قرارإداري رقم ( )24لسنة 2022
بشأن دليل اجراءات
لجنة التظلمات من القرارات الصادرة من وزارة املوارد البشرية والتوطين
وكيل الوزارة لشؤون املوارد البشرية:
 بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراءوالقوانين املعدلة له،
 وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )33لسنة 2021م بشأن تنظيم عالقات العمل ،والئحته التنفيذية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )25لسنة 2016م ،والقرار الوزاري رقم ( )33لسنة 2022م في شأن الهيكلالتنظيمي لوزارة املوارد البشرية والتوطين،
 وعلى القرار الوزاري رقم ( )45لسنة 2022م بشأن تشكيل لجنة التظلمات من القرارات الصادرة من وزارةاملوارد البشرية والتوطين،
 وعلى القرار اإلداري رقم ( )5لسنة  2022بشأن دليل إجراءات لجنة التظلمات من القرارات الصادرة منوزارة املوارد البشرية والتوطين.
ً
وبناء على ما تفتضيه مصلحة العمل.
قرر:
املادة ()1
على اإلدارات املعنية بموجب القرارات الصادرة عن لجنة التظلمات املشار اليها أعاله اتخاذ اإلجراءات التالية:
 .1تصويب القرار املتظلم منه خالل ( )3أيام عمل من تاريخ اخطارها بقرار اللجنة.
 .2رصد فرص التحسين بناء على قرارات التصويب الصادر عن اللجنة بما يحد من حاالت التظلم من قرارات
الوزارة.
 .3حصر حاالت التظلم اإلضافية الواردة للوزارة وتحديث قائمة أنواع التظلمات وفقا للدليل امللحق بهذا
القرار.
املادة ()2
يعمل بالنماذج اإللكترونية املعدة في أنظمة الوزارة ،كما يعتمد دليل اإلجراءات املرفق بهذا القرار.

املادة ()3
يلغى القرار اإلداري رقم ( )5لسنة  2022املشار اليه ،كما يلغى أي حكم يتعارض أو يخالف ما جاء بهذا القرار .

املادة ()4
على الجهات املعنية تنفيذ ما ورد في دليل اإلجراءات املرفق ويعمل به من تاريخ صدوره ،كل فيما يخصه.

خليل إبراهيم الخوري
وكيل الوزارة لشؤون املوارد البشرية باإلنابة

تاري خ2022 / 4 /8 :
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معلومات الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

اإلجراءات

خدمة إلكترونية الستقبال التظلمات من صاحب العمل  /العامل على القرارات الصادرة من الوزارة.
املوقع االلكتروني للوزارة ،التطبيق الذكي للوزارة ،مركز االتصال 80060
.1
.2
.3
.4
.5

تقديم الطلب عبر إحدى قنوات تقديم الطلب.
التأكد من استيفاء الشروط واملستندات الداعمة.
في حالة النواقص يتم إشعار مقدم الطلب بالنواقص ليتم استكمالها.
في حال استيفاء الشروط واملستندات تتم املوافقة على الطلب.
يمكن للمتعامل متابعة طلبه بالدخول من موقع الوزارة)  ( www.mohre.gov.aeخدمات االستعالم أو التطبيق
الذكي او مركز االتصال

تقديم الطلب عبر إحدى قنوات تقديم الخدمة بشأن أنواع الطلبات التالية:
 .1التظلم من الغرامات اإلدارية.
 قيام املنشأة بالتوطين الصوري قيام املنشأة بتوقيـع ّالعمال على مستندات صورية تفيد باستالمهم ملستحقاتهم أو إدخال بيانات غير صحيحة
في نظام حماية األجور لغايات التهرب أو التحايل على أحكام النظام.
 عدم مطابقة السكن للمعايير املعتمدة لدى الوزارة في هذا الشأن. عدم سداد االجر املستحق للعامل من خالل نظام حماية األجور خالل املدد التي يصدر بشأنها قرار من الوزير تحميل العامل نفقات رسوم االستقدام واالستخدام ّاملقررة في الوزارة أو الخصم من أجره دون سند قانوني.
 عدم التقيد باإلجراءات ّاملقررة بشأن تشغيل أو إنهاء خدمة املواطنين.
 عدم تجاوب املنشأة مع استدعاءات الوزارة املتكررة ،في الحاالت التي ّيحددها الوزير ،ووفق اإلجراءات التي
يصدرها بهذا الشأن.

خطوات تقديم الخدمة

 عدم التقيد بشأن االجراءات إلنهاء او تشغيل مواطن تقديم بالغ كيدي أو صوري بشأن انقطاع العامل عن العمل عدم االلتزام بأحكام القرارات الوزارية الصادرة بشأن حظر العمل وقت الظهيرة. تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة للحصول على خدمة أو منفعة. عدم االلتزام بشروط وظروف العمل الواردة في القانون االتحادي رقم ( )8لسنة 1980 عدم إبالغ الوزارة عن إصابات العمل أو املرض املنهي أو وفاة العامل ،وفق أحكام القانون االتحادي رقم ()8لسنة 1980
 ممارسة نشاط وكالة التوسط أو وكالة التوظيف املؤقت دون اتباع االجراءات املقررة في ذلك الشأن وفقالقرارات الوزارية املنظمة لذلك.
 استخدام أجنبي بدون استخراج تصريح عمل له ،أو عدم تشغيل األجنبي الذي صدر له تصريح عمل أو تركهيعمل لدى الغير دون االلتزام بالشروط وتسوية أوضاعه.
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 .2مكاتب االستقدام ،نوع التظلم :طلب تظلم على مخالفة صادرة
 .3التظلم من نوع االعفاء للحاالت املذكورة ادناه :
املستندات املطلوبة

الحاالت

ً
ً
إذا كانت حصص أو أسهم املنشأة مملوكة كليا أو جزئيا
شهادة من مكتب أسر الشهداء.
من أحد شهداء الوطن أثناء واقعة استشهاده.

إذا انتقلت حصص أو أسهم املنشأة املحددة في البند
( )1من هذه املادة إلى واحد أو أكثر من أقارب الدرجة
تاريخ -1 .شهادة من مكتب أسر الشهداء
األولى لشهيد الوطن خالل مدة ال تتجاوز سنة من 1
االستشهاد.
 -2 .2شهادة اثبات قرابة الدرجة األولى لشهيد الوطن
ً
إذا كانت حصص أو أسهم املنشأة مملوكة كليا لواحد
أو أكثر من أقارب الدرجة األولى لشهيد الوطن أثناء
واقعة االستشهاد.
إذا كانت املنشأة تزاول نشاط صيد األسماك بقوارب
ترخيص قارب صيد
الصيد (التقليدية).
إذا تعرض صاحب املنشأة الحرفية ألي إصابة تمنعه
بشكل كامل أو جزئي من مواصلة نشاطه الحرفي.
مالحظة:
 املنشاة الحرفية تعني ان يمارس صاحب العمل عملهبنفسه ويبذل مجهود بدني
مثال :حالق  -اسكافي  -نجار
ان ال يزيد عدد العمال عن 5

إذا كانت املنشأة تتعرض لظروف اقتصادية أو واقعية
ساهمت بشكل كبير في تعثر أدائها املالي وتبين أن
ً
ً
إعفاءها من مبلغ الغرامة اإلدارية كليا أو جزئيا
سيساهم في إعادة توازنها املالي.
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تقرير طبي حديث معتمد من الجهات الحكومية.

-1تقرير حسابي (ميزانية كاملة) من بيت خبرة معتمد
للحسابات املالية آلخر سنة مالية بمقارنة مالية مع السنة
التي قبلها يفيد بحدوث هبوط في مجمل أرباحها او تحقيق
خسارة مالية باملقارنة مع السنة املالية السابقة (مثال:
ً
تقرير سنة  2021بمقارنة مالية مع سنة  )2020مرفقا به
نسخة من الرخصة املهنية ملكتب التدقيق ونسخة من
شهادة مدقق حسابات صادرة من وزارة االقتصاد او
الجهات املعتمدة في الدولة.
-2تقرير املالءة املالية :التقرير االئتماني الصادر من
شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية لحساب الديون على
املنشأة www.aecb.gov.ae
-3رسالة من املحكمة باألحكام الصادرة ضد املنشأة
-4نسخ من املشاريع املبرمة مع املؤسسات او الدوائر
الحكومية التي تم الغاؤها او تأجيلها

-1تقرير حسابي (ميزانية كاملة) من بيت خبرة معتمد
للحسابات املالية آلخر سنة مالية بمقارنة مالية مع السنة
التي قبلها يفيد بعدم تحقيق أرباح خالل السنة أو عدم
وجود مديونيات مستحقة للمنشأة لدى الغير (مثال :
إذا تعثرت املنشأة في سداد أي ديون مرتبطة بنشاطها
تقرير سنة  2021بمقارنة مالية مع سنة  ) 2020مرفقا به
التجاري أو املنهي أو الحرفي وتبين للوزير أن إعفاءها من
نسخة من الرخصة املهنية ملكتب التدقيق ونسخة من
ً
ً
مبلغ الغرامة اإلدارية كليا أو جزئيا سيساهم في تمكين
شهادة مدقق حسابات صادرة من وزارة االقتصاد او
املنشأة من الوفاء ببعض هذه الديون.
الجهات املعتمدة في الدولة.
-2تقرير املالءة املالية :التقرير االئتماني الصادر من
شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية لحساب الديون على
املنشأة www.aecb.gov.ae
-3شهادة مديونية او ما يفيد العجز عن سداد مديونية
-1تقرير حسابي (ميزانية كاملة) من بيت خبرة معتمد
للحسابات املالية آلخر سنة مالية بمقارنة مالية مع السنة
التي قبلها يفيد بعدم تحقيق أرباح ووجود خسارة خالل
السنة (مثال  :تقرير سنة  2021بمقارنة مالية مع سنة
إذا طلبت املنشأة تحويل مبلغ الغرامة اإلدارية املقررة إلى  ) 2020مرفقا به نسخة من الرخصة املهنية ملكتب
املحكمة املختصة لسداد أي من حقوق العاملين لديها التدقيق ونسخة من شهادة مدقق حسابات صادرة من
وزارة االقتصاد او الجهات املعتمدة في الدولة.
بعد بدء إجراءات التنفيذ الجبري عليها.
-2تقرير املالءة املالية :التقرير االئتماني الصادر من
شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية لحساب الديون على
املنشأة www.aecb.gov.ae
-3رسالة من املحكمة بأحكام قضائية عمالية صادرة
ضد املنشأة وأوامر بتنفيذ تلك االحكام
إذا باشرت املنشأة إجراءات إعادة الهيكلة أو اإلفالس أو
احكام قضائية تنفيذية بإشهار اإلفالس أو الصلح الواقي
ً
الصلح الواقي من اإلفالس وفقا ألحكام املرسوم بقانون
منه أو إعادة الهيكلة
رقم ( )9لسنة  2016بشأن اإلفالس

املستندات املطلوبة
األحكام والشروط

مس ـ ـ ـ ــتندات إض ـ ـ ـ ــافية داعم ـ ـ ـ ــة إن وج ـ ـ ـ ــدت للح ـ ـ ـ ــاالت امل ـ ـ ـ ــذكورة أع ـ ـ ـ ــاله ،كم ـ ـ ـ ــا يج ـ ـ ـ ــوز للجن ـ ـ ـ ــة طل ـ ـ ـ ــب أي مس ـ ـ ـ ــتندات او
ً
اثباتـ ــات إضـ ــافية مـ ــن مقـ ــدم طلـ ــب الـ ــتظلم بـ ــالوزارة ،كمـ ــا يجـ ــوز للجن ـ ــة اسـ ــتدعاء مـ ــن ت ـ ـراه الجتمـ ــاع اللجنـ ــة حضـ ــوريا
أو عبر القنوات الرقمية املعتمدة
ً
أن يكون الطلب مقدم خالل  30يوم من تاريخ العلم بالقرار الصادر من الوزارة .على أن يكون الطلب مسببا ومرفقا بها
كافة املستندات املؤيدة لها.

15يوم عمل من تاريخ تقديمه ،وإخطار مقدم طلب التظلم والوحدات التنظيمية في الوزارة بقراراتها التخاذ الالزم
مدة الحصول على الخدمة
بشأنه

5

