46لسنة 2022
بشأن تصاريح ونماذج عروض وعقود العمل
وزير الموارد البشرية والتوطين:
-

بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1لسنن  1972في شنن ن اصاصنناانناا الو اراا
واالحياا الو راء وتعديالته؛

-

وعلى المرسننننننوو بقانون اتحادي رقم ( )29لسنننننن  2021في شنننننن ن دصوم واقاا ا

ان

والئحاه الا فيذي ،
-

وعلى المرسوو بقانون اتحادي رقم ( )33لس  2021في ش ن ت ظيم عالقاا العمل،

-

وعلى قرار اجلس الو راء رقم ( )21لسننننن  2020في شننننن ن رسنننننوو الردااا وال راااا
اإلداري في و ارة الموارد البشري والاوطين،

-

وعلى قرار اجلس الو راء رقم (  ) 1لس  2022في ش ن الالئح الا فيذي للمرسوو بقانون
اتحادي رقم (  )33لس  2021في ش ن ت ظيم عالقاا العمل،
قرر:
ِ

المادة ()1
نماذج عقود العمل
اعماالً ل ص المادة رقم (  ) 10ان الالئح الا فيذي للمرسوو بقانون رقم  33لس  2021المشار
اليها،
يام الاعاقد بين ااح العمل والعاال وفق نماذج عروض وعقود العمل المعامدة في نظاو الو ارة
والمدر

على اوقعها االلكاروني.
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المادة ()2
التزامات صاحب العمل بشأن عقود العمل
اع اراعاة اا ورد في المرسوو بقانون والئحاه الا فيذي على ااح العمل الذي يرغ باش يل
أي عاال االلازاو بالاالي:
 .1اسارداو نموذج العقد المعامد والمطابق لعرض العمل ع د طل

اادار الاصريح ،ويجو

اضاف ازايا أكثر للعاال في العقد عما ورد في عرض العمل وكذلك يجو اضاف االحق
للعقد بما ال ياعارض اع أحكاو المرسوو بقانون والئحاه الا فيذي .
 .2االحافاظ بعقد وعرض العمل للعاال بصورة رقمي أو ورقي ويام االحافاظ بها لمدة ال تقل
عن س اين ان تاريخ انهاء او اناهاء العالق العمالي .
 .3توعي العاال بحقوقه والازاااته الواردة في العقد.

المادة ()3
حاالت استثنائية إلصدار أو تجديد تصاريح العمل
ال يعابر ااح العمل اا صرا في تجديد او اادار تصريح العمل في أي ان الحاالا الاالي :
 .1حال العاال الذي غادر الدول واضننى عليه أكثر ان  6أشننهر صارج الدول أو اناهإ اقاااه
وهو صارج الدول واناهى تصريح عمله بعد تاريخ الم ادرة.
 .2حال العاال الذي اناهى تصنننننريح عمله بعد ابعادر ب ار أو حكم قضنننننائي أو قرار اداري ان
الجهاا المراصننننننن وذلك عن المدة ان تاريخ الاوقير أو تاريخ اإلبعاد أيهما أسننننننبق دون
غيرها ان المدد ا صرى.
 .3حال العاال الماوفى أو حال العاال المصاب بمرض اعد يم عه ان العمل.
 .4حال العاال الذي اناهى تصريح عمله أو أحالإ الو ارة شكوار الى المحكم وذلك عن المدة
ان تاريخ اإلحال دون غيرها ان ادد سابق على هذر اإلحال .
 .5حال العاال الذي غادر الدول في فاراا تسوي ا وضاع الاي تقررها الجهاا المراص .
 .6العاال المسجون أو الموقوف الذي اناهى ت صريح عمله أث اء سج ه او توقيفه وذلك عن ادة
السجن او الاوقير.
 .7حال وفاة انناح الم ش ن ة القائم وحدر على ادارتها ،وذلك لمدة ثالث اشننهر بحد اقصننى ان
تاريخ الوفاة حاى تعيين امثل قانوني إلدارة الم ش ة باتفاق الورث حس ا اوم .
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المادة ()4
وقف المنشآت غير الملتزمة
يننام وقننر ا ن ح صدانن تصنناريح العمننل الجدينندة للم ش ن ة ال يننر الازانن بسننداد غراانناا تنن صير
اانندار أو تجدينند تصنناريح العمننل المعمننوم بهننا فنني الننو ارة ،علننى أن يننام رفننع الوقننر فنني
حنننام سنننداد تلنننك ال رااننناا ،وفننني حنننام تننن صر سنننداد ال رااننناا كثنننر انننن أربعننن أشنننهر ينننام
وقنننر اننن ح تصننناريح عمنننل ديننندة لكافننن الم شنننكا الفرديننن أو الشنننركاا المملوكننن حصنننرا ً
لصاح الم ش ة المرالف اع اراعاة وحدة الشركاء.

المادة ()5
يُصدر وكيل الو ارة لشؤون الموارد البشري دليل اإل راءاا المطلوب لا فيذ أحكاو هذا القرار.

المادة ()6
يُل ى كل نص أو حكم ياعارض أو يرالر أحكاو هذا القرار.

المادة ()7
يُ شر هذا القرار في الجريدة الرسمي  ،ويعمل به ان تاريخ ادورر.

صدر بتاريخ  3:فبراير 2022

د .عبد الرحمن عبد المنان العور
وزير الموارد البشرية والتوطين
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