قرار وزاري رقم (  ) 51لسنة 2022
بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكاالت التوظيف
وزير الموارد البشرية والتوطين:
 بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972في شأن اختصاصات الوزاراتوصالحيات الوزراء ،وتعديالته،
 وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )33لسنة  2021بشأن تنظيم عالقات العمــل، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )21لسنة  2020في شأن رسوم الخدمات والغراماتاالدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين،
 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة  2022في شأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانوناتحادي رقم ( )33لسنة  2021في شأن تنظيم عالقات العمل،
-

وعلى القرار الوزاري رقم ( )211لسنة  2020بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكاالت
التوظيف الخاصة،
قرر:
المادة ()1

تعتمد ذات التعريفات الواردة في المرسوم بقانون رقم  33لسنة  2021والئحته التنفيذية المشار
إليهما للتعريف بالمصطلحات الواردة في هذا القرار.

المادة ()2
مع مراعاة البند رقم ( )3من المادة رقم ( )6من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )33لسنة 2021
المشاااار اليه ،يحظر ممارساااة عي عمل من ععماك وكاالت التوظيف إال بنا لء على ترخيص بذل
تصدره الوزارة وفقا ل ألحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذا ل له.
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المادة ()3
شروط الترخيص
يتعين توافر الشروط الواردة في البند رقم ( )2من المادة رقم ( )9من الالئحة التنفيذية للمرسوم
بقانون للحصوك على ترخيص وكالة التوظيف ،باإلضافة إلى اآلتي- :
 .1عال يكون الشخص في المؤسسة الفردية طالبة الترخيص عو عي من الشركاء في الشخص
االعتباري طالب الترخيص من موظفي الوزارة عو قريب له من الدرجة الثانية ،او الزوج عو
إقرارا مكتوبا ل بذل .
الزوجة على ان يقدم الممثل القانوني للشخص االعتباري
ل
 .2عن يكون له مقر واضح العنوان مخصص لمزاولة ععماك الوكالة ،ويستثنى من ذل الحالة التي
تجيز فيها الوزارة لطالب الترخيص مزاولة نشاطه الكترونيا وفق ما يتم تحديده من اليات في
دليل اإلجراءات في هذا الشأن.
 .3عن يقدم الممثل القانوني للشخص االعتباري اقرارا ل مكتوبا ل يفيد علمه وموافقته على األنظمة
القانونية لممارسة ععماك الوكالة.
المادة ()4
الترخيص
 .1يصدر الترخيص لوكالة التوظيف بموافقة من الوزير او من يفوضه.
 .2يجدد الترخيص سنويا ل بعد سداد الرسم المقررة بشرط التأكد من استمرار توافر كافة الشروط
المطلوبة للترخيص.
 .3تعد الوكالة التي انتهى ترخيصها ولم تجدده خالك  30يوما ممارسة للنشاط بدون ترخيص وينطبق
عليها الغرامات المقررة قانونا.
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المادة ()5
فروع الوكالة
يجوز للوكالة فتح فروع لها في ذات االمارة المرخصة بها ،عو في عي إمارة عخرى حسب متطلبات
جهات الترخيص المحلية دون الحاجة للحصوك على موافقة الوزارة شريطة االلتزام بذات شروط
الترخيص الواردة في الالئحة التنفيذية وهذا القرار.

المادة ()6
التزامات الوكالة
يتعين على الوكالة االلتزام بأحكام المادة ( )9من الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي
رقم (  )33لسنة  2021المشار إليها باإلضافة اللتزامها بما يلي:
 .1عن تكون العقود التي تبرمها مع العامل عو صاحب العمل ومع المستخدم عو المستفيد مكتوبة،
وتحدد فيها التزامات كل طرف بدقة مع مراعاة بانه تطبق احكام المرسوم القانون والئحته
التنفيذية فيما لم يرد به نص في تل العقود.
 .2االحتفاظ لمدة ال تقل عن سنتين بسجالت خاصة بالعماك الذين جرى تشغيلهم بواسطة الوكالة،
بحيث تحتوي على التفاصيل المتعلقة بكل عامل وعماكن عمله وتفاصيل صاحب العمل او
المستفيد ،واألجر ونسخ العقود وغيرها من البيانات والمعلومات التي يحددها دليل االجراءات
على عن يتم تزويد الوزارة بكشوفات ربع سنوية بذل وفق االليات التي تحددها لذل .

المادة ()7
مسؤوليات وكالة التوسط
مع عدم االخالك بصالحيات الوزارة في عن تفرض على الوكالة عية اجراءات ادارية معموك بها
تتحمل وكالة التوسط مسؤولية إعادة العامل الى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقتها الخاصة،
كما تكون مسؤولة عما سببته للغير من عضرار بسبب ممارسة نشاطها ،إذا ثبت توافر حالة من
الحاالت اآلتية:
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 .1عدم التزام الوكالة بشروط االتفاق المبرم مع صاحب العمل عو المستفيد.
 .2عدم اجتياز العامل الفحص الطبي المقرر عو عدم لياقته البدنية للقيام بالعمل وفقا ل للتقارير
الطبية الرسمية عند االستقدام.
 .3عدم توافق مؤهالت العامل مع المؤهالت عو مستوى المهارة عو التخصص المطلوبة
الستخدامه عو المتفق عليه.
 .4ثبوت عدم قيام العامل بالتوقيع على نماذج العقود المعتمدة من قبل الوزارة.

المادة ()8
التزامات وكالة التوظيف المؤقت والتعهيد
مع االلتزام بضوابط ممارسة نشاط التوظيف المؤقت والتعهيد الواردة في البند رقم ( )4من المادة
( )9من الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( )33لسنة  2021المشار إليها ،فإن وكاالت
التوظيف المؤقت والتعهيد تلتزم عيضا ل باآلتي:
 .1القياااام فاااي كااال االحاااواك ،بتنفياااذ جمياااع االلتزاماااات المقاااررة قانوناااا ل علاااى عي صااااحب عمااال
تجااااه العامااال ،وال يجاااوز للوكالاااة تحااات عياااة صاااورة مااان الصاااور عن تتقااااعس عااان تنفياااذ
هاااذه االلتزاماااات بسااابب عااادم قياااام المساااتفيد بالوفااااء باالتفااااق المبااارم معهاااا وتكاااون هاااي
المسؤولة األولى ،في جميع االحواك ،عن تنفيذ هذه االلتزامات.
 .2تزويد العامل بنسخة من شروط االستخدام المتفق عليها مع المستفيد وبيان المهام المطلوب من
هذا العامل تنفيذها.
 .3تزويد المستفيد بالعماك طيلة المدد المتفق عليها ،وضمان المستوى المطلوب من المؤهالت
والمهارات المطلوبة.
 .4عدم تشغيل عو استقدام عي عامل يندرج تحت فئة األحداث غير المصرح لهم بالعمل طبقا
للتشريعات السارية في الدولة.
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 .5عدم الحصوك بشكل مباشر عو غير مباشر من العامل نفسه عو بالوساطة ،على عية مبالغ عو
عمواك عو حقوق عو مكتسبات تحت مسمى عمولة عو رسم عو غيرها وألي سبب كان ،وبأية
طريقة كانت ،وللوزارة إلزام الوكالة بتقديم تعهد بذل مع التزامها بأن ترد للعامل ما قد يكون
قد دفعه الى عية جهة عو شخص داخل الدولة عو خارجها تعاملت معه الوكالة في هذا الشأن.
 .6عدم ممارسة عملها لخدمة عي مستفيد لغايات تزويده بالعمالة عو استبداك العماك المستخدمين
من قبله بعماك آخرين إذا كان هذا المستفيد طرفا ل في منازعات عمالية جماعية ،عو كان قد صدر
قرار بوقف منشآته.
 .7عدم التعامل مع عي شخص ،عو مع عي وكالة عخرى داخل الدولة عو خارجها ،لغايات استقدام
العمالة او توظيفها بشكل مؤقت او بالتعهيد مالم يكن هذا الشخص او تل الوكالة مرخصة
بممارسة ذل العمل طبقا ل للتشريعات السارية في الدولة المصدرة للعمالة عو في دولة االمارات.
 .8عدم التصرف في الترخيص بأي طريقة كانت قبل الحصوك على موافقة الوزارة.
 .9االلتزام باإلجراءات المحددة في الدليل الذي يصدره وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية في
هذا الشأن.

المادة ()9
التزامات المستفيد
يلتزم المستفيد تجاه العامل باآلتي:
 .1تأمين كافة ظروف الصحة والسالمة المهنية للعامل وذل بما يتناسب مع طبيعة العمل
ومخاطر المهنة طبقا ل للتشريعات ذات العالقة.
 .2عدم تكليف العامل بأية ععماك عو خدمات تخرج عن اإلطار العام للعمل عو الخدمة التي
جرى االتفاق بشأنها مع الوكالة.
 .3عدم تشغيل العامل لساعات تزيد على الساعات المتفق عليها مع الوكالة إال وفقا ل ألحكام
وضوابط العمل اإلضافي المنصوص عليها في المرسوم بقانون والالئحة التنفيذية
والقرارات ذات الصلة وبعد موافقة الوكالة.
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 .4تزويد العامل بالتعليمات الخاصة بالمهام المطلوب منه عداؤها بشكل مكتوب ضمن إطار
العمل العام الذي اتفق عليه مع الوكالة.
 .5عن يعرض على العامل كشف الدوام الخاص به قبل إرساله الى الوكالة ويدون فيه عية
تحفظات يبديها العامل حوك مضمون الكشف.
 .6إبالغ الوزارة والوكالة فورا ل بأي حوادث عو إصابات عمل يتعرض لها العامل.
 .7الوفاء بكافة التزاماته الى الوكالة طالما كانت هذه االلتزامات بسبب توريد العمالة المتفق
عليها.
 .8عدم تشغيل العامل لدى عي طرف آخر.
 .9عية التزامات عخرى مقررة بموجب االنظمة القانونية على صاحب العمل.
المادة ()10
إجراءات وقف أو الغاء الترخيص
في حاك مخالفة عي من القواعد الواردة في المرسوم بقانون والئحته المشار اليهما او عي من احكام
هذا القرار يجوز وقف عو الغاء ترخيص الوكالة بشرط اتخاذ اإلجراءات التالية:
 .1إخطار الوكالة بقرار الوقف عو اإللغاء وفقا ل لوسائل االخطار المعموك بها في الوزارة مع بيان
سبب القرار
 .2تحصيل جميع الغرامات التي تكون مستحقه على الوكالة حتى تاريخ اإللغاء.
 .3إخطار سلطات ترخيص األنشطة االقتصادية في الحكومات المحلية (الدوائر االقتصادية
والبلديات) والجهات المعنية باإلقامة التخاذ إجراءاتها طبقا ل للقرار الصادر بالوقف عو اإللغاء
ومنها الغاء ما عصدرته هذه الجهات من رخص عو تصاريح عو عذون للوكالة.
 .4إلزام عصحاب الوكاالت الملغاة بتسوية عوضاع العاملين فيها خالك خمسة عشر يوما ل من
تاريخ االخطار بقرار الغاء الترخيص.
وفي جميع األحواك ،ال يجوز رد الضمان البنكي المشار اليه في الفقرة  2ب من المادة  9من
الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم  33لسنة  2021المشار اليه اال بعد استيفاء كافة االلتزامات
المستحقة على الوكالة.

6

المادة ()11
يصدر وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية دليل باإلجراءات تحدد فيها اإلجراءات التي يلزم
اتباعها إلصدار التراخيص ومتابعة نشاط الوكاالت وغيرها من اإلجراءات الالزمة لتنفيذ احكام
هذا القرار.
المادة ()12
يُلغى القرار الوزاري رقم ( )211لسنة  ،2020كما يلغى كل نص عو حكم يتعارض مع عحكام
هذا القرار.
المادة ()13
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر بتاريخ  7 :فبراير 2022

د .عبد الرحمن عبد المنان العور
وزير الموارد البشرية والتوطين
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