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قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2019
صادر بتاریخ 5/3/2019م.

الموافق فیھ 28 جمادي اآلخرة 1440ھ.

في شأن الالئحة التنفیذیة للقانون االتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة
���� ا��زراء:

- ��� ا���ع ��� ا�����ر،
- و��� ا�����ن ا����دي ر�� (1) ���� 1972 ���ن ا������ت ا��زارات و�����ت ا��زراء، و�������،

- و��� ا�����ن ا����دي ر�� (10) ���� 2017 ���ن ���ل ا����� ا�����ة،
- و���ًء ��� �� ���� وز�� ا��ارد ا������ وا�����، و��ا��� ���� ا��زراء،

��ر:

المادة األولى - التعریفات
في تطبیق أحكام ھذا القرار، یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المبینة قرین كل منھا، ما لم یقِض سیاق النص بغیر ذلك:

الدولة: اإلمارات العربیة المتحدة
الوزارة: وزارة الموارد البشریة والتوطین
الوزیر: وزیر الموارد البشریة والتوطین.

العامل: الشخص الطبیعي الذي یؤدي خدمة مساعدة مقابل أجر شامل، وذلك تحت إدارة وإشراف وتوجیھ صاحب العمل.
صاحب العمل: كل شخص طبیعي، أو مكتب استقدام، یستخدم عامالً ألداء عمل من أعمال الخدمة المساعدة.

الخدمة المساعدة: الخدمة التي یؤدیھا العامل إلى صاحب العمل أو أسرتھ في مكان العمل وفقاً ألحكام القانون.
المستفید: كل شخص طبیعي یستخدم عامالً بطریق التشغیل المؤقت.

التشغیل المؤقت: نظام یقوم بمقتضاه مكتب االستقدام بتشغیل عامل لدیھ بقصد إتاحتھ لطرف ثالث (المستفید) ألداء عمل من األعمال التي
تخضع ألحكام القانون، ویكون أداء ھذا العمل تحت إشراف وإدارة المستفید.

مكتب االستقدام: المكتب المرخص لھ وفقاً ألحكام القانون، بالتوسط الستقدام العمال، بناًء على ما یطلبھ منھ صاحب العمل، أو بالتشغیل
المؤقت للعمال.

األسرة: من یرتبط بھم صاحب العمل بعالقة قربى أو مصاھرة أو یتولى رعایتھم ألي سبب قانوني أو أخالقي.
مكان العمل: المكان المخصص لإلقامة الدائمة أو اإلقامة المؤقتة لصاحب العمل، أو أسرتھ، أو المستفید من الخدمة، أو أسرتھ، ویشمل ذلك

المزارع الخاصة وما في حكمھا.
التوسط: تقریب وجھات النظر بین طرفي عقد العمل أو من یمثلھما، والتفاوض على شروط العقد والتشغیل، سواء أّدى إلى نشوء عالقة عمل

أو غیر ذلك، ودون أن یُصبح المكتب طرفاً في عالقة العمل التي قد تنشأ نتیجة ھذا التوسط.
عقد العمل: كل اتفاق محدد المدة یبرم بین صاحب العمل والعامل، یُنظم حقوق والتزامات الطرفین وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة.

األجر: األجر األساسي الذي ینص علیھ عقد العمل، دون أن تكون مضافة إلیھ أیة بدالت أو عالوات أو أیة مزایا أخرى.
األجر الشامل: األجر األساسي مضافاً إلیھ كافة البدالت والعالوات وأیة مزایا أخرى ینص علیھا عقد العمل.

القانون: القانون االتحادي رقم (10) لسنة 2017 بشأن ُعمال الخدمة المساعدة.

المادة 2- شروط ترخیص مكتب االستقدام
1- یشترط لترخیص مكتب االستقدام ما یأتي:

أ- أن یكون طالب الترخیص من مواطني الدولة.
ب- أن یكون بالغاً من العمر إحدى وعشرین سنة، كامل األھلیة حسن السیرة والسلوك، إذا كان شخصاً طبیعیاً.

ج- أال یكون الشخص الطبیعي، أو أي من الشركاء في الشخص المعنوي قد ُحكم علیھ في جریمة من جرائم االتجار بالبشر، وإن رد إلیھ
اعتباره.

د- أال یكون مالكاً أو شریكاً في منشأة توافر فیھا سبب من أسباب وقف المنشآت، المنصوص علیھا في التشریعات والنظم المعمول بھا في
الوزارة.

ھـ- أن یقدم إقراراً وفق النموذج التي تعده الوزارة یفید علمھ وموافقتھ والتزامھ بما تضمنتھ األدلة الصادرة عن الوزارة في مجال الخدمة
المساعدة.

و- أن یمارس نشاطھ من خالل مراكز الخدمة التي تحدد من قبل الوزارة.
ز- أن تكون عقود العمل الذي یبرمھا، وفقاً للنماذج التي تعدھا الوزارة، وإذا أغفل العقد أي التزام، فإّن المكتب یتحمل نتیجة ھذا اإلغفال.

ح- أن یقدم ما یفید توقیع العامل على عرض العمل قبل االرتباط النھائي معھ وإلحاقھ بالعمل.

أل أ
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ط- أن یستخدم األنظمة والبرامج اإللكترونیة التي تحددھا الوزارة.
ي- أن یعد السجالت وینظمھا على النحو الذي تحدده الوزارة.

ك- أن یُنشئ قاعدة بیانات وفقاً للنماذج والمعاییر التي تضعھا الوزارة، بحیث تتضمن معلومات كاملة عن كل من أصحاب العمل الذین تم
التعامل معھم وعناوینھم، وفئات العمال المستقدمین بوساطة المكتب، وأن یحتفظ بھا طوال مدة الترخیص.

ل- أال یكون طالب الترخیص من موظفي الوزارة بالقطاعات التشغیلیة ذات العالقة، أو من ذوي أقربائھم من الدرجة األولى بما فیھم الزوج
أو الزوجة.

م- أن یقدم دراسة جدوى اقتصادیة من إحدى المكاتب المعتمدة بالدولة في الحاالت التي تطلبھا الوزارة.
ن- أي شروط أخرى تحددھا الوزارة.

2- للوزارة أن تمتنع عن منح ترخیص مكتب االستقدام في الحاالت اآلتیة:
أ- إذا سبق الحصول على ترخیص وتم إلغاء الترخیص أو إنھاؤه من الوزارة ألي سبب من األسباب.

ب- تكرار مخالفة طالب الترخیص للتشریعات والنظم المعمول بھا في الوزارة.

المادة 3- مدیر المكتب*
1- یلتزم صاحب الترخیص بتعیین مدیر مواطن للمكتب، كامل األھلیة، حسن السیرة والسلوك، حاصل على مؤھل مناسب.

2- یجوز أن یكون مالك المكتب أو الشریك فیھ مدیراً لھ، متى استوفى الشروط الواجب توافرھا فیمن یُعین مدیراً، وذلك وفقاً للضوابط التي
یصدر بھا قرار من الوزیر أو من یفوضھ.

المادة 4- الضمان المصرفي والتأمین*
یلتزم طالب الترخیص بأن یقدم للوزارة ضماناً بنكیاً أو تأمیناً یجدد تلقائیاً، ویجوز للوزارة أن تخصص ھذا الضمان أو ھذه التأمینات أو جزء
منھا، لسداد أیة مبالغ تكون مستحقة على مكتب االستقدام، لعدم قیامھ بتنفیذ االلتزامات المترتبة علیھ بمقتضى أحكام القانون، أو الئحتھ التنفیذیة،

أو العقود المبرمة، ویتم تسییل الضمانات المصرفیة، كما یتم صرف وثائق التأمین، في ھذه األحوال بناًء على طلب الوزارة.

المادة 5- التزامات صاحب الترخیص*
ال یجوز لصاحب الترخیص أن یتنازل عنھ، أو یؤجره للغیر، أو یجري أي تغییر على الشركاء باإلضافة أو االستبدال إال بعد الموافقة

المكتوبة من الوزارة.

المادة 6- األولویة في منح الترخیص*
تكون األولویة في منح ترخیص مكتب االستقدام ألصحاب األنشطة المرخصة بالخدمة المساعدة وفقاً للتشریعات والنظم المعمول بھا في

الوزارة، وعلیھم التقدم بطلب الترخیص خالل مدة ال تجاوز ستة أشھر من تاریخ العمل بھذا القرار.

المادة 7- التزامات مكتب االستقدام قبل استقدام العامل إلى الدولة*
1- على مكتب االستقدام قبل استقدام العامل إلى الدولة االلتزام بما یأتي:

أ- إجراء الفحص الطبي الشامل للعامل، للتأكد من لیاقتھ الصحیة للعمل الذي سیقوم بھ، وذلك من حیث قدرتھ البدنیة والذھنیة والنفسیة، وأنھ
ال یعاني من اي مرض مزمن، أو معٍد، أو من ظروف صحیة تقلل من قدرتھ على إنجاز العمل.

وال تتوافر للعامل اللیاقة الصحیة ألداء العمل في الحاالت التي تحدد من قبل وزارة الصحة ووقایة المجتمع أو الجھات الطبیة المعتمدة
بالدولة.

ب- إحاطة العامل بجمیع الشروط التي یطلب صاحب العمل توافرھا في العامل من خبرة ومؤھالت دراسیة.
ج- التأكد من توافر شھادة خبرة في إجادة المھنة المطلوبة إن كانت من المھن التي تشترط فیھا الدولة شھادات معینة كالتمریض وقیادة

السیارات.
د- تمكین العامل من االطالع على عرض العمل الذي یطابق نموذج العقد الذي سیبرم بینھ وبین صاحب العمل، والحصول على توقیعھ

بالموافقة علیھ.
، وذلك في الحاالت ھـ- توفیر شھادة من الجھات المعنیة في بلد العامل تفید خلو صحیفتھ الجنائیة من أي سوابق وأنھ حسن السیرة سلوك

التي تحددھا الوزارة.
و- تقدیم ما یفید تعامل المكتب مع جھات معتمدة رسمیاً في الدولة المستقدم منھا العامل.

ز- تقدیم ما یفید مسؤولیتھ المباشرة عن قیام العامل بسداد أیة مبالغ على سبیل العمولة لتسھیل قدومھ للدولة والتعاقد.
2- للوزیر أو من یفوضھ إعفاء المكتب من أي من االلتزامات المنصوص علیھا في البنود (ب، ج، د، و، ز) من ھذه المادة، إذا كان صاحب

العمل قد حدد للمكتب العامل الذي یتم استقدامھ باالسم، بشرط أال یخل اإلعفاء بالمصلحة العامة.

المادة 8- تحدید أتعاب مكاتب االستقدام
یصدر الوزیر أو من یفوضھ – بناًء على موافقة مجلس الوزراء – قرار بقیمة وضوابط األتعاب التي یلزم المتعاملون بسدادھا لمكتب

االستقدام.

المادة 9- حاالت ترك العامل للعمل
1- للعامل أن یترك العمل مع احتفاظھ بحقوقھ، بعد أسبوعین من إخطار الوزارة بأي مما یلي وعدم معالجة أوضاعھ:

أل أ أ
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أ- تخفیض أجره عن األجر المتفق علیھ والمبیّن في عقد العمل.
ب- عدم قیام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماتھ وفقاً لعقد العمل.

وفي جمیع األحوال، على العامل الرجوع إلى مكتب االستقدام للبقاء فیھ، أو تحدید مكان آخر للبقاء فیھ، مع تحدید وسیلة التواصل معھ،
وإخطار الوزارة بذلك.

2- للعامل أن یترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من یمثلھ علیھ بالضرب أو التحقیر أو بأي شكل من أشكال االعتداء
الجنسي المعاقب علیھ بموجب التشریعات النافذة في الدولة، وفي جمیع األحوال على العامل إبالغ السلطات المختصة فور وقوع االعتداء،

وإخطار الوزارة خالل ثالثة أیام من تاریخ تركھ العمل.
3- للعامل ترك العمل، مع احتفاظھ بحقوقھ عن فترة عملھ، في حال اتفاقھ مع صاحب العمل على الترك لالنتقال إلى صاحب عمل آخر، أو

لمغادرة الدولة، وفي ھذه األحوال یتعین الحصول على موافقة الوزارة قبل ھذا الترك.

المادة 10- حاالت رد أتعاب استقدام العامل لصاحب العمل
1- یلتزم مكتب االستقدام بأن یرد لصاحب العمل كامل المبلغ الذي دفعھ ھذا األخیر إذا ثبت للمكتب دور في أي من األحوال اآلتیة:

أ- قیام العامل بفسخ العقد، بعد فترة التجربة، وبدون سبب یرجع إلى صاحب العمل.
ب- قیام العامل، بعد فترة التجربة، بترك العمل لدى صاحب العمل بدون سبب مقبول.

2- یلتزم مكتب االستقدام بأن یرد لصاحب العمل جزءاً من المبلغ الذي دفعھ، إذا لم یثبت للمكتب دور في أي من األحوال المنصوص علیھا
في البند (1) من ھذه المادة، ویكون حساب المبلغ الذي یجب دفعھ على النحو اآلتي: (إجمالي تكلفة االستقدام ÷ مدة عقد عمل العامل باألشھر)

× المدة المتبقیة من مدة عقد عمل العامل.
3- في جمیع األحوال المنصوص علیھا في ھذه المادة، یُعفى المكتب من االلتزام برد المبلغ إذا كان صاحب العمل ھو الذي حدد العامل

باالسم للمكتب، وكان المكتب منفذاً إلرادة صاحب العمل في ھذا االختیار.
4- یلتزم المكتب برد المبلغ لصاحب العمل خالل في مدة ال تجاوز شھراً من تاریخ إرجاع العامل إلى مكتب االستقدام أو اإلبالغ عنھ.

المادة 11- الراحة األسبوعیة
للعامل الحق في یوم للراحة األسبوعیة یتم تحدیده باالتفاق بین العامل وصاحب العمل، على أن تكون وفقاً لمواعید ثابتة بقدر اإلمكان منذ

بدایة التعاقد، ویجوز لصاحب العمل أن یقوم بتشغیل العامل یوم الراحة األسبوعیة شریطة أن یكون لھ الحق في یوم راحة بدیل عن الیوم الذي
التزم بالعمل بھ أو الحصول على تعویض نقدي یعادل األجر الشامل لذلك الیوم، مع مراعاة عدم تشغیل العامل أكثر من یومي راحة في

أسبوعین متتالیین، ما لم یتم االتفاق على خالف ذلك.

المادة 12- تنظیم أوقات العمل
لصاحب العمل تنظیم أوقات أداء العامل لألعمال المكلف بھا خالل الیوم الواحد وفق ما تقتضیھ طبیعة العمل أو حاجة المنزل بشرط أال تقل

الراحة الیومیة للعامل عن اثنتي عشرة ساعة یومیاً، على أن تكون منھا على األقل ثماني ساعات متواصلة، وال تحتسب ضمن ساعات العمل
الفعلیة األوقات التي یقضیھا العامل دون عمل أو للراحة أو لتناول الطعام.

المادة 13- العمل لدى الغیر
1- ال یُسمح للعامل أن یشتغل لدى أي شخص غیر صاحب العمل أو المستفید المحدد لھ في عقد العمل إال بعد موافقة الوزارة.

2- استثناء من البند (1) من ھذه المادة، یجوز السماح للعامل بالعمل لدى أي من األقارب حتى الدرجة الرابعة في حال التجمع العائلي، أو
عند أي من األصول أو الفروع من الدرجة األولى.

المادة 14- اشتراطات الصحة والسالمة المھنیة
على صاحب العمل ومكاتب االستقدام، أن یُبلغوا العامل عند استخدامھ بمخاطر مھنتھ ووسائل الوقایة الواجب علیھ اتخاذھا، وأن یوفروا لھ

وسائل الحمایة الشخصیة والوقائیة من أخطار العمل وأمراض المھنة كالمالبس والقفازات واألحذیة وغیرھا من األدوات والوسائل التي تضمن
سالمتھ الصحیة والجسدیة، كما یلتزم صاحب العمل بتوفیر التدابیر الالزمة لحمایة العامل من األخطار واألمراض التي تنجم عن العمل.

المادة 15- واجبات العامل*
على العامل أن یتقید باألوامر والتعلیمات المتعلقة باحتیاطات أمن العمل وسالمتھ، وعلیھ أن یستعمل وسائل الوقایة، ویتعھد بالعنایة بما في
حوزتھ منھا، ویحظر علیھ اإلقدام على أي فعل یؤدي إلى عدم تنفیذ التعلیمات المذكورة أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمایة صحة

وسالمة العامل أو إلحاق الضرر بھذه الوسائل وإتالفھا.
المادة 16- تسویة المنازعات

1- إذا وقع نزاع بین العامل وصاحب العمل، وفشال في تسویتھ ودیاً، وجب علیھما إحالتھ إلى الوزارة من خالل القنوات التي تحددھا.
2- تقوم الوزارة فور ورود النزاع إلیھا باتباع اإلجراءات اآلتیة:

أ- عرض المنازعة على اإلدارة المختصة بقطاع عمال الخدمة المساعدة في الوزارة، أو أي جھة أخرى تحددھا الوزارة، والتي تتولى
بدورھا إعالن طرفي الشكوى بالحضور أمامھا، وذلك على العنوان الوارد في ملف الشكوى، فإذا لم یوجد فعلى العنوان الثابت بملفات الوزارة.

ب- یقوم الباحث المختص بعد سماع إفادة الطرفین، بعرض الصلح علیھما وفقاً للقواعد الساریة في الوزارة.
ج- إذا تعذرت التسویة الودیة بین طرفي النزاع، تقوم الوزارة بإحالة األمر إلى المحكمة المختصة خالل مدة أسبوعین من تاریخ تقدیم

الشكوى، وتكون اإلحالة مصحوبة بمذكرة بالرأي القانوني.

أ أ ً أ
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د- یتعین على الشاكي إخطار الوزارة أوالً بأول بما یتم في شأن نظر الدعوى والحكم فیھا.
3- في جمیع األحوال ال تُقبل الدعوى أمام المحكمة المختصة قبل اتباع اإلجراءات المنصوص علیھا في ھذه المادة.

المادة 17- مدة عقد العمل
یكون عقد العمل محدد المدة لمدة سنتین، ویجوز تجدیده لذات المدة، فإذا استمر الطرفان في تنفیذه بعد انقضاء مدتھ األصلیة اعتبر العقد

األصلي ممتداً ضمنیاً بالشروط ذاتھا الواردة فیھ بما في ذلك شرط المدة.

المادة 18- شروط وإجراءات التشغیل المؤقت
1- یشترط للتشغیل المؤقت ما یأتي:

أ- أن یكون مكتب االستقدام مرخصاً وفقاً ألحكام القانون وھذا القرار.
ب- أن یكون العامل موجوداً أصالً داخل الدولة، أو مستقدماً من خارج الدولة.

ج- أن یقیم العامل في التشغیل المؤقت في مكان العمل الذي یحدده لھ المستفید، إال إذا تم االتفاق على خالف ذلك بین كل من المستفید ومكتب
االستقدام.

د- أن یلتزم بتحریر عقد، وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة، وذلك بین مكتب االستقدام والمستفید، وتُسلم العامل نسخة منھ.
2- ال یجوز لمكتب االستقدام – بصفتھ صاحب العمل – االمتناع عن تنفیذ أي من االلتزامات المطلوبة منھ تجاه العامل بسبب عدم قیام
المستفید بالوفاء باالتفاق المبرم معھ، ویكون المكتب مسؤوالً بالتضامن مع المستفید في تنفیذ ھذه االلتزامات، مع حفظ كل حقوق المكتب

القانونیة قبل ذلك المستفید.
3- ال یجوز لألجنبي المقیم في الدولة تشغیل أي من عمال الخدمة المساعدة إال بطریق التشغیل المؤقت الذي ال ینتھي بالنقل، وذلك وفقاً

للشروط والضوابط التي تقررھا الوزارة.
4- تستثنى من حكم البند (3) من ھذه المادة الحاالت اآلتیة:

أ- األفراد أو األسر التي تتجاوز دخولھا الشھریة 25 ألف درھم من مصادر دخل معلومة.
ب- الفئات المرخص لھا بالحصول على العمالة المساعدة وفقاً للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

ج- الحاالت الصحیة الثابتة بشھادات طبیة معتمدة، مع وجود دخل مناسب لألسرة أو الفرد ال یقل عن 15 ألف درھم شھریاً.
د- فئات أصحاب المھن والوظائف العلیا مثل االستشاریین في مختلف التخصصات، والقضاة والمستشارین.

ھـ- أیة حاالت أخرى یقدرھا الوزیر، وتتوافر لھا ضمانات حقوق العمال، واالنضباط لسوق عمل ھذه الفئة من العمال بالدولة.

أحكام ختامیة

المادة 19- نطاق السریان*
تسري أحكام ھذا القرار على العقود التي تبرم بعد سریان أحكامھ، ویبدأ سریانھا على العقود المبرمة قبل السریان عند تجدید تلك العقود أو

اإلقامة.

المادة 20- إلغاء األحكام المخالفة*
یُلغى كل حكم یخالف أو یتعارض مع أحكام ھذا القرار.

المادة 21- النشر والنفاذ*
یُنشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة، ویُعمل بھ من تاریخ صدوره.

نشر ھذا القرار في عدد الجریدة الرسمیة رقم 649 ص 153.


