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 2006( لسنة 707رقم )وزاري  قرار
جراءات مزاولة العمل بالدولة  فى شأن قواعد وا 

 لغير المواطنين
 6/9/2006بتاريخ 

 

 وزيــر العمل: 
م في شننننننصن اتت ننننننا ننننننا  1972( لسننننننن  1االطالع على القانون االتحادي رقم ) * بعد

 الوزارا  و الحيا  الوزراء والقوانين المعدل  له.
م بتشننليم مسلو وزراء دول  اامارا  2006( لسننن  10* وعلى المرسننوم االتحادي رقم )

 العربي  المتحدة.
نظيم عالقا  العمم والقرارا  في شننصن ت 1980( لسننن  8* وعلى القانون االتحادي رقم )

 واللوائح التنفيذي  ال ادرة وفقًا ألحلامه والقوانين المعدل  له.
والقوانين المعدل  له في شننننننننننننصن دتوم  1973( لسننننننننننننن  6* وعلى القانون االتحادي رقم )

قام  األسانب والئحته التنفيذي .   وا 
 * وألسم ال الح العام. 

 
 ـررــقـ

 مادة أولى
ال يسوز لغير المواطنين ممارس  العمم داتم الدول  إال بعد الح وم على ت ريح عمم 

( من 3من الوزارة وفقًا للقواعد وااسراءا  المرعي  وذلك باستثناء الفئا  المستثناه بموسب المادة )
 المشار إليه.  1980لسن   8القانون االتحادي رقم 

 
 مادة ثانية

 نننننر  للم بالعمم في الدول  التقيد بشنننننروط ت نننننريح العمم يسب على غير المواطنين الم
 وبطاق  العمم وأحلام هذا القرار. 

 مادة ثالثة
ال يسوز للمقيمين في الدول  لغير العمم االرتباط بعالق  عمم لدى منشنننننننننننننننصة تا ننننننننننننننع  

ما لم يقوموا قبم ذلك بالح ننننننننوم على ت ننننننننريح  1980( لسننننننننن  8ألحلام القانون االتحادي رقم )



2 

 

الوزارة لما تقع عليلم مسنننننننئولي  القيام بتوفيه أو ننننننناعلم لدى السنننننننلط  المتت ننننننن  وفقًا عمم من 
قام  األسانب والئحته التنفيذي .  1973( لسن  6للقانون االتحادي رقم )  في شصن دتوم وا 

 مادة رابعة 
على العامم غير المواطن الم نننننر  له بالعمم أن يقوم ب تطار الوزارة حام انتلاء عالق  

م ألى سننننننبب حتى ولو لان  بطاق  عمله سنننننناري  المفعوم من حيل التاريد وذلك تالم مدة العم
 أق اها ثالث  أشلر من تاريد انتلاء عالق  العمم. 

 

 مادة خامسة 
دون المسننننننننننننناو بعموم حلم المادة الرابع  أعاله يسب على العامم غير المواطن أن يقوم 

القا  العمم أو إدارة التفتيش ويلتزم بما ت ننننندره تالم مدة أق ننننناها ثالث  أشنننننلر ب تطار إدارة ع
 من توسيلا  حام حدول أيًا من اآلتى: 

 إغاله المنشصة الم ر  له بالعمم فيلا أو إفالسلا أو توقف أعماللا ألى سبب.  -
 انتلاء عالق  العمم باتفاه الطرفين وذلك بعد إلمام فترة االتتبار.  -
 إنتلاء عالق  العمم باالستقال .  -
 عدم إلحاقه بعمم لدى السل  الم ر  له بالعمم لديلا.  -
 انتلاء عالق  عمله أثناء فترة االتتبار.  -
ترله العمم بسننننننبب إتالم  نننننناحب العمم بالتزاماته أو بسننننننبب وقوع اعتداء عليه من  -

  احب العمم أو من يمثله. 
ه دائرة العمم المتت نننننننن  ألسللا إلى المحلم  سننننننننواء ح ننننننننوله على حقوقه التى أحالت -

 ح م عليلا بحلم ق ائى أو بطريه ودي. 
 مادة سادسة

على من انتل   الحي  بطاق  عمله من العمام أن يقوم ب تطار الوزارة بذلك تالم مدة 
أق ننننننناها ثالث  أشنننننننلر من تاريد انتلاء البطاق  ما لم يلن موسودًا على رأو عمله لدى المنشنننننننصة 

 الم ر  له بالعمم لديلا لتلون المسؤولي  في هذه الحال  على المنشصة. 
 

 مادة سابعة
على لم عامم أحال  الوزارة شننننننلواه إلى المحلم  المتت نننننن  أن يراسع دائرة العمم التى 
قام  ب حال  الشلوى وموافاتلا بما تم من إسراءا  وذلك تالم مدة أق اها ست  أشلر من تاريد 

 ااحال . 
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 دة ثامنةما
والقرارات  1980( لســـــــــنة 8رقم )االتحادي  يعتبر غير المواطن مخالفًا ألحكام القانون

 الحاالت اآلتية: في  واللوائح الصادرة وفقًا ألحكامه
 العمم دون ت ريح من الوزارة أو لدى منشصة غير م ر  له بالعمم فيلا.  -1
إذا لان مقيمًا للعمم وتعطم عن العمم ألى سننننننننننننننبب ولم يقم ب تطار الوزارة بواقع   -2

 انتلاء عمله أو واقع  عدم التحاقه بعمم لمدة تزيد على ثالث  أشلر. 
عدم قيامه بمراسع  الوزارة تالم مدة أق اها ست  أشلر من تاريد إحال  دائرة العمم  -3

 أو التزاماته للمحلم  المتت  .  المتت   الشلوى المقدم  بشصن حقوقه
إذا لان مقيمًا لغير العمم وارتبط بعمم لدى منشصة تا ع  ألحلام القانون االتحادي  -4

 دون ت ريح من الوزارة.  1980( لسن  8رقم )
إذا تم  ننننننبطه في أى ملان داتم الدول  في و ننننننع يتالف شننننننروط ت ننننننريح العمم  -5

 الممنو  له وفقًا ألحلام القانون والقرارا  واللوائح التنفيذي . 
إذا لم يقم ب تطار الوزارة بما هو مطلوب منه تالم المدة الالزم  وفقًا ألحلام هذا  -6

 القرار. 
 مادة تاسعة 

ا طلب العامم إلغاء ت نننننريح عمله ومغادرة الدول  أن تسنننننتدعى على اادارة المتت ننننن  إذ
 اللفيم للح ور والرد على الطلب تالم مدة أق اها سبع  أيام. 

 مادة عاشرة
إذا لم يح ننر اللفيم بعد سننبع  أيام من تاريد إتطاره أو إذا ح ننر ولم يقدم سننببًا مقبواًل 

غاء ت نننننننريح العمم واللفال  دون اعتداد العترا نننننننه على طلب االغاء تقوم اادارة المتت ننننننن  ب ل
 برف ه أو غيابه وذلك وفقًا للقواعد وااسراءا  المرعي . 

 

 مادة حادية عشرة
ال تفرض على العامم أي رسننننوم أو غراما  عن إلغاء ت ننننريح العمم أو اللفال  أو غير 

ار الوزارة تالم ذلك من رسننوم أو غراما  إذا لان العامم يرغب في مغادرة الدول  وقد بادر ب تط
 المدة الزمني  الالزم  وفقًا ألحلام هذا القرار. 
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 مادة ثانية عشرة 
يسوز للوزارة في غير الحاال  المن وص عليلا في المادتين الثالث  عشرة والرابع  عشرة 
من هذا القرار وبداًل عن إلغاء ت ننريح العمم وترحيم العامم إلى بلده أن تسننمح للعامم بناًء على 

فقته وطلب  نننناحب عمم سديد بالح ننننوم على ت ننننريح عمم داتلى أو تارسى وفقًا للقواعد موا
وااسراءا  المرعي  وبشننننننننننننننرط أن يلون العامم قد بادر ب تطار الوزارة بواقع  انتلاء عمله تالم 

 مدة ال تزيد على ثالث  أشلر من تاريد تحقه سبب ااتطار. 
 مادة ثالثة عشرة

ى سنننننن  على األقم من تاريد المغادرة منح ت نننننريح عمم سديد ال يسوز للوزارة قبم م ننننن
 الستتدام من انتل  عالق  عمله في أى من الحاال  اآلتي : 

( من القننانون 120انتلنناء عالقنن  العمننم بسننننننننننننننبننب يرسع للعمننام وفقننًا ألحلننام المننادة ) -1
 . 1980( لسن  8االتحادي رقم )

موسب أمر إبعاد من السنننننلط  المتت ننننن  أو إلغاء أو انتلاء إقام  العامم في الدول  ب -2
 بحلم ق ائى. 

 انتلاء عالق  العمم بسبب الدتوم في إ راب غير مشروع أو التحريض عليه.  -3
إلغاء ت ننننننننننننننريح العامم أو اللفال  بسننننننننننننننبب المرض المعدى أو وفقًا اسراءا  إدارة  -4

 التفتيش العمالي. 
 متالف  العامم لحلم المادة الثامن  من هذا القرار.  -5

 مادة رابعة عشرة
يسوز للوزارة أن تمنح ت نننننننريح عمم للعامم بعد م نننننننى سنننننننن  من تاريد إلغاء لفالته إذا 

( 129( و )128انتل  عالق  عمله السننننننننابق  بسننننننننبب االنقطاع عن العمم وفقًا ألحلام المادتين )
عالقنن  العمننم أثننناء فترة االتتبننار وذلننك وفقننًا للقواعنند وااسراءا  من القننانون أو بسننننننننننننننبننب انتلنناء 

المرعي  وبشننننننننننننرط أن يلون قد تم إتطار الوزارة بواقع  انتلاء العمم تالم مدة ال تزيد على ثالث  
 أشلر. 

 مادة خامسة عشرة
 على وليم الوزارة إ دار اللوائح والتوسيلا  الالزم  لتنفيذ هذا القرار. 

 عشرة  مادة سادسة
 يطبه هذا القرار من تاريد  دوره وينشر في السريدة الرسمي . 

  الكعبي عبد اهلل د/ علي
 وزير العمل                                                                   


