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عبدالرحمن العور: النظام الجديد للعمل األسبوعي يدعم سوق العمل

أبوظبي في 7 ديسمبر / وام / أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين على أهمية النظام الجديد للعمل األسبوعي في
دعم سوق العمل الذي يتميز بكونه سوقا عالميا ومحركا أساسيا لإلقتصاد الوطني حيث يكفل النظام الجديد ديمومة التعامالت الخارجية لمؤسسات وشركات

ومنشآت القطاع الخاص ، األمر الذي من شأنه ضمان مصالح المستثمرين وأصحاب األعمال ، ما ينعكس إيجابا على العاملين لدى القطاعات االقتصادية المختلفة
وتعزيز انتاجيتهم .

ودعا معاليه المؤسسات والشركات والمنشآت الخاصة إلى االستفادة المثلى من النظام الجديد عبر تعديل أنظمتها الداخلية المتعلقة بدوام العاملين لديها بما
يتناسب وطبيعة أنشطتها ويوفر في الوقت ذاته بيئة العمل المحفزة للعاملين ودعم استقرارهم األسري.

وشدد معاليه على ضرورة مواصلة أصحاب األعمال اإليفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العاملين من حيث الحفاظ على مدة ساعات العمل واإلجازة األسبوعية
والسنوية المتفق عليها في عقود العمل المبرمة بين الطرفين فضال عن مراعاة منح وقت مستقطع ألداء صالة الجمعة للموظفين وفقا للوقت المحدد للصالة .
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