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 2022)   لسنة 92قرار وزاري رقم ( 

 بشأن ترخیص وتنظیم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة
 

 وزیر الموارد البشریة والتوطین: 
وتعدیالتھ في شأن اختصاصات الوزارات    1972) لسنة  1بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( −

 وصالحیات الوزراء وتعدیالتھ، 
 بشأن ُعمال الخدمة المساعدة،  2017) لسنة  10االتحادي رقم (وعلى القانون  −
 ،  ةالتنفیذی والئحتھبشأن تنظیم عالقات العمل   2021لسنة  33رقم  اتحاديوعلى المرسوم بقانون  −
في شأن رسوم الخدمات والغرامات اإلداریة   2020) لسنة  21وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( −

 ین، في وزارة الموارد البشریة والتوط
الوزراء رقم ( − الخدمة    2019) لسنة  22وعلى قرار مجلس  لقانون عمال  التنفیذیة  الالئحة  بشأن 

 المساعدة،
 بشأن مراكز الخدمة (تدبیر)،   2017) لسنة 819وعلى القرار الوزاري رقم ( −
 بشأن تنظیم إجراءات تفتیش العمل،  2022) لسنة 48وعلى القرار الوزاري رقم ( −
 

 قـــرر: 
 ) 1المادة (

 التعریفات
والئحتھ التنفیذیة الصادرة   2017) لسنة  10تعتمد ذات التعریفات الواردة في القانون االتحادي رقم (

 . المشار إلیھما للتعریف بأي مصطلح یرد في ھذا القرار 2019) لسنة  22بقرار مجلس الوزراء رقم (
 

 ) 2المادة (
 شروط ترخیص مكاتب استقدام العمالة المساعدة 

یشترط لمنح الترخیص بممارسة نشاط مكاتب استقدام العمالة المساعدة توافر الشروط الواردة في المادة  
)3) رقم  االتحادي  القانون  من  لسنة  10)   (2017  ) والمواد  الیھ  و(2المشار  و(3)  الئحتھ 4)  من   (

 إضافة لتوافر اآلتي:  التنفیذیة،
بنكیاً ال تقل قیمتھ في جمیع أوقات سریان الترخیص عن أن یقدم طالب الترخیص للوزارة ضماناً   .1

 ، ویجب أن یُجدد تلقائیا، ً أو أن یقدم تأمیناً كبدیل للضمان وفق-خمسمائة ألف درھم -) 500(
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قیمة   اآللیات  بزیادة  المطالبة  الخطورة  تقدیر عامل  للوزارة وفق  الوزارة، ویجوز  التي تحددھا 

ان تخصص كل أو بعض الضمان أو التأمین لسداد أیة مبالغ تكون الضمان البنكي، كما یجوز لھا  
تجاه الوزارة او صاحب العمل او العامل المساعد، وذلك نتیجة لعدم   مستحقة على مكتب االستقدام

قیام المكتب بتنفیذ االلتزامات المترتبة علیھ، أو لعدم التقید بالقرارات الصادرة بحقھ أو عدم سداده  
ض علیھ، ویجب على مكتب االستقدام استكمال ما نقص من قیمة الضمان خالل أي غرامة قد تفر

 یوماً من تاریخ النقص. 30
أن یقدم طالب الترخیص تقریر ائتماني یعكس وضعھ المالي، سواًء كان شخصاً في مؤسسة فردیة،   .2

ي أو شركاء في الشخص االعتباري، على أن یكون ھذا التقریر صادراً من الجھات المختصة ف
 الدولة.

أال یكون الشخص في المؤسسة الفردیة طالبة الترخیص أو أي من الشركاء في الشخص االعتباري   .3
طالب الترخیص من موظفي الوزارة أو قریب لھ من الدرجة الثانیة، او الزوج أو الزوجة على ان  

 مكتوباً بذلك.  إقراًرایقدم ممثلھ القانوني 
ل .4 العنوان مخصص  لھ مقر واضح  التي أن یكون  الحالة  المكتب، ویستثنى من ذلك  مزاولة أعمال 

تجیز فیھا الوزارة لطالب الترخیص مزاولة نشاطھ الكترونیاً، وفق ما یتم تحدیده من آلیات في دلیل  
 اإلجراءات في ھذا الشأن.  

 ) 3المادة (
 ترخیص المكاتب  

 الوزیر أو من یفوضھ.یصدر الترخیص لمكاتب استقدام العمالة المساعدة بموافقة من  .1
بعد سداد الرسم المقرر،   .2 التأكد من استمرار توافر كافة الشروط  یجدد الترخیص سنویاً  بشرط 

 المطلوبة للترخیص.
خالل   .3 تجدیده  یتم  ولم  ترخیصھ  انتھى  الذي  المكتب  دون    30یعد  للنشاط  ممارساً  فأكثر  یوماً 

 ترخیص وتطبق بحقھ الغرامات المقررة قانوناً.
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 ) 4لمادة (ا

 فروع المكاتب 

یجوز لمكتب استقدام العمالة المساعدة فتح فروع لھ في ذات اإلمارة المرخص لھ فیھا أو في أي إمارةٍ  
المحلیة الترخیص  جھات  متطلبات  بمراعاة  بعد    أخرى  الوزارة  موافقة  ومراجعةوبشرط  قیمة    تقییم 

 الضمان البنكي أو الـتأمین مقارنة بحجم النشاط.

 
 ) 5المادة (

 التزامات المكاتب 

والئحتھ التنفیذیة المشار الیھما،   2017) لسنة  10إضافة لاللتزامات الواردة في القانون االتحادي رقم (
 تلتزم المكاتب باالتي: 

 نحو العمالة المساعدة:  التزامات .أ
المناسب واإلعاشة للعمالة المساعدة (سواًء المسجلة على المكتب أو التي یتوسط المكتب تأمین السكن   .1

الستقدامھا عن الفترة ما قبل انتقالھا للعمل، أو التي تم إعادتھا للمكتب ألي سبٍب كان)، وذلك بمراعاة 
 ة. القواعد والضوابط المنظمة للسكنات العمالیة ووفق أیة اشتراطات أخرى تضعھا الوزار

في حالة التشغیل المؤقت، القیام بتنفیذ جمیع االلتزامات المقررة قانوناً على أي صاحب عمل تجاه  .2
العامل المساعد، وال یجوز للمكتب تحت أیة صورة من الصور أن یتقاعس عن تنفیذ ھذه االلتزامات 

ا المسؤول  المكتب  ویكون  معھ،  المبرم  باالتفاق  بالوفاء  المستفید  قیام  عدم  جمیع بسبب  في  ألول، 
 األحوال، عن تنفیذ ھذه االلتزامات.

 : نحو وكاالت التوظیف خارج الدولة التزامات .ب

االلتزام بتنفیذ الشروط والضوابط الواردة بمذكرات التفاھم التي وقعتھا الوزارة مع الدولة التي  .1
یتم تخصیصھا  تتواجد فیھا الوكالة، واإلفصاح للوزارة عن عدد وبیانات العمالة المساعدة التي 

 للمكتب. 
حظر التعامل مع أي وكالة توظیف أو مكتب أو شخص، أو مع أي جھة غیر مرخصة خارج   .2

الدولة، وفي جمیع األحول یجوز للوزارة، لألسباب التي تراھا، منع المكتب من التعامل مع أي  
 وكالة توظیف أو شخص أو أیة جھة خارج الدولة.  
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 : المكاتب نحو الوزارة التزامات .ج

التقید بالسریة المطلقة بخصوص كافة البیانات والمعلومات التي تطلع علیھا بموجب ممارسة   .1
نشاطھا، وأال تستخدم تلك البیانات والمعلومات وال تقوم بنشرھا أو تزوید جھات أخرى بھا إال  

 بموافقة الوزارة.  
ات التي یقدمھا برسوم الخدمات الحكومیة التي یحددھا مجلس الوزراء مقابل الخدم االلتزام .2

 للمتعاملین، وعدم تحصیل أي مبالغ إضافیة. 
االلتزام بتقدیم خدمات العمالة المساعدة بما فیھا توفیر باقات الخدمات التي یتم تعمیمھا من قبل   .3

 الوزارة ووفق األسعار المعتمدة من قبلھا.  
ً ریاداعدم إتاحة عمالھا لالستقدام من قبل صاحب عمل في حال كان ملفھ موقوفاً  .4 في نظام   ا

 الوزارة، باستثناء حالة التشغیل المؤقت وبموافقة الوزارة. 
 االلتزام بكافة بنود اتفاقیة مستوى الخدمة المبرمة مع الوزارة، لضمان جودة تقدیم الخدمات.   .5

 ) 6المادة (
 التزامات المستفید نحو العامل المساعد  

 باآلتي: یلتزم المستفید تجاه العامل المساعد 

 تأمین كافة ظروف الصحة والسالمة المھنیة للعامل المساعد، وذلك بما یتناسب مع طبیعة العمل. .1
 عدم تكلیفھ بأیة أعمال تخرج عن اإلطار العام المتفق علیھ مع المكتب.  .2
 عدم تشغیلھ لساعات تزید على الساعات المتفق علیھا مع المكتب.  .3
  بأي حوادث أو إصابات عمل یتعرض لھا العامل المساعد. ابالغ مكتب االستقدام والوزارة مباشرةً  .4

 
 المادة (7) 

 حاالت وقف أو إلغاء ترخیص المكاتب 
ر وقف ترخیص المكتب مؤقتاً، أو الغاء ترخیصھ، وذلك إذا تحققت الوزارة من توافر إحدى ییجوز للوز

 الحاالت اآلتیة:  
عدم استمراریة توافر شرط من الشروط التي بناًء علیھا صدر ھذا الترخیص، ومنھا على سبیل  .1

التزامھ بما تُصدره الوزارة من    المثال: عدم االلتزام بما قدمھ من تعھدات وإقرارات، أو عدم 
 قرارات جدیدة. 

 إذا ثبت عدم صحة أي من البیانات أو الوثائق أو التقاریر المقدمة من قبلھ إلى الوزارة.   .2
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والتعلیمات    .3 األنظمة  أو  القرار،  ھذا  أو  التنفیذیة  الالئحة  أو  القانون  ألحكام  مخالفة  ارتكب  إذا 

 والتشریعات ذات العالقة المعمول بھا في الوزارة. 
إذا صدر حكم قضائي قضى بإدانة المكتب بارتكابھ أي عمل من أعمال االتجار بالبشر أو العمل  .4

 الجبري.
 

 ) 8المادة (
 و الغاء ترخیص المكاتب اجراءات وقف أ 

 إذا ما تم وقف أو إلغاء ترخیص المكتب، یتعین اتخاذ اإلجراءات اآلتیة:  . أ
إخطار المكتب بقرار الوقف أو االلغاء وفقاً لوسائل اإلخطار المعمول بھا في الوزارة مع بیان سبب  .1

 القرار.
 االلغاء. تحصیل جمیع الغرامات التي تكون مستحقة على المكتب حتى تاریخ  .2
یوماً من تاریخ اإلخطار بقرار    15إلزام أصحاب المكاتب الملغاة بتسویة أوضاع العاملین فیھا خالل   .3

 إلغاء الترخیص وعدم إبرام أي عقود جدیدة.  
الوقف،  .4 فترة  العاملین وأصحاب األعمال طوال  تجاه  التزاماتھ  بكافة  بالوفاء  المكتب  إلزام صاحب 

 لحین معالجة أسباب الوقف ورفعھ. وعدم إبرام أي عقود جدیدة 
إخطار سلطات ترخیص األنشطة االقتصادیة في الحكومات المحلیة (الدوائر االقتصادیة والبلدیات)   .5

وإدارة اإلقامة وشؤون األجانب، التخاذ إجراءاتھا طبقاً للقرار الصادر بالوقف أو اإللغاء، ومنھا إلغاء 
 و أذون للمكتب.  ما أصدرتھ ھذه الجھات من رخص أو تصاریح أ

) من ھذا القرار،  2في جمیع األحوال، ال یجوز رد الضمان البنكي المشار إلیھ في المادة رقم ( .ب
 إال بعد استیفاء كافة االلتزامات المستحقة على المكتب.  

 
 ) 9المادة (

 ضوابط توقیع المخالفات على المكاتب 
كن المخصصة لسكنھا، وذلك  بالتفتیش على مكاتب استقدام العمالة المساعدة واألما مفتشو الوزارة یختص
الوقائع التي یتم ارتكابھا بالمخالفة ألحكام القانون والئحتھ التنفیذیة وھذا القرار وكافة التشریعات  لضبط

القرار الوزاري رقم   وتطبق في ھذا الشأن االحكام الواردة في ذات العالقة المعمول بھا في الوزارة،
 المشار الیھ.  2022) لسنة 48(
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 ) 10المادة (

یصدر وكیل الوزارة لشؤون الموارد البشریة دلیل اجراءات، یحدد فیھ االجراءات التي یلزم اتباعھا لتنفیذ  
 أحكام ھذا القرار.  

 
 ) 11المادة (

بشأن مراكز الخدمة (تدبیر) المشار الیھ، كما یُلغى   2017) لسنة  819(یُلغى القرار الوزاري رقم   .1
 حكام ھذا القرار،  أي قرار او حكم یتعارض وأ

یقوم  المشار الیھ أن    2017) لسنة  819(على من صدر لھ ترخیص طبقاً للقرار الوزاري رقم   .2
 .تجدید ترخیصھ عند القراركافة المتطلبات الواردة في ھذا  باستیفاء

 
 ) 12المادة (

 یُنشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة، ویُعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره.  
 
 

 

 

 
             

 
 

                                                     
 

                                                       
 

 

 المنان العور  الرحمن عبد د. عبد
 وزیر الموارد البشریة والتوطین

 2022فبرایر   28بتاریخ:  صدر 


