نشرة دورية تصدر عن وزارة املوارد البشرية والتوطني

تصاريــح العمــل 10 ..أنواع تلبــي اإلحتياجات املتنوعة للمنشــآت
تلبيــ ًة لالحتياج ــات املتنوع ــة للمنش ــآت ،تص ــدر وزارة امل ــوارد البش ــرية والتوط ــن
 10ان ــواع م ــن تصاري ــح العم ــل تس ــتطيع مبوجبه ــا املنش ــآت اختي ــار املناس ــب له ــا
مــن هــذه التصاريــح لتعيــن العاملــن لديهــا ســواء املتواجديــن يف داخــل الدولــة أو
الذي ــن يت ــم اس ــتقدامهم م ــن اخل ــارج ،وفيم ــا يل ــي أن ــواع تصاري ــح العم ــل:
 :1تصريح عمل لبعض الوقت

 :5تصريح عمل جزئي

يتيــح هــذا النــوع مــن التصاريــح للمنشــآت
تعيــن عمــال مــن املســجلني لــدى الــوزارة
وغيرهــم مــن املقيمــن علــى ارض الدولــة
والعامل ــن يف القط ــاع احلكوم ــي والطلب ــة
مـــن ســـن  18عامـــا وكذلـــك االنـــاث
اللواتـــي يف الســـن ذاتـــه وعلـــى اقامـــة
ذويهـــن وزوج وابنـــاء املواطنـــة وفـــق
ضواب ــط وش ــروط معين ــة وذل ــك لتنفي ــذ
اعم ــال ل ــدى منش ــآت أخ ــرى غي ــر الت ــي
تس ــتخدمهم يف ذات الوق ــت بحي ــث تق ــل
ســـاعات تنفيـــذ هـــذه االعمـــال عـــن
س ــاعات عم ــل نظرائه ــم العامل ــن ل ــكل
الوق ــت يف نف ــس الوظيف ــة مل ــدة ال تزي ــد
عل ــى س ــنة م ــع امكاني ــة احلص ــول عل ــى
تصاريح اخرى للمدة ذاتها.

يتيـــح هـــذا النـــوع مـــن التصاريـــح
للمنش ــآت اس ــتقدام واس ــتخدام عام ــل
م ــن داخ ــل الدول ــة أو خارجه ــا مبوج ــب
«عقـــد العمـــل اجلزئـــي» ويســـتطيع
مبقتضـــاه العامـــل ســـواء املواطـــن أو
غيـــر املواطـــن ان يعمـــل يف احـــدى
وظائـــف او مهـــن املســـتويني املهاريـــن
األول والثان ــي ل ــدى اكث ــر م ــن صاح ــب
عمــل يف ذات الوقــت بعــد حصولــه علــى
التصريـــح مـــن وزارة املـــوارد البشـــرية
والتوطـــن وبـــدون اشـــتراط موافقـــة
صاح ــب العم ــل االصل ــي او اي صاح ــب
عم ــل اخ ــر يعم ــل لدي ــه جزئي ــا وذل ــك
وفقـــا لضوابـــط محـــددة ،وتبلـــغ مـــدة
التصريـــح عامـــن.

 :2تصريح العمل (عامل من خارج الدولة)

 :6تصريح عمل انتقال

يتيـــح هـــذا النـــوع مـــن التصاريـــح
للمنش ــآت اس ــتقدام العام ــل م ــن خ ــارج
الدولـــة وفقـــا للشـــروط والضوابـــط
وتبلـــغ مـــدة التصريـــح عامـــن.

يتيــح هــذا النــوع مــن التصاريــح للمنشــآت
تعي ــن عام ــل داخ ــل الدول ــة بع ــد انته ــاء
عالقـــة عملـــه الســـابقة وفـــق الشـــروط
والضوابــط وتبلــغ مــدة التصريــح عامــن.

 :3تصريح عمل مهمة

 :7تصريح عمل مواطن  /أبناء دول التعاون

يتيـــح هـــذا النـــوع مـــن التصاريـــح
للمنشـــآت اســـتقدام عامـــل مـــن خـــارج
الدول ــة إلجن ــاز عم ــل مؤق ــت او مش ــروع
معـــن محـــدد املـــدة.

يتيـــح هـــذا النـــوع مـــن التصاريـــح
للمنشــآت تعيــن املواطنــن او أبنــاء دول
مجل ــس التع ــاون ل ــدول اخللي ــج العربي ــة،
وتبلغ مدة التصريح عامني.

 :4تصريح عمل ملن هم على اقامة ذويهم

 :8تصريح عمل حدث

يتيــح هــذا النــوع مــن التصاريــح للمنشــآت
تعيـــن عمـــال مـــن داخـــل الدولـــة ممـــن
ه ــم عل ــى اقام ــة ذويه ــم م ــن (اإلن ــاث) او
(الذكـــور مـــن ازواج وابنـــاء املواطنـــات).
وتبل ــغ م ــدة ه ــذا التصري ــح عام ــن.

يتي ــح ه ــذا الن ــوع م ــن التصاري ــح للمنش ــآت
تعي ــن عام ــل م ــن داخ ــل الدول ــة مم ــن بل ــغ
ســن  15ولــم يجــاوز  18عامـاً وفقــا لشــروط
وضوابـــط تتضمـــن بيئـــة عمـــل مناســـبة
للح ــدث وتبل ــغ م ــدة التصري ــح عام ــن.

رسوم التصاريح:

احلصول على اخلدمة:

تختل ــف قيم ــة رس ــوم التصاري ــح
بإخت ــاف ن ــوع التصري ــح ومدت ــه
واملس ــتوى امله ــاري للعام ــل وفئ ــة
املنشـــأة ضمـــن نظـــام تصنيـــف
املنشـــات املســـجلة لـــدى وزارة
املـــوارد البشـــرية والتوطـــن.

تقــدم الــوزارة خدمــة اصــدار تصاريــح
العمــل مــن خــال  :املوقــع اإللكترونــي
 ، www.mohre.gov.aeمراكـــز
اخلدم ــة «تس ــهيل» ،التطبي ــق الذك ــي
 MOHREيف متج ــري جوج ــل ب ــاي
واب ــل س ــتور و «خدم ــة توصي ــل».

 :9تصريح تدريب او تشغيل الطالب

 :10تصريح عمل مؤقت

يتيـــح هـــذا النـــوع مـــن التصاريـــح
للمنشـــآت تدريـــب او تشـــغيل طالـــب
مواطــن او غيــر مواطــن يف داخــل الدولــة
مم ــن بل ــغ س ــن  15عام ــا وفق ــا لضواب ــط
وشـــروط محـــددة تضمـــن بيئـــة تدريـــب
وعمـــل مناســـبتني.

يتي ــح ه ــذا الن ــوع م ــن التصاري ــح للمنش ــآت
بعمـــل
تعيـــن عامـــل مـــن داخـــل الدولـــة
ٍ
تقتضــي طبيعــة تنفيــذه مــدة ال تزيــد علــى
ســتة أشــهر يف إحــدى املنشــآت غيــر التــي
يعمـــل فيهـــا علـــى أن يعـــود للعمـــل لـــدى
صاحــب العمــل األصلــي بعــد امتــام املــدة.

ميكنك إرسال اقتراحاتك ،استفساراتك وشكواك من خالل عدة قنوات
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Work Permits: 10 Options to Meet Employer Needs
In response to the needs of employers, the Ministry of Human Resources and Emiratisation
issues 10 different types of work permits. Businesses can select the work permits that are
best suited to their needs and the needs of their employees, whether they are already in the
country or coming from overseas.

1: Temporary Work Permit

6: Multi Employer Work Permit

10: Part-Time Work Permit

Allows companies to hire
employees residing in the UAE
to perform jobs that do not
exceed six months, after which
the employee resumes his or her
employment with their original
employer.

Allows businesses to hire both residents and overseas workers on a parttime basis. This work permit is open
to workers of skill job classification 1
or 2, allowing them to work for more
than one employer at the same time,
provided they have the Ministry’s authorization. In order to enter into a
contract with the second employer,
the consent of the original employer
is not necessary. Subject to certain
criteria, the permit is valid for two
years.

This work permit allows businesses
to hire employees for a period not
exceeding one year (renewable)
with working hours that are less
than full time.

2: UAE / GCC nationals
Work Permit
A two-year work permit that
enables companies to hire UAE and
GCC nationals.

3: Mission Work Permit
A time-specific permit that allows
companies to hire employees
coming from overseas, to work on
a temporary or project basis for a
period of up to six months.
4: Work Permit for Individual
on their Relatives’ Residency

A two-year work permit that enables
companies to hire the children
and spouses of both residents and
Emirati women.
5: Student Employment
or Training Permit

A permit that allows businesses to
train or hire Emirati or resident students aged 15 or older for up to three
months, under strict regulations that
require additional guarantees on the
provision of a safe work environment.

7: Transfer Work Permit
A two-year work permit that
allows businesses to hire employees
already resident in the UAE once
their relationship with their prior
employer has ended.
8: Standard Work Permit
(Overseas Employee)

A two-year work permit that
enables businesses to hire
employees coming from overseas,
based on set terms and conditions.

9: Minors Work Permit
A two-year work permit allows
employers to hire minors aged 1518, under strict regulations that
require additional guarantees
on the provision of a safe work
environment.

Open to government employees,
children of residents on their
parent’s visas, children and
spouses of Emirati women over
18 years of age.

Fees
Work permit fees differ
according to each type,
duration, skill level, and
classification of the business
hiring.

How to Issue Work Permits
The Ministry issues work
permits
through
four
channels: its website www.
mohre.gov.ae, Tasheel Service
Centers, MOHRE Smart App
(Google Play & Apple Store),
and Tawseel mobile service
(www.taw-seel.ae).

You can submit your suggestions, inquiries
and complaints through various channels

