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 8138( لسنة 13قرار وزاري رقم )

 في شأن استحداث نظام عقد العمل الجزئي
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 وزير الموارد البشرية والتوطين:

 ، فً شأن اختصاصات 1972( لسنة 1القانون االتحادي رقم ) بعد االطالع على

 الوزارات وصالحٌات الوزراء، وتعدٌالته،

 ، فىىً شىىأن تنعىىٌم عالقىىات الع ىى ،1980( لسىىنة 8القىىانون االتحىىادي رقىىم ) علىىى

 وبناء على  ا عرضه وكٌ  الوزارة لشؤون ال وارد البشرٌة،

 قرر:

 (3مادة )

ٌكون للكل ات والعبارات التالٌة ال عانً ال بٌنة قرٌن ك   نها فً هذا القرار،  ا لم 

 ض سٌاق النص بغٌر ذلك:ٌق

 وزارة ال وارد البشرٌة والتوطٌن. الوزارة:

 صاحب الع   الذي ٌستقدم العا    ن الخارج للع   بنعام صاحب العمل األصلي:

الع ىى  الئز،ىىً، وو وو  صىىاحب ع ىى  ٌىىرتبط  ىىن داخىى  الدولىىة  ىى  العا ىى  بنعىىام  

 العقد الئز،ً.

 الع   األصلً ٌرتبط  عه وي صاحب ع   غٌر صاحب صاحب العمل اإلضافي:

 العا   بعالقة ع   فً ذات وقت ارتباطه    صاحب الع   األصلً.

 عقد ٌتفق فٌه صاحب الع   والعا   )ال واطن وو األئنبً( نموذج العمل الجزئي:

ىىا(    ٌ علىىى ون تكىىون سىىاعات الع ىى  وقىى   ىىن السىىاعات ال عتىىادة )ي انٌىىة سىىاعات ٌو 

 ع   فً ذات الوقت لدى وكير  ن صاحب ع  وٌستطٌ ، ب قتضاه، العا   ون ٌ

 وبدون إذن  ن وي صاحب ع   ٌع   لدٌه، وٌتم التعاقد فٌه وفق ا لن اذج العقود

 الصادرة عن الوزارة، وٌشار إلٌه فً هذا القرار بالع   الئز،ً، وو هذا النعام.
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 (8مادة )

 ٌُستحدث بالوزارة نعام لن وذج ع   ئز،ً، وٌئوز التعاقد ب قتضاه بٌن 

 صاحب الع   والعا  ، فً إحدى وعا،ف وو  هن ال ستوى ال هاري األو 

 واليانً، ال ع و  به ا فً الوزارة، وٌكون التعاقد بٌن الطرفٌن وفق ا 

 للضوابط ال نصوص علٌها فً ال واد التالٌة  ن هذا القرار.

 (1)مادة 

 للعامل، وفقًا للتعاقد بنظام العمل الجزئي القيام باآلتي:

ٌ    .و   نا، وو وقى   ىون ٌع   لدى صاحب الع   األصلً وق   ن ي انٌة ساعات ٌو 

ا، وفىىً ئ ٌىى  األحىىوا  ٌئىىب وال تقىى  سىىاعات الع ىى  عىىن  48   ٌ سىىاعة وسىىبوع

ا.   ٌ  عشرٌن ساعة وسبوع

 وبدون اشىتراط حصىوله ون ٌع   فً ذات الوقت لدى وكير  ن صاحب ع  ، .ب 

 على  وافقة صاحب الع   األصلً وو وي صاحب ع   آخر ٌع   لدٌه.

 (4مادة )

 ٌتعٌن على العا  ، فً هذا النعام، االلتزام باآلتً:

 ون ال ٌع   لدى وي صاحب ع   إضافً إال بعد الحصو  على تصرٌح ع   - و

  ن الوزارة.

لع ى  السىارٌة فىً الىوزارة ون ٌؤدي الع   الئز،ً بك   ا تفرضه علٌه نعىم ا - ب

 ىىىن ضىىىوابط وسىىىلوكٌات، باسىىىتيناء عىىىدد سىىىاعات الع ىىى ، فٌكىىىون التزا ىىىه 
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 ىن هىذا  (بنىد 5 راعىاة  ىا ورد بال ىادة ) علٌه فً العقىد فقىط  ى  بال نصوص

 القرار.

 

 (5مادة )

 ال ٌئوز لصاحب الع  ، فً هذا النعام، اآلتً:

ٌُطالب العا   بأن ٌع ى  لدٌىه وكيىر  ىن  .و   سىاعات ال تفىق علٌهىا إال ب وافقىةالون 

 العا   الكتابٌة.

ون ٌ نىى  العا ىى   ىىن الع ىى  فىىً  نشىىأة  شىىابهة ل نشىىأته تحىىت دعىىوى عىىدم  .ب 

 ال نافسة، وو تحت دعوى إفشاء وسرار الع  ، إال إذا صدر حكم قضا،ً بذلك.

 (6مادة )

 ات العا ىى  السىىنوٌة و كافىىيت نهاٌىىةٌتح ىى  صىىاحب الع ىى  األصىىلً ب ئىىاز ( و)

ووٌىىة التزا ىىات  الٌىىة وخىىرى بنسىىبة عىىدد سىىاعات العا ىى  الفعلٌىىة،  خد تىىه

 ٌتقاضاه العا  . وب قدار األئر الذي

ٌئوز للعا   االتفاق    صىاحب الع ى  ااضىافً علىى وٌىة  زاٌىا   ايلىة   ( ب)

 ئاء بالبند )و(  ن هذه ال ادة. ل ا

 ب(  ىىن هىىذه ال ىىادة، ٌلتىىزم كىى  صىىاحبباسىىتيناء  ىىا ورد فىىً البنىىدٌن )و و  ( ت)

بىىأن ٌىوفر للعا ىى  اشىتراطات الع ىى  األخىرى ال نصىىوص علٌهىا فىىً   ع ى

 إذا اتفق الطرفان على غٌر ذلك. ونع ة الوزارة إال



5 
 

 (7مادة )

ً ٌع ىى  فٌهىىا تىىالىىوزارة كىى  صىىاحب ع ىى  )وصىىلً وو إضىىافً( بالئهىىات ال تخطىىر

العا ىى  فىىور حصىىوله علىىى تصىىرٌح  نهىىا بالع ىى ، وعلىىى العا ىى  ون ٌقىىوم بىىذات 

 احب ع   ٌع   لدٌه.ااخطار لك  ص

 

 (8مادة )

ا وكير  ن ال   ٌ  ساعة، وو  48 ٌئوز للوزارة ون تس ح للعا   بأن ٌع   وسبوع

ساعة ك  يالية وسابٌ ، وٌئوز، فً حالة الضىرورة التىً ٌتقىدم بهىا  144وكير  ن 

ا، وٌتعىىٌن ون تكىىون للعا ىى  راحىىة  60العا ىى ، ون تسىى ح لىىه بالع ىى     ٌ سىىاعة وسىىبوع

 تق  عن ٌوم واحد.وسبوعٌة ال 

 (9مادة )

و  بهىا  ىتطبق فً الع   الئز،ىً ذات القواعىد والضىوابط والئىزاءات ال ع .و 

فىىً إبىىرام وتئدٌىىد وإنهىىاء عقىىود الع ىى  العادٌىىة  حىىدد ال ىىدة، وو غٌىىر  حىىدد 

 ال دة.

 ٌتح   صاحب الع   األصلً بالرسوم ال ع و  بها فً الوزارة عند التعاقد .ب 

وي  الدولىىة بحسىىب األحىىوا ، وٌلتىىزم اخىى عا ىى   ىىن خىىارج وو  ىىن د  ىى 

صاحب ع   إضىافً برسىوم الع ى  لىبعض الوقىت، ال نصىوص علٌهىا فىً 

 ذات النعم.
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 (31مادة )

فً حا  اختٌار التعاقد بنعىام الع ى  الئز،ىً، ال ٌئىوز تحوٌلىه إلىى عقىد عىادي إال 

 بعد إنهاء الع   الئز،ً، وٌصبح لك  طرف حرٌة التعاقد بالن وذج الذي ٌقبله.

 

 (33مادة )

 .2018ٌنشر هذا القرار فً الئرٌدة الرس ٌة، وٌع   به  ن وو   ارس 

 

 

    ناصر يانً الها لً                                            

 وزٌر ال وارد البشرٌة والتوطٌن

 

 

  1/2018/ 21الوزارة فً وبو عبً بتارٌخ: صدر بدٌوان عام 
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( لسنة 838بالقرار رقم )( 3الملحق رقم )

8138  

ضوابط وشروط انتهاء عالقة العمل، المشار 

 / ب( من هذا القرار5إليها في المادة )
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 ٌكون انتهاء عالقة الع   بٌن صاحب الع   والعا   فً وي  ن الحاالت اآلتٌة:

 ز فً العقود ال حددة ال دة )وهً العقود التً تعت دها الوزارة ب ا ال تتئاو ووال :

   دتها عا ٌن( ٌكون انتهاء عالقة الع   إذا توافرت حالة  ن الحاالت اآلتٌة:

 إذا انتهت  دة العقد ال تفق علٌها بٌن الطرفٌن، ولم ٌتم تئدٌد هذا العقد. .1

إذا اتفق الطرفان )صاحب الع   والعا ى ( علىى انتهىاء هىذا العقىد وينىاء  .2

 سرٌانه.

ا ب نهىاء العقىد فً حا  قٌام وحد الطرفٌن )صاحب الع    .3 والعا  (  نفرد 

(  ىن هىذه 4   اتباع اائراءات القانونٌىة ال نصىوص علٌهىا فىً البنىد )

الفقرة، وفً هذه الحالة ٌتح ى  الطىرف الىذي ونهىى العقىد ب رادتىه وحىده 

 تبعات هذا اانهاء.

ا، ب نهىاء  .4 فً حىا  قٌىام وحىد الطىرفٌن )صىاحب الع ى  وو العا ى (  نفىرد 

تئدٌده، وٌشترط فً هىذه الحالىة التىزام  ىن قىام باانهىاء العقد ويناء فترة 

  باائراءات القانونٌة اآلتٌة:

إخطار الطرف اآلخر كتابىة برغبتىه فىً إنهىاء العقىد قبى   وعىد اانهىاء  ( و)

ال حدد بفتىرة ٌتفىق علٌهىا الطرفىان بحٌىث ال تقى  عىن شىهر وال تتئىاوز 

ون فىً هىذه الحالىة يالية وشهر، وإذا لم ٌتفق الطرفان على هذه ال ىدة تكى

 يالية وشهر.

است رار الطرف الذي قرر إنهاء العقد فً تنفٌذ عالقة الع   طٌلة فترة   ( ب)

 ااخطار.

سداد  قاب  لإلنهاء حسب ا ٌتفق علٌه الطرفان بحٌىث ال ٌزٌىد علىى هىذا   ( ت)

ال قاب  على األئر اائ ىالً لياليىة وشىهر، وإذا لىم ٌتفىق الطرفىان علىى 
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ا لجئىىر اائ ىىالً لياليىىة  قىىدار هىىذا ال قابىى ، ٌكىى  ٌ ون هىىذا ال قابىى   سىىاو

 وشهر.

ا، ب نهىاء  .5 فً حا  قٌام وحد الطىرفٌن )صىاحب الع ى  وو العا ى (  نفىرد 

(  ىن هىذه 4العقد بدون االلتزام باائراءات القانونٌة الواردة فً البند )

ا فىىً اانهىىاء، وفىىً هىىذه  الفقىىرة، وبىىدون ون ٌكىىون الطىىرف اآلخىىر سىىبب 

الطىىرف الىىذي ونهىىى تاعقىىد ب رادتىىه وحىىده تبعىىات هىىذا الحالىىة ٌتح ىى  

 اانهاء.

فىىً حىىا  قٌىىام صىىاحب لع ىى  ب نهىىاء عالقىىة الع ىى  الرتكىىاب العا ىى    .6

(  ن قانون تنعٌم 120احدى ال خالفات ال نصوص علٌها فً ال ادة )

  ن هذا القرار. (2عالقات الع   ال نصوص علٌها بال لحق رقم )

ا:  ٌ ددة ال دة، ٌكون انتهاء عالقة الع   إذا توافرت حالىة فً العقود غٌر ال ح يان

  الحاالت اآلتٌة: ن 

 باتفاق الطرفٌن. .1

فىىً وي وقىىت ٌقىىوم فٌىىه وحىىد طرفىىً العقىىد ب نها،ىىه بعىىد إنىىذار الطىىرف   .2

اآلخر،    است راره فً تنفٌذ العقد خال  فترة اانذار التً ٌئب ون ال 

 تق  عن شهر وال تتئاوز يالية وشهر.

ا، ب نهىاء فً حا  قٌ .3 ام وحد الطىرفٌن )صىاحب الع ى  وو العا ى (  نفىرد 

(  ىىن 2العقىىد، بىىدون االلتىىزام بىىاائراءات القانونٌىىة الىىواردة فىىً البنىىد )

ا فىً اانهىاء، وفىً هىذه  هذه الفقرة وبدون ون ٌكون الطرف اآلخر سىبب 

الحالىىة ٌتح ىى  الطىىرف الىىذي ونهىىى العقىىد ب رادتىىه وحىىده تبعىىات هىىذا 

 اانهاء.

قٌام صاحب الع   ب نهاء عالقة الع ى  الرتكىاب العا ى  احىدى  فً حا  .4

(  ن قىانون تنعىٌم عالقىات 120ال خالفات ال نصوص علٌها فً ال ادة )

 بهذا القرار. ( ال رفق2الع   ال نصوص علٌها بال لحق رقم )
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ا:   تعتبر عالقة الع   فً حكم ال نتهٌة فً وي  ن الحاالت اآلتٌة: يالي 

ىا )علىى حالة يبوت إخال .1 ا وو اتفاق    صاحب الع   بالتزا اته ال قررة قانون 

سبٌ  ال يىا  ال الحصىر: حالىة عىدم سىداد األئىور ل ىدة تزٌىد علىى سىتٌن 

ا(  .ٌو  

حالة الشكوى ال رفوعة  ن العا   علىى ال نشىأة التىً ٌع ى  لىدٌها بسىبب  .2

عدم إلحاقه بالع   اغالق تلىك ال نشىأة، وٌشىترط فىً هىذه الحالىة وئىود 

قرٌر  ن قطاع التفتٌش بالوزارة ٌيبت عدم  زاولة ال نشأة لنشاطها ل ىدة ت

تزٌد علىى شىهرٌن، علىى ون ٌكىون العا ى  قىد رائى  الىوزارة خىال  هىذه 

 ال دة.

حالىة الشىكوى الع الٌىة ال حالىة  ىن الىوزارة لل حك ىة، وٌشىترط فىً هىذه  .3

ا وحقٌتىىه فىىً رواتىىب  الحالىىة صىىدور حكىىم نهىىا،ً لصىىالح العا ىى   تضىى ن 

شىىهرٌن علىىى األقىى ، وو التعىىوٌض عىىن الفصىى  التعسىىفً وو فسىىخ العقىىد 

ال حدد قب  نهاٌته وو وٌىة حقىوق وخىرى لىم ٌعطهىا صىاحب الع ى  للعا ى  

 ىىن تلقىىاء نفسىىه دون سىىبب ٌقىىره القىىانون، وو حر انىىه  ىىن  كافىىأة نهاٌىىة 

 الخد ة.
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( لسنة 838( بالقرار رقم )8الملحق رقم )

8138  

عالقة العمل التي نصت عليها بحاالت إنهاء 

  ( من القانون381المادة )

في شأن  3981( لسنة 8االتحادي رقم )

 تنظيم قانون تنظيم عالقات العمل
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 (:381مادة )

 ٌئوز لصاحب الع   ون ٌفص  العا   دون إنذار فً وي  ن الحاالت 

  اآلتٌة:

  ستندات  إذا انتح  العا   شخصٌة وو ئنسٌة زا،فة، وو قدم شهادات وو .و 

  زورة.

ا تحت التئربة ووق  الفص  ويناء  دة التئربة وو فً  .ب   إذا كان العا    عٌن 

 نهاٌتها.

 إذا ارتكب العا   خطأ نشأ عنه خسارة  ادٌة ئسٌ ة لصاحب الع    .ج 

 ( ساعة  ن وقت عل ه 48بشرط ون ٌبلغ الوزارة بالحادث خال  ) 

 بوقوعه.

 سال ة الع   وو  ح  الع   بشرط إذا خالف العا   التعلٌ ات الخاصة ب .د 

 ون تكون هذه التعلٌ ات  كتوبة و علقة فً  كان عاهر.

 إذا لم ٌقم العا   بوائباته األساسٌة وفق ا لعقد الع   واست ر فً إخالله  .ه 

 بها رغم إئراء تحقٌق كتابً  عه لهذا السبب والتنبٌه علٌه بالفص   ن  .و 

 صاحب إذا تكرر  نه ذلك.

ا  ن وسرار ال نشأة التً ٌع   بها.  .ز   إذا يبت ونه وفشى سر 

ا  ن ال حك ة ال ختصة فً ئرٌ ة  اسة بالشرف وو  .ح   ٌ  إذا حكم علٌه نها،

 األ انة وو اآلداب العا ة.

 إذا وئد ويناء ساعات الع   فً حالة سكر شدٌد وو  تأير ب خدر.  .ط 

 ل دٌر ال س،و  وو إذا وق   نه ويناء الع   اعتداء على صاحب الع   وو ا .ي 

 وحد ز ال،ه فً الع  .



13 
 

ا  تقطعة خال  السىنة   .ك  إذا تغٌب بدون سبب  شروع وكير  ن عشرٌن ٌو  

 التعاقدٌة وو وكير  ن سبعة وٌام  تواصلة.
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