قراراداري رقم (  ) 23لسنة 2022
بشأن نظام حماية االجور
وكيل الوزارة لشؤون املوارد البشرية:
 بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972وتعديالته بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء، وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )33لسنة  2021في شأن تنظيم عالقات العمل وقرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 2022في شأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( )33لسنة  2021في شأن تنظيم عالقات العمل،
 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )21لسنة  2020في شأن رسوم الخدمات والغرامات اإلدارية في وزارة املوارد البشريةوالتوطين ،وأي قرارات جديدة،
 وعلى القرار الوزاري ( )43لسنة  2022بشأن نظام حماية األجور، وعلى القرار اإلداري رقم ( )8لسنة  2022بشأن نظام حماية األجور.ً
وبناء على ما تفتضيه مصلحة العمل.
ت ّ
قرر:
 -1يعتبر لدى املنشأ أ أأأة تارار بابخالفة حس أ أ أ ال ند رقم ( )7في املادة رقم ( )2من القرار الوزاري رقم ( )43لس أ أأنة  2022في
حال تارار املنشأة بخالفة القرار الوزاري املشار إليه خالل ستة أشهر.
-2
-3
-4
-5

في حال منح العامل إجازة بدون أجر يلتزم ص أ أأاح العمل بلش أ أأعار الوزارة وتم القنوات املعتمدة لدي الوزارة والنمو
املرتم بهذا القرار.
ً
ً
يتم استثناء العمال املتواجدين في املنشآت العقابية واالصالحية والصادر بحقهم حاما قضائيا ملدة تزيد عن شهر.
يلغى القرار اإلداري رقم ( )8لسنة  2022املشار اليه ،كما يلغى أي حام يتعارض أو يخالف ما جاء بهذا القرار.
يتم تنفيذ اإلجراءات والعمليات املعدة في أنظمة الوزارة واملرتقة بهذا الدليل ،وعلى الوحدات التنظيمية بالوزارة تنفيذ
هذا الدليل ،ويعمل به من تاريخ إصداره.

خليل إبراهيم الخوري
وكيل الوزارة لشؤون املوارد البشرية باإلنابة
صدر بتاريخ 2022 /4 /6

1

اسم االجراء
املنشآت املستهدفة
وصف الخدمة

 .1التسجيل في نظام حماية األجور( ( WPS
كاتة املنشآت في القطاع الخاص املسجلة في نظام وزارة املوارد البشرية و التوطين
اشأأتراا املنشأأآت في نظام حماية األجور عبر املصأأارو وشأأركات الصأراتة واملؤسأسأأات املالية املزودة للخدمة
لتحويل أجور عمالها عبر نظام حماية األجور
اإلجراءات

آلية سيرالعملية

قنوات الخدمة

2

املسؤولية

أن تكون املنشأة مسجلة في نظام وزارة املوارد البشرية والتوطين

صاح العمل

أن تمتلك املنشأة حساب مصرفي لدي أحد املصارو العاملة في
الدولة.
في حال عدم تملك املنشأة لحساب مصرفي تقوم بفتح الحساب
لدي أحد وكالء النظام املعتمدين من املصرو املركزي (مصارو-
شركات الصراتة – املؤسسات املالية املزودة للخدمة).

صاح العمل

أن تتعاقد املنشأة بغرض تحويل أجور العاملين لديها مع أحد وكالء صاح العمل
نظام حماية األجور من املصارو أو شركات الصراتة أو املؤسسات وكالء نظام حماية األجور املعتمدين
املالية املزودة للخدمة املعتمدة من ق ل املصرو املركزي.
يضمن صاح العمل أن يمتلك العامل حساب مصرفي لدي أحد العامل
صاح العمل
الوكالء املعتمدين.
في حال عدم تملك العامل لحساب مصرفي ،يقوم صاح العمل
بفتح حسابات مصرتية للعمال لدى أحد الوكالء املعتمدين.
تتحمل املنشأة جميع التكاليف التي تترت على االشتراا في هذا
النظام من عموالت مصرتية أو رسوم وكالء الخدمة أو غيرها من
صاح العمل
املصاريف ،كما يحظر تحميل العامل أي من هذه التكاليف املالية
بما في لك االقتطاع من أجره سواء بشكل م اشر أو غير م اشر.
عبر الوكالء املعتمدين من املصرو املركزي (املصارو و شركات الصراتة و املؤسسات املالية املزودة
للخدمة )

اسم االجراء
املنشآت املستهدفة
وصف الخدمة

 .2التحويل عبر نظام حماية األجور( ( WPS
كاتة املنشآت في القطاع الخاص املسجلة في نظام وزارة املوارد البشرية و التوطين
تقأ أأوم املنشآت بدت أ أأع أج أأور عماله أأا ع أأر املصارو وش أأركات الصرات أأة ،و تم تطويأ أأر النظأ أأام بتقنيأ أأة تس أأمح
للأوزارة بمعرتة عمليأات دتأع أجأور العاملين في القطأاع الخاص بالتعاون مع املصرو املركزي  ،ومأدى التأزام
املنشآت بالدتأع في الوقأت والقأدر املتفم عليأه.
اإلجراءات

املسؤولية

يقوم صاح العمل بلعداد ملف األجور لعمال املنشأة ()SIF
بحيث يتضمن على رقم حساب املنشأة وال يانات التالية:

آلية سيرالعملية

قنوات الخدمة
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قيمة األجر لكل عامل



تترة األجر (شهر استحقاق األجر)

صاح العمل

 الحسابات املصرتية للعمال
ً
يرسل صاح العمل أمرا بدتع أجور العمال إلى حسابه لدى
الوكيل املعتمد (والذي قد يكون مصرو أو شركة صراتة أو مزود
صاح العمل
ً
للخدمة معتمد من املصرو املركزي) مرتقا به ملف األجور .SIF
يقوم الوكيل املعتمد بلرسال األموال وملف األجور إلى نظام حماية
وكيل املعتمد لدى صاح العمل
األجور (.)WPS
تتم مراجعة ال يانات واملعلومات الواردة من الوكيل املعتمد في
وزارة املوارد البشرية والتوطين
نظام حماية األجور واعتمادها (مطابقة بيانات املنشأة والعمال من
املصرو املركزي
نظام وزارة املوارد البشرية والتوطين ،ومطابقة بيانات الحسابات
املصرتية لصاح العمل والعمال في نظام املصرو املركزي).
يتم إرسال األموال و ملف األجور لحسابات العمال من خالل وكيل
وكيل الخدمة املعتمد لدى العمال
الخدمة املعتمد.
يج على املنشأة سداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها
ً
من خالل نظام حماية األجور ،ويكون أجر العامل مستحقا من
صاح العمل
اليوم التالي النتهاء املدة ابحددة على أساسها األجر في العقد.
عبر الوكالء املعتمدين من املصرو املركزي (املصارو و شركات الصراتة و املؤسسات املزودة للخدمة )

اسم االجراء
وصف العملية
نوع الخدمة
املنشآت املستهدفة
مؤشرالخدمة
املدخالت

آلية سيرالعملية

املخرجات

اسم االجراء
املنشآت املستهدفة
وصف الخدمة

 .3الزيارات التفتيشية لمتابعة االلتزام بشروط وضوابط سداد األجور
هي زيارة تفتيشية للتأكد من التزام املنشآت بسداد األجور بحس قرار نظام حماية االجور
خدمة ض طية
كاتة املنشآت بحس قرار نظام حماية األجور
بحس املدد ابحددة في قرار نظام حماية االجور
املنشآت غير امللتزمة بسداد األجور
 .1وصول ال يانات الواردة من أنظمة الوزارة.
 .2التوزيع اآللي للمنشآت بحس نظام التفتيش.
 .3سح املهمة من النظام من ق ل املفتش.
 .4بدء وتنفيذ الزيارة التفتيشية من ق ل املفتش.
 .5تع ئة استمارة التفتيش واملطلوب من الزيارة من خالل نظام التفتيش.
 .6اعداد انذار تأخير سداد األجور في حال رصد تأخير في سداد األجور من ق ل املنشأة.
 .7مراجعة واعتماد تقرير التفتيش ونمو االنذار من ق ل املسؤول.



تقرير التفتيش
نمو انذار املنشأة بتأخر سداد االجور إن وجدت

 .4تصحيح فترة الراتب
املنشآت التي لديها خطأ في تحويل ملف الرات (  ( SIFلشهر محدد
تعديل ملف الرات الذي تم ايداعه بالخطأ في الشهر الغير مستحم
اإلجراءات

آلية سيرالعملية

تقوم املنشأة بطل رسالة من الوكيل املعتمد الذي يتم تحويل
األجور من خالله مع توضيح ملف الرات الذي تم ايداعه بالخطأ
يقوم صاح العمل بالتقديم على خدمة اعفاء عامل عبر أنظمة
الوزارة و ارتاق الرسالة الصادرة من وكيل الخدمة املعتمدة
يتم ارسال طل التعديل الى موظف الوحدة االلاترونية والتدقيم
عليه واعتماده.
يقوم النظام بعاس ال يانات في نظام حماية األجور

قنوات الخدمة
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تط يم الوزارة  ،املوقع االلاتروني  ،نظام تسهيل

املسؤولية
صاح العمل
وكيل الخدمة املعتمد
صاح العمل
موظف الوحدة االلاترونية
نظام حماية األجور

اسم االجراء
املنشآت املستهدفة
وصف الخدمة

 .5منح إجازة من دون أجر
املنشآت التي لديها عمالة قدموا اجازات بدون رات
املنشأة التي تقدم طل ات اعفاء للعمال الذين قدموا اجازات بدون أجر ملده محدده.
اإلجراءات

آلية سيرالعملية

صاح العمل
موظف الوحدة االلاترونية
نظام حماية األجور

قنوات الخدمة

تط يم الوزارة  ،املوقع االلاتروني  ،نظام تسهيل

اسم االجراء
الفئة املستهدفة

 .6استثناء عامل من نظام حماية األجور
العمال املتواجدين في املنشآت العقابية و اإلصالحية
استثناء العمال املتواجدين في املنشآت العقابية و اإلصالحية و صدر بحقهم حام ملده تزيد عن شهر من
التحويل عبر نظام حماية األجور
املسؤولية
اإلجراءات

وصف الخدمة

آلية سيرالعملية

قنوات الخدمة

5

يقوم صاح العمل بالتقديم على خدمة طل إجازة بدون رات
عبر أنظمة الوزارة.
يتم ارسال طل االعفاء الى موظف الوحدة االلاترونية والتدقيم
عليه واعتماده.
يقوم النظام بعاس ال يانات في نظام حماية األجور و اعفاء العامل
من نظام حماية األجور

املسؤولية

تقوم املنشأة بتقديم ما يثبت تواجد العامل في املؤسسات
اإلصالحية والعقابية متضمنة مده ابحكومية.
يقوم صاح العمل بالتقديم على خدمة اعفاء عامل عبر انظمة
الوزارة و ارتاق االث ات
يتم ارسال طل االعفاء الى موظف الوحدة االلاترونية والتدقيم
عليه واعتماده.
يقوم النظام بعاس ال يانات في نظام حماية األجور واعفاء العامل
من نظام حماية األجور خالل الفترة املقررة.
تط يم الوزارة  ،املوقع االلاتروني  ،نظام تسهيل

صاح العمل
صاح العمل
موظف الوحدة االلاترونية
نظام حماية األجور

مثال
املنشآت التي تقع ضمن فئة  500عامل فأكثرواملنشآت التي يعمل لديها من  50إلى  499عامل وعالية الخطورة
االجراء املتبع

التاريخ

2022/02/17

2022/03/01



وقف املنشأة قيود روات (عن شهر يناير )2022
ادرا املنشأة في جدول الزيارات التفتيشية



تنفيذ زيارة تفتيشية



إحالة املنشآت الغير ملتزمة بسداد أجور شهر يناير  2022الى النيابة العامة.



وقف املنشأة قيود روات (عن شهر تبراير )2022
ادرا املنشأة في جدول الزيارات التفتيشية



تنفيذ زيارة تفتيشية



ادرا املنشأة في منظومة الرصد والتفتيش االلاتروني
ترض غرامة إدارية وتم قرار مجلس الوزراء رقم  21لسنة  ،2021تحويل تئة املنشأة إلى
الفئة الثالثة (لتارار ابخالفة)




2022/03/17



مثال
املنشآت التي تقع ضمن فئة  50إلى  499عامل
االجراء املتبع

التاريخ

2022/02/17

2022/03/15



وقف املنشأة قيود روات (عن شهر يناير )2022
ادرا املنشأة في جدول الزيارات التفتيشية



تنفيذ زيارة تفتيشية



إحالة املنشآت الغير ملتزمة بسداد أجور شهر يناير  2022الى النيابة العامة.



وقف املنشأة قيود روات (عن شهر تبراير )2022
ادرا املنشأة في جدول الزيارات التفتيشية



تنفيذ زيارة تفتيشية



ادرا املنشأة في منظومة الرصد والتفتيش االلاتروني
ترض غرامة إدارية وتم قرار مجلس الوزراء رقم  21لسنة  ،2021تحويل تئة املنشأة إلى
الفئة الثالثة (لتارار ابخالفة)




2022/03/17
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إنذار تأخير في دفع األجور

التاريخ

النوع

الوقت

اسم المنشأة

إنذار

رقم المنشأة

بناء على السعي لتطبيق أهداف الوزارة في المحافظة على ضمان حماية سوق العمل ،وترسيخ العالقة ما بين صاحب
العمل والعامل ،وألهمية االلتزام بدفع األجور في توطيد العالقة ما بين طرفي االنتاج ،وباإلشارة إلى الموضوع أعاله،
يرجي التكرم باتخاذ ما يلزم نحو تسليم الرواتب المتأخرة المذكورة في الجدول أدناه:
#

عدد العمالة المستحقة

الشهر

يرجى االلتزام بالقرار الوزاري رقم ( )43لسنة ( )2022بشأن نظام حماية األجور ،وفي حال عدم االلتزام بالدفع
ستقوم الوزارة آسفة باتخاذ االجراءات الالزمة في حق المنشأة.
بيانات مدير المنشأة
اسم المدير

الجنسية

اسم المفتش

رقم الهاتف المحمول

توقيع المفتش

اسم مسلتم الرسالة

رقم الهاتف المحمول

البريد الكتروني1

البريد الكتروني2

اتعهد انا الموقع بتسليم الكتاب الى أحد مالك المنشاة وهذا
اقرار مني بذلك

7

رقم الجواز /رقم الهوية

8

االشعارات االلكترونية
رسالة اشعار وتنبيه

عزيزي صا ااا

 /مدير المنشا ااقم ر

ا اات

 ،0000اس ا ا المنشا ااقم *""""""""* أن مج قل مالر النماأ كم منشا ااق

الدكع اعتبا اًر من اليلم األوأ من الشا ر التالم لشا ر اقساات فا ح وكم الس عدم ساادار ل الر ساالل شنت ر المنشااقم متق رم
الن
كم س ا ا ا اادار مالر النماأ ،وس ا ا ا اايتر ع ل ا ا اكس اإاراءات الفاألأيس واإراريس المنملأ ب ا وكفاً ل تشا ا ا ا ارينات و ش

ال اريس.
يرا

جاهل هذه الرسالس كم اأ سدار

لالستف ار يرا التلاصل ع

ألالر النماأ.

الر 80060

رسالة اشعار بوقف التعامل مع المنشأة

عزيزي صا

 /مدير المنشقم ر

 ،0000اس المنشقم *""""""""* أن مج قل مالر النماأ كم منشق

اعتبا اًر من اليلم األوأ من الش ر التالم لش ر اقست فا  ،وأ اًر لندم سدار مالر النام ين كم منشق

كإأه

ت

الدكع

و ف التنامل

مع المنشقم  ،وفي حالة تراكم أو تكرار مخالفة عدم سداد األجور سيترتب على ذلك اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية واإلدارية
المعمول بها وفقاً للتشريعات والُنظم السارية.
يرا اقلتزام

دار الروا

عزيزي صا

المنشقم ر

لالستف ار يرا التلاصل ع

الم ت فس ل نماأ قسرع و ت ممجن لركع الفيلر ع
الر 80060

منشق ح

رسالة اشعار بتجميد ملف صاحب المنشأة

 ،0000اس المنشقم *""""""""* أن مج قل مالر النماأ كم منشق

من اليلم األوأ من الش ر التالم لش ر اقست فا  ،وأ اًر لندم سدار مالر النام ين كم منشق

اقس ا ا ا اات فا كإأه

و ف التنامل مع اميع منش ا ا ا ااك

ألكثر من ش رين من اريخ

المذ لرم مرأاه  ،وفي حالة تراكم أو تكرار مخالفة عدم سددددددداد األجور

سيترتب على ذلك اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية واإلدارية المعمول بها وفقاً للتشريعات والُنظم السارية.
رقم المنشأة

يرا اقلتزام

دار الروا

لالستف ار يرا التلاصل ع
9

اسم المنشأة

الم ت فس ل نماأ قسرع و ت ممجن لركع الفيلر ع
الر 80060

ت

الدكع اعتبا اًر

منشق ح

رسالة اشعار بوقف التعامل مع المنشأة لعدم سداد أجر عامل

عزيزي صا ااا

 /مدير المنشا ااقم ر

 ،0000اس ا ا المنشا ااقم *""""""""* أن مج قأه

و ف المنشا ااقم أ ار لندم التزام ا

دار مار النامل /النماأ المذ لرين مرأاه لمدم ثالثس مش ر متتاليس ()Jan 2022-Dec 2021-Nov 2021
اسم العامل

يرا اقلتزام

دار الروا

لالستف ار يرا التلاصل ع

الرقم الشخصي

الم ت فس ل نماأ قسرع و ت ممجن لركع الفيلر ع

رقم بطاقة العمل

منشق ح

الر 80060

رسالة اشعار بفرض الغرامة اإلدارية

عزيزي صا ااا

 /مدير المنشا ااقم ر

 ،0000اس ا ا المنشا ااقم *""""""""* أن مج قل مالر النماأ كم منشا ااق

ا اات

الدكع اعتبا اًر من اليلم األوأ من الشا ا ا ر التالم لشا ا ا ر اقس ا اات فا  ،ونظ اًر لتراكم أو تكرار مخالفة عدم سددددداد األجور فتنه تم
فرض غرامة "عدم سداد األجر المستحق للعامل من خالل نظام حماية األجور" وتم تحويل فئة منشأتكم إلى الفئة الثالثة.
يرا اقلتزام

دار الروا

لالستف ار يرا التلاصل ع

10

الم ت فس ل نماأ قسرع و ت ممجن وركع الغرامس الماليسح
الر 80060

