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تقديم:

إطار  يف  مرموقة  مكانة  الحديث  العرص  يف  الترشيع  ميثل 

مصادر القانون. فأغلب املجتمعات املتطورة تعتمد عليه 

يلجأ  إذ  القانونية،  للقاعدة  العام  األصيل  املصدر  باعتباره 

إليه القايض أوالً للوصول إىل القاعدة التي تحكم النزاع، وال 

ميكنه أن يعدل عنه إىل باقي املصادر األخرى إال يف حالة 

عدم وجود قاعدة فيه أو إذا أحال هو عىل مصدر آخر. 

بصمة  لنا  تكون  أن  ارتأينا  القضايئ  ديب  معهد  يف  ونحن 

يف  كافة  والعدليني  القانونيني  وخدمة  الترشيع  يف  مؤثرة 

خالل  من  القانوين  بالبحث  يتعلق  فيام  وخارجها  الدولة 

إعداد تلك الترشيعات يف حلة متميزة وعملية يف الوقت 

ذاته، وتعكس رؤية املعهد ورسالته باعتباره مركزاً إقليمياً 

للتميز العديل والقانوين.

مـديـر عـام املـعهد 

القاضي  الدكتور  جمال السميطي
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مقدمـــــة

بلغة األرقام يضم هذا الكتاب )193( مادة، هي مواد القانون االتحادي 

هذه  عىل  أجري  وقد  العمل،  عالقات  تنظيم  شأن  يف   1980 لسنة   8 رقم 

املواد - وعىل حد علمنا - ما يقرب من ثالثني تعدياًل منذ صدوره وحتى 

كتابة هذه السطور.

ويضم هذا الكتاب أيضاً )45( ترشيعاً فرعياً يبلغ مجموع موادها 

)601( مادة صدرت لتنفيذ أحكام هذا القانون. هذا وقد استبعدنا 

العديد من الترشيعات الفرعية التي انتهى العمل بها بحكم تأقيتها، 

أو ألنها قد ألغيت بترشيعات الحقه عليها.

فام داللة هذه األرقام؟
ببساطة شديدة تعنى هذه األرقام أن قانون العمل يتميز بخاصية فريدة 

وهي الطابع الواقعي )الدينامييك(. فالقانون االتحادي يضع القواعد العامة 

املجردة لحكم العالقات العاملية.

ولكن هذا ال يكفي لحكم عالقات شديدة الحساسية شديدة التنوع من 

حيث نوع العمل، وصفة الشخص القائم به وسنه وجنسه، وأصحاب األعامل 

وتجارية،  صناعية،  مبسائل  وارتباطها  العمل  وبيئة  قدراتهم،  ومستويات 

وحسابية، وطبية. وإذاً فقانون العمل يواجه اإلنسان أمام ظروف وأحداث 

الواقع بتفصيالت عديدة. هذا الذي يستوجب أن تتكيف أحكام هذا القانون 

إصدار  التنفيذية سلطة  للسلطة  تكون  بأن  املتنوع، وذلك  الواقع  مع هذا 

وتتصدى  املتغري،  الواقع  مع هذا  تتناسب  حلوالً  تتضمن  فرعية  ترشيعات 

للمشكالت العاملية، وبالتايل مواكبة التطورات التي تطرأ عىل املجتمع.

ويؤكد هذه السمة الدينامكية أن مواجهة هذا الواقع املتغري يكون من 
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قبل تعاون جهات متعددة، مجلس الوزراء، وزارة العمل، وزارة العدل، 

وزارة الصحة، وكذلك من جهات وهيئات اقتصادية واجتامعية لها شأن يف 

إصدار القرارات االقتصادية ذات األثر االجتامعي، والقرارات االجتامعية 

الدولية  واملنظامت  والهيئات  الجهات  غري  هذا  االقتصادي،  األثر  ذات 

والتجمعات العاملية ذات الصلة بقضايا العمل والعامل.

ولقد ترتب عىل هذه الديناميكية أن تشابكت وتداخلت قواعد هذا 

القانون، األمر الذي كان يتعني معه أن ُيلقى عىل عاتق القضاء عبئاً ثقياًل 

دوائر  به  تقوم  الذي  الدور  أن  إال  العاملية،  املنازعات  الفصل يف  بشأن 

العمل كل يف دائرة اختصاصها يف شأن تسوية املنازعات ودياً، خفف إىل 

حد كبري العبء عن املحاكم.

وفضاًل عن سمة الديناميكية يتميز هذا القانون أيضاً بنظمه القانونية 

نصوصه  لقواعده، وخضوع  اآلمرة  والصفة  واستقالله،  ذاتيته  تربز  التي 

ألحكام خاصة يف التفسري.

 ولنرتك قارئنا العزيز لالطالع عىل نصوص هذا القانون وحسب معهد 

ديب القضايئ من هذا العمل أنه يقدم جهداً يحسبه مخلصاً يف باب إعالم 

الكافة بالقانون، وإن كان ال بد من خطأ واقع فحسب القامئون عىل هذا 

سبحانه  وحده  لله  فالكامل  الصواب،  بحر  يف  الخطأ  يذوب  أن  العمل 

وتعاىل.

د. محمد محمد محمد أبو زيد

أستاذ القانون املدين مبعهد ديب القضايئ
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ال�ضفحةاأرقام املواداملو�ضوع

القانون االحتادي رقم )8( ل�ضنة 1980م يف 
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16

17 - 122 - 8الباب االأول: تعاريف واأحكام عامة

118أ- تعاريف 
220 - 8ب- أحكام عامة

وت�ضغيل  العمال  ا�ضتخدام  الثاين:  الباب 

االأحداث والن�ضاء
34 - 931 - 23

924 - 19الف�ضل االأول: ا�ضتخدام العمال

2027 - 26الف�ضل الثاين: ت�ضغيل االأحداث
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لت�ضغيل  م�ضرتكة  اأحكام  الرابع:  الف�ضل 

االأحداث والن�ضاء
34 - 3331

32 - 3542 - 64الباب الثالث: عقود العمل وال�ضجالت واالأجور 

3533 - 41الف�ضل االأول: عقد العمل الفردي
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5540 - 64الف�ضل الرابع: االأجور

43 - 6551 - 90الباب الرابع: �ضاعات العمل واالجازات

6544 - 73الف�ضل االأول: �ضاعات العمل

7446 - 90الف�ضل الثاين: االإجازات
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ووقايتهم  العمال  �ضالمة  اخلام�س:  الباب 

ورعايتهم ال�ضحية واالجتماعية
102 - 9157 - 52

58 - 10361 - 112الباب ال�ضاد�س: قواعد التاأديب

الباب ال�ضابع: يف انتهاء عقد العمل ومكافاأة 

نهاية اخلدمة
141 - 11374 - 62

11363 - 131الف�ضل االأول: انتهاء عقد العمل

13272 - 141الف�ضل الثاين مكافاأة نهاية اخلدمة

العمل  اإ�ضابات  عن  التعوي�س  الثامن:  الباب 

واأمرا�س املهنة
153 - 14280 - 75

81 - 15485 - 165الباب التا�ضع: منازعات العمل اجلماعية

86 - 16691 - 180الباب العا�ضر: تفتي�س العمل

92 - 181102 - 193 الباب احلادي ع�ضر: العقوبات

97اجلدول رقم )1(: اأمرا�س املهنة

99اجلدول رقم )2(: جدول تقدير تعوي�ضات العجز الدائم

اجلدول رقم )3(: باأحكام توزيع تعوي�س الوفاة على اأفراد 

عائلة العامل املتوفى
101
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الت�ضريعات الفرعية ال�ضادرة لتنفيذ اأحكام القانون االحتادي 

رقم)8( ل�ضنة 1980 يف �ضاأن تنظيم عالقات العمل وتعديالته
103

1- قرار جمل�س الوزراء رقم )11( ل�ضنة 1982م

القواعد  من  ذلك  وغري  التقا�ضي  اإجراءات  تنظيم  �ضاأن  يف 

الالزمة  حل�ضن �ضري العمل اأمام جلان التوفيق وجلنة التحكيم 

العليا حلل منازعات العمل اجلماعية

110 - 104

104الباب االأول: يف جلان التوفيق

107الباب الثاين: يف جلنة التحكيم العليا

109الباب الثالث: اأحكام عامة

2 - قرار جمل�س الوزراء رقم )7( ل�ضنة 2002م

وال�ضئون  العمل  وزارة  يف  بها  املعمول  والغرامات  الر�ضوم  دمج  �ضاأن  يف 

االجتماعية

114 - 111

113ر�ضوم الرتاخي�س ملكاتب التو�ضط لتوريد عمال

113الغرامات

3 - قرار وزاري رقم )1/44( ل�ضنة 1980م

يف �ضاأن الالئحة التنفيذية لتنظيم اأعمال التفتي�س العمايل على املن�ضاآت 

اخلا�ضعة الأحكام قانون العمل االحتادي رقم )8( ل�ضنة 1980م

120 - 115

4 - قرار وزاري رقم )1/45( ل�ضنة 1980م

يف �ضاأن حتديد اأوجه �ضرف ح�ضيلة الغرامات املقتطعة من العمال
126 - 121

5 - قرار وزاري رقم )1/46( ل�ضنة 1980م

بتحديد االأعمال التي يجوز ت�ضغيل الن�ضاء فيها يف الفرتة ما 

بني ال�ضاعة العا�ضرة م�ضاًء وال�ضاعة ال�ضابعة �ضباحًا

126 - 125
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6 - قرار وزاري رقم )1/47( ل�ضنة 1980

املن�ضو�س  االأحكام  بع�س  من  املوؤ�ض�ضات  بع�س  ا�ضتثناء  ب�ضاأن 

بت�ضغيل  اخلا�ضة  العمل  عالقات  تنظيم  قانون  يف  عليها 

االأحداث والن�ضاء

128 - 127

7 - قرار وزاري رقم )1/49( ل�ضنة 1980م

دون  العمل  ا�ضتمرار  فيها  يتحتم  التي  االأعمال  حتديد  ب�ضاأن 

توقف وكيفية منح العمال فرتات الراحة والطعام وال�ضالة

131 - 129

8 - قرار وزاري رقم )1/50( ل�ضنة 1980م

القواعد  وحتديد  املواطنني  ا�ضتخدام  اأق�ضام  اإن�ضاء  �ضاأن  يف 

واالإجراءات الواجب اتباعها بها

139 - 132

9 - قرار وزاري رقم )1/51( ل�ضنة 1980م

نفعها  يعود  التي  املالية  الفروق  �ضرف  اأوجه  حتديد  �ضاأن  يف 

العمل من جراء احلرمان من الرتقية واحلرمان  على �ضاحب 

من العالوة اأو تاأجيلها

141 - 140

10 - قرار وزاري رقم )1/4( ل�ضنة 1981

اأو التي يجوز فيها تخفي�س  يف �ضاأن حتديد االأعمال اخلطرة 

�ضاعات العمل املقررة قانونًا

143 - 142

11 - قرار وزاري رقم )1/5( ل�ضنة 1981

يف �ضاأن حتديد االأعمال اخلطرة اأو املرهقة اأو امل�ضرة بال�ضحة 

التي يحظر ت�ضغيل االأحداث فيها

147 - 144

147جدول
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12 - قرار وزاري رقم )1/6( ل�ضنة 1981

يف �ضاأن حتديد االأعمال اخلطرة اأو ال�ضاقة اأو ال�ضارة �ضحيًا اأو 

اأخالقيًا والتي ال يجوز ت�ضغيل الن�ضاء فيها

149 - 148
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املتعلقة  االأحكام  �ضريان  من  امل�ضتثناة  الفئات  حتديد  �ضاأن  يف 

ب�ضاعات العمل

151 - 150

14 - قرار وزاري رقم )1/27( ل�ضنة 1981

امل�ضار  العمران  عن  البعيدة  واالأماكن  املناطق  حتديد  �ضاأن  يف 

اإليها يف قانون تنظيم عالقات العمل رقم )8( ل�ضنة 1980

155 - 152

15 - قرار وزاري رقم )1/28( ل�ضنة 1981

ب�ضاأن اإ�ضدار الالئحة النموذجية للجزاءات التي ي�ضرت�ضد بها 

اأ�ضحاب العمل يف و�ضع لوائح اجلزاءات اخلا�ضة مبن�ضاآتهم

164 - 156

158الئحة اجلزاءات النموذجية

16 - قرار وزاري رقم )32( ل�ضنة 1982

يف �ضاأن حتديد اأ�ضاليب وتدابري الوقاية حلماية العمال من خماطر العمل
185 - 165
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181
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183
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من القرار الوزاري رقم )32( ل�ضنة 1982
185
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196 - 192
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ال�ضتخدامهم يف الدولة

213 - 207
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23- قرار وزاري رقم )70( ل�ضنة 1992م
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القانون االحتادي رقم )8) ل�سنة 980)م)))

يف �شاأن تنظيم عالقات العمل وتعديالته

بعد  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  نحن 

يف   1972 لسنة   )1( رقم  القانون  وعىل  املؤقت،  الدستور  أحكام  عىل  االطالع 

له، وبناء عىل  املعدلة  الوزراء والقوانني  الوزارات وصالحيات  شأن اختصاصات 

واملجلس  الوزراء  االجتامعية وموافقة مجلس  والشؤون  العمل  وزير  ما عرضه 

الوطني االتحادي وتصديق املجلس األعىل.

أصدرنا القانون اآليت:

)1( ُعدل هذا القانون بالقوانني التالية:

- القانون االتحادي رقم )15( لسنة 1985، الصادر بتاريخ 1985/12/15,

واملنشور يف العدد رقم )158( من الجريدة الرسمية

- القانون االتحادي رقم )12( لسنة 1986، الصادر بتاريخ 1986/10/29

واملنشور يف العدد رقم )168( من الجريدة الرسمية

القانون االتحادي رقم )14( لسنة 1999، الصادر بتاريخ 1999/10/17

واملنشور يف العدد رقم )340( من الجريدة الرسمية.
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تعاريف واأحكام عامة
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أ- تعاريف

املادة ))) )))

املبينة  بالكلامت والعبارات اآلتية املعاين  القانون يقصد  يف تطبيق أحكام هذا 

قرين كل منها ما مل يقض السياق بغري ذلك.

صاحب العمل:

هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاماًل أو أكرث لقاء أجر مهام كان نوعه.

العامل:

هو كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهام كان نوعه يف خدمة صاحب العمل وتحت إدارته 

أو إرشافه ولو كان بعيداً عن نظره ويندرج تحت هذا املدلول املوظفون واملستخدمون 

الذين يعملون يف خدمة صاحب العمل والخاضعون ألحكام هذا القانون.

املنشأة:

هي كل وحدة اقتصادية فنية أو صناعية أو تجارية يعمل فيها عامل تهدف إىل 

إنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات من أي نوع.

عقد العمل:

هو كل اتفاق محدد املدة أو غري محدد املدة، يربم بني صاحب العمل والعامل، يتعهد 

فيه األخري بأن يعمل يف خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إرشافه مقابل أجر 

يتعهد به صاحب العمل.

)1(  معدلة مبوجب القانون االتحادي رقم )12( لسنة 1986م.
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العمل:

هو كل ما يبذل من جهد إنساين - فكري أو فني أو جسامين - لقاء أجر سواء كان 

ذلك بشكل دائم أو مؤقت.

العمل املؤقت:

هو العمل الذي تقتيض طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة محددة.

العمل الزراعي:

هو العمل يف حراثة األرض وزراعتها وجني محاصيلها من أي نوع كانت وتربية 

املوايش والحيوانات الداجنة ودود القز والنحل وما شابه ذلك.

الخدمة املستمرة:

هي الخدمة غري املنقطعة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوين من تاريخ 

ابتداء الخدمة.

األجر:

هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مبوجب عقد العمل سواء كان نقداً أو عيناً 

مام يدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يوميا أو عىل أساس الساعة أو القطعة 

أو تبعاً لإلنتاج أو بصورة عموالت. ويشمل األجر عالوة غالء املعيشة، كام يشمل 

األجر كل منحة تعطى للعامل جزاء أمانته أو كفاءته إذا كانت هذه املبالغ مقررة 

التعامل  أو  العرف  جرى  أو  للمنشأة  الداخيل  العمل  نظام  أو  العمل  عقود  يف 

مبنحها حتى أصبح عامل املنشأة يعتربونها جزءاً من األجر ال تربعاً.
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األجر األسايس:

أثناء رسيانه بني الطرفني وال تدخل  هو األجر الذي ينص عليه عقد العمل يف 

ضمن هذا األجر البدالت أياً كان نوعها.

إصابة العمل:

هي إصابة العامل بأحد األمراض املهنية بالجدول امللحق بهذا القانون أو بأية 

إصابة أخرى ناشئة عن عمله حصلت له أثناء تأدية ذلك العمل وبسببه ويعترب 

أو  إىل عمله  فرتة ذهابه  للعامل خالل  يقع  العمل كل حادث  إصابة  يف حكم 

عودته منه برشط أن يكون الذهاب واإلياب دون توقف أو تخلف أو انحراف 

عن الطريق الطبيعي.

دائرة العمل:

هي الفروع التابعة لوزارة العمل املختصة بشؤون العمل يف اإلمارات األعضاء يف االتحاد.

ب- أحكام عامة

املادة )2)

اللغة العربية هي اللغة الواجبة يف االستعامل بالنسبة إىل جميع السجالت والعقود وامللفات 

القانون أو يف أي قرار أو الئحة تصدر  والبيانات وغريها مام هو منصوص عليه يف هذا 

تطبيقاً ألحكامه، كام تكون اللغة العربية واجبة االستعامل يف التعليامت والتعميامت التي 

يصدرها صاحب العمل لعامله ويف حالة استعامل صاحب العمل لغة أجنبية إىل جانب 

اللغة العربية يعترب النص العريب هو النص املعتمد.
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املادة )3) )))

ال ترسي أحكام هذا القانون عىل الفئات اآلتية:-

أ - موظفي ومستخدمي وعامل الحكومة االتحادية والدوائر الحكومية يف اإلمارات األعضاء 

واملستخدمني  املوظفني  من  وغريهم  البلديات  وعامل  ومستخدمي  وموظفي  الدولة  يف 

والعامل العاملني يف الهيئات العامة واملؤسسات العامة االتحادية واملحلية، وكذلك املوظفني 

واملستخدمني والعامل الذين يعينون عىل املرشوعات الحكومية االتحادية واملحلية. 

ب - أفراد القوات املسلحة ومنتسبي الرشطة واألمن.

ج - خدم املنازل الخاصة ومن يف حكمهم.

د - العامل الذين يعملون يف الزراعة أو املراعي فيام عدا األشخاص الذين يعملون 

يف املؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها أو الذين يقومون بصفة دامئة 

بتشغيل أو إصالح اآلالت امليكانيكية الالزمة للزراعة.

املادة )4)

أو املستحقني عنه  للعامل  القانون  املبالغ املستحقة مبقتىض أحكام هذا  يكون لجميع 

امتياز عىل جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوىف مبارشة بعد املرصوفات 

القضائية واملبالغ املستحقة للخزانة العامة والنفقة الرشعية املحكوم بها للزوجة واألوالد. 

املادة )5)

تعفى من الرسوم القضائية يف جميع مراحل التقايض والتنفيذ الدعاوى التي يرفعها 

العامل أو املستحقون عنهم استناداً إىل أحكام هذا القانون ويكون نظرها عىل وجه 

الدعوى أو رفضها أن تحكم عىل  الحكم بعدم قبول  الرسعة. وللمحكمة يف حالة 

رافعها باملرصوفات كلها أو بعضها.  

)1( معدلة مبوجب أحكام القانون االتحادي رقم )12( لسنة 1986م.
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املادة )6) )))

املنصوص عليها يف هذا  الجامعية  العمل  الخاصة مبنازعات  باألحكام  مع عدم اإلخالل 

القانون، إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهام يف أي حق من الحقوق 

املرتتبة ألي منهام مبقتىض أحكام هذا القانون، فعليه أن يقدم طلباً بذلك إىل دائرة العمل 

املختصة، وعىل هذه الدائرة أن تقوم باستدعاء طريف النزاع واتخاذ ما تراه الزماً لتسوية 

النزاع بينهام ودياً، فإذا مل تتم التسوية بالودية تعني عىل الدائرة املذكورة خالل أسبوعني 

من تاريخ تقديم الطلب إليها إحالة النزاع إىل املحكمة املختصة، وتكون اإلحالة مصحوبة 

مبذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفني ومالحظات الدائرة. وعىل املحكمة خالل 

ثالثة أيام من تاريخ وصول الطلب إليها أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن 

بها طرفا النزاع ويجوز للمحكمة أن تطلب حضور مندوب عن دائرة العمل الستيضاح 

فيام ورد باملذكرة املقدمة منها. ويف جميع األحوال ال تسمع دعوى املطالبة بأي حق من 

الحقوق املرتتبة مبقتىض أحكام هذا القانون بعد ميض سنة من تاريخ استحقاقه كام ال 

تقبل الدعوى إذا مل تتبع اإلجراءات املنصوص عليها يف هذه املادة.  

املادة )7)

يقع باطالً كل رشط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان مسبقاً عىل نفاذه ما مل 

يكن أكرث فائدة للعامل. 

 
املادة )8)

يكون حساب املدد واملواعيد املنصوص عليها يف هذا القانون بالتقويم امليالدي وتعترب 

السنة امليالدية يف تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً والشهر 30 يوماً. إال إذا نص 

عقد العمل عىل خالف ذلك. 

)1( معدلة مبوجب أحكام القانون االتحادي رقم )12( لسنة 1986م.
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الباب الثاين

ا�شتخدام العمال وت�شغيل 

االأحداث والن�شاء
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الف�شل االأول

ا�شتخدام العمال

املادة )9)

العربية املتحدة وال يجوز لغريهم مامرسة  العمل حق ملواطني دولة اإلمارات 

والقرارات  القانون  هذا  يف  عليها  املنصوص  بالرشوط  إال  الدولة  داخل  العمل 

الصادرة تنفيذاً له.  

املادة )0))

عىل  العامل  استخدام  يف  األولوية  تكون  املواطنني  العامل  توافر  عدم  حالة  يف 

النحو التايل

للعامل العرب الذين ينتمون بجنسيتهم إىل إحدى الدول العربية.

للعامل من الجنسيات األخرى.  

املادة ))))

ينشأ يف دائرة العمل قسم الستخدام املواطنني يختص مبا يأيت:

أ- إيجاد فرص العمل املناسب للمواطنني.

ب- مساعدة أصحاب األعامل عىل تلبية احتياجاتهم من العامل املواطنني عند الحاجة إليهم.

املعطلني والباحثني عن عمل أفضل يف سجل خاص  املواطنني  العامل  - قيد  ج 

ويتم القيد بناء عىل طلبهم ومينح الطالب من دون مقابل شهادة بحصول هذا 

اسم  رقاًم مسلساًل ويكتب  القيد  الطلب. وتعطى شهادة  تقديم  يوم  القيد يف 

الطالب وسنه ومحل إقامته ومهنته ومؤهالته وخرباته السابقة. 
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املادة )2))

يف  وعليهم  املواطنني  العامل  من  متعطل  أي  يستخدموا  أن  األعامل  ألصحاب 

العمل كتابة بذلك خالل خمسة عرش يوماً من  الحالة أن يخطروا دائرة  هذه 

تاريخ استخدامه. ويتضمن هذا اإلخطار اسم العامل وسنه وتاريخ تسلمه العمل 

واألجر املحدد له ونوع العمل الذي الحق به ورقم شهادة القيد.  

املادة )3))

ال يجوز استخدام غري املواطنني بقصد العمل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة إال بعد 

موافقة دائرة العمل والحصول عىل رخصة عمل وفقاً لإلجراءات والقواعد التي تقررها 

وزارة العمل والشؤون االجتامعية. وال متنح هذه الرخصة إال بتوافر الرشوط التالية:

أن يكون العامل من ذوي الكفاية املهنية أو املؤهالت الدراسية التي تحتاج إليها البالد.

أن يكون العامل قد دخل البالد بطريقة مرشوعة ومستوفياً الرشوط املنصوص 

عليها يف نظام اإلقامة املعمول بها يف الدولة.  

املادة )4))

التأكد من  ال يجوز لدائرة العمل املوافقة عىل استخدام غري املواطنني إال بعد 

واقع سجالتها من أنه ال يوجد بني املواطنني املقيدين يف قسم االستخدام عامل 

متعطلون قادرون عىل أداء العمل املطلوب. 

 

املادة )5))

لغري  املمنوحة  العامل  بطاقة  إلغاء  االجتامعية  والشؤون  العمل  لوزارة  يجوز 

املواطن يف الحاالت اآلتية:
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أ- إذا ظل العامل متعطاًل عن العمل مدة ال تجاوز ثالثة أشهر متوالية.

ب- إذا فقد رشطا أو أكرث من الرشوط التي منحت البطاقة عىل أساسها.

ج - إذا تبني لها صالحية أحد العامل املواطنني

العامل يف عمله إىل نهاية مدة عقده أو بطاقة العمل املمنوحة له أيهام أقرب أجاًل.  

املادة )6))

املواطنني  غري  باستخدام  خاص  قسم  االجتامعية  والشؤون  العمل  بوزارة  ينشأ 

ينظم العمل فيه بقرار من الوزير. 

املادة )7))

ال يجوز ألي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطاً لالستخدام أو لتوريد العامل 

غري املواطنني ما مل يكن مرخصاً له بذلك. وال يجوز إصدار هذا الرتخيص إال للمواطنني 

ويف الحاالت الرضورية التي تقتيض إصداره وبقرار من وزير العمل. ويكون الرتخيص 

ملدة سنة قابلة للتجديد ويخضع املرخص له إلرشاف الوزارة ورقابتها وال يجوز منح 

الرتاخيص املذكورة إذا كان مثة مكتب للتوظيف تابع للوزارة أو لهيئة معتمدة منها 

بعمل يف املنطقة وقادر عىل التوسط يف تقديم اليد العاملة. 

املادة )8))

ال يجوز لوسيط العامل أو مورد العامل املرخص له أن يطلب أو أن يقبل من أي 

عامل سواء كان ذلك قبل قبوله يف العمل أو بعده أية عمولة أو مكافأة مادية 

إال  مصاريف  أية  العامل  من  تستوىف  أن  أو  العمل  عىل  العامل  حصول  مقابل 

وفقاً ملا تقرره أو تصادق عليه وزارة العمل والشؤون االجتامعية. ويعترب العامل 
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املقدمون من قبل وسيط االستخدام أو موردة العامل فور التحاقهم بالعمل عامالً 

لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعامل املنشأة العاملني فيها وتكون 

العالقة بينهم وبني صاحب العمل مبارشة بدون أي تدخل من وسيط العمل الذي 

تنتهي مهمته وعالقته بهم فور تقدميهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته. 

 

املادة )9))

تحدد بقرارات من وزير العمل والشؤون االجتامعية القواعد واإلجراءات والنامذج 

التي تعتمدها مكاتب االستخدام العامة والخاصة وكيفية التعاون والتنسيق بني 

التي يتم الرتخيص مبوجبها لتأسيس  نشاطات مختلف هذه املكاتب والرشوط 

مكاتب استخدام خاصة أو للعمل كوسيط أو مورد للعامل كام تحدد بقرارات 

منه جدول التصنيف املهني التي تعتمد أساساً لعمليات االستخدام.  

الف�شل الثاين

ت�شغيل االأحداث

املادة )20)

ال يجوز تشغيل األحداث من الجنسني قبل متام سن الخامسة عرشة.  

املادة ))2)

يجب عىل صاحب العمل قبل تشغيل أي حدث أن يستحصل منه عىل املستندات 

اآلتية وأن يقوم بحفظها يف ملف الحدث الخاص.

شهادة ميالده أو مستخرج رسمي منها أو شهادة بتقدير سنه صادرة عن طبيب 



مختص ومصدق عليها من السلطات الصحية املختصة.

شهادة باللياقة الصحية للعمل املطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها.

موافقة كتابية ممن له الوالية أو الوصاية عىل الحدث.  

املادة )22)

العمل بسجل خاص باألحداث  العمل أن يحتفظ يف مكان  يجب عىل صاحب 

عليه  الوصاية  أو  الوالية  له  ملن  الكامل  واالسم  وعمره،  الحدث  اسم  فيه  يبني 

ومحل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه.

  

املادة )23)

ال يجوز تشغيل األحداث لياًل يف املرشوعات الصناعية، ويقصد بكلمة الليل مدة ال تقل 

عن اثنتي عرشة ساعة متتالية تشمل الفرتة من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً.

املادة )24)

يصدر  التي  بالصحة  املرضة  أو  املرهقة  أو  الخطرة  األعامل  يف  األحداث  تشغيل  يحظر 

بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون االجتامعية بعد استطالع رأي الجهات املختصة.  

املادة )25)

يكون الحد األقىص لساعات العمل الفعلية بالنسبة إىل األحداث ست ساعات 

يومياً ويجب أن تتخلل ساعات العمل فرتة أو أكرث للراحة أو لتناول الطعام أو 

للصالة ال تقل يف مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفرتة أو الفرتات بحيث ال 

يعمل الحدث أكرث من أربع ساعات متوالية.

وال يجوز إبقاء الحدث يف مكان العمل أكرث من سبع ساعات متصلة.

28
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املادة )26)

ال يجوز تكليف األحداث بعمل ساعات إضافية مهام كانت األحوال أو إبقائهم 

يف محل العمل بعد املواعيد املقررة لهم وال تشغيلهم يف أيام الراحة.  

الف�شل الثالث

ت�شغيل الن�شاء

املادة )27)

تقل عن إحدى عرشة  لياًل مدة ال  بكلمة  لياًل ويقصد  النساء  يجوز تشغيل  ال 

ساعة متتالية تشمل الفرتة ما بني العارشة مساء والسابعة صباحاً.

املادة )28)

يستثنى من حظر تشغيل النساء لياًل الحاالت اآلتية:

الحاالت التي يتوقف فيها العمل يف املنشأة لقوة قاهرة.

العمل يف مراكز إدارية وفنية ذات مسؤولية.

بتحديدها قرار من  التي يصدر  الصحة واألعامل األخرى  العمل يف خدمات   - ج 

وزير العمل والشؤون االجتامعية إذا كانت املرأة العاملة ال تزاول عادة عمالً يدوياً. 

املادة )29)

يحظر تشغيل النساء يف األعامل الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً أو أخالقياً، 

وكذلك يف األعامل األخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون 

االجتامعية بعد استطالع رأي الجهات املختصة.
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املادة )30)

للعاملة أن تحصل عىل إجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة وأربعون يوماً 

تشمل الفرتة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها برشط أال تقل مدة خدمتها 

املستمرة لدى صاحب لعمل عن سنة وتكون إجازة الوضع بنصف أجر إذا مل 

تكن العاملة قد أمضت املدة املشار إليها.

وللعاملة بعد إنفاذ إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل دون أجر ملدة أقصاها 

مائة يوم متصلة أو متقطعة إذا كان هذا االنقطاع بسبب مرض ال ميكنها من 

العودة إىل عملها ويثبت املرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي 

تعينها السلطة الصحية املختصة أو مصدق عليها من هذه السلطة إنه نتيجة 

عن العمل أو الوضع. وال تحتسب اإلجازة املنصوص عليها يف الفقرتني السابقتني 

من اإلجازات األخرى.

املادة ))3)

خالل الثامنية عرش شهراً التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها 

فضاًل عن مدة الراحة املقررة الحق يف فرتتني أخريني يومياً لهذا الغرض ال تزيد 

كل منهام عىل نصف ساعة. وتحتسب هاتان الفرتتان اإلضافيتان من ساعات 

العمل وال يرتتب عليهام أي تخفيض يف األجر.

املادة )32)

متنح املرأة األجر املامثل ألجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.  
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الف�شل الرابع

اأحكام م�شرتكة لت�شغيل االأحداث والن�شاء

املادة )33)

لوزير العمل والشؤون االجتامعية أن يستثني بقرار منه املؤسسات الخريية 

والرتبوية من كل أو بعض األحكام املنصوص عليها يف الفصلني السابقني من 

هذا الباب إذا كانت هذه املؤسسات تهدف إىل التأهيل أو التدريب املهني 

لألحداث أو للنساء وبرشط أن ينص يف األنظمة الداخلية لهذه املؤسسات 

عىل طبيعة األعامل التي يقوم بها األحداث والنساء وساعات ورشوط العمل 

فيها بصورة ال تتعارض مع الطاقة الحقيقية لألحداث والنساء. 

 

املادة )34)

يكون مسؤوالً جزائياً عن تنفيذ أحكام الفصلني الثاين والثالث من هذا الباب كل من:

أصحاب العمل أو من ميثلونهم.

ب - من له الوالية أو الوصاية عىل الحدث وأزواج النساء أو أوليائهن أو األوصياء 

خالفاً  والنساء  األحداث  استخدام  عىل  وافقوا  إذا  وذلك  قرصاً  كن  إذا  عليهن 

ألحكام القانون.  
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الباب الثالث

عقود العمل وال�شجالت واالأجور
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الف�شل االأول

عقد العمل الفردي

املادة )35)

مع مراعاة ما نص عليه يف املادة )2( يكون عقد العمل مكتوباً من نسختني تسلم 

أحدهام للعامل واألخرى لصاحب العمل، وإذا مل يوجد عقد مكتوب جاز إثبات 

كافة رشوطه بجميع طرق اإلثبات القانونية.

  

املادة )36)

يحدد يف عقد العمل بوجه خاص تاريخ إبرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومحله 

ومدته إذا كان محدد املدة ومقدار األجر.

  
املادة )37) )))

يجوز تعيني العامل تحت التجربة مدة ال تجاوز ستة أشهر ولصاحب العمل 

مكافأة  ودون  إنذار  دون  الفرتة  العامل خالل هذه  االستغناء عن خدمات 

أكرث من مرة واحدة  التجربة  العامل تحت  الخدمة، وال يجوز تعيني  نهاية 

لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فرتة التجربة بنجاح واستمر يف 

العمل وجب احتساب تلك الفرتة من مدة الخدمة.

  

املادة )38)

يكون عقد العمل ملدة غري محددة أو ملدة محددة، فإذا حددت مدته وجب أال 

)1( معدلة مبوجب أحكام القانون االتحادي رقم )12( لسنة 1986م.
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تجاوز أربع سنوات ويجوز باتفاق الطرفني تجديد هذا العقد ملدة أخرى مامثلة 

أو ملدة أقل مرة واحدة أو أكرث.

األصلية  للمدة  امتداداً  الجديدة  املدد  أو  املدة  تعترب  العقد  تجديد  حالة  ويف 

وتضاف إليها يف احتساب مدة الخدمة اإلجاملية للعامل. 

املادة )39)

يعترب عقد العمل غري محدد املدة منذ بدء تكوينه يف أي من الحاالت اآلتية:

إذا كان غري مكتوب.

إذا كان مربماً ملدة غري محددة.

إذا كان مكتوباً ومربماً ملدة محددة، واستمر الطرفان يف تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق 

كتايب بينهام.

يتجدد  بطبيعته ألن  قابل  أو  املدة  محدد  ألداء عمل معني غري  مربماً  كان  إذا 

واستمر العقد بعد انتهاء العمل املتفق عليه. 

املادة )40)

إذا استمر الطرفان يف تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته األصلية أو انتهاء العمل املتفق 

عليه دون اتفاق رصيح اعترب العقد األصيل ممتداً ضمنياً بالرشوط ذاتها الواردة فيه 

فيام عدا رشط املدة. 

املادة ))4)

إذا عهد صاحب العمل إىل آخر تأدية عمل من أعامله األصلية أو جزء منها كان هذا 

األخري مسؤوالً وحده بحقوق عامله القامئني بذلك العمل الفرعي واملرتتبة لهم مبوجب 

أحكام هذا القانون.  
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الف�شل الثاين

عقد التدريب املهني

املادة )42)

عقد التدريب املهني هو العقد الذي مبوجبه يلتزم صاحب املنشأة بتهيئة تدريب 

الثانية عرشة من عمره عىل  أتم  املهنة إىل شخص آخر  مهني كامل يتفق وأصول 

وفقاً  العمل  صاحب  لحساب  التدريب  فرتة  أثناء  يعمل  أن  بدوره  يلتزم  األقل، 

للرشوط والزمن اللذين يتفق عليهام ويجب أن يكون عقد التدريب مكتوباً وإال 

املؤهالت  عىل  بالتدريب حائزاً  يقوم  أو من  العمل  يكون صاحب  وأن  باطاًل  كان 

والخربات الكافية يف املهنة أو الحرفة املراد تدريب العامل فيها. كام يجب أن توجد 

يف املنشأة نفسها الرشوط واإلمكانيات الفنية الالزمة لتعلم املهنة أو الحرفة.

املادة )43)

يتوىل العامل املتدرب البالغ السن القانونية التعاقد بنفسه، وال يجوز ملن مل يبلغ 

الثامنة عرش من العمر أن يتعاقد مبارشة مع صاحب عمل للتدريب بل يجب 

أن ميثله وليه الطبيعي أو وصيه الرشعي أو من يتوىل أمره. 

 

املادة )44)

العمل  دائرة  منها  واحدة  تودع  األقل  عىل  نسخ  ثالث  من  التدريب  عقد  يحرر 

املختصة لتسجيلها والتصديق عليها ويحتفظ كل من الطرفني بنسخة مصدق عليها.

أو  اللوائح  أو  للقانون  مخالفاً  نصاً  املطلوب تسجيله  التدريب  إذا تضمن عقد 

القرارات التنفيذية الصادرة تطبيقاً ألحكامه، فلدائرة العمل املختصة أن تطلب 
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من املتعاقدين إزالة تلك املخالفة.

إذا مل تبد دائرة العمل املختصة خالل مهلة شهر من إيداع عقد التدريب لديها 

أية مالحظات أو اعرتاض، اعترب العقد مصدقاً عليه حكامً من تاريخ إيداعه.

  

املادة )45)

يجب أن يتضمن عقد التدريب بيانات عن هوية املتعاقدين أو من ميثلهام عىل 

موضوع  واملهنة  ومراحله  ومدته  التدريب  إجراء  كيفية  وعن  األحوال  حسب 

التدريب.

  

املادة )46)

عىل صاحب العمل أن مينح املتدرب وقتاً كافياً لتلقي التعليم النظري وعليه أن 

يدرب العامل عىل أصول املهنة والفن الذي استخدم ألجله طيلة املدة املحددة 

التدريب  انتهاء كل مرحلة من مراحل  يعطيه شهادة  املنصوص وأن  العقد  يف 

وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف هذا الفصل، وكذلك شهادة نهائية عند انتهاء 

املختصة  العمل  للتصديق من دائرة  قابلة  الشهادة  التدريب. تكون هذه  مدة 

وفق األصول واإلجراءات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشؤون االجتامعية.

  

املادة )47)

لدى  تدريبه  انتهاء  بعد  يعمل  بأن  التدريب  عقد  يف  العامل  يتعهد  أن  يجوز 

صاحب العمل أو يف املنشأة التي جرى تدريبه فيها مدة ال تزيد عىل ضعف مدة 

التدريب، كام يجوز أن يتعهد صاحب العمل يف عقد التدريب باستخدام العامل 

بعد انتهاء مدة تدريبه.
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املادة )48)

تحدد يف عقد التدريب األجور املستحقة يف كل مرحلة من مراحله، ويجب أال 

يكون  لعمل مامثل وأال  املقرر  األدىن  الحد  األخرية عن  املرحلة  األجور يف  تقل 

تحديدها بحال من األحوال عىل أساس القطعة أو اإلنتاج. 

 

املادة )49)

تدريبه  بدء  قبل  سنة  مثاين عرشة  عن  سنه  تقل  الذي  املتدرب  العامل  يخضع 

لفحص طبي لحالته الصحية وقدرته عىل القيام بأعامل املهنة التي يريد التدريب 

فيها وإذا كانت هذه املهنة تتطلب رشوطاً بدنية وصحية خاصة فيجب أن ينص 

للتدريب سواء كانت هذه  املرشح  توافر هذه الرشوط يف  الطبي عىل  التقرير 

الرشوط جسامنية أو نفسية. 

املادة )50)

لوزير العمل أن ينظم بقرار منه التدريب يف املهن والحرف التي تتطلب تدريب 

العامل فيها، وأن يحدد مدة التدريب يف هذه املهن والحرف والربامج النظرية 

والعلمية ورشوط الفحص والشهادة التي تعطى عند انتهاء مدة التدريب.

وتصدر قرارات الوزير يف هذا الشأن بعد استطالع رأي املؤسسات العامة املعنية، 

وللوزير يف جميع األحوال أن يسمي خبرياً أو أكرث يف شؤون املهنة أو الحرفة املراد 

تنظيم التدريب فيها ليستأنس برأيه يف هذا التنظيم. 

املادة ))5)

مع  بالتعاون  أو  منفردة  املهني  للتدريب  مراكز  إنشاء  يقرر  أن  العمل  لوزير 
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هيئات مهنية أو خريية وطنية أو أجنبية أو دولية. ويحدد القرار الصادر بإنشاء 

املركز، املهنة التي يجري التدريب عليها ورشوط القبول باملركز وبرامج الدراسة 

النظرية والعملية ونظام االمتحانات والشهادات املهنية وغري ذلك من األحكام 

الالزمة لحسن سري املركز.

  

املادة )52)

لوزير العمل والشؤون االجتامعية أن يلزم املنشآت والرشكات وأصحاب الصناعات 

واملهن والحرف التي يحددها بأن تقبل للعمل فيها عدداً معيناً أو نسبة معينة 

من املواطنني املتدربني وذلك وفق الرشوط واألوضاع واملدد التي يحددها.

وللوزير كذلك أن يلزم املنشآت والرشكات وأصحاب الصناعات واملهن والحرف 

التي يحددها بأن تقبل ألغراض التدريب واستكامل الخربة العلمية فيها عدداً 

معيناً أو نسبة من طالب املعاهد واملراكز الصناعية واملهنية وذلك وفق الرشوط 

واألوضاع واملدد التي يتم االتفاق عليها مع إدارة املنشأة املعنية.  

الف�شل الثالث

ال�شجالت وامللفات

املادة )53) )))

عىل صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عامل فأكرث مراعاة ما ييل:

أن يحتفظ مبلف خاص لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته أو مهنته وسنه وجنسيته 

ومحل إقامته وحالته االجتامعية وتاريخ بدء الخدمة وأجره وما يطرأ عىل األجر من 

)1( معدلة مبوجب أحكام القانون االتحادي رقم )12( لسنة 1986م.
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بها  أصيب  التي  املهنية  واألمراض  واإلصابات  عليه  وقعت  التي  والجزاءات  تغريات 

وتاريخ انتهاء الخدمة وأسباب ذلك.

أن يعد لكل عامل بطاقة إجازات تودع ملفه وتقسم إىل ثالثة أقسام األول 

لإلجازات السنوية والثاين للمرضية والثالث لإلجازات األخرى. ويدون صاحب 

العمل أو من يقوم مقامه يف هذه البطاقة كل ما يحصل عليه العامل من 

إجازات وذلك للرجوع إليها عند طلب أية إجازة.

املادة )54) )))

عىل صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عرش عاماًل فأكرث أن يعد يف كل محل 

أو فرع يزاول فيه العمل السجالت والوثائق التالية:

1 - سجل األجور: وتدرج فيه أسامء العامل حسب تواريخ التحاقهم بالخدمة مع 

إثبات مقدار األجر اليومي أو األسبوعي أو الشهري وملحقاته أو أجر القطعة أو 

العمولة لكل منهم وأيام اشتغاله وتاريخ تركه العمل نهائياً.

2 - سجل إصابات العمل: ويدون فيه ما يقع للعامل من إصابات العمل واألمراض 

املهنية وذلك مبجرد علمه بها.

العمل  أوقات  الخصوص  وجه  عىل  فيها  ويدون  للعمل:  األسايس  النظام  الئحة   -  3

الواجب  الرضورية  واالحتياط  والتدابري  األعياد  وإجازات  األسبوعية  والعطلة  اليومي 

مراعاتها لتجنيب إصابات العمل وأخطار الحريق وتوضع هذه الالئحة يف مكان ظاهر 

مبحل العمل، ويشرتط لنفاذ هذه الالئحة وما يطرأ عليها من التعديالت اعتامدها من 

دائرة العمل خالل ثالثني يوماً من تاريخ تقدميها إليها.

4 - الئحة الجزاءات: وتوضع يف مكان ظاهر مبحل العمل ويدون فيها الجزاءات 

)1( معدلة مبوجب أحكام القانون االتحادي رقم )12( لسنة 1986م.
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التي يجوز توقيعها عىل العامل املخالفني ورشوط وحاالت توقيعها، ويشرتط لنفاذ 

هذه الالئحة وما يطرأ عليها من التعديالت اعتامدها من دائرة العمل خالل ثالثني 

يوماً من تاريخ تقدميها إليها.  

الف�شل الرابع

االأجور

املادة )55)

تؤدى األجور يف أحد أيام العمل ويف مكانه بالعملة الوطنية املتداولة قانوناً.

  

املادة )56)

العامل املعينون بأجر سنوي أو شهري تؤدى أجورهم مرة عىل األقل يف كل شهر، 

وجميع العامل اآلخرين تؤدى أجورهم كل أسبوعني عىل األقل.

املادة )57)

يحسب األجر اليومي بالنسبة إىل العامل الذين يتقاضون أجورهم بالقطعة عىل 

أساس متوسط ما تناوله العامل يف أيام العمل الفعلية خالل الستة شهور السابقة 

عىل انتهاء الخدمة.

املادة )58)

ال يجوز إثبات الوفاة للعامل باألجر املستحق لهم أياً كانت قيمته أو طبيعته إال 

بالكتابة أو اإلقرار أو اليمني. ويعترب باطاًل كل اتفاق عىل خالف ذلك ولو كان سابقاً 

عىل العمل بهذا القانون.
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املادة )59)

ال يجوز إلزام العامل رشاء أغذية أو سلع من محال معينة أو مام ينتجه صاحب العمل. 

املادة )60)

ال يجوز اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة إال يف الحاالت اآلتية:

أ - اسرتداد السلف أو املبالغ التي دفعت إىل العامل زيادة عىل حقه برشط أال 

يجاوز ما يقتطع من األجر يف هذه الحالة 10% من األجر الدوري للعامل.

ب - األقساط التي يجب قانوناً عىل العامل دفعها من أجورهم كأنظمة الضامن 

االجتامعي والتأمينات.

ج - اشرتاكات العامل يف صندوق االدخار أو السلف املستحقة للصندوق.

د - أقساط أي مرشوع اجتامعي أو أية مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب 

العمل وتوافق عليها دائرة العمل.

هـ - الغرامات التي توقع عىل العامل بسبب املخالفات التي يرتكبها.

و - كل دين يستوىف تنفيذاً لحكم قضايئ عىل أال يزيد ما يقتطع تنفيذاً للحكم 

عىل ربع األجر املستحق للعامل. وإذا تعددت الديون أو تعدد الدائنون اعترب 

حدها األعىل نصف األجر وتقسم املبالغ املطلوب حجزها بني مستحقيها قسمة 

غرماء بعد دفع دين النفقة الرشعي بنسبة ربع األجر.

املادة ))6) )))

إذا تسبب العامل يف فقد أو إتالف أو تدمري أدوات أو آالت أو منتجات أو مواد 

مملوكة لصاحب العمل أو كانت يف عهدة هذا األخري وكان ذلك ناشئاً عن خطأ 

)1( معدلة مبوجب أحكام القانون االتحادي رقم )12( لسنة 1986م.
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العامل أو مخالفته تعليامت صاحب العمل، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر 

العامل املبلغ الالزم إلصالحها أو إلعادة الوضع إىل ما كان عليه عىل أال يزيد ما 

يقتطع لهذا الغرض عىل أجر خمسة أيام كل شهر، لصاحب العمل أن يطلب من 

املحكمة املختصة عن طريق دائرة العمل املختصة السامح له باقتطاع أكرث من 

ذلك إذا كان للعامل مال أو مورد آخر.

املادة )62)

ال يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاماًل باألجر الشهري بغري رضاء كتايب منه إىل سلك 

عامل املياومة أو العامل الذين يتقاضون أجورهم باألسبوع أو الساعة أو القطعة. 

املادة )63)

يحدد مبرسوم اتحادي بناء عىل اقرتاح وزير العمل والشؤون االجتامعية وموافقة 

مجلس الوزراء الحد األدىن لألجور ونسبة غالء املعيشة وذلك بصفة عامة أو بالنسبة 

إىل منطقة معينة أو مهنة معينة. ويقدم الوزير اقرتاحه بتحديد أو بإعادة النظر يف 

الحد األدىن لألجور بعد استطالع رأي السلطات املختصة والهيئات املهنية لكل من 

أصحاب العمل والعامل إن وجدت واستناداً إىل الدراسات وجداول تقلبات أسعار 

تكلفة املعيشة التي تضعها الجهات املختصة يف الدولة بحيث تكون تلك الحدود 

الدنيا كافية إلشباع حاجات العامل األساسية وضامن أسباب املعيشة.

املادة )64)

تصبح الحدود الدنيا لألجور أو تعديالتها نافذة اعتباراً من تاريخ نرش املرسوم 

املحدد لها يف الجريدة الرسمية.  
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الباب الرابع

�شاعات العمل واالجازات
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الف�شل االأول

�شاعات العمل

املادة )65)

اليوم  البالغني مثاين ساعات يف  للعامل  العادية  العمل  لساعات  األقىص  الحد  يكون 

تسع  إىل  العمل  ساعات  زيادة  ويجوز  األسبوع  يف  ساعة  وأربعني  مثان  أو  الواحد 

ساعات يف اليوم يف األعامل التجارية وأعامل الفنادق واملقاصف والحراسة وغريها من 

األعامل التي يجوز إضافتها بقرار من وزير العمل، كام يجوز تخفيض ساعات العمل 

اليومية بالنسبة إىل األعامل املرهقة أو الضارة بالصحة وذلك بقرار من وزير العمل 

والشؤون االجتامعية، وتخفض ساعات العمل العادية ساعتني خالل شهر رمضان.

وال تحتسب ضمن ساعات العمل الفرتات التي يقضيها العامل يف االنتقال بني 

محل مسكنه ومكان العمل.  

املادة )66)

العامل أكرث من خمس ساعات  اليومية بحيث ال يعمل  العمل  تنظيم ساعات 

متتالية دون فرتات للراحة والطعام والصالة ال تقل يف مجموعها عن الساعة وال 

تدخل هذه الفرتات يف حساب ساعات العمل.

 إما يف املصانع واملعامل التي يكون العمل فيها عىل أفواج متعاقبة يف الليل والنهار 

أو يف األعامل التي يتحتم فيها ألسباب فنية واقتصادية استمرار العمل دون توقف 

فينظم الوزير بقرار منه كيفية منح العامل فرتات الراحة والطعام والصالة. 

 

املادة )67)

العادية  العمل  ساعات  من  أكرث  العامل  تشغيل  العمل  ظروف  استدعت  إذا 
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اعتربت مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاىض العامل عنه أجراً متساوياً لألجر املقابل 

لساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة ال تقل عن 25% من ذلك األجر.

  
املادة )68)

التاسعة  الساعة  فيام بني  إضافياً  العامل وقتاً  العمل تشغيل  إذا استدعت ظروف 

مساء والساعة الرابعة صباحا استحق العامل عن الوقت اإلضايف األجر املقرر بالنسبة 

إىل ساعات العامل العادية مضافاً إليه زيادة ال تقل عن 50% من ذلك األجر.

 

املادة )69)

ال يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية اإلضافية عىل ساعتني يف اليوم الواحد إال إذا كان 

العمل الزماً ملنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطري أو إلزالة آثاره أو التخفيف منها. 

 

املادة )70)

فيها عدا عامل  العامل  لجميع  العادي  األسبوعية  الراحة  يوم  الجمعة هو  يوم 

تعويضه  اليوم وجب  العامل يف هذا  تشغيل  الظروف  استدعت  فإذا  املياومة. 

يوماً آخر للراحة أو أن يدفع األجر األسايس عن ساعات العمل العادية مضافاً 

إليه زيادة 50% عىل األقل من ذاك األجر.

  

املادة ))7)

ال يجوز تشغيل العامل أكرث من يومي جمعة متتاليني فيام عدا عامل املياومة.

املادة )72)

ال ترسي أحكام هذا الفصل عىل الفئات اآلتية:
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األشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية يف اإلدارة والتوجيه إذا 

العمل عىل  يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب  املناصب أن  كان من شأن هذه 

العامل ويصدر قرار من وزير العمل والشؤون االجتامعية بتحديد هذه الفئة.

العامل الذين يشكلون طاقم السفن البحرية والعامل الذين يعملون يف البحر 

عدا عامل  فيام  بسبب طبيعة عملهم وذلك  ويتمتعون برشوط خدمة خاصة 

املوانئ املشتغلني بالشحن والتفريغ وما يتصل بذلك.

  

املادة )73)

يجب عىل صاحب العمل أن يضع عىل األبواب الرئيسية التي يستعملها العامل 

يف الدخول وكذلك يف مكان ظاهر مبحل العمل جدوالً ببيان يوم الغلق األسبوعي 

وساعات العمل وفرتات الراحة بالنسبة إىل جميع فئات العامل مع إخطار دائرة 

العمل املختصة بصورة من هذا الجدول.

فإذا كان املحل ال يتبع نظام الغلق األسبوعي، وجب عىل صاحب العمل أن يضع 

يف األمكنة املشار إليها يف الفقرة السابقة جدوالً ببيان يوم الراحة األسبوعي لكل 

فئة من العامل.  

الف�شل الثاين

االإجازات

املادة )74)

يستحق العامل إجازة رسمية بأجر كامل يف املناسبات التالية:

أ( عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد.
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ب( عيد رأس السنة امليالدية يوم واحد.

ج( عيد الفطر املبارك يومان.

د( عيد األضحى والوقفة ثالثة أيام.

هـ( املولد النبوي الرشيف يوم واحد

و( اإلرساء واملعراج يوم واحد.

ز( العيد الوطني يوم واحد.

  

املادة )75)

مينح العامل خالل كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية ال يجوز أن تقل 

عن املدد اآلتية:

يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عىل ستة أشهر وتقل عن السنة.

ثالثني يوماً يف كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عىل سنة. 

ويف حالة انتهاء خدمة العامل فأنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة األخرية. 

املادة )76)

لصاحب العمل تحديد موعد بدء اإلجازة السنوية وله عند الرضورة تجزئتها إىل 

فرتتني عىل األكرث وال يرسي حكم التجزئة عىل اإلجازة املقررة لألحداث.

املادة )77) )))

تدخل يف حساب مدة اإلجازة السنوية أيام العطل املقررة قانوناً أو اتفاقاً أو أي 

مدد أخرى بسبب املرض إذا تخللت هذه اإلجازة وتعترب جزءاً منها.

)1( معدلة مبوجب أحكام القانون االتحادي رقم )12( لسنة 1986م.
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املادة )78) )))

اإلجازة  أيام  عن  وجد  إن  السكن  بدل  إليه  مضافاً  األسايس  أجره  العامل  يتقاىض 

السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل يف أثناء إجازته السنوية كلها 

أو بعضها ومل ترحل مدة اإلجازة التي عمل خاللها إىل السنة التالية وجب أن يؤدي 

إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره األسايس.

أثناء إجازته السنوية أكرث من مرة  ويف جميع األحوال ال يجوز تشغيل العامل 

واحدة خالل سنتني متتاليتني. 

املادة )79)

للعامل الحق يف الحصول عىل أجره عن أيام اإلجازة السنوية التي مل يحصل 

قانوناً.  املقررة  اإلنذار  فرتة  بعد  العمل  ترك  أو  العمل  من  فصل  إذا  عليها 

وقت  العامل  يتقاضاه  كان  الذي  األجر  أساس  عىل  البدل  هذا  ويحسب 

استحقاقه تلك اإلجازة.

املادة )80)

األجر  كامل  السنوية  بإجازته  قيامه  قبل  للعامل  يؤدي  أن  العمل  عىل صاحب 

املستحق له مضافاً إليه أجر اإلجازة املقررة له طبقاً ألحكام هذا القانون.

املادة ))8)

إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء إجازة األعياد أو العطالت التي 

يتقاىض عنها أجراً كلها أو بعضها وجب أن يعوض عنها بإجازة أخرى مع دفع 

)1( معدلة مبوجب أحكام القانون االتحادي رقم )12( لسنة 1986 )الفقرة األوىل(.



تنظيم عالقات العمل وتعديالته والت�رشيعات الفرعية ال�صادرة تنفيذًا لأحكامه

49

زيادة له يف األجر مقدارها 50% من أجره فإذا مل يعوض عنها بإجازة دفع صاحب 

العمل للعامل زيادة يف أجره األسايس مقدارها 150% عن أيام العمل.

املادة )82)

إذا أصيب العامل مبرض غري ناشئ عن إصابة عمل وجب عليه أن يبلغ عن مرضه 

خالل يومني عىل األكرث وعىل صاحب العمل أن يبادر إىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لتوقيع الكشف الطبي عليه فوراً للتحقق من مرضه.  

املادة )83) )))

ال يستحق العامل أية إجازة مرضية مدفوعة األجر خالل فرتة التجربة.

إذا أمىض العامل أكرث من ثالثة أشهر بعد انتهاء فرتة التجربة يف خدمة صاحب 

عىل  تزيد  ال  مرضية  إجازة  يف  الحق  له  كان  مبرض  وأصيب  املستمرة  العمل 

تسعني يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وتحسب عىل 

النحو التايل:

الخمسة عرش يوماً األوىل بأجر كامل.

الثالثني يوماً التالية بنصف أجر.

ج - املدد التي تيل ذلك بدون أجر.

  

املادة )84)

ال يستحق األجر خالل اإلجازة املرضية إذا كان املرض قد نشأ مبارشة عن سوء 

سلوك العامل مثل تعاطيه املسكرات أو املخدرات. 

)1( معدلة مبوجب أحكام القانون االتحادي رقم )12( لسنة 1986م.
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املادة )85)

يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بعد استنفاده إجازته املرضية املنصوص 

عليها يف املواد )82(، )83(، )84( من هذا القانون إذا مل يتمكن خاللها من العودة 

إىل عمله ويف هذه الحالة يتقاىض العامل مكافأته وفقاً ألحكام هذا القانون.  

املادة )86)

إذا استقال العامل من الخدمة بسبب املرض قبل نهاية الخمسة واألربعني يوماً 

يعينه  الذي  الطبيب  أو  الحكومة  طبيب  ووافق  املرضية  اإلجازات  من  األوىل 

صاحب العمل عىل سبب االستقالة وجب عىل صاحب العمل أن يؤدي للعامل 

الخمسة  من  الباقية  املدة  عن  له  مستحقاً  يكون  قد  الذي  األجر  املستقيل 

واألربعني يوماً األوىل املشار إليها. 

 

املادة )87)

مينح العامل طوال مدة خدمته وملرة واحدة إجازة خاصة بدون أجر ألداء فريضة 

الحج ال تحسب من إجازاته األخرى وال يجوز أن تزيد عىل ثالثني يوماً.

  
املادة )88) )))

)كام عدلت بالقانون االتحادي رقم 12 تاريخ 1986/10/29( ال يجوز للعامل يف 

أثناء إجازته السنوية أو املرضية املنصوص عليها يف هذا الفصل أن يعمل لدى 

صاحب عمل آخر، فإذا أثبت صاحب العمل ذلك كان له الحق يف إنهاء خدمات 

العامل دون إنذار وحرمانه من أجره عن مدة اإلجازة. 

)1( معدلة مبوجب أحكام القانون االتحادي رقم )12( لسنة 1986م.
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املادة )89)

إىل  يعود  يحرم كل عامل ال  القانون  ما هو منصوص عليه يف هذا  مع مراعاة 

ابتداء من  غيابه  أجره عن مدة  انتهاء إجازته مبارشة من  مبارشة عمله عقب 

اليوم التايل الذي انتهت فيه اإلجازة.

املادة )90)

مع عدم اإلخالل بالحاالت التي يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل بدون 

إنذار أو املكافأة املنصوص عليها يف هذا القانون ال يجوز لصاحب العمل أن 

بإجازته املنصوص عليها يف  أثناء متتعه  بالفصل  أو أن ينذره  العامل  يفصل 

هذا الفصل.  
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الباب اخلام�س

�شالمة العمال ووقايتهم

ورعايتهم ال�شحية واالجتماعية
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املادة ))9)

من  العامل  لحامية  املناسبة  الوقاية  وسائل  يوفر  أن  عمل  صاحب  كل  عىل 

أخطار اإلصابات واألمراض املهنية التي قد تحدث أثناء العمل. وكذلك أخطار 

الحريق وسائر األخطار التي قد تنجم عن استعامل اآلالت وغريها من أدوات 

العمل. كام يجب عليه اتباع كافة أساليب الوقاية األخرى التي تقررها وزارة 

العمل والشؤون االجتامعية وعىل العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية واملالبس 

التي  العمل  صاحب  تعليامت  جميع  ينفذ  وأن  الغرض  لهذا  بها  يزود  التي 

تهدف إىل حاميته من األخطار وأن ميتنع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة 

تنفيذ تلك التعليامت.  

املادة )92)

تعليامت  العمل  مكان  مكان ظاهر من  يعلق يف  أن  كل صاحب عمل  عىل 

قد  التي  األخطار  من  العامل  وحامية  الحريق  منع  وسائل  بشأن  مفصلة 

يفهمها  أخرى  وبلغة  العربية  باللغة  تأدية عملهم وذلك  أثناء  لها  يتعرضون 

العامل عند االقتضاء. 

 

املادة )93)

مزودة  الطبية  لإلسعافات  صناديق  أو  صندوقاً  يعد  أن  عمل  صاحب  كل  عىل 

وزارة  تقررها  التي  اإلسعاف  وسائل  من  وغريها  واملطهرات  واألربطة  باألدوية 

العمل والشؤون االجتامعية. ويخصص صندوق إسعاف لكل مائة عامل ويوضع 

الصندوق يف مكان ظاهر ويف متناول يد العامل ويعهد باستعامله إىل متخصص 

يف تقديم اإلسعافات الطبية. 
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املادة )94)

الحكومية  السلطات  التي تصدرها  اللوائح والقرارات  بأحكام  مع عدم اإلخالل 

املختصة يجب عىل صاحب العمل أن يوفر أسباب النظافة والتهوية التامة لكل 

مكان من أماكن العمل، وأن يزود هذه األمكنة باإلضاءة املناسبة واملياه الصالحة 

للرشب ودورات املياه.  

املادة )95)

املعرضني لخطر  أكرث فحص عامله  أو  إىل طبيب  يعهد  أن  العمل  عىل صاحب 

اإلصابة بأحد أمراض املهنة املحددة يف الجدول امللحق بهذا القانون فحصاً شاماًل 

الفحص يف  نتيجة ذلك  يثبت  مرة كل ستة اشهر عىل األكرث بصفة دورية وأن 

سجالته وكذلك يف ملفات أولئك العامل.

األمراض  العمل عن حاالت  ودائرة  العمل  صاحب  فوراً  يبلغوا  أن  األطباء  عىل 

املهنية التي تظهر بني العامل وحاالت الوفاة الناشئة عنها بعد التأكد منها بإجراء 

البحوث الطبية والعلمية الالزمة وعىل صاحب العمل بدوره أن يبلغ ذلك لدائرة 

العمل.

تعرض ملرض  عامل  أي  إعادة فحص  يطلب  أن  الفحص  يجري  الذي  وللطبيب 

مهني بعد مدة أقل من الفرتة الدورية املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه 

املادة إذا وجد أن حالته تستدعي ذلك.  

املادة )96)

عىل صاحب العمل أن يوفر للعامل وسائل العناية الطبية طبقاً للمستويات التي 

يقررها وزير العمل والشؤون االجتامعية باالشرتاك مع وزير الصحة. 
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املادة )97)

يحدد  أن  الصحة  وزارة  رأي  استطالع  بعد  االجتامعية  والشؤون  العمل  لوزير 

التي تطبق عىل جميع املنشآت  العامة والوقاية الصحية  التدابري  بقرارات منه 

التي تستخدم عامالً وال سيام فيام يتعلق بتدابري السالمة واإلنارة والتهوية وغرف 

الطعام وتأمني املياه الصالحة للرشب وللنظافة وتصفية ما يعكر الجو من غبار 

ودخان وتحديد االحتياطات الواجب اتخاذها ضد الحريق والتيار الكهربايئ. 

املادة )98)

عىل صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يعلم العامل عند استخدامه مبخاطر 

مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وعليه أن يلصق تعليامت خطية 

مفصلة بهذا الشأن يف أمكنة العمل.  

املادة )99)

العامل أن  أو لوكالئهم أو ألي شخص له سلطة عىل  العمل  ال يجوز ألصحاب 

العمل  أماكن  إىل  الكحولية  املرشوبات  من  نوع  أي  بدخول  يسمح  أو  يدخل 

أو  املنشأة  الستهالكه فيها كام ال يجوز لهم أن يسمحوا بدخول أي شخص يف 

البقاء فيها وهو يف حالة سكر. 

املادة )00))

العمل  أمن  باحتياطات  املتعلقة  والتعليامت  باألوامر  يتقيد  أن  العامل  عىل 

وسالمته وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية مبا يف حوزته منها 

ويحظر عىل العامل اإلقدام عىل أي فعل يؤدي إىل عدم تنفيذ التعليامت املذكورة 
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أو إىل إساءة استعامل الوسائل املوضوعة لحامية صحة وسالمة العامل أو إلحاق 

الرضر بهذه الوسائل وإتالفها.

ولصاحب العمل أن يضمن الئحة الجزاءات عقوبات لكل عامل يخالف األحكام 

املقررة يف الفقرة السابقة.

  

املادة ))0))

عىل كل صاحب عمل يستخدم عامالً يف مناطق بعيدة عن املدن وال تصل إليها 

وسائل املواصالت العادية أن يوفر لهم الخدمات اآلتية:

وسائل االنتقال املناسبة.

السكن املالئم.

املياه الصالحة للرشب.

املواد الغذائية املناسبة.

وسائل اإلسعافات الطبية.

وسائل الرتفيه والنشاط الريايض.

ويحدد وزير العمل والشؤون االجتامعية بقرار منه املناطق التي ينطبق عليها 

حكم هذه املادة كلها أو بعضها.

وفيام عدا املواد الغذائية تكون الخدمات املشار إليها يف هذه املادة عىل نفقة 

صاحب العمل وال يجوز تحميل العامل شيئاً منها.  

املادة )02))

الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل أو من يقوم مقامه توقيعها عىل 

عامله هي:
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اإلنذار.

الغرامة.

الوقف عن العمل بأجر مخفض ملدة ال تزيد عىل عرشة أيام.

الحرمان من العالوة الدورية أو تأجيلها يف املنشآت التي يوجد بها نظام ملثل 

هذه العالوات.

الحرمان من الرتقية يف املنشآت التي يوجد بها نظام للرتقية.

الفصل من الخدمة مع حفظ الحق يف مكافأة نهاية الخدمة.

الفصل من الخدمة مع الحرمان من املكافأة كلها أو بعضها وال يجوز توقيع هذا 

الجزاء لغري األسباب املذكورة عىل سبيل الحرص يف املادة )120( من هذا القانون.
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الباب ال�شاد�س

قواعد التاأديب
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املادة )03))

تحدد الئحة الجزاءات األحوال التي توقع فيها كل عقوبة من العقوبات التأديبية 

املبينة يف املادة السابقة.

ولوزير العمل والشؤون االجتامعية أن يصدر بقرار منه الئحة منوذجية للجزاءات 

واملكافآت ليسرتشد بها أصحاب العمل يف وضع لوائحهم الخاصة بذلك.

  

املادة )04))

مدة  عن  العامل  ألجر  مساوياً  مبلغاً  أو  محدداً  مبلغاً  الغرامة  تكون  أن  يجوز 

معينة، وال يجوز أن تزيد الغرامة املقررة عن مخالفة واحدة عىل أجر خمسة 

أيام. كام ال يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للغرامات املوقعة عليه أكرث من 

أجر خمسة أيام يف الشهر الواحد. 

 

املادة )05))

تقيد الغرامات التي توقع عىل العامل يف سجل خاص مع بيان سبب توقيعها أو مناسبتها 

واسم العامل ومقدار أجره ويفرد حساب خاص لها وتخصص حصيلتها الشهرية للرصف 

عىل شؤون الرعاية االجتامعية للعامل وفقاً للقرار الذي يصدره وزير العمل والشؤون 

االجتامعية يف هذا الشأن. 

املادة )06))

ال يجوز توقيع جزاء الحرمان من العالوة الدورية أكرث من مرة واحدة كل سنة. 

كام ال يجوز تأجيل هذه العالوة ألكرث من ستة شهور.
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املادة )07))

ال يجوز توقيع جزاء الحرمان من الرتقية ألكرث من حركة ترقيات واحدة، ثم يرقى 

العامل املعاقب يف أول حركة تالية عند توفر الرشوط الالزمة للرتقية. 

 

املادة )08))

تقيد الفروق املالية التي يعود نفعها عىل صاحب العمل من جراء الحرمان من 

الرتقية أو الحرمان من العالوة أو تأجيلها يف سجل خاص مع بيان سبب توقيعها أو 

مناسبته واسم العامل ومقدار أجره ويفرد حساب خاص لها، وتخصص الحصيلة 

الشهرية لتلك الفروق للرصف عىل شؤون الرعاية االجتامعية للعامل وفقاً للقرار 

الذي يصدره وزير العمل والشؤون االجتامعية يف هذا الشأن. 

 

املادة )09))

ال يجوز توقيع أية عقوبة تأديبية عىل العامل ألمر ارتكبه خارج مكان العمل ما 

مل يكن متصاًل بالعمل أو بصاحبه أو مديره املسؤول، كام ال يجوز توقيع أكرث من 

عقوبة واحدة أو الجمع بني أية عقوبة تأديبية وبني اقتطاع جزء من أجر العامل 

طبقاً لنص املادة )61( من هذا القانون.

  

املادة )0)))

ال يجوز توقيع أية عقوبة من العقوبات املنصوص عليها يف املادة )102( عىل 

العامل إال بعد إبالغه كتابة مبا هو منسوب إليه وسامع أقواله وتحقيق دفاعه 

وإثبات ذلك يف محرض يودع ملفه الخاص ويؤرش بالعقوبة يف نهاية املحرض. 

ويجب إبالغ العامل كتابة مبا وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها وأسباب 
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توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها يف حالة العودة. 

املادة )))))

ال يجوز اتهام العامل يف مخالفة تأديبية مىض عىل كشفها أكرث من ثالثني يوماً 

وال يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ انتهاء التحقيق يف املخالفة وثبوتها يف 

حق العامل بأكرث من ستني يوماً.

  
املادة )2))) )))

من  عمدية  بارتكاب جرمية  اتهامه  عند  العمل  عن  مؤقتاً  العامل  وقف  يجوز 

أو  األمانة  أو  بالرشف  املاسة  الجرائم  أو  املال  أو  النفس  عىل  االعتداء  جرائم 

اإلرضاب عن العمل.

وتبدأ مدة الوقف من تاريخ إبالغ الحادث إىل السلطات املختصة حتى صدور 

قرار منها يف شأنه، وال يستحق العامل أجره عن مدة الوقف املذكورة، فإذا صدر 

قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قيض برباءته وجب إعادته إىل عمله. كام 

يجب أداء أجره كاماًل عن مدة الوقف إذا كان وقفه عن العمل كيدياً من جانب 

صاحب العمل.  

)1(  مبوجب  أحكام القانون االتحادي رقم )12( لسنة 1986
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الباب ال�شابع

يف انتهاء عقد العمل

ومكافاأة نهاية اخلدمة



تنظيم عالقات العمل وتعديالته والت�رشيعات الفرعية ال�صادرة تنفيذًا لأحكامه

63

الف�شل االأول:

انتهاء عقد العمل

املادة )3)))

ينتهي عقد العمل يف أي من األحوال اآلتية:

- إذا اتفق الطرفان عىل إنهائه رشيطة أن تكون موافقة العامل كتابية.

- إذا انتهت املدة املحددة يف العقد ما مل يكن العقد قد امتد رصاحة أو ضمناً 

وفق أحكام القانون.

- بناء عىل إرادة الطرفني يف عقود العمل غري املحددة وذلك برشط التقيد 

العقد دون  باإلنذار واألسباب املقبولة إلنهاء  املتعلقة  القانون  بأحكام هذا 

تعسف.

  

املادة )4)))

ال ينقيض عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما مل يكن موضوع العقد متصاًل 

بشخصه، ولكن العقد ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه كلياً عن أداء عمله 

يف  املختصة  الصحية  السلطات  من  معتمدة  طبية  شهادة  مبوجب  وذلك 

الدولة.

عىل أنه إذا كان عجز العامل الجزيئ عن القيام بعمله ميكنه من القيام بأعامل 

هذه  مثل  وجود  حالة  يف  العمل  صاحب  فعىل  الصحية  وحالته  تتفق  أخرى 

العامل وبناء عىل طلبه إىل عمل آخر من هذه األعامل وأن  ينقل  األعامل أن 

يعطيه األجر الذي يدفعه عادة ملثله وذلك مع عدم اإلخالل مبا قد يكون للعامل 

من حقوق وتعويضات مبوجب هذا القانون.
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املادة )5))) )))

إذا كان عقد العمل محدد املدة وقام صاحب العمل بفسخه لغري األسباب املنصوص 

عليها يف املادة )120( كان ملتزماً بتعويض العامل عام أصابه من رضر عىل أال يجاوز 

مبلغ التعويض بأي حال مجموع األجر املستحق عن مدة ثالثة أشهر أو املدة الباقية 

من العقد أيهام أقرص، وذلك كله ما مل يوجد نص يف العقد يقيض بغري ذلك.  

املادة )6))) )2) 

إذا فسخ العقد من جهة العامل لغري األسباب املنصوص عليها يف املادة )121( كان 

العامل ملتزماً بتعويض صاحب العمل عام يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ 

العقد عىل أال يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثالثة أشهر أو املدة 

املتبقية من العقد أيهام أقرص، وذلك كله ما مل يوجد نص يف

  

املادة )7)))

املدة  املحدد  غري  العمل  عقد  إنهاء  والعامل  العمل  من صاحب  لكل  يجوز   -  1

لسبب مرشوع يف أي وقت الحق النعقاد العقد بعد إنذار الطرف اآلخر كتابة قبل 

انتهائه بثالثني يوماً عىل األقل.

2 - بالنسبة إىل عامل املياومة يتم اإلنذار يف املدد اآلتية:

أ - أسبوعاً واحداً إذا اشتغل العامل مدة تزيد عىل ستة أشهر وتقل عن السنة.

ب - أسبوعني إذا اشتغل العامل مدة ال تقل عن سنة واحدة.

ج - شهراً واحداً إذا اشتغل العامل مدة ال تقل عن خمس سنوات.

)1( معدلة مبوجب أحكام القانون االتحادي رقم )12( لسنة 1986م.

)2( معدلة مبوجب أحكام القانون االتحادي رقم )12( لسنة 1986م. 
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املادة )8)))

يظل العقد قامئاً طوال مدة مهلة اإلنذار املشار إليها يف املادة السابقة وينتهي 

بانتهائها ويستحق العامل أجره كاماًل عن تلك املهلة عىل أساس آخر أجر كان 

يتقاضاه، ويجب عليه أن يقوم بالعمل خاللها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.

وال يجوز االتفاق عىل اإلعفاء من رشط اإلنذار أو تخفيض مهلته ولكن يجوز 

االتفاق عىل زيادة تلك املهلة.

  

املادة )9)))

إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف اآلخر بإنهاء العقد أو إذا أنقص 

مهلة اإلنذار وجب عىل امللتزم باإلنذار أن يؤدي إىل الطرف اآلخر تعويضاً يسمى 

-بدل اإلنذار-، ولو مل يرتتب عىل إغفال اإلنذار أو إنقاص مدته رضر للطرف اآلخر 

ويكون التعويض متساوياً ألجر العامل عن مهلة اإلنذار كلها أو الجزء الناقص 

بالنسبة  العامل  يقبضه  كان  أجر  آخر  أساس  عىل  اإلنذار  بدالً  ويحسب  منها 

إىل من يتقاضون أجورهم بالشهر أو األسبوع أو اليوم أو الساعة وعىل أساس 

متوسط األجر اليومي املنصوص عليه يف املادة )57( من هذا القانون بالنسبة إىل 

من يتقاضون أجورهم بالقطعة.

  

املادة )20))

يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار يف أي من الحاالت اآلتية:

أ - إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.

ب - إذا كان العامل معيناً تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو يف نهايتها.

العمل  لصاحب  مادية جسيمة  عنه خسارة  نشأ  العامل خطأ  ارتكب  إذا   - ج 
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برشط أن يبلغ دائرة العمل بالحادث خالل 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

د - إذا خالف العامل التعليامت الخاصة بسالمة العمل أو محل العمل برشط 

أن تكون هذه التعليامت مكتوبة ومعلقة يف مكان ظاهر وأن يكون قد أحيط 

بها شفوياً إذا كان أمياً.

هـ - إذا مل يقم العامل بواجباته األساسية وفقاً لعقد العمل واستمر يف إخالله 

بها رغم إجراء تحقيق كتايب معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر 

منه ذلك.

و - إذا افىش رساً من إرسار املنشأة التي يعمل بها.

ز - إذا حكم عليه نهائياً من املحكمة املختصة يف جرمية ماسة بالرشف أو األمانة أو 

اآلداب العامة.

ح - إذا وجد أثناء ساعات العمل يف حالة سكر بني أو متأثر مبخدر.

ط - إذا وقع منه أثناء العمل اعتداء عىل صاحب العمل أو املدير املسؤول أو أحد 

زمالئه يف العمل.

ي - إذا تغيب العامل بدون سبب مرشوع أكرث من عرشين يوماً متقطعة خالل 

السنة الواحدة أو أكرث من سبعة أيام متوالية. 

املادة ))2)) )))

يجوز للعامل أن يرتك العمل دون إنذار يف إحدى الحالتني اآلتيتني:

أو  العقد  يف  عليها  املنصوص  العامل  قبل  بالتزاماته  العمل  صاحب  أخل  إذا 

القانون.

إذا وقع من صاحب العمل أو من ميثله قانوناً اعتداء عىل العامل. 

)1( معدلة مبوجب أحكام القانون االتحادي رقم )12( لسنة 1986م.



تنظيم عالقات العمل وتعديالته والت�رشيعات الفرعية ال�صادرة تنفيذًا لأحكامه

67

املادة )22))

يعترب إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفياً إذا كان سبب اإلنهاء 

إنهاء خدمة  ال ميت للعمل بصلة وبوجه خاص، يعترب اإلنهاء تعسفًي إذا كان 

العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إىل الجهات املختصة أو إقامة دعوى عىل 

صاحب العمل ثبت صحتها.

  
املادة )23)) )))

إذا فصل العامل فصاًل تعسفياً فللمحكمة املختصة أن تحكم عىل صاحب العمل 

بدفع تعويض للعامل، وتقدر املحكمة هذا التعويض مبراعاة نوع العمل ومقدار 

الرضر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف العمل ويشرتط يف 

جميع األحوال أال يزيد مبلغ التعويض عىل أجر العامل ملدة ثالثة أشهر تحسب 

عىل أساس آخر أجر كان يستحقه.

وبدل  له  املستحقة  املكافأة  يف  العامل  يف حق  السابقة  الفقرة  أحكام  تخل  ال 

اإلنذار املنصوص عليهام يف هذا القانون.

املادة )24))

ال يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل لعدم لياقته صحيا قبل استنفاده اإلجازات 

املستحقة له قانوناً ويقع باطاًل كل اتفاق عىل خالف ذلك ولو كان االتفاق مربماً قبل 

العمل بهذا القانون. 

)1( معدلة مبوجب أحكام القانون االتحادي رقم )12( لسنة 1986م.
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املادة )25))

عىل صاحب العمل أن يعطي العامل بناء عىل طلبه ويف نهاية عقده شهادة نهاية 

منها  وتاريخ خروجه  الخدمة  دخوله  تاريخ  فيها  يبني  مقابل  بغري  متنح  خدمة 

ومدة خدمته اإلجاملية ونوع العمل الذي كان يؤديه وآخر أجر كان يتقاضاه 

وملحقاته إن وجدت.

كام يجب عليه أن يرد إليه ما قد يكون له من شهادات وأورق وأدوات.

  

املادة )26))

التي  العمل  عقود  فإن  القانوين  مركزها  أو  املنشأة  شكل  يف  تغيري  حدث  إذا 

تكون سارية وقت حدوث التغيري تبقى قامئة بني صاحب العمل الجديد وعامل 

املنشأة وتعترب الخدمة مستمرة ويكون صاحب العمل األصيل والجديد مسؤولني 

بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ االلتزامات الناشئة عن عقود العمل يف الفرتة 

السابقة عىل حدوث التغيري وبعد انقضاء املدة املذكورة يتحمل صاحب العمل 

الجديد املسؤولية وحده.

 

املادة )27))

إذا كان العمل املنوط بالعامل يسمح له مبعرفة عمالء صاحب العمل أو باالطالع 

عىل أرسار عمله كان لصاحب العمل أن يشرتط عىل العامل أال يقوم بعد انتهاء 

العقد مبنافسته أو باالشرتاك يف أي مرشوع منافس له ويجب لصحة هذا االتفاق 

أن يكون العامل بالغاً إحدى وعرشين سنة ميالدية كاملة وقت إبرامه وأن يكون 

الرضوري  القدر  عىل  العمل  ونوع  واملكان  الزمان  حيث  من  مقصوراً  االتفاق 

لحامية مصالح العمل املرشوعة.
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املادة )28))

إذا انقطع العامل غري املواطن لغري سبب مرشوع عن العمل قبل نهاية العقد املحدد 

املدة، فال يجوز له االلتحاق بعمل آخر ولو بإذن من صاحب العمل طوال سنة من 

تاريخ االنقطاع عن العمل كام ال يجوز ألي صاحب عمل آخر يعلم بذلك أن يستخدمه 

أو يبقيه يف خدمته خالل تلك املدة. 

 

املادة )29))

إذا أنذر العامل غري املواطن صاحب العمل برغبته يف إنهاء العقد غري املحدد 

له  يجوز  فال  قانوناً  املقررة  اإلنذار  مهلة  نهاية  قبل  العمل  عن  وانقطع  املدة 

االلتحاق بعمل آخر ولو بإذن من صاحب العمل ملدة سنة من تاريخ انقطاعه 

عن العمل، وال يجوز ألي صاحب عمل آخر يعلم بذلك أن يستخدمه أو يبقيه 

يف خدمته قبل نهاية تلك املدة.

  

املادة )30))

قبل  يحصل  الذي  املواطن  غري  العامل   )129(  ،)128( املادة  أحكام  من  يستثنى 

التحاقه بعمل آخر عىل موافقة وزير العمل والشؤون االجتامعية بناء عىل تنسيب 

من صاحب العمل األصيل. 

املادة ))3))

يتحمل صاحب العمل عند انتهاء العقد نفقات عودة العامل إىل الجهة التي استقدمه 

منها أو إىل أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه، وإذا التحق العامل بعد انتهاء 

عقده بخدمة صاحب عمل آخر كان هذا األخري ملتزماً بنفقات سفر العامل عند انتهاء 
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البند السابق إذا مل يقم صاحب العمل برتحيل  الخدمة، ومع مراعاة ما نص عليه يف 

العامل ومل يف مبرصوفات ترحيله قامت السلطات املختصة بذلك عىل نفقة صاحب 

العمل ويجوز لهذه الجهة تحصيل ما أنفقته بطريق الحجز. فإذا كان سبب إنهاء العقد 

يرجع إىل العامل جرى ترحيله عىل نفقته إذا كان لديه ما يفي بذلك.

  
مادة ))3)) مكرر )))

يف تطبيق أحكام املادة السابقة يقصد بنفقات عودة العامل قيمة تذكرة سفره، وكذلك 

ما قد ينص عليه عقد العمل أو نظام املنشأة من أحقية العامل يف نفقات سفر عائلته 

ونفقات شحن أمتعته.

ويف الحاالت التي يوفر فيها أصحاب العمل السكن للعامل يلتزم العامل بإخالء 

السكن يف مدة ال تجاوز ثالثني يوماً من تاريخ انتهاء خدمته.

وال يجوز تأخر العامل يف إخالء السكن بعدها ألي سبب من األسباب برشط أن 

يؤدي صاحب العمل إىل العامل ما يأيت:

النفقات املبينة يف البند )1( من هذه املادة.

مستحقات نهاية الخدمة وأية مستحقات أخرى يلتزم بها صاحب العمل طبقاً 

لعقد العمل أو نظام املنشأة أو القانون.

النفقات واملستحقات املشار إليها وجب عىل دائرة  العامل يف قيمة  فإذا نازع 

العمل املختصة تحديد هذه النفقات واملستحقات بصفة مستعجلة خالل أسبوع 

من تاريخ إبالغها عىل أن تخطر بها العامل فور تحديدها.

من   )2( البند  يف  إليها  املشار  يوماً  الثالثني  مدة  رسيان  الحالة  هذه  يف  ويبدأ 

هذه املادة اعتباراً من تاريخ قيام صاحب العمل بإيداع النفقات واملستحقات 

)1( معدلة مبوجب أحكام القانون االتحادي رقم )12( لسنة 1986م.
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املحددة مبعرفة دائرة العمل خزانة وزارة العمل بصفة أمانة.

فإذا مل يقم العامل بإخالء السكن بعد انتهاء الثالثني يوماً املذكورة تقوم دائرة 

العمل بالتعاون مع السلطات املختصة باإل

الالزمة لإلخالء.

وال تخل أحكام هذه املادة بحق العامل يف املنازعة فيها أمام املحكمة املختصة.

  
مادة ))3)) مكرر ))) )))

1 - يلتزم صاحب العمل بأن يقدم إىل دائرة العمل املختصة ضامناً مرصفياً يصدر 

يطبق  التي  واملؤسسات  والرشكات  تقدميه  وإجراءات  ومقداره  نوعه  بتحديد 

عليها وغري ذلك من األحكام املتعلقة به قرار من مجلس الوزراء. ويخصص هذا 

الضامن لحسن تنفيذ التزامات صاحب العمل املنصوص عليها يف املادتني )131( 

و)131 مكرراً( من هذا القانون.

2 - يكون استقطاع أية مبالغ من الضامن املرصيف املشار إليه يف الفقرة )1( من 

هذه املادة بناء عىل حكم قضايئ، وذلك باستثناء اآليت :

عليه مع صاحب  املتفق  املكان  إىل  أو  إىل موطنه  العامل  نفقات عودة  أ( 

العمل.

باستحقاق  املختصة  العمل  دائرة  أمام  العمل  صاحب  يقر  التي  املبالغ  ب( 

العامل لها. ففي هاتني الحالتني، يجوز للوزارة استقطاع تلك املستحقات من 

مبلغ الضامن املشار إليه يف البند )1( من هذه املادة وأدائها إىل العامل وفاء 

للحقوق املقررة.  

)1( معدلة مبوجب أحكام القانون االتحادي رقم )14( لسنة 1999م.



72

الف�شل الثاين

مكافاأة نهاية اخلدمة

املادة )32)) )))

يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكرث يف الخدمة املستمرة مكافأة نهاية الخدمة 

عند انتهاء خدمته وال تدخل أيام االنقطاع عن العمل بدون أجر يف حساب مدة 

الخدمة وتحسب املكافأة عىل النحو التايل:

1( أجر واحد وعرشين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس األوىل.

2( أجر ثالثني يوماً عن كل سنة مام زاد عىل ذلك.

ويشرتط فيام تقدم أال تزيد املكافأة يف مجموعها عىل أجر سنتني. 

املادة )33))

يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها يف العمل برشط أن 

يكون قد أكمل سنة من الخدمة املستمرة. 

 
املادة )34)) )2)

مع عدم اإلخالل مبا تقرره بعض القوانني معاشات أو مكافآت تقاعد للعاملني يف 

يستحقه  كان  أجر  آخر  أساس  الخدمة عىل  نهاية  مكافأة  املنشآت، تحسب  بعض 

وعىل  باليوم  أو  باألسبوع  أو  بالشهر  أجورهم  يتقاضون  من  إىل  بالنسبة  العامل 

القانون ملن  اليومي املنصوص عليها يف املادة )57( من هذا  أساس متوسط األجر 

يتقاضون أجورهم بالقطعة وال يدخل يف األجر الذي يتخذ أساساً لحساب مكافأة 

)1( معدلة مبوجب أحكام القانون االتحادي رقم )12( لسنة 1986م.

)2( معدلة مبوجب أحكام القانون االتحادي رقم )15( لسنة 1985م.
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نهاية الخدمة كل ما يعطى للعامل عيناً وبدل السكن وبدل االنتقال وبدل السفر 

وبدل الساعات اإلضافية وبدل التمثيل وبدل تداول النقد -بدل الصندوق- وبدل 

تعليم األوالد وبدل الخدمات الرتفيهية واالجتامعية أو أية بدالت أو عالوات أخرى.

املادة )35))

لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أية مبالغ تكون مستحقة 

له عىل العامل. 

املادة )36))

إيفاء للغايات املقصودة من املادة )132( ال تعترب حاالت االستخدام التي سبقت 

تاريخ العمل بهذا القانون بأنها حاالت يستحق عنها العامل مكافأة نهاية الخدمة 

التي يكون  بالحقوق  وذلك مع عدم اإلخالل  العامل عاماًل مواطناً  إذا كان  إال 

العامل قد اكتسبها مبوجب قوانني العمل امللغاة أو مبوجب عقد العمل أو أي 

اتفاق أو الئحة أو النظام الداخيل للمنشأة.

وتؤدي املكافأة املستحقة للعامل- يف حالة وفاته - إىل املستحقني. 

 

املادة )37))

بعد خدمة  اختياره  عمله مبحض  املدة  محدد  غري  بعقد  يرتبط  الذي  العامل  ترك  إذا 

الخدمة  نهاية  ثلث مكافأة  استحق  تجاوز ثالث سنوات  تقل عن سنة وال  مستمرة ال 

املنصوص عليها يف املادة السابقة.

سنوات  خمس  تجاوز  ومل  سنوات  ثالث  عىل  املستمرة  خدمته  مدة  زاد  فإذا 

عىل خمس  املستمرة  خدمته  مدة  زادت  فإذا  املذكورة،  املكافأة  ثلثي  استحق 

سنوات استحق املكافأة الكاملة. 
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املادة )38))

إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد محدد املدة عمله مبحض اختياره قبل نهاية مدة 

العقد فانه ال يستحق املكافأة املقررة لنهاية الخدمة ما مل تكن مدة خدمته املستمرة 

قد جاوزت خمس سنوات.

  
املادة )39))

يحرم العامل من مكافأة الخدمة كلها يف إحدى الحالتني اآلتيتني:

إذا فصل من الخدمة ألحد األسباب املبينة يف املادة )120( من هذا القانون أو 

ترك العمل لتفادي فصله وفق أحكامها.

املادة  عليهام يف  املنصوص  الحالتني  إنذار يف غري  ودون  العمل مختاراً  ترك  إذا 

أن  قبل  أو  املدة  املحددة  غري  للعقود  بالنسبة  وذلك  القانون  هذا  من   )121(

يكمل خمس سنوات من الخدمة املستمرة بالنسبة للعقود املحددة املدة.

  
املادة )40))

يؤديه  ما  بأن  الصندوق يقيض  للعامل وكان نظام  ادخار  إذا وجد يف منشأة صندوق 

صاحب العمل يف الصندوق لحساب العامل إمنا هو مقابل التزامه القانوين مكافأة نهاية 

الخدمة وجب أداء مبلغ االدخار للعامل أو املكافأة املستحقة طبقاً للقانون أيهام أكرث.

التزامه  مقابل  هو  العمل  صاحب  أداه  ما  أن  عىل  الصندوق  نظام  ينص  مل  وإذا 

القانوين مبكافأة نهاية الخدمة فللعامل الحصول عىل ما يستحقه يف صندوق االدخار 

فضاًل عن املكافأة القانونية. 

 
املادة ))4))

للعامل  أو نظام مشابه لهام جاز  التأمني  أو  للتقاعد  املنشأة نظام  إذا وجد يف 

املستحق ملعاش التقاعد أن يختار بينه وبني املكافأة املقررة أو ما يستحقه يف 

صندوق املعاش أو التأمني أيهام أفضل.  
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الباب الثامن

التعوي�س عن اإ�شابات العمل 

واأمرا�س املهنة
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املادة )42))

إذا أصيب العامل بإصابة عمل أو مبرض مهني مام هو مبني بالجدولني رقمي 

)1(، )2( امللحقني بهذا القانون وجب عىل صاحب العمل أو من يقوم مقامه 

إبالغ الحادث فوراً إىل كل من دائرة الرشطة ودائرة العمل أو أحد فروعها التي 

يقع يف دائرتها محل العمل.

ويجب أن يتضمن البالغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصف 

موجز للحادث وظروفه وما اتخذ من إجراءات إلسعافه أو عالجه.

أقوال  املحرض  يف  ويثبت  الالزم  التحقيق  بإجراء  البالغ  وصول  فور  الرشطة  وتقوم 

الشهود وصاحب العمل أو من ميثله وأقوال املصاب إذا سمحت حالته بذلك كام يبني 

املحرض بوجه خاص ما إذا كان للحادث صلة بالعمل وما إذا قد وقع عمداً ونتيجة 

لسوء سلوك فاحش من جانب العامل.

  

املادة )43))

انتهاء التحقيق أن ترسل صورة من املحرض إىل دائرة العمل  عىل الرشطة فور 

أو أن  التحقيق  العمل أن تطلب استكامل  العمل، ولدائرة  وأخرى إىل صاحب 

تقوم هي باستكامله مبارشة إذا رأت رض

  

املادة )44))

العمل وأمراض املهنة بأن يدفع نفقات  العمل يف حالة إصابات  يلتزم صاحب 

عالج العامل يف إحدى دور العالج الحكومية أو األهلية املحلية إىل أن يشفى 

العامل أو يثبت عجزه ويشمل العالج اإلقامة باملستشفى أو باملصح والعمليات 

األدوية  رشاء  وكذلك  الطبية  والتحاليل  األشعة  صور  ومصاريف  الجراحية 
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واملعدات التأهيلية وتقديم اإلطراف واألجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة ملا 

يثبت عجزه، وعىل صاحب العمل فضاًل عام تقدم، أن يدفع نفقات االنتقال التي 

يقتضيها عالج العامل.

  

املادة )45))

إذا حالت اإلصابة بني العامل وأداء عمله وجب عىل صاحب العمل أن يؤدي إليه 

معونة مالية تعادل أجره كاماًل طوال مدة العالج أو ملدة ستة أشهر أيهام أقرص 

فإذا استغرق العالج أكرث من ستة أشهر خفضت املعونة إىل النصف وذلك ملدة 

ستة اشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو يتوىف أيهام أقرص.

  

املادة )46))

تحسب املعونة املالية املشار إليها يف املادة السابقة عىل أساس آخر أجر يتقاضاه 

أو  اليوم  أو  باألسبوع  أو  بالشهر  يتقاضون أجورهم  بالنسبة إىل من  العامل وذلك 

الساعة، وعىل أساس متوسط األجر اليومي املنصوص عليه يف املادة )57( بالنسبة 

إىل من يتقاضون أجورهم بالقطعة.

  

املادة )47))

يضع الطبيب املعالج عند انتهاء العالج تقريراً من نسختني تسلم إحداهام للعامل 

واألخرى لصاحب العمل، يحدد فيه نوع اإلصابة وسببها وتاريخ حدوثها ومدى 

صلتها بالعمل ومدة العالج منها وما إذا كان قد تخلف عنها عاهة مستدمية أو 

غريها ودرجة العجز إن وجد وما إذا كان عجزاً كلياً أو جزئياً ومدى قدرته عىل 

االستمرار يف مبارشة العمل مع وجود العجز.
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املادة )48))

إذا نشأ خالف حول مدى لياقة العامل للخدمة صحياً أو درجة العجز أو غري ذلك من 

األمور املتصلة باإلصابة أو العالج وجب إحالة األمر إىل وزارة الصحة وذلك عن طريق 

دائرة العمل املختصة ويجب عىل وزارة الصحة كلام أحيل إليها نزاع من هذا النوع أن 

تشكل لجنة طبية من ثالثة أطباء حكوميني لتقرير مدى لياقة العامل للخدمة صحياً أو 

درجة عجزه أو غري ذلك مام يتصل باإلصابة والعالج. 

للجنة أن تسرتشد مبن ترى االستعانة بهم من أهل الخربة ويكون قرار اللجنة 

نهائياً ويقدم إىل دائرة العمل التخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذه.

  

املادة )49))

عائلته  أفراد  استحق  العامل  وفاة  إىل  املهني  املرض  أو  العمل  إصابة  أدت  إذا 

أربعة وعرشون شهراً  مقدارها  فرتة  األسايس عن  العامل  ألجر  مساوياً  تعويضاً 

عىل  تزيد  ال  وأن  درهم  ألف  مثانية عرش  عن  التعويض  قيمة  تقل  ال  أن  عىل 

خمسة وثالثني ألف درهم، وتحسب قيمة التعويض عىل أساس آخر أجر كأن 

يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض عىل املستحقني عن العامل املتوىف 

وفق أحكام الجدول امللحق بهذا القانون.

ويف تطبيق أحكام هذه املادة يقصد بعبارة عائلة املتوىف من كانوا يعتمدون يف 

معيشتهم اعتامداً كلياً أو بصورة رئيسية عىل دخل العامل املتوىف حني وفاته من 

األشخاص اآلتني:

أ - األرملة أو األرامل.

ب - األوالد وهم:

األبناء الذين مل يبلغوا سن السابعة عرشة وكذلك األبناء املنتسبون بصورة منتظمة 
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العاجزون  أو  العمر  من  سنة  وعرشين  أربعاً  يتموا  ومل  الدراسية  املعاهد  يف 

جسامنياً أو عقلياً عن الكسب وتشمل كلمة األبناء أبناء الزوج أو الزوجة الذين 

كانوا يف رعاية العامل املتوىف حني وفاته.

البنات غري املتزوجات ويشمل ذلك بنات الزوج أو الزوجة غري املتزوجات الاليئ 

كن يف رعاية العامل املتوىف حني وفاته.

ج - الوالدان.

د - األخوة واألخوات وفقاً للرشوط املقررة بالنسبة إىل األبناء والبنات.

  

املادة )50))

إذا أدت إصابة العامل أو املرض املهني إىل عجز العامل عجزاً جزئياً دامئاً، فإنه 

القانون  بهذا  امللحقني  الجدولني  يف  املحددة  للنسب  طبقاً  تعويضاً  يستحق 

يف عليها  املنصوص  الوفاة  تعويض  قيمة  يف  مرضوبة 

السابقة حسبام يكون الحال.

  

املادة ))5))

يكون مقدار التعويض املستحق دفعه للعامل يف حالة العجز الكيل الدائم هو 

املقدار ذاته املستحق يف حالة الوفاة.

  

املادة )52))

تعديل جدول  الصحة  وزير  مع  وباالتفاق  االقتضاء  عند  العمل  لوزير  يجوز 

أمراض املهنة رقم )1( وجدول تقدير تعويضات العجز رقم )2( امللحقني بهذا 

القانون. 
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املادة )53))

ال يستحق العامل املصاب تعويضاً عن اإلصابة أو العجز التي مل تؤد إىل الوفاة 

إذا أثبت من تحقيقات السلطات املختصة أن العامل تعمد إصابة نفسه بقصد 

أو كان  أو ألي سبب آخر،  أو إجازة مرضية  أو للحصول عىل تعويض  االنتحار 

الخمر  تأثري  تحت  أو  مخدر  تأثري  تحت  وبفعله  واقعاً  الحادثة  وقت  العامل 

أمكنة ظاهرة من محل  املعلقة يف  الوقاية  تعليامت  إذا تعمد مخالفة  وكذلك 

العمل أو كانت إصابته أو عجزه نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه أو 

رفض دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العالج الذي قررته اللجنة الطبية 

املشكلة وفقاً ألحكام املادة )148(.

وال يلزم صاحب العمل يف هذه الحاالت بعالج العامل أو أداء أية معونة مالية 

إليه.  
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الباب التا�شع

منازعات العمل اجلماعية
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املادة )54))

منازعات العمل الجامعية هي كل خالف بني صاحب عمل وعامله يتصل موضوعه 

مبصلحة مشرتكة لجميع العامل أو لفريق منهم يف منشأة أو مهنة أو حرفة معينة أو 

يف قطاع مهني معني.

  
املادة )55))

إذا وقع نزاع واحد أو أكرث من أصحاب العمل وجميع عاملهم أو فريق منهم 

وفشل الطرفان يف تسويته ودياً وجب عليهام اتباع الخطوات التالية:

يقدم العامل شكواهم أو طلبهم كتابة إىل صاحب العمل ويرسلون يف الوقت 

ذاته صورة منها إىل دائرة العمل.

يجيب صاحب العمل كتابة عىل شكوى العامل أو طلباتهم خالل سبعة أيام من 

أيام العمل اعتباراً من تاريخ تسلمه الشكوى ويرسل يف الوقت ذاته نسخة من 

رده إىل دائرة العمل.

إذا مل يرد صاحب العمل عىل الشكوى خالل املهلة املحددة أو مل يؤد رده إىل تسوية النزاع 

تولت دائرة العمل املختصة سواء من تلقاء نفسها أو بناء عىل طلب أحد جانبي النزاع 

الوساطة لحل النزاع ودياً.

إذا كان الشايك هو صاحب العمل قدم شكواه إىل دائرة العمل مبارشة لتتوىل 

الوساطة لحل النزاع ودياً.

  

املادة )56))

اتصالها  تاريخ  أيام من  النزاع خالل عرشة  إىل حل  املختصة  العمل  دائرة  تؤد  مل  إذا 

بالواقعة محل النزاع وجب عليها إحالة النزاع إىل لجنة التوفيق املختصة للبت فيه مع 

إخطار الطرفني كتابة بذلك.
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املادة )57))

تشكل يف كل دائرة للعمل لجنة تسمى لجنة التوفيق ويصدر بهذا التشكيل قرار 

من وزير العمل والشؤون اال

املادة )58))

عىل كل من طريف النزاع تتبعه أمام لجنة التوفيق حتى يفصل فيه وتصدر اللجنة 

قرارها بأغلبية اآلراء خالل أسبوعني من تاريخ إحالة النزاع إليها.

ويكون هذا القرار ملزماً للطرفني إذا كانا قد وافقا كتابة أمام اللجنة عىل قبول 

قرارها، فإذا تخلف هذا االتفاق جاز ألي من الطرفني أو كليهام الطعن يف قرار 

اللجنة أمام لجنة التحكيم العليا، وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ صدور القرار 

وإال أصبح نهائياً واجب التنفيذ.

  

املادة )59))

ال يحول فسخ عقد العمل أو فصل ممثيل العامل األعضاء يف لجنة التوفيق دون 

استمرار أولئك األعضاء يف أداء مهمتهم فيها ما مل يخرت

  

املادة )60))

تنشأ بوزارة العمل والشؤون االجتامعية لجنة تسمى لجنة التحكيم العليا لحل 

منازعات العمل الجامعية وتؤلف عىل النحو اآليت:

وزير العمل رئيساً ويحل وكيل وزارة العمل أو مدير عام الوزارة محله يف حالة غيابه.

قاض من املحكمة االتحادية يعني بقرار من وزير العدل بناء عىل ترشيح الجمعية 

العمومية لهذه املحكمة عضواً.
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أحد ذوي الخربة والتجربة يف محيط العمل من املشهود لهم بالحيدة يعني بقرار 

من وزير العمل والشؤون االجتامعية عضواً.

ويجوز تعيني عضوين احتياطيني من بني فئتي العضوين األصليني ليحال محلهام 

يف حالة غيابهام أو قيام مانع لديهام.

ويكون تعيني األعضاء األصليني واالحتياطيني ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد 

ويتم ذلك بأداة التعيني ذاتها.

  

املادة ))6))

بصورة  بالفصل  الجامعية  العمل  منازعات  لحل  العليا  التحكيم  لجنة  تختص 

نهائية وباتة يف جميع الخالفات التي ترفع إليها من قبل أصحاب الشأن وتصدر 

قراراتها باألغلبية ويجب أن تكون مسببة.

املادة )62))

يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح وزير العمل والشؤون االجتامعية 

بعد استطالع رأي وزير العدل بتنظيم إجراءات التقايض وغري ذلك من القواعد 

الالزمة لحسن سري العمل أمام لجان التوفيق ولجنة التحكيم العليا لحل منازعات 

العمل الجامعية.

واملستندات  األوراق  عىل  االطالع  حق  عملها  أداء  سبيل  يف  اللجان  ولهذه 

والسجالت وسائر األدلة والزام حائزها بتقدميها ودخول املنشأة إلجراء التحقيق 

املطلوب واتخاذ ما تراه من اإلجراءات للفصل يف النزاع.
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املادة )63)) )))

ال يجوز ألي من الطرفني املتنازعني أن يعودا إلثارة النزاع الذي صدر يف شأنه 

قرار نهايئ من إحدى اللجان املنصوص عليها يف هذا الباب إال مبوافقة طريف 

النزاع.  

املادة )64))

تطبق اللجان املنصوص عليها يف هذا الباب أحكام هذا القانون والقوانني السارية 

وأحكام الرشيعة اإلسالمية وما ال يتعارض معها من قواعد العرف ومبادئ العدالة 

والقانون الطبيعي والقانون املقارن.

  

املادة )65))

تنفذ قرارات لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجامعية بالتعاون مع 

الجهة املختصة يف كل إمارة.  

)1( معدلة مبوجب أحكام القانون االتحادي رقم )12( لسنة 1986م.



86

      

الباب العا�شر

تفتي�س العمل
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املادة )66))

يتوىل تفتيش العمل مفتشون مختصون يلحقون بوزارة العمل والشؤون االجتامعية 

ويكون لهم الصالحيات واالختصاصات املنصوص عليها يف هذا القانون.

ويحمل مفتشو العمل بطاقات تثبت صفتهم تصدرها لهم وزارة العمل والشؤون 

االجتامعية.

  

املادة )67))

يختص مفتش العمل مبا يأيت:

مراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل عىل وجه سليم وخاصة ما يتعلق منها برشوط 

العمل واألجور ووقاية العمل وحاميتهم أثناء قيامهم بالعمل وما يتصل بصحة 

العامل وسالمتهم واستخدام األحداث والنساء.

تزويد أصحاب العمل والعامل باملعلومات واإلرشادات الفنية التي متكنهم من 

اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام القانون.

عن  القامئة  األحكام  تقرص  التي  النقص  بأوجه  املختصة  السلطات  إبالغ   - ج 

معالجتها واقرتاح ما يلزم لذلك.

د - ضبط الوقائع التي ترتكب باملخالفة ألحكام قانون العمل واللوائح والقرارات 

الصادرة تطبيقاً ألحكام هذا القانون.

  

املادة )68))

العمل والشؤون  أمام وزير  العمل قبل مبارشتهم أعامل وظائفهم  يقسم مفتشو 

القانون ويؤدوا أعاملهم بأمانة وإخالص وأال يفشوا  بأن يحرتموا  االجتامعية مييناً 

التي يطلعون عليها بحكم  أو غري ذلك من األرسار  أو أي اخرتاع صناعي  أي رس 
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وظائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائف وعليهم أن يحيطوا الشكاوى التي 

تصل إليهم بالرسية املطلقة وأال يبوحوا بأمرها لصاحب العمل أو من يقوم مقامه.

املادة )69))

العمل  بتفتيش  املكلفني  للمفتشني  يقدموا  أن  ووكالئهم  العمل  أصحاب  عىل 

التسهيالت والبيانات الالزمة ألداء واجبهم وأن يستجيبوا لطلبات املثول أمامهم 

أو أن يوفدوا مندوباً عنهم إذا ما طلب منهم ذلك.

املادة )70))

يحق ملفتش العمل اتخاذ أي من التدابري اآلتية:

أ - دخول أية منشأة خاضعة ألحكام هذا القانون يف أي وقت من أوقات الليل 

أو النهار دون إخطار سابق برشط أن يكون ذلك يف مواعيد العمل.

ب - القيام بأي فحص أو تحقيق الزم لالستيثاق من سالمة تنفيذ القانون وله عىل األخص:

سؤال صاحب العمل أو العامل عىل انفراد أو يف حضور شهود عن أي أمر من 

األمور املتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.

االطالع عىل جميع املستندات الالزم االحتفاظ بها طبقاً لقانون العمل والقرارات 

الصادرة تنفيذاً له والحصول عىل صور مستخرجات منها.

ج - أخذ عينة أو عينات من املواد املستعملة أو املتداولة يف العمليات الصناعية 

وغريها من األعامل الخاضعة للتفتيش مام يظن أن لها أثراً ضاراً عىل صحة العامل 

أو سالمتهم بقصد تحليلها يف املختربات الرسمية وملعرفة مدى هذا األثر مع إخطار 

صاحب العمل أو ممثله بالنتيجة واتخاذ اإلجراءات املناسبة يف هذا الشأن.

د - التأكد من تعليق اإلعالنات والنرشات التي يوجب القانون تعليقها يف محل العمل.
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املادة ))7))

يصدر وزير العمل والشؤون االجتامعية اللوائح التنفيذية الالزمة لتنظيم أعامل 

التفتيش املنصوص عليها يف املادة السابقة.

املادة )72))

مع عدم اإلخالل مبا نص عليه يف املادة )169( عىل من يقوم بالتفتيش أن يخطر 

صاحب العمل أو ممثله بحضوره وذلك ما مل ير أن املهمة التي يقوم بالتفتيش 

من اجلها تقتيض غري ذلك.

املادة )73))

األحكام  تنفيذ  ولضامن  وكالئهم  أو  العمل  أصحاب  من  يطلب  أن  العمل  ملفتش 

املستعملة  واملعدات  األجهزة  يف  تعديالت  إدخال  العامل وسالمتهم  بصحة  الخاصة 

لديهم وذلك يف اآلجال التي يحددها وله كذلك يف حالة وجود خطر داهم يهدد صحة 

العامل وسالمتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه الزماً من إجراءات لدرء هذا الخطر فوراً.

املادة )74))

أو  اللوائح  أو  القانون  أثناء تفتيشه من وجود مخالفة لهذا  املفتش  إذا تحقق 

يثبت فيه املخالفة ورفعه إىل دائرة العمل  القرارات التنفيذية له حرر محرضاً 

املختصة ال

 

املادة )75))

ملفتش العمل أن يطلب عند االقتضاء من السلطات اإلدارية املختصة ومن رجال 
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الرشطة تقديم املساعدة الالزمة.

وإذا كان التفتيش متعلقاً بالنواحي الصحية للعمل وجب عىل املفتش أن يصطحب 

معه مبوافقة مدير دائرة العمل املختصة طبيباً مختصاً من وزارة الصحة أو من يعني 

لهذا الغرض من األطباء.

  

املادة )76))

يضع رئيس مفتيش العمل يف املنطقة تقريراً شهرياً عن نشاط تفتيش العمل ونواحي 

التفتيش عليها وعدد املخالفات املرتكبة ونوعيتها. كام  التي تم  التفتيش واملنشآت 

يضع تقريراً سنوياً عن التفتيش يف املنطقة يضمنه نتائج التفتيش وآثاره وما يراه من 

مالحظات واقرتاحات وترسل صورة من التقرير الشهري والسنوي إىل دائرة العمل.

  

املادة )77))

تضع وزارة العمل والشؤون االجتامعية تقريراً سنوياً عن التفتيش يف الدولة يتضمن 

كل ما يتعلق برقابة الوزارة عىل تنفيذ قانون العمل وعىل األخص يف األمور التالية:

بياناً باألحكام املنظمة للتفتيش.

بياناً باملوظفني املختصني بالتفتيش.

إحصائيات باملنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العامل فيها وعدد الزيارات والجوالت 

وإصابات  وقعت  التي  والجزاءات  واملخالفات  املفتشون  بها  قام  التي  التفتيشية 

العمل وأمراض املهنة.

  

املادة )78))

تضع وزارة العمل والشؤون االجتامعية مناذج ملحارض ضبط املخالفات وسجالت 
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حفظها  لكيفية  الالزمة  األحكام  تضع  كام  واإلنذارات.  والتنبيهات  التفتيش 

واستعاملها وتقوم بتعميمها عىل دوائر العمل يف مختلف املناطق.

  

املادة )79))

مع مراعاة األولوية املقررة للمواطنني وباإلضافة إىل الرشوط العامة املطلوبة يف 

تعيني املوظفني يشرتط يف مفتيش العمل:

أن يكونوا متصفني بالحياد التام.

أن ال تكون لهم أية مصلحة مبارشة يف املنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها.

أن يجتازوا فحصاً مسلكياً خاصاً بعد قضائهم فرتة مترين ال تقل عن ثالثة أشهر.

  

املادة )80))

تعقد دورات تدريبية خاصة تجريها وزارة العمل ملفتيش العمل ويراعى يف هذه 

الدورات تدريب املفتشني بصورة خاصة عىل ما يأيت:

1 - أصول تنظيم الزيارات التفتيشية واالتصال بأصحاب العمل والعامل.

2 - أصول تدقيق السجالت والدفاتر.

3 - أصول إرشاد أصحاب العمل إىل تفسري النصوص القانونية وفوائد تطبيقها 

ومساعدتهم يف هذا التطبيق.

4 - مبادئ أساسية يف التكنولوجيا الصناعية ووسائل الوقاية من إصابات العمل 

واألمراض املهنية.

الصالحة لظروف  تأمني الرشوط  اإلنتاجية وصلتها مبدى  الكفاية  - مبادئ أساسية يف   5

مامرسة العمل.
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  الباب احلادي ع�شر

العقوبات
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املادة ))8)) )))      

مع دعم اإلخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال 

تتجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف درهم وال تزيد عىل عرشة آالف 

درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني:

كل من خالف أي نص آمر من نصوص هذا القانون أو اللوائح أو القرارات املنفذة له.

أو  القانون  هذا  أحكام  بتنفيذ  املكلفني  املوظفني  أحد  منع  أو  عرقل  من  كل 

اللوائح أو القرارات املنفذة له أو حاول أو رشع يف منعه من أداء وظيفته سواء 

باستعامل القوة أو العنف أو بالتهديد باستعاملها.

كل موظف مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون أفىش رساً من أرسار العمل أو أي 

اخرتاع صناعي أو غري ذلك من أساليب العمل يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته 

ولو كان قد ترك العمل.

  

املادة )82))

إىل  بالنسبة  الغرامة  وتتعدد  بالغرامة،  الصادرة  األحكام  تنفيذ  وقف  يجوز  ال 

صاحب العمل بقدر عدد العامل الذين وقعت يف شأنهم املخالفة عىل أال يجاوز 

مجموع ما يحكم به ثالثة أضعاف الحد األقىص للغرامة املقررة وذلك يف حالة 

مخالفة األحكام اآلتية واللوائح والقرارات املنفذة لها:

مخالفة أحكام املادة )13(.

مخالفة أحكام الفصلني الثاين والثالث من الباب الثاين.

مخالفة أحكام الباب الثالث.

مخالفة أحكام املواد: )114(، )124(، )125(، )128(، )129(، )142(، )144(. 

)1( معدلة مبوجب أحكام القانون االتحادي رقم )12( لسنة 1986م.
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املادة )83))

يف حالة العودة إىل ارتكاب جرمية قتل قبل ميض سنة عىل سابقة الحكم عىل 

الفاعل يف جرمية مامثلة لها يجوز الحكم مبضاعفة العقوبة. 

 

املادة )84))

مع مراعاة ما نص عليه يف املواد )34(، )41(، )126( تقام الدعوى الجزائية عىل 

مدير املنشأة املسؤول عن إدارتها. كام تقام أيضاً عىل صاحبها إذا كانت الظروف 

تحمل عىل االعتقاد بأنه مل يكن يجهل الوقائع املكونة للمخالفة.  

املادة )85))

إذا مل يقم صاحب العمل بااللتزامات املفروضة عليه طبقاً ألحكام هذا القانون 

وتعلم  اإلخالل  موضوع  فيه  تبني  قراراً  تصدر  أن  املختصة  العمل  لدائرة  كان 

وإال  إعالنه،  تاريخ  من  تحدد  مدة  يف  األعامل  هذه  إلمتام  العمل  صاحب  به 

قامت الدائرة املشار إليها بإمتام تلك األعامل عىل نفقة صاحب العمل وتحصيل 

النفقات بطريق الحجز.

  

املادة )86))

التنفيذية  والقرارات  واللوائح  القانون  أحكام  تطبيق  عند  العمل  دوائر  تراعي 

له أال تلجأ ما أمكن إىل طلب اتخاذ اإلجراءات الجزائية إال بعد توجيه النصح 

كتابة  االقتضاء  عند  وإنذارهم  املخالفني  والعامل  العمل  أصحاب  إىل  واإلرشاد 

بتصحيح أوضاعهم طبقاً للقانون وذلك قبل السري يف تلك اإلجراءات.
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املادة )87))

التي  العمل ومكاتبها  بقرار منه دوائر  االجتامعية  العمل والشؤون  يعني وزير 

تختص بتطبيق أحكام هذا القانون واختصاصها املكاين. 

 

املادة )88))

والشؤون  العمل  بوزارة  التفتيش  أقسام  ومفتيش  العمل  دوائر  ملديري  يكون 

االجتامعية صفة الضبط القضايئ يف تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات 

واألوامر التي تصدر تنفيذاً له.

 

املادة )89))

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. 

 

املادة )90))

مع عدم اإلخالل باإلعفاء من الرسوم املقررة يف الحاالت الواردة يف هذا القانون 

يحدد بقرار من وزير العمل الرسوم املستحقة عىل استخراج تراخيص مكاتب 

العمل وتجديدها واستخراج صور منها وغريها  االستخدام وتأشريات وبطاقات 

مام هو منصوص عليه يف هذا القانون عىل أال يجاوز الرسم خمسامئة درهم.

  

املادة ))9))

يجوز ملجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح من وزير العمل والشؤون االجتامعية تقرير 

أية قواعد تكون أكرث فائدة للعامل املواطنني.
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املادة )92))

عىل وزير العمل والشؤون االجتامعية إصدار القرارات الال

القانون وعىل الوزارات كل فيام يخصه تنفيذ أحكامه.

  

املادة )93))

تاريخ  من  يوماً  بعد ستني  به  ويعمل  الرسمية  الجريدة  يف  القانون  هذا  ينرش 

نرشه. 

ز�يد بن �سلطان �آل نهيان

رئي�س دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

�سدر عنا بق�سر �لرئا�سة يف �أبوظبي

بتاريخ: 6 جمادي �لآخر 1400 هـ

�ملو�فق: 20 �أبريل 1980م
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الجدول رقم )))
أمراض املهنة

الرقم
العمل املسبب للمرضاملرضاملتسلسل

التسمم بالرصاص ومركباته:1
أي عمل يقتيض استعامل أو القيام بعمل الرصاص ومركباته التي 

تحتوي عىل رصاص

التسمم بالزئبق ومركباته:2
أي عمل يقتيض استعامل أو القيام بعمل الزئبق أو مركباته أو املواد 
التي تحتوي عىل زئبق، وكذلك أي عمل يقتيض التعرض إىل غبار أو 

غازات الزئبق أو مركباته أو املواد التي تحتوي عىل زئبق.

التسمم بالزرنيخ ومركباته:3
أي عمل يقتيض استعامل أو القيام بالزرنيخ أو مركباته أو املواد التي 

تحتوي عىل الزرنيخ، وكذلك أي عمل يقتيض التعرض إىل غبار أو 
غازات الزرنيخ أو مركباته أو املواد التي تحتوي عىل الزرنيخ.

التسمم باألنتيموين ومحتوياته:4
أي عمل يقتيض استعامل أو القيام بعمل األنتيموين أو مركباته أو 

املواد التي تحتوي عىل االنتيموين، وكذلك أي عمل يقتيض التعرض إىل 
غبار أو غازات األنتيموين أو مركباته.

التسمم بالفسفور ومركباته:5
أي عمل يقتيض استعامل أو القيام بعمل الفسفور أو مركباته أو املواد 
التي تحتوي عىل الفسفور، وكذلك أي عمل يقتيض التعرض إىل غبار أو 

غازات الفسفور أو مركباته.

6
التسمم بالبرتول ومنتجاته 

املرتادفة أو مختلف مركباته 
ومشتاقه:

أي عمل يقتيض استعامل أو القيام بعمل هذه املنتجات، وكذلك أي 
عمل يقتيض التعرض إىل غبارها أو غازاتها.

التسمم  باملنغنيز ومركباته:7
أي عمل يقتيض استعامل أو القيام بعمل املنغنيز أو  مركباته أو املواد 
التي تحتوي عىل املنغنيز، وكذلك أي عمل يقتيض التعرض إىل غازات 

أو غبار املنغنيز أو مركباته أو منتجات تحتوي عىل املنغنيز.

8
التسمم باملعدن الكربيتي 

ومركباته:

أي عمل يقتيض استعامل أو القيام بعمل املعدن الكربيتي أو مركباته 
أو املواد التي تحتوي عىل املعدن الكربيتي، وكذلك أي عمل يقتيض 

التعرض إىل غازات أو غبار املعدن الكربيتي أو مركباته أو املواد التي 
تحتوي عىل املعدن الكربيتي.



98

الرقم
العمل املسبب للمرضاملرضاملتسلسل

9
التسمم بالبرتول أو غازاته أو 

مشتقاته أو مركباته.

أي عمل يقتيض استعامل أو القيام بعمل البرتول أو غازاته أو مشتقاته 
وكذلك أي عمل يقتيض التعرض إىل هذه املواد يف حالة جامدة أو 

سائلة أو غازية.

10
التسمم بالبنج أو الترتاكلورايد 

الكربوين:
أي عمل يقتيض استعامل أو القيام بعمل البنج أو الترتاكلورايد 

الكربوين السلييك الحديث االنبعاث أو أي غازاتها التي تحتوي عليهام.

11
األمراض الناتجة عن الراديوم أو 

املواد العاكسة )أشعة أكس(:
أي عمل يقتيض التعرض للراديوم أو أي مادة أخرى ذات نشاط 

إشعاعي أو أشعة أكس.

12
األمراض الجلدية املستعصية 

وحروق الجلد والعني:

أي عمل يقتيض استعامل أو نقل القطران أو آالت القطران الفحمي أو 
الزيت املعدين أو الكريوسني )أو األسمنت أو الطحني أو ما شابه ذلك 

من غبار أو مركبات أو منتجات أو بقايا من هذه املواد(.

13
تأثر العني بسبب الحرارة 

والضوء وما ينجم عنهام من 
آثار:

أي عمل يقتيض التعرض املتكرر أو املستمر إىل انعكاس النور أو 
الحرارة أو األشعة املنبعثة من زجاج مصهور أو من املعادن الحارة 
أو املعادن املصهورة أو التعرض إىل ضوء قوي وحرارة عالية مام قد 

يسبب رضراً يف العني أو النظر.

14

األمراض املنكونية الناتجة عن:
1/السليك )الغبار السلييك(

2/االسبستوس )غبار 
االسبستوس(

3/البسبتوس )غبار القطن(

أي عمل يقتيض التعرض إىل غبار السلييك الحديث االنبعاث أو أي 
مواد تحتوي عىل السلييك الحديث بنسبة تزيد عىل خمسة يف املائة 

مثل العمل يف املنجم أو اقتالع الحجر أو نحت الصخور أو تكسريها أو 
يف مصنع السمنت الصخري أو صقل املعادن بالرمال أو أي عمل آخر 
يقتيض تعرضاً مشابهاً لذلك، وكذلك أي عمل يقتيض التعرض إىل غبار 

االسبستوس أو غبار القطن بدرجة تسبب مثل هذا املرض.

انرتاكس:15
جميع األعامل التي تقتيض االحتكاك بالحيوانات املصابة بهذا املرض أو 

بجلودها واملصابة بأمراض النفخة وبقرونها وشعرها.

جميع األعامل التي تقتيض االحتكاك بالحيوانات املصابة بهذا املرض.مرض االستقاء الزقي:16

األعامل يف املستشفيات لتقديم العالج للمرىض بهذا املرض.مرض التدرن الرئوي:17

األعامل يف املستشفيات املخصصة ملعالجة هذه الحمى.أمراض الحمى املعوية:18
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الجدول رقم )2)
جدول تقدير تعويضات العجز الدائم

النسبة املئوية نوع العجز الدائم التسلسل درجة العجز

100
فقدان كال الذراعني من الكتف أو فقدان أي عضوين من الجسم أو أكرث 

من عضوين.
1

كيل

100 فقدان النظر بأكمله أو فقدان العينني. 2

100 الشلل الكامل. 3

100 العته أو االختالل العقيل الكامل. 4

100 الجروح أو اإلصابات يف الرأس أو الدماغ التي تسبب صداعاً مستمراً. 5

100 التشويه الكامل يف الوجه. 6

100
الجروح واإلصابات يف الصدر واألعضاء الباطنية التي تسبب خلاًل مستدمياً 

وكاماًل يف تأدية األعضاء لوظائفها.
7

90 فقدان الساقني جميعاً من أعالهام. 8

جزيئ

85 فقدان اليدين من الكوع أو أعىل. 9

80 التشويه الشديد يف الوجه. 10

70 فقدان كامل لليدين كليهام من الكوع. 11

70 فقدان كامل للذارع اليمنى من مفصل الكتف أو من الكوع. 12

70 فقدان كال الساقني بأجمعهام من الركبة أو أعىل. 13

60 فقدان كامل للذراع اليرسى من مفصل الكتف أو فوق الكوع. 14

60 فقدان أحد الساقني من الركبة أو فوقها. 15

60 فقدان الذراع األمين من الكوع أو تحته. 16

60 فقدان أحد الساقني من أعىل. 17

60 فقدان كال الساقني جميعاً من تحت الركبة. 18

60 فقدان جميع أصابع اليد اليمنى مبا يف ذلك اإلبهام. 19

50 فقدان الذراع األيرس من فوق أو تحت الكوع. 20

50 فقدان أصابع اليد اليرسى مبا يف ذلك اإلبهام. 21

50 فقدان أحد الساقني من تحت الركبة. 22

50 فقدان السمع كلياً وبصورة مستدمية. 23

45 فقدان اللسان أو البكم املستديم. 24
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النسبة املئوية نوع العجز الدائم التسلسل درجة العجز

45 فقدان كال القدمني جميعاً من الكعب أو أسفل. 25

جزيئ

45 فقدان العضو الجنيس. 26

45 فقدان نظر عني واحدة. 27

38 فقدان اليد اليمنى من الرسغ. 28

35 فقدان إبهام أو أربع أصابع اليد اليمنى. 29

34 فقدان اليد اليرسى من الرسغ. 30

25 فقدان اإلبهام أو أربع أصابع اليد اليرسى. 31

20 فقدان أحد القدمني من الكعب أو أسفل. 32

20 فقدان جميع أصابع قدم واحدة مبا يف ذلك إبهام القدم )األصبع الكبرية(. 33

15 فقدان ثالث أصابع من اليد اليمنى باستثناء اإلبهام. 34

15 فقدان سبابة اليد اليمنى. 35

10 فقدان السالمية األخرية إلبهام اليد اليمنى. 36

10 فقدان سبابة اليد اليرسى. 37

10 فقدان ثالث أصابع اليد اليرسى باستثناء اإلبهام. 38

10 فقدان جميع أصابع القدم باستثناء إبهام القدم. 39

10 فقدان إبهام القدم. 40

6 فقدان السالمية األخرية إلبهام القدم اليرسى. 41

6 فقدان األصبع الوسطى لليد اليمنى. 42

6 فقدان األصبع الوسطى لليد اليرسى. 43

6 فقدان األصبع البنرص لليد اليمنى. 44

6 فقدان األصبع البنرص لليد اليرسى. 45

6 فقدان األصبع الخنرص لليد اليمنى. 46

6 فقدان أحد أصابع اليد اليرسى. 47

5 فقدان السالمية األخرية ألي أصبع باستثناء اإلبهام. 48

5 فقدان السالمية الثانية لسبابة اليد اليمنى. 49

5 فقدان أصابع القدم باستثناء اإلبهام. 50

3 فقدان سن طاحن. 51

2 فقدان سن ناب 52
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1 - العجز الكيل لوظيفة أي عضو من أعضاء الجسم أو جزء من الجسم يعادل 

الفقدان الكيل لذلك العضو أو الجزء من الجسم.

2 - إذا كان الشخص املصاب أعرس فإن جميع التعويضات املدرجة أعاله إلصابات 

اليد اليرسى يجب أن تعترب كأنها اليد اليمنى.

3 - يف حاالت إفساد أو تشويه أو تغيري غري طبيعي ألي عضو من أعضاء الجسم 

أو أي جزء من أجزاء الجسم أو ألي حاسة من الحواس التي مل يأت ذكرها يف 

هذا الجدول تقدر درجة العجز يف حاالت النزاع من قبل اللجنة الطبية املنصوص 

أقرب حالة  االعتبار  بعني  تأخذ  والتي  القانون  )148( من هذا  املادة  عليها يف 

مامثلة ذكرت يف هذا الجدول.

الجدول رقم )3)
بأحكام توزيع تعويض الوفاة عىل أفراد عائلة العامل املتوىف

يوزع  املتوىف  رعاية  كانوا يف  الذين  والولد  الوالدين  مع  األرمل  اجتمع  إذا   -  1

التعويض بحيث يكون لألرمل الثمن ولألرامل الثمن بالتساوي إن كن أكرث من 

واحدة والوالدة السدس والوالد الثلث والوالدين الثلث بالتساوي وللولد الباقي، 

فإذا مل يوجد ولد كان لألرمل أو لألرامل بالتساوي ثلثا قيمة التعويض إن كن أكرث 

من واحدة وللوالد الباقي. فإن كانا والدين فلهام الباقي بالتساوي فإذا مل يوجد 

الوالدان كان لألرمل مثن التعويض عىل أن يوزع بالتساوي بني األرامل إن كن أكرث 

من واحدة وللولد الباقي. أما إذا مل يوجد مع األرمل ولد أو والد أخذ التعويض 

كله، عىل أن يقسم بني األرامل بالتساوي إن كن أكرث من واحدة.

2 - إذا وجد والد وولد ممن كانا يف رعاية املتوىف ومل يوجد أرمل استحق الولد 
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الثلثني ودفع الباقي للوالد أو بالتساوي للوالدين إن وجدا معاً.

3 - إذا وجد أوالد كان العامل ا ملتوىف يعولهم ومل يوجد أرمل أو أرملة أو والد أو والدين 

أو أشقاء أو شقيقات كان يعولهم وزع التعويض بني األوالد بالتساوي، فإذا وجد ولد 

واحد استحق التعويض كله.

4 - إذا وجد والدان كان يعولهام ومل يوجد أوالد أو أرمل أو أرملة وزع التعويض 

بني الوالدين بالتساوي إال إذا كان واحداً فيمنح التعويض كله.

ويعترب األخوة واألخوات الذين كان العامل يعولهم حني وفاته يف حكم الوالدين 

عند عدم وجود أحد منهام.
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الت�شريعات الفرعية ال�شادرة 

لتنفيذ اأحكام القانون االحتادي 

رقم)8) ل�سنة 980) يف �شاأن 

تنظيم عالقات العمل وتعديالته
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 ) - قرار جمل�س الوزراء رقم )))) ل�سنة 982)م

يف �شاأن تنظيم اإجراءات التقا�شي وغري ذلك من القواعد الالزمة 

حل�شن �شري العمل اأمام جلان التوفيق وجلنة التحكيم العليا

حلل منازعات العمل اجلماعية

مجلس الوزراء

بعد االطالع عىل الدستور املؤقت،

الوزارات  اختصاصات  شأن  يف  1972م  لسنة   )1( رقم  االتحادي  القانون  وعىل 

وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

العمل،  القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980م يف شأن تنظيم عالقات  وعىل 

وبناًء عىل ما عرضه وزير العمل والشؤون االجتامعية واستطالع رأي وزير العدل 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف،

قرر:

الباب األول
يف لجان التوفيق

مادة )))

أمام كل  تتبع  التي  القواعد واإلجراءات  الباب  الواردة تحت هذا  املواد  تنظيم 

لجنة من لجان التوفيق ويشار إليها يف هذا الباب باللجنة.
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مادة )2)

يكون انعقاد اللجنة يف مكتب العمل الذي يقع يف دائرته مقر عمل طريف النزاع، 

فإذا كان رئيس اللجنة هو مدير إدارة عالقات العمل فيكون انعقاد اللجنة يف 

مقر الوزارة يف أبوظبي أو ديب بحسب األحوال وال يكون انعقاد اللجنة صحيحاً 

إال بحضور جميع أعضائها مبن فيهم الرئيس.

مادة )3)

الخربة وأصحاب  برأي من تختاره من أهل  النزاع أن تستعني  أثناء نظر  للجنة 

األعامل والعامل.

مادة )4)

يحدد رئيس اللجنة جلسة لنظر النزاع عىل أال يجاوز ميعاد انعقادها اليوم الرابع 

عىل األكرث من تاريخ وصول قرار دائرة العمل املختصة بإحالة النزاع إىل اللجنة، 

ويخطر بهذا املوعد طريف النزاع قبل الجلسة املحددة بثالثة أيام عىل األقل.

مادة )5)

وتصدر  إليها،  إحالته  تاريخ  من  أسبوعني  النزاع خالل  يف  قرارها  اللجنة  تصدر 

قرارات اللجنة بأغلبية آراء األعضاء.

ويكون قرار اللجنة ملزماً للطرفني إذا وافقا كتابة أمام اللجنة عىل قبول قرارها، ويف هذه 

الحالة يحرر محرض باملسائل التي تم االتفاق عليها، وينص فيه عىل مدة رسيان االتفاق 

عىل أال تقل عن سنتني، ويكون املحرض من أربع نسخ يوقع عليها رئيس اللجنة وطرفا 

النزاع – وتوضع الصيغة التنفيذية عىل املحرض بأمر من قايض املحكمة املختصة التي 

تقع يف دائرتها لجنة التوفيق التي تفصل يف النزاع.
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وتسلم أمانة رس اللجنة كل طرف من طريف النزاع نسخة من املحرض بعد وضع 

النسخة  وترسل  اللجنة،  لدى  الثالثة  النسخة  وتحفظ  عليه  التنفيذية  الصيغة 

الرابعة إىل دائرة العمل لقيدها بسجل خاص ولكل من ذوي الشأن أن يطلب 

من دائرة العمل لقيدها بسجل خاص ولكل من ذوي الشأن أن يطلب من دائرة 

العمل الحصول عىل صورة أو مستخرج من املحرض املشار إليه بالرشوط التي 

تضعها الدائرة.

مادة )6)

إذا مل يوافق أي من طريف النزاع عىل قرار اللجنة كان له الطعن فيه أمام 

لجنة التحكيم العليا وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ صدور القرار وإال 

أصبح القرار نهائياً واجب التنفيذ، ويف هذه الحالة يكون ملن صدر القرار 

أحكام  تتبع يف شأنه  بذلك  تحرير محرض  اللجنة  أن يطلب من  ملصلحته 

املادة السابقة.

مادة )7)

أو  النزاع جزئياً  قرارها يف شأن  أصدرت  األحوال سواء  اللجنة يف جميع  عىل 

من  األوىل  الفقرة  يف  املحددة  املدة  القرار خالل  هذا  إصدار  تخلف  أو  كلياً 

املادة الخامسة أن ترفع تقريراً لدائرة العمل املختصة بنتيجة عملها، ويجب 

أن يشتمل تقرير اللجنة عىل الوقائع التي أدت إىل نشوب النزاع واملالبسات 

والظروف التي اكتنفته واملقرتحات التي تقدمها اللجنة للطرفني بغية التوفيق 

بينهام.
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الباب الثاين
يف لجنة التحكيم العليا

مادة )8)

يكون انعقاد لجنة التحكيم العليا يف مقر دائرة العمل التي يقع يف دائرتها 

يكون  وال  مناسباً  اللجنة  تراه  مكان  أي  يف  أو  النزاع  ألطراف  العمل  مقر 

انعقادها صحيحاً إال بحضور جميع أعضائها مبن فيهم الرئيس أو من يحل 

محله. وفيام عدا وزير العمل والشؤون االجتامعية وقايض املحكمة االتحادية 

العليا العضو يف لجنة التحكيم العليا يؤدي غريهام القسم التايل أمام وزير 

العمل والشؤون االجتامعية )أقسم بالله العظيم بأن أقوم بأداء مهامي دون 

خشية أو محاباة(.

مادة )9)

يقدم الطعن إىل لجنة التحكيم العليا بعريضة موقعة من الطاعن عىل أن يبني 

بها أسباب الطعن ويرفق بها املستندات املؤيدة له وذلك خالل املدة املنصوص 

عليها يف املادة )6(.

وعىل أمانة رس لجنة التحكيم العليا إخطار املطعون ضده بصورة من عريضة 

الطعن خالل سبعة أيام من تاريخ تقدميها.

بدفاعه مشفوعة  اللجنة مذكرة  أمانة رس هذه  يودع  أن  املطعون ضده  وعىل 

من  بصورة  إخطاره  تاريخ  من  أسبوعني  خالل  وذلك  له  املؤيدة  باملستندات 

عريضة الطعن.
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مادة )0))

يحدد رئيس لجنة التحكيم العليا جلسة لنظر النزاع ال يجاوز ميعاد انعقادها 

خمسة عرش يوماً من تاريخ وصول أوراق طريف النزاع إىل لجنة التحكيم العليا 

وفقاً لحكم املادة  العارشة ويخطر أعضاء اللجنة وطريف النزاع مبيعاد الجلسة 

بكتاب مسجل أو بأي طريقة مناسبة يحددها رئيس لجنة التحكيم العليا وذلك 

قبل تاريخ انعقاد الجلسة بثالثة أيام عىل األقل.

مادة ))))

أول  تاريخ  من  شهر  أمامها خالل  املعروض  النزاع  يف  العليا  التحكيم  لجنة  تفصل 

جلسة وتصدر قراراتها بأغلبية آراء أعضائها، ويكون قرارها مسبباً، ويعترب هذا القرار 

نهائياً وملزماً لطريف النزاع.

مادة )2))

للجنة التحكيم العليا أن تقرر سامع من ترى من الشهود بعد تحليفهم اليمني 

القانونية وأن تندب من تراه من أهل الخربة ولها معاينة أماكن العمل واالطالع 

التي متكنها  اإلجراءات  بالنزاع واتخاذ  الخاصة  املستندات واألوراق  عىل جميع 

من الفصل فيه.

وللجنة التحكيم العليا توقيع الجزاءات املقررة يف القوانني املطبقة يف اإلمارة 

الخصوم عن  أحد  بتخلف  واملتعلقة  النزاع  مقر عمل طريف  فيها  يقع  التي 

عذر  دون  الشاهد  تخلف  أو  لدفاعه  املؤيدة  واملذكرات  املستندات  إيداع 

مقبول عن الحضور، أو امتناعه عن الحضور أو امتناعه عن أداء اليمني أو 

اإلجابة.
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مادة )3))

يجوز لوزير العمل والشؤون االجتامعية إذا مل يكن رئيساً للجنة التي أصدرت 

القرار أو أي من طريف النزاع أن يطلب من لجنة  التحكيم العليا تفسري أو توضيح 

أي مسألة يف قرار التحكيم إذا استدعى األمر ذلك.

وعىل لجنة التحكيم العليا أن تصدر قرارها بالتفسري بعد سامع طريف النزاع إذا 

رأت لذلك رضورة ويعلن الطرفان بالقرار الذي تصدره اللجنة، ويعترب التفسري 

جزءاً ال يتجزأ من قرار التحكيم األصيل.

مادة )4))

يتقاىض كل من رئيس وعضوي لجنة التحكيم العليا مكافأة شهرية مقدارها 

العضوين  من  كل  وكذلك  الرئيس  محل  يحل  من  ويتقاىض  درهم  ألفا 

االحتياطيني خمسامئة درهم عن كل جلسة يحرضها مبا ال يجاوز ألفي درهم 

شهرياًَ.

يتقايض أمني رس اللجنة ستامئة درهم شهرياً.

الباب الثالث
أحكام عامة

مادة )5))

ال يجوز حضور محامي أطراف النزاع أمام لجان التوفيق ولكن يجوز الحضور 

لهم  املرخص  املحامني  من  يكون  أن  عىل  العليا  التحكيم  لجنة  أمام  للمحامني 

مبوجب قانون تنظيم مهنة املحاماة رقم )99 لسنة 1980م.
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مادة )6))

يحظر عىل العامل أطراف النزاع التوقف عن العمل كلياً أو جزئياً بسبب النزاع 

أثناء نظره أمام لجنة التوفيق أو لجنة التحكيم العليا، كام يحظر عىل صاحب 

العمل إغالق املنشأة كلياً أو جزئياً لنفس السبب.

مادة )7))

تاريخ  القرار ويعمل به من  عىل وزير العمل والشؤون االجتامعية تنفيذ هذا 

نرشه يف الجريدة الرسمية.

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�أبوظبي يف: 1982/5/17م
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2 - قرار جمل�س الوزراء رقم )7) ل�سنة 2002م

يف �شاأن

دمج الر�شوم والغرامات املعمول بها يف وزارة

العمل وال�شئون االجتماعية

مجلس الوزراء،

بعد االطالع عىل الدستور،

الوزارات  اختصاصات  شأن  يف   ،1972 لسنة   )1( رقم  االتحادي  القانون  وعىل 

وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980، يف شأن تنظيم عالقات العمل والقوانني 

املعدلة له،

وعىل  القانون االتحادي رقم )5( لسنة 1983، يف شأن دور الحضانة،

واستحداث  زيادة  بشأن   ،1989 لسنة   )4/80( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  وعىل 

بعض الرسوم املعمول بها بوزارة  العمل والشئون االجتامعية،

وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )9( لسنة 1989، يف شأن فرض رسوم عىل دور الحضانة،

وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 1993، يف شأن فرض رسوم عىل دور الحضانة،

وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )17( لسنة 1997، يف شأن تعديل قيمة الضامن املرصيف 

والرسوم والغرامات الخاصة مبكاتب التوسط الستخدام وتوريد العامل بدور الحضانة.

الرسوم  دمج  شأن  يف   2002 لسنة   )3/178( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  وعىل 

والغرامات املعمول بها يف وزارة العمل والشئون االجتامعية،

وبناء عىل ما عرضه وزير العمل والشئون االجتامعية وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:
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املادة األوىل

تدمج الرسوم والغرامات املعمول بها يف وزارة العمل والشئون االجتامعية وفقاً 

للتبويب وفئات الرسوم املوضحة فيام ييل:

القيمة بالدرهم نوع الرسم م

1000 فتح بطاقة منشأة 1

200 إصدار بطاقة توقيع الكرتوين 2

200 اصدار بطاقة مندوب ملدة سنة أو تجديدها أو بدل فاقد أو بدل تالف 3

200 طلب ترصيح عمل خارجي للعامل )طلب تأشرية عمل( 4

1000 املوافقة عىل ترصيح العمل الخارجي للعامل )إصدار تأشرية عمل متضمناً 
رسوم بطاقة العمل الجديدة ملدة 3 سنوات( وملدة صالحية ستني يوماً

5

200 طلب ترصيح عمل داخيل للعامل )طلب نقل كفالة( 6

1500 املوافقة عىل ترصيح عمل داخيل للعامل )املوافقة عىل نقل الكفالة متضمناً 
رسوم بطاقة العمل ملدة 3 سنوات( ملدة صالحية ستني يوماً

7

200 طلب ترصيح عمل ملن هم عىل كفالة ذويهم )الزوجة أو األبنة( 8

1000 املوافقة عىل ترصيح عمل ملن هم عىل كفالة ذويهم )الزوجة أو األبنة 
متضمناً رسوم بطاقة عمل ملدة سنة واحدة(

9

500 تجديد ترخيص العمل )تجديد بطاقة  العمل ملدة 3 سنوات( أو إصدار بدل 
فاقد أو بدل تالف

10

200 ترصيح عمل مؤقت للعامل 11
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رسوم الرتاخيص ملكاتب التوسط لتوريد عامل:

10000 إصدار الرتخيص ألول مرة 12

5000 تجديد الرتيخص 13

1000 بدل فاقد أو بدل تالف 14

رسوم الرتخيص لدور الحضانة

10000 إصدار الرتخيص ألول مرة 15

5000 تجديد الرتخيص 16

1000 بدل فاقد أو بدل تالف 17

الغرامات:

500 غرامة تأخري استخراج أو تجديد بطاقة عمل ملدة تزيد عن ستني يوماً وحتى ستة شهور 18

1000 غرامة تأخري استخراج أو تجديد بطاقة عمل ملدة تزيد عن ستة شهور وحتى 12 شهراً 19

2000 غرامة تأخري استخراج أو تجديد بطاقة عمل ملدة أكرث من 12 شهراً 20

3000 غرامة تأخري تجديد الرتاخيص ملكاتب التوسط الستقدام العامل أكرث من ثالثني يوماً وحتى ستني يوماً 21

5000 غرامة تأخري تجديد الرتاخيص ملكاتب استقدام العامل أكرث من ستني يوماً وحتى تسعني يوماً 22

2000 غرامة تأخري تجديد الرتاخيص لدور الحضانة ألكرث من ثالثني يوماً وحتى ستني يوماً 23

5000 غرامة تأخري تجديد الرتاخيص لدور الحضانة ألكرث من ستني يوماً وحتى تسعني يوماً 24

100 غرامة تأخري تجديد بطاقة مندوب ألكرث من شهر 25
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املادة الثانية

تلغى قرارات مجلس الوزراء السابقة يف شأن الرسوم والغرامات املقررة بوزارة 

العمل والشئون االجتامعية، ويستثنى من ذلك اإلعفاءات والضامنات املرصفية.

املادة الثالثة

الخاصة  التنفيذية  اإلجراءات  إصدار  االجتامعية  والشئون  العمل  وزير  عىل 

بتطبيق هذا القرار وتحديد تاريخ التنفيذ.

املادة الرابعة

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية.

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سدر عنا يف �أبوظبي:

بتاريخ: 16 �سفر 1423 هـ

�ملو�فق: 29 �بريل 2002م
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3 - قرار وزاري رقم )44/)) ل�سنة 980)م

يف �شاأن الالئحة التنفيذية لتنظيم 

اأعمال التفتي�س العمايل على املن�شاآت اخلا�شعة

الأحكام قانون العمل االحتادي رقم )8) ل�سنة 980)م

وزير العمل والشؤون االجتامعية،

بعد االطالع عىل أحكام الدستور املؤقت،

الوزارات  اختصاصات  شأن  يف   1972 لسنة   )1( رقم  االتحادي  القانون  وعىل 

وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

العمل،  القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980م يف شأن تنظيم عالقات  وعىل 

وبناًء عىل ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر:

مادة )))

يختص مدير ومفتشو العمل مبا يأيت:

يتعلق منها  ما  العمل عىل وجه سليم وخاصة  قانون  تنفيذ أحكام  - مراقبة  أ 

برشوط العمل واألجور ووقاية العامل وحاميتهم أثناء قيامهم بالعمل وما يتصل 

بصحة العامل وسالمتهم واستخدام األحداث والنساء.

ب - تزويد أصحاب العمل والعامل باملعلومات واإلرشادات الفنية التي متكنهم 

من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام القانون.

عن  القامئة  األحكام  تقرص  التي  النقص  بأوجه  املختصة  السلطات  إبالغ   - ج 

معالجتها واقرتاح ما يلزم لذلك.

د - ضبط الوقائع التي ترتكب باملخالفة ألحكام قانون العمل واللوائح والقرارات 

الصادرة تنفيذاً ألحكامه.
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مادة )2)

تتوىل إدارة التفتيش العاميل بالوزارة املهام اآلتية:

أ - التفتيش الدوري عىل املنشآت الخاضعة ألحكام قانون العمل االتحادي رقم 

)8( لسنة 1980م والقرارات املنفذة له.

ب - تلقي الشكاوي املتعلقة بوجود مخالفات لقانون العمل والتحقق من صحة 

ما جاء بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

ج - تلقي االخطارات الواردة يف إدارة عالقات العمل بوجود مخالفات قامئة 

املنازعات  بحثه إلحدى  أثناء  الباحثني  أحد  منها  تحقق  املنشآت  بعض  لدى 

العاملية واتخاذ الالزم بشأنها.

د - إجراء الحمالت التفتيشية عىل املنشآت التي ترى اإلدارة القيام بإجراء حمالت 

تفتيشية عىل نوع معني منها طبقاً ملا تراه من أسباب وظروف توجب ذلك.

هـ - إجراء التفتيش اللييل ملراقبة مواعيد العمل وتشغيل األحداث والنساء.

الفنية  واإلرشادات  باملعلومات  والكتيبات  النرشات  الندوات وإصدار  - عقد  و 

التي متكن طريف عالقة العمل من تنفيذ أحكام القانون وتوعيتهم بها.

ز - تقديم التقارير لوكيل الوزارة مبا تراه من قصور يف أحكام القانون عن معالجة 

بعض الحاالت متضمنة اقرتاحات اإلدارة يف هذا الشأن.

مادة )3)

العمل ويكون ذلك  قانون  الخاضعة ألحكام  املنشآت  عىل  التفتيش دورياً  يتم 

مرتني عىل األقل سنوياً.

ويف سبيل القيام بذلك يجب – إعداد حرص شامل للمنشآت الخاضعة للقانون 

اسمها واسم مديرها  املنشآت موضحاً  لكل من هذه  بطاقة  الدولة وإعداد  يف 
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املسئول وعدد العاملني بها يف تاريخ الحرص ونشاطها االقتصادي وجنسيتها ورقم 

أدراج  أساس جغرايف يف  ترتيبها عىل  ثم  بإنشائها  البلدية  الصادرة من  الرخصة 

مخصصة لذلك بعد ترقيمها بنفس الرتتيب.

وتتخذ هذه اإلجراءات بالنسبة للحمالت التفتيشية والتفتيش الشهري، وكذلك 

بالنسبة ألي صور أخرى من صور التفتيش.

مادة )4)

يتم التفتيش عىل الوجه اآليت:

الزيارة  تاريخ  بها  موضحاً  التفتيشية  للزيارات  مسبقة  سري  خطوط  تعد  أواًل: 

وأسامء املنشآت التي سيتم التفتيش عليها وعنوان كل منها ووقت الزيارة فيام 

إذا كانت صباحية أو ليلية واسم املفتش القائم بالزيارة والغرض منها.

للبيانات املدونة بخط السري دون إخطار مسبق للمنشأة  ثانياً: تتم الزيارة طبقاً 

ويقوم املفتش باتخاذ ما يراه من إجراءات للتأكد من تنفيذ أحكام قانون العمل 

من دخول ألماكن العمل أو فحص أو تحقيق أو اطالع عىل ملفات أو مستندات أو 

الحصول عىل صور أو مستخرجات منها أو التأكد من وجود املعلقات التي يفرض 

العمل أو غري ذلك من اإلجراءات  العمل تعليقها يف أماكن  القانون عىل صاحب 

التي أجاز قانون العمل للمفتشني اتخاذها ألداء واجب التفتيش.

ثالثاً: إذا تبني للمفتش وجود مخالفات ال ميكن إزالتها وجب عليه اتخاذ الالزم 

إن  املسئول  املدير  أو  العمل  بعد سؤال صاحب  إثباتها يف محرض رسمي  نحو 

وجد أو من يراه من العامل املتواجدين يف مكان العمل أثناء ضبط املخالفة وأن 

يوقع من يسأل عىل ما أبداه من أقوال يف املحرض وعرضه عىل مدير املكتب 

التخاذ الالزم. أما إذا تبني وجود مخالفات ميكن إزالتها وجب عىل املفتش توعية 
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صاحب العمل أو املدير املسئول أو من تواجد من العامل بكيفية إزالتها وأن 

املخالفات  إزالة هذه  املخالفات وإنذارها برضورة  بهذه  تقريراً  للمنشأة  يرسل 

خالل فرتة يحددها يف التقرير.

رابعاً: تتم إعادة التفتيش يف املوعد املحدد يف التقرير املشار إليه يف البند السابق بناًء 

عىل خط سري مسبق فإذا ما تأكد املفتش من إزالة املخالفة يتم حفظ التقرير بعد عرض 

قرار الحفظ عىل مدير التفتيش العتامده، أما إذا تبني عدم إزالتها كان عليه إثبات ذلك 

يف محرض رسمي طبقاً ملا سبق ذكره يف الفقرة األوىل من البند ثالثاً ثم يعرض عىل مدير 

التفتيش إلبداء الرأي فيام يتم اتخاذه من إجراءات.

القانونية ضد املنشأة املخالفة يقوم  اتخاذ اإلجراءات  التفتيش  إذا قرر مدير  خامساً: 

املفتش بتحرير املحرض الخاص بهذه املخالفة ويضمنه تاريخ ضبط املخالفة وأرقام مواد 

القانون التي متت املخالفة بشأنها وملخصاً لكل منها واسم املفتش الذي ضبط املخالفة 

وملخصاً ألقوال املخالف بشأن املخالفة ثم يحال للسلطة املختصة التخاذ الالزم بشأنها 

بعد اعتامد مدير التفتيش للمحرض املذكور متهيداً لتقديم املخالف للمحاكمة.

مادة )5)

ال يجوز ملفتيش العمل مبارشة أعامل وظائفهم قبل أدائهم القسم املقرر بالقانون 

أمام وزير العمل والشؤون االجتامعية فور تعيينهم. ويزود املفتش ببطاقة تصدر 

من الوزارة تثبت – شخصيته وكذا متتعه بصفة الضبط القضائية وعىل املفتش 

إبرازها عند مزاولته لعمله امليداين إذا طلب منه ذلك للتعرف عىل شخصيته.

مادة )6)

يجب أن تتصف خطوط السري املعتمدة من املدير املختص بالرسية ويجب أن 

تكون أسبوعية ويتم اعتامدها من مدير مكتب العمل املختص قبل يومني عىل 
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األقل من بداية األسبوع الذي سينفذ خالله خط السري وتخطر إدارة التفتيش 

العاميل به فور اعتامده.

مادة )7)

طبقاً  التفتيشية  بالحمالت  الخاصة  السري  خطوط  العاميل  التفتيش  إدارة  تعد 

التي تراها اإلدارة يف هذا الخصوص وكذا بناًء عىل رأي وكيل  للخطة الشهرية 

الوزارة ملا لديه من أسباب توجب إجراء هذه الحمالت.

مادة )8)

يتم التأشري عىل بطاقة املنشأة بالزيارات املختلفة التي يتم عليها وبتاريخها وما 

اتخذ من إجراءات نتيجة لكل زيارة.

مادة )9)

تسجل الشكاوي الواردة يف سجل يعد لهذا الغرض يدون به تاريخ ورود الشكوى 

واسم الشايك واملنشأة املشكو يف حقها وموضوع الشكوى وما اتخذ من إجراءات 

بشأنها ونتيجة هذه اإلجراءات واسم املفتش الذي قام بهذه اإلجراءات.

مادة )0))

عىل  التفتيش  مدير  يوافق  والتي  ضبطها  يتم  التي  املخالفات  محارض  تسجل 

تحريرها يف سجل خاص يدون به رقم املحرض وتاريخه واسم املفتش الذي قام 

بتحريره وأرقام املواد القانونية للمخالفات التي حررت للمحارض بشأنها وتاريخ 

بشأنها  تصدر  التي  األحكام  متابعة  ونتيجة  املختصة  للجهات  تصديرها  ورقم 

وفيام إذا كان قد حكم فيها باإلدانة أو الرباءة.
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مادة ))))

إدارة  عىل  يجب  املخالفات  بعض  شأن  يف  تصدر  التي  الرباءة  ألحكام  بالنسبة 

أساسها  عىل  الرباءة  حكم  جاء  التي  األسباب  عىل  الحصول  العاميل  التفتيش 

وإعداد تقرير شهري بشأنها وعرضه عىل وكيل الوزارة إلبداء ما يرى اتخاذه من 

إجراءات عىل ضوء ما جاء به حرصاً عىل مصلحة العمل وسالمته.

مادة )2))

إحصائياً شهرياً وبصفة منتظمة يتضمن  بياناً  العمل  يعد كل مكتب من مكاتب 

أسامء املفتشني وعدد الزيارات التفتيشية التي قام بها كل منهم ونوعها، وكذلك 

املحارض التي حررت للمنشآت املخالفة وعدد الشكاوي التي تم بحثها وما ترتب 

عليها من إجراءات اتخذت وعدد زيارات متابعة األحكام وعدد أحكام الرباءة التي 

صدرت يف شأن بعض املخالفات باإلضافة إىل تقرير بالحمالت التفتيشية التي متت 

خالل الشهر وعدد املنشآت التي شملتها هذه الحمالت واإلجراءات التي اتخذت 

تعد  التي  املختصة  التفتيش  إلدارة   اإلحصائيات  هذه  وترسل  بها  للقيام  نتيجة 

بدورها تقريراً إحصائياً مجمعاً يتم إرساله لإلدارة املوكل إليها ذلك التخاذ ما يلزم.

مادة )3))

يصدر وكيل الوزارة قراراً بنامذج السجالت وغريها من النامذج الالزمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة )4))

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.

�سيف علي �جلرو�ن

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية
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4 - قرار وزاري رقم )45/)) ل�سنة 980)م

يف �شاأن حتديد اأوجه �شرف ح�شيلة الغرامات املقتطعة من العمال

وزير العمل والشؤون االجتامعية،

بعد االطالع عىل أحكام الدستور املؤقت،

الوزارات  اختصاصات  شأن  يف  1972م  لسنة   )1( رقم  االتحادي  القانون  وعىل 

وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

العمل،  القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980م يف شأن تنظيم عالقات  وعىل 

وبناًء عىل ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر:

مادة )))

تقيد الغرامات التي تقتطع من العامل يف كل منشأة يف سجل خاص يبني به اسم 

املوقعة وبيان  الغرامة  الغرامة ومقدار أجره وقيمة  الذي وقعت عليه  العامل 

سبب توقيعها أو مناسبتها، وتحدد حصيلة هذه الغرامات شهرياً بالسجل.

مادة )2)

تشكل يف كل منشأة تستخدم خمسة عرش عاماًل فأكرث لجنة الترصف يف أموال 

الغرامات وتتكون من:
رئيساً 1 - صاحب العمل أو من ينيبه.  

2 - اثنني من العاملني باملنشأة يختارهام صاحب العمل بالتشاور مع مدير دائرة 

عضوين العمل املختصة.   
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ويجوز بناًء عىل طلب صاحب العمل أن يشرتك يف اللجنة ممثل دائرة العمل 

املختصة وعندئذ تكون له الرئاسة.

أما املنشآت التي يقل عدد عاملها عن خمسة عرش عاماًل فيتم الترصف يف أموال 

الغرامات املقتطعة من عاملها مبعرفة صاحب العمل ومبراعاة أحكام املواد 4، 

8، 9 من هذا القرار.

مادة )3)

جميع  السابقة حضور  املادة  يف  عليها  املنصوص  اللجنة  انعقاد  لصحة  يشرتط 

أعضائها وتصدر قراراتها مبوافقة صاحب العمل أو ممثله وأحد عضوي اللجنة.

تساوت  فإذا  العمل  دائرة  ممثل  بحضور  اللجنة  عقد  يعاد  الخالف  حالة  ويف 

األصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة )4)

النواحي  باستعراض  الغرامات  أموال  يف  الترصف  كيفية  بتقدير  اللجنة  تختص 

االجتامعي يف املنشأة وإثبات ذلك يف محرض ثم تقرر توزيع هذه الغرامات عليها 

أو رصفها يف أية ناحية اجتامعية جديدة يراد بها الرتفيه عن العامل أو عالجهم 

يف غري الحاالت التي ال يلتزم فيها صاحب العمل بعالجهم طبقاً للقرار الصادر يف 

هذا الشأن أو إنشاء ناد للرياضة البدنية أو مسجد أو مكتبة أو جمعية تعاونية أو 

تنفيذ مرشوع لعالج أرس العامل أو غري ذلك من أوجه النشاط االجتامعي املامثل.

حاجيات  لرشاء  أو  مكافأة  بصفة  األموال  هذه  من  مبلغ  أي  رصف  يجوز  وال 

املعيشة كاملأكل أو امللبس، كام ال يجوز استثامرها يف أي عمل يحتمل الكسب 

أو الخسارة.
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مادة )5)

إذا كان للمنشأة فرع أو أكرث أعد يف كل فرع سجل خاص لقيد الغرامات التي 

تقتطع من عامله ويكون االنتفاع باألموال مقصوراً عىل عامل هذا الفرع ما مل تر 

اللجنة إمكان تحقيق مرشوع عام موحد ينتفع به عامل جميع الفروع الخاصة 

باملنشأة.

ويف هذه الحالة يجب أن توافق عىل املرشوع لجنة تضم اثنني من بني جميع 

عامل املنشأة بكافة فروعها.

مادة )6)

الحصيلة  يف  للترصف  األقل  عىل  شهر  كل  مرة  إليها  املشار  اللجنة  عقد  يجب 

الشهرية من أموال هذه الغرامات.

ويجوز للجنة تأجيل الترصف فيها لشهر أو أكرث بحيث ال تزيد عىل ستة شهور 

وذلك إذا مل تكن هذه األموال كافية لعمل مفيد.

مادة )7)

عىل اللجنة إذا قررت استغالل أموال الغرامات يف أحد املرشوعات االجتامعية السابق 

ذكرها أن توضح يف محرض اللجنة اإلجراءات الخاصة بتنظيم املرشوع وتنفيذه.

مادة )8)

يجب لنفاذ قرار اللجنة – أن يعتمد من دائرة العمل املختصة )الواقع يف دائرة 

اختصاصها مقر فرع املنشأة( أو املركز الرئييس للمنشأة إذا كانت اللجنة مشكلة 

لجميع فروع املنشأة.
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مادة )9)

توزع أموال الغرامات عند تصفية املنشأة ألي سبب من األسباب بالتساوي عىل 

العامل املوجودين بها وقت تصفيتها.

مادة )0))

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نرشه.

�سيف علي �جلرو�ن

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية
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5 - قرار وزاري رقم )46/)) ل�سنة 980)م

بتحديد االأعمال التي يجوز ت�شغيل الن�شاء فيها

يف الفرتة ما بني ال�شاعة العا�شرة م�شاًء وال�شاعة ال�شابعة �شباحًا

وزير العمل والشؤون االجتامعية:

بعد االطالع عىل الدستور املؤقت،

وعىل القانون رقم )1( لسنة 1972م يف شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات 

الوزراء والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون رقم )8( لسنة 1980م يف شأن تنظيم عالقات العمل،

وبناًء عىل ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر:

مادة )))

يجوز تشغيل النساء يف الفرتة ما بني العارشة مساًء والسابعة صباحاً يف األعامل اآلتية:

واملسارح ودور  والبوفيهات  واملقاهي  والنزل  واملطاعم  الفنادق  العمل يف   -  1

السينام وصاالت املوسيقى والغناء وغريها من املحالت املامثلة.

2 - العمل يف نقل األشخاص والبضائع بالطرق املائية الداخلية أو الجوية ويدخل 

يف ذلك مكاتب السياحة والطريان ويف املطارات.

3 - أعامل الجرد السنوي وإعداد امليزانية والتصفية وقفل الحسابات واالستعداد 

أال  الحالة  ويشرتط يف هذه  املواسم  الفتتاح  واالستعداد  مخفضة  بأمثان  للبيع 

يزيد عدد األيام التي يجوز فيها تشغيل النساء لياًل عىل خمسة عرش يوماً يف 

السنة ما مل ترخص دائرة العمل املختصة مبدد أطول.
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4 - إذا كان العمل ملنع وقوع حادث خطر أو إصالح ما نشأ أو لتاليف خسارة 

محققة ملواد قابلة للتلف.

5 - إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غري عادي.

ويشرتط يف الحالتني األخريتني إبالغ إدارة التفتيش العاميل املختصة يف ظرف 24 

ساعة ببيان الحالة الطارئة واملدة الالزمة للعمل والحصول عىل موافقة كتابية 

منها بذلك.

ويجب أن تكون املوافقة مسبقة ما مل يقض صالح العمل بغري ذلك.

6 - العمل يف املحالت التجارية يف شهر رمضان واأليام الثالثة السابقة لعيد األضحى.

7 - العمل يف املستشفيات واملصحات وعيادات األطباء ودور العالج األخرى.

مادة )2)

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نرشه.

�سيف علي �جلرو�ن

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية
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6 - قرار وزاري رقم )47/)) ل�سنة 980)

ب�شاأن ا�شتثناء بع�س املوؤ�ش�شات من بع�س االأحكام املن�شو�س عليها

يف قانون تنظيم عالقات العمل اخلا�شة بت�شغيل االأحداث والن�شاء

وزير العمل والشؤون االجتامعية

بعد االطالع عىل أحكام الدستور املؤقت،

الوزارات وصالحيات  اختصاصات  شأن  يف   1972 لسنة   )1( رقم  القانون  وعىل 

الوزراء والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون رقم )8( لسنة 1980 يف شأن تنظيم عالقات العمل،

وبناًء عىل ما عرضه وكيل الوزارة

قرر:

مادة )))

تستثنى من أحكام املواد 20، 22، 23، 27، 35 من القانون رقم )8( لسنة 1980م 

املؤسسات الرتبوية والخريية بالدولة  التي يكون من أهدافها أساساً التأهيل أو 

التدريب املهني لألحداث والنساء وذلك وفقاً لألحكام التالية:

مادة )2)

يشرتط يف املؤسسات الرتبوية والخريية املشار إليها يف املادة السابقة لإلفادة من 

اإلعفاء املقرر بها الرشوط اآلتية:

أ - أن تكون املؤسسة مسجلة لدى الجهات الرسمية املختصة بهذا الوصف.

ب - أن يكون هدفها الفعيل واملسجلة به التأهيل أو التدريب املهني لألحداث أو النساء.
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ج - أن ينص يف األنظمة الداخلية لهذه املؤسسات بالتفصيل عىل ما ييل:

- طبيعة األعامل التي يقوم بها األحداث والنساء باملؤسسة.

- ساعات العمل التي يعملونها.

- رشوط العمل.

الطاقة  مع  الرشوط  وتلك  العمل  وساعات  األعامل  هذه  تتعارض  أال  ويجب 

الحقيقية لألحداث والنساء ويثبت ذلك تقرير من الجهة املختصة بوزارة الصحة 

يرفق بالنظام الداخيل للمؤسسة.

مادة )3)

يجب أن يطابق النشاط الفعيل للمؤسسة ما نص عليه يف أنظمتها الداخلية وما 

نصت عليه املادة السابقة.

مادة )4)

نشاطها  يف  تخرج  التي  املؤسسة  عىل  القرار  هذا  يف  الوارد  االستثناء  يرسي  ال 

الفعيل عن أهدافها أو رشوط العمل املنصوص عليها يف الئحتها الداخلية.

وتقوم أجهزة الوزارة املختصة مبراقبة املؤسسة ونشاطها يف هذا الشأن.

مادة )5)

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نرشه.

�سيف علي �جلرو�ن

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية
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7 - قرار وزاري رقم )49/)) ل�سنة 980)م

ب�شاأن حتديد االأعمال التي يتحتم فيها ا�شتمرار العمل

دون توقف وكيفية منح العمال فرتات الراحة والطعام وال�شالة

وزير العمل والشؤون االجتامعية:

بعد االطالع عىل أحكام الدستور املؤقت،

الوزارات  اختصاصات  شأن  يف  1972م  لسنة   )1( رقم  االتحادي  القانون  وعىل 

وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980م يف شأن تنظيم عالقات العمل،

وبناًء عىل ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر:

مادة )))

يجوز استمرار العمل دون فرتة راحة يف الحاالت واألعامل اآلتية:

العمل  العامل  تناوب  توقف مع  فيها دون  التشغيل  يستمر  التي  األعامل   -  1

يومياً  املناوبتني  نظام  أو يف  يومياً  املتعاقبة(  )األفواج  مناوبات  الثالث  نظام  يف 

بالنسبة إىل النساء العامالت، وكذلك بالنسبة للعامل إذا وافقوا كتابة عىل ذلك.

والنظافة  واملجاري  والكهرباء  كاملياه  العامة  املرافق  وحدات  يف  العمل   -  2

والحراسة.

3 - العمل يف إدارة اآلالت املولدة للقوى املحركة.

4 - العمل يف مكاتب املنشآت التي يشتغل فيها املستخدمون والعامل مدة ال 

تزيد عىل سبع ساعات يف اليوم الواحد.
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5 - أعامل نقل الركاب والبضائع بطريق الرب أو الطرق املائية أو الجوية ويدخل 

يف ذلك العمل مكاتب رشكات الطريان ويف املطارات.

واملوانئ  واألرصفة  األحواض  يف  البضائع  وتفريغ  شحن  أعامل   -  6

ومخازن االستيداع ويدخل يف ذلك عامل طاقم اللنشات التي تعمل يف 

نقل العامل.

7 - أعامل ربط البواخر واألنوار الكاشفة.

8 - العمل يف متوين وإصالح السفن عند رسوها يف املوانئ لهذا الغرض.

البحرية وصنادل املياه والوقود واملواعني  9 - العمل يف املوانئ عىل القاطرات 

واملناورة والبضاعة وذلك بالنسبة لقائدها وميكانيكيها وبحارتها وكذلك بحارة 

صاالت البضاعة.

10 - العمل يف املستشفيات واملصحات ودور العالج األخرى.

األفراح  بإقامة  الخاصة  األدوات  لتأجري  املعدة  الفراشة  محال  يف  العمل   -  11

واالحتفاالت.

12 - العمل يف تجهيز ودفن املوىت.

13 - صناعة البالستيك.

14 - صناعة السينام.

15 - أعامل الطوافني والجوابني واملمثلني التجاريني ممن يقومون بأعامل البيع أو 

الدعاية أو التوزيع أثناء قيامهم بهذه األعامل خارج املنشآت.

16 - صناعة الخزف الصيني.

17 - العمل يف املخابز.
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مادة )2)

عىل صاحب العمل أو املدير املسئول يف كل األعامل والصناعات الوارد بيانها يف 

املادة السابقة أن يرصح للعامل بالصالة وبتناول املرشوبات أو األطعمة الخفيفة 

وبالراحة بطريقة تنظمها املنشأة أثناء العمل وتضمنها الئحة نظامها األسايس إن 

وجدت أو تودع قواعدها إدارة عالقات العمل بالوزارة أو مكتب العمل الواقع 

محل العمل يف دائرة اختصاصه.

مادة )3)

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نرشه.

�سيف علي �جلرو�ن

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية
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8 - قرار وزاري رقم )50/)) ل�سنة 980)م

يف �شاأن اإن�شاء اأق�شام ا�شتخدام املواطنني

وحتديد القواعد واالإجراءات الواجب اتباعها بها

وزير العمل والشؤون االجتامعية:

بعد االطالع عىل أحكام الدستور املؤقت،

الوزارات  اختصاصات  شأن  يف  1972م  لسنة   )1( رقم  االتحادي  القانون  وعىل 

وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980م يف شأن تنظيم عالقات العمل،

وبناًء عىل ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر:

مادة )))

ينشأ بكل مكتب من مكاتب العمل بجميع أنحاء الدولة قسم الستخدام املواطنني.

مادة )2)

ديب  ومدينة  أبوظبي  مبدينة  الوزارة  ديوان  من  بكل  االستخدام  إدارة  تكون 

بالنسبة لألوىل وألقسام  إدارة مركزية ألقسام االستخدام مبكاتب إمارة أبوظبي 

االستخدام مبكاتب العمل باإلمارات الشاملية بالنسبة للثانية.

مادة )3)

يختص قسم استخدام املواطنني مبا يأيت:
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أ - قيد طالبي العمل من املواطنني من الفئات اآلتية:

- العاطلني عن العمل ممن سبق لهم العمل.

- العاطلني عن العمل الذين مل يسبق لهم العمل )مستجداً يف ميدان العمل(.

- املشتغلني ويبحثون عن عمل أفضل.

ويتم القيد يف سجل خاص مع منح طالب العمل شهادة بقيده دون مقابل.

الوظائف  لشغل  مواطنني  عامل  الستخدام  العمل  أصحاب  طلبات  تلقي   - ب 

الشاغرة لديهم وتسجيل هذه الطلبات يف سجل يعد لهذا الغرض.

غري  العامل  استخدام  أقسام  من  املحالة  العمل  أصحاب  طلبات  تلقي   - ج 

عامل  وجود  من  املختصة  املركزية  االستخدام  إدارة  من  التأكد  بعد  املواطنني 

مواطنني مسجلني بالقسم قادرين عىل أداء العمل املطلوب.

الرشوط  توافر  من  التأكد  بعد  بالسجل  املسجلني  بني  من  للعمل  الرتشيح   - د 

املطلوبة للمهنة املطلوب شغلها.

هـ - متابعة الرتشيحات الصادرة من املكتب والتأشري بنتيجتها عىل بطاقة العامل.

مادة )4)

يتم تسجيل طالبي العمل من املواطنني طبقاً للخطوات اآلتية:

أ - يحرض طالب العمل بنفسه إىل القسم يف أوقات الدوام الرسمي ويف املواعيد التي 

يحددها القسم.

ب - يقدم نفسه إىل مسؤول التسجيل بالقسم طالباً قيده كطالب.

ج - يتأكد املسؤول من أن الطالب يحمل جنسية دولة اإلمارات العربية املتحدة 

التي يقدمها طالب العمل وهي خالصة قيده أو  وذلك باالطالع عىل املستندات 

هويته أو جواز سفره.
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د - يتأكد املسؤول وفقاً للمستندات التي قدمها الطالب إلثبات مؤهله الدرايس 

وخربته وحالته العملية فيام إذا كان عاطاًل وعىل املسؤول أن يتأكد من مدى 

إملام الطالب بالقراءة والكتابة إذا كان ممن ال يحملون مؤهالت دراسية وادعى 

قدرته عىل القراءة والكتابة.

القيد املعد لذلك الغرض  هـ - يقوم املسؤول بإثبات بيانات الطالب يف سجل 

وتشمل هذه البيانات رقاًم مسلساًل لكل حالة واسم الطالب وسنه ومحل اقامته 

بالقراءة  إملامه  مدى  أو  وتاريخه  الدرايس  ومؤهله  املهني  وتصنيفها  واملهنة 

والكتابة إذا كان غري مؤهل وسنوات الخربة واللغات األجنبية التي يجيدها ورقم 

عجز  أي  يدون  كام  العملية  حالته  ونوعها حسب  له  متنح  التي  القيد  شهادة 

جسامين لدى الطالب إن وجد.

و - يسجل املسؤول البيانات السابقة ببطاقة قيد ويضاف اليها بيان األجر الذي 

إذا كان قيده مشتغاًل ويبحث عن عمل  يتقاضاه واملهنة التي يعمل بها حالياً 

أفضل والعمل السابق إذا كان قيده عاطاًل عن العمل باإلضافة إىل الجهات التي 

يرغب يف العمل فيها حسب ترتيب أفضلية العمل الذي يرغب فيه واألجر الذي 

يتوقع حصوله عليه من العمل الذي يرشح لشغله ثم توضع البطاقات يف أدراج 

تخصص لهذا الغرض حسب ترتيب أرقام وتواريخ قيدها يف كل مهنة عىل حدة 

وكل فئة عىل حسب الحالة العملية: العاطل فاملستجد فاملشتغل.

ز - يقوم املسؤول مبنح الطالب شهادة بقيده دون مقابل وتعطى رقاًم مسلساًل 

ويدون بها اسمه وسنه ومحل إقامته ومهنته وتصنيفها املهني، وخرباته السابقة 

ومؤهله الدرايس أو مدى إملامه بالقراءة والكتابة وذلك بعد توقيعها من مدير 

املكتب املختص وختمها بخاتم ذلك املكتب وتسلم الشهادة للطالب يف نفس 

يوم قيده.
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مادة )5)

يجب أن يتضمن طلب صاحب العمل الذي يقدمه للقسم لعاملة وطنية لشغل 

الوظائف الشاغرة لديه العدد املطلوب مصنفاً حسب املهن موضحاً به الرشوط 

واألجر  واملؤهل  والخربة  السن  حيث  من  مهنة  بكل  يطلبها  التي  واملواصفات 

املقرتح وغري ذلك.

مادة )6)

املعد  السجل  يف  بتسجيلها  العمل  أصحاب  طلبات  بتلقي  املختص  املوظف  يقوم 

الرقم املسلسل لكل طلب وتاريخ وروده  السجل  بيانات  لذلك ويجب أن تشمل 

للقسم واسم صاحب العمل الطالب ونشاطه االقتصادي وعنوانه واملهن املطلوبة 

والعدد املطلوب من العامل يف كل مهنة والرشوط واملواصفات التي يجب أن تتوافر 

ثم  العمل  بطلب صاحب  املدونة  الوظيفة  لشغل  املسجلني  بني  من  يرشح  فيمن 

يدون أمام كل طلب ما تم اتخاذه من إجراءات مبعرفة القسم.

مادة )7)

القسم  يقوم  املطلوب  العمل  أداء  قادرين عىل  بالقسم  وجود مسجلني  حالة  يف 

املسجلني  عدد  يسمح  مل  إذا  املوجود  العدد  أو  املطلوب  العدد  ضعف  برتشيح 

إقامة  ملحل  لذلك  املعد  النموذج  عىل  الرتشيح  كتاب  ويرسل  مبضاعفته  بالقسم 

طالب العمل بالربيد املسجل أو يسلم له باليد فور ترشيحه.

وتكون األولوية يف الرتشيح للعاطلني عن العمل ثم املستجدين يف ميدان العمل 

وأخرياً للمشتغلني ويبحثون عن عمل أفضل وذلك كله برتتيب أسبقية القيد رقاًم 

وتاريخاً داخل كل فئة ويف كل مهنة عىل حده.
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ويف حالة عدم وجود مسجلني قادرين عىل أداء العمل املطلوب أو مل يكف العدد 

املسجل ملضاعفة العدد املطلوب يتم االتصال بإدارة االستخدام املركزية املختصة 

املواطنني  استخدام  بأقسام  املسجلني  من  تكملتها  أو  املطلوبة  األعداد  لتدبري 

األخرى، ويف حالة وجود مسجلني بهذه األقسام تقوم اإلدارة باخطارها باتخاذ 

إجراءات الرتشيح لهؤالء املسجلني.

ويف جميع األحوال التي يتم فيها الرتشيح يجب عىل القسم إرسال كشف بأسامء 

املرشحني مبيناً فيه تاريخ الرتشيح ورقمه واسم املرشح ورقم شهادة قيده ومهنته.

مادة )8)

يجب عىل صاحب العمل أن يخطر قسم االستخدام بنتيجة ترشيح العامل بالقبول 

أو الرفض خالل أسبوع من تاريخ الرتشيح عىل األكرث وذلك عىل النموذج املعد لذلك.

مادة )9)

يقوم املكتب مبتابعة الرتشيحات لدى أصحاب العمل إذا مل ترسل نتائجها املشار إليها 

املتابعة يف  العمل أو نتيجة  القيد برد صاحب  السابقة ويؤرش عىل بطاقة  املادة  يف 

الخانة املختصة لذلك، ويجب أن تكون متابعة الرتشيحات أسبوعية وبصفة دورية.

مادة )0))

قيد  يكونوا حاميل شهادات  ما مل  استخدام عامل  األعامل  يحظر عىل أصحاب 

وعليهم يف هذه الحالة أن يخطروا دائرة العمل املختصة كتابة بتعيني العامل 

يتضمن  أن  ويجب  األكرث،  عىل  استخدامه  تاريخ  من  يوماً  عرش  خمسة  خالل 

اإلخطار اسم العامل وسنه وتاريخ تسلمه العمل واألجر الذي حدد له والوظيفة 
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بظهر  لذلك  املعد  النموذج  كله عىل  القيد وذلك  بها ورقم شهادة  ألحق  التي 

شهادة القيد والتي يجب إعادتها ملكتب العمل الصادرة منه بعد ملء بيانات 

اإلخطار املشار إليه.

مادة ))))

عند ورود شهادات القيد بإخطار تعيني أصحابها يتم التأشري بذلك يف سجل القيد 

بالقسم املختص وترفق الشهادة ببطاقة القيد وترفع نهائياً من أدراج بطاقات 

القيد وتوضع يف ملف خاص بها بالقسم حسب ترتيب ورودها.

مادة )2))

تكون شهادة القيد صالحة ملدة ستة شهور من تاريخ إصدارها وتجدد بعد ذلك 

ملدة ثالثة شهور بصفة دورية.

وال يتم التجديد إال بتقديم الطالب بنفسه خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ 

انتهاء صالحية الشهادة بطلب تجديدها وإال سقط حقه يف ذلك، ويف هذه الحالة 

يقوم القسم برفع بطاقة قيده من أدراج البطاقات نهائياً. وتجدد الشهادة تلقائياً 

فرتة ترشيح صاحبها للعمل وذلك حتى رفض ترشيحه أو تعيينه.

مادة )3))

عىل كل صاحب عمل أن يرسل إىل مكتب االستخدام الذي يقع يف دائرة محل 

عمله خالل شهري يناير ويوليو من كل عام البيانات اآلتية:

وسنهم  ومهنهم  وظائفهم  ألنواع  طبقاً  وعامله  موظفيه  بعدد  مفصاًل  بياناً   - أ 

وجنسياتهم.
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بالوظائف واملهن التي خلت أو أنشئت وما شغل منها وأسباب  ب - بياناً 

عدم شغل الباقي مع إيضاح أنواعها وأجر كل منها وذلك خالل الستة أشهر 

السابقة.

ج - بياناً عن حالة العمل وما يتصل به من فرص االستخدام وما يتوقع من زيادة 

أو نقص يف عدد الوظائف واألعامل خالل الستة أشهر التالية.

وتدون هذه البيانات عىل النامذج التي تعدها الوزارة يف هذا الصدد وتكون جميع 

هذه البيانات من نسختني تحفظ إحداهام بالقسم املختص وترسل األخرى لإلدارة 

املركزية املختصة.

مادة )4))

يقوم القسم املختص بإخطار إدارة االستخدام املركزية املختصة حسب املادة )2( 

من هذا القرار مبا ييل:

أ - نسخة من كل بطاقة قيد لكل طالب عمل يتم تسجيله أسبوعياً مع كشف 

االستخدام  إدارة  تقوم  أن  ويجب  قيدهم  شهادات  وأرقام  ومهنهم  بأسامئهم 

املركزية املختصة مبا يقوم به قسم االستخدام من حفظ هذه البطاقات يف أدراج 

حسب ترتيب قيدهم وحسب حالتهم العملية طبقاً ملا نص عليه يف الفقرة )ز( 

من املادة )4( من هذا القرار.

ب - كشف شهري بأسامء سواقط القيد وأرقام قيدهم ومهنهم.

ج - كشف شهري بأسامء املعينني ومهنهم وأرقام شهادات قيدهم.

وعىل إدارة االستخدام املركزية املختصة رفع بطاقات قيد من وردت اسامؤهم 

بالكشفني األخريين من أدراج بطاقات القيد نهائياً.
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مادة )5))

يقوم كل قسم من أقسام االستخدام بعمل احصائية شهرية طبقاً للنموذج الذي 

القيد  وسواقط  واملعينني  واملرشحني  املسجلني  عدد  بها  يبني  الغرض  لهذا  يعد 

مصنفني عامالً عاديني وغريهم وكذا عدد طلبات العمل والعامل ومجموع أعداد 

املتوسطة  املؤهالت  وأصحاب  وفنيني  عاديني  عامالً  مصنفني  املطلوبة  العامل 

والعليا، ثم ترسل إلدارة االستخدام املركزية املختصة التي تعد تقريراً خاصاً ترفق 

به بيانات تحليلية ملا تضمنته من أرقام موضحاً به الظواهر التي تكشفت خالل 

فرتة االحصائية واملشاكل التي صادفت العمل والحلول املقرتحة ثم ترفع لإلدارة 

املختصة التخاذ ما يلزم.

مادة )6))

عىل وكيل الوزارة إعداد النامذج الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة )7))

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نرشه.

�سيف علي �جلرو�ن

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية
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9 - قرار وزاري رقم ))5/)) ل�سنة 980)م

يف �شاأن حتديد اأوجه �شرف الفروق املالية

التي يعود نفعها على �شاحب العمل من جراء

احلرمان من الرتقية واحلرمان من العالوة اأو تاأجيلها

وزير العمل والشؤون االجتامعية:

بعد االطالع عىل الدستور املؤقت،

الوزارات  اختصاصات  شأن  يف  1972م  لسنة   )1( رقم  االتحادي  القانون  وعىل 

وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

العمل،  القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980م يف شأن تنظيم عالقات  وعىل 

وبناًء عىل ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر:

مادة )))

الحرمان  جراء  من  العمل  صاحب  عىل  نفعها  يعود  التي  املالية  الفروق  تقيد 

اسم  بيان  مع  خاص  سجل  يف  تأجيلها  أو  العالوة  من  الحرمان  أو  الرتقية  من 

العامل ومقدار أجره والعقوبة التأديبية املوقعة وقيمتها مع بيان سبب توقيعها 

هذه  توقيع  عىل  املرتتبة  املالية  الفروق  هذه  حصيلة  توضح  كام  مناسبته،  أو 

العقوبات شهرياً بالسجل.

مادة )2)

القرار رقم )1/45( لسنة 1980م يف شأن  اللجنة املشكلة طبقاً ألحكام  تختص 
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تحديد أوجه رصف حصيلة الغرامات املتقطعة من العامل، بالترصف يف الفروق 

املالية املنوه عنها يف املادة السابقة وطبقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف املواد 

الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من القرار رقم )1/45( 

لسنة 1980م املشار إليه.

مادة )3)

تحدد اللجنة املنصوص عليها يف املادة السابقة أوجه رصف الفروق املالية التي 

يعود نفعها عىل صاحب العمل من جراء الحرمان من الرتقية أو الحرمان من 

العالوة أو تأجيلها وتراعى يف ذلك حاجة  العامل إىل إنشاء صندوق ادخار أو 

صندوق إعانات أو قروض عىل أن تخصص حصيلة هذه الفروق أو جزء منها 

اقتضت  بهم ظروف  أملت  املنشأة  يرى منحها لعامل من عامل  التي  لإلعانات 

منحهم هذه اإلعانات ويف هذه الحالة يثبت يف محرض اللجنة كل ما يتعلق بهذه 

الظروف التي دعت اللجنة ملنحهم اإلعانات املقررة.

مادة )4)

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نرشه.

�سيف علي �جلرو�ن

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية
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0) - قرار وزاري رقم )4/)) ل�سنة )98)

يف �شاأن حتديد االأعمال اخلطرة اأو التي يجوز

فيها تخفي�س �شاعات العمل املقررة قانونًا

وزير العمل والشؤون االجتامعية:

الوزارات  اختصاصات  شأن  يف   1972 لسنة   )1( رقم  القانون  عىل  االطالع  بعد 

وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون رقم )8( لسنة 1980 يف شأن تنظيم عالقات العمل،

وبناًء عىل ما عرضه وكيل الوزارة،

قررنا:

مادة )))

ال يجوز تشغيل العامل أكرث من سبع ساعات يف اليوم وذلك يف األعامل والصناعات اآلتية:

1 - العمل أمام أفران املخابز.

2 - تكرير البرتول.

3 - صناعة األسمنت واالسبستوس.

4 - صناعة الثلج.

5 - العمل يف مخازن ومستودعات التربيد.

6 - صنع السامد ومعامل الحوامض املعدنية والحاصالت الكياموية.

7 - العمل يف معامل ملء االسطوانات بالغازات املضغوطة.

8 - عمليات إذابة الشحم وصنع الشمع.

9 - العمل يف املناجم واملحاجر.
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10 - صنع األصباغ والورنيش.

11 - سبك املعادن.

12 - صنع الغراء.

13 - صنع الزجاج.

14 - صناعة السكر وتكريره.

15 - صنع الزهرة والطباشري وتعبئتهام.

16 - صناعة عرص الزيوت بالطريقة امليكانيكية.

مادة )2)

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نرشه.

�سيف علي �جلرو�ن 

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية

حترير�ً يف 1981/1/6
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)) - قرار وزاري رقم )5/)) ل�سنة )98)

يف �شاأن حتديد االأعمال اخلطرة اأو املرهقة

اأو امل�شرة بال�شحة التي يحظر ت�شغيل االأحداث فيها

وزير العمل والشؤون االجتامعية

الوزارات  اختصاصات  شأن  يف   1972 لسنة   )1( رقم  القانون  عىل  االطالع  بعد 

وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون رقم )8( لسنة 1980 يف شأن تنظيم عالقات العمل،

وبعد استطالع رأي الجهات املختصة بالدولة يف هذا الشأن،

وبناًء عىل ما عرضه وكيل الوزارة،

قررنا:

مادة )))

يف  عاماً  عرش  سبعة  عن  سنهم  تقل  الذين  األحداث  تشغيل  باتاً  منعاً  مينع 

الصناعات اآلتية:

املتعلقة  األعامل  وجميع  واملحاجر  املناجم  يف  األرض  سطح  تحت  العمل   -  1

باستخراج املعادن واألحجار.

2 - العمل يف األفران املعدة لصهر املواد املعدنية أو تكريرها أو إنضاجها.

3 - معامل تكرير البرتول.

4 - العمل أمام األفران باملخابر.

5 - معامل األسمنت.

6 - معامل الثلج والتربيد.
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7 - تفضيض املرايا بواسطة الزئبق.

8 - صناعة املفرقعات واألعامل املتعلقة بها.

9 - إذابة الزجاج وإنضاجه.

10 - اللحام باألكسجني واإلستيلني وبالكهرباء.

11 - الدهان مبادة الدوكو.

12 - معالجة وتهيئة أو اختزان الرماد املحتوي عىل الرصاص واستخالص الفضة 

من الرصاص.

13 - صناعة القصدير واملركبات املعدنية املحتوية عىل أكرث من 10% من الرصاص.

األصفر  الرصاص  أكسيد  أو  الذهبي(  )املرتك  الرصاص  أكسيد  أول  صنع   -  14

وثاين أكسيد الرصاص )السلفون( وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص الربتقايل 

وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص.

15 - عمليات املزج والعجن يف صناعة أو إصالح البطاريات الكهربائية.

16 - تنظيف الورش التي تزاول فيها األعامل الواردة بالبنود )12، 13، 14، 15(.

17 - إدارة أو مراقبة املاكينات املحركة أو إصالحها أو تنظيفها أثناء إدارتها.

18-صناعة األسفلت.

19 - صناعة عصري الزيوت بالطرق امليكانيكية.

20 - صناعة السامد ومعامل الحوامض املعدنية والحاصالت الكياموية أو العمل 

يف مستودعاته.

21 - العمل يف املدابغ.

22 - سلخ الحيوانات وتقطيعها وسمطها وإذابة شحمها.

23 - صناعة الكاوتشوك.

24 - العمل يف ملء االسطوانات بالغازات املضغوطة.
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25 - شحن وتفريغ البضائع يف األحواض واألرصفة واملوانئ ومخازن االستيداع.

26 - نقل الركاب بطريق الرب أو يف املياه الداخلية.

27 - صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.

28 - عمليات تبييض وصباغة وطبع املنسوجات.

29 - حمل األثقال أو جرها أو دفعها إذا زاد وزنها عىل ما هو مبني بالجدول 

املرفق بهذا القرار.

30 - العمل كمضيفني يف املالهي.

31 - العمل يف البارات.

مادة )2)

ينرش هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نرشه.

�سيف علي �جلرو�ن

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية

حترير�ً يف 1981/1/6
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)جدول)
أقىص أوزان لألثقال التي يجوز تكليف األحداث الذين تقل سنهم عن 17 سنة 

بحملها أو جرها أو دفعها

األثقال التي تدفع 
عىل عجلة واحدة

األثقال التي تدفع 
عىل عجلتني

األثقال التي تدفع 
عىل القضبان

األثقال التي يجوز 
حملها السن

إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور من 15-17 سنة

ال يجوز تشغيل 
األحداث فيها

ال يجوز تشغيل 
األحداث فيها

150 300 10 15 الوزن بالكيلو جرام
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2) - قرار وزاري رقم )6/)) ل�سنة )98)

يف �شاأن حتديد االأعمال اخلطرة اأو ال�شاقة اأو ال�شارة

�شحيًا اأو اأخالقيًا والتي ال يجوز ت�شغيل الن�شاء فيها

وزير العمل والشؤون االجتامعية:

الوزارات  اختصاصات  شأن  يف   1972 لسنة   )1( رقم  القانون  عىل  االطالع  بعد 

وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون رقم )8( لسنة 1980 يف شأن تنظيم عالقات العمل، وبعد استطالع 

رأي الجهات املختصة بالدولة يف هذا الشأن.

وبناًء عىل ما عرضه وكيل الوزارة،

قررنا:

مادة )))

ال يجوز تشغيل النساء يف األعامل اآلتية:

املتعلقة  األعامل  وجميع  واملحاجر  املناجم  يف  األرض  سطح  تحت  العمل   -  1

باستخراج املعادن واألحجار.

2 - العمل يف األفران املعدة لصهر املواد املعدنية أو تكريرها أو إنضاجها.

3 - صناعة املفرقعات واألعامل املتعلقة بها.

4 - اللحام باألكسجني واإلستيلني وبالكهرباء.

5 - إذابة الزجاج وإنضاجه.

6 - تفضيض املرايا بواسطة الزئبق.

7 - الدهان مبادة الدوكو.

8 - معالجة أو تهيئة أو اختزال الرماد املحتوي عىل الرصاص واستخالص الفضة من الرصاص.
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9 - صنع القصدير واملركبات املعدنية املحتوية عىل أكرث من 10% من الرصاص.

10 - صنع أول أكسيد الرصاص )املرتك الذهبي( وأكسيد الرصاص األصفر، وثاين 

أكسيد الرصاص )السلفون( وكربونات الرصاص، وأكسيد الرصاص الربتقايل، وسلفات 

وكرومات وسيلكات الرصاص.

11 - عمليات املزج والعجن يف صناعة وإصالح البطاريات الكهربائية.

12 - تنظيف الورش التي تزاول فيها األعامل املبينة بالبنود 8، 10، 11.

13 - إدارة أو مراقبة املاكينات املحركة.

14 - تصليح أو تنظيف املاكينات املحركة أثناء إدارتها.

15 - صناعة األسفلت.

16 - العمل يف املدابغ.

17 - العمل يف مستودعات السامد املستخرج من املواد أو روث الحيوانات أو الدماء.

18 - سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.

19 - صناعة الكاوتشوك.

20 - شحن وتفريغ البضائع يف األحواض واألرصفة واملوانئ ومخازن االستيداع.

21 - صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.

22 - العمل يف البارات.

مادة )2)

ينرش هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نرشه.

�سيف علي �جلرو�ن

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية

حترير�ً يف 1981/1/6
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(((
3) - قرار وزاري رقم )7/)) ل�سنة )98) 

يف �شاأن حتديد الفئات امل�شتثناة من �شريان االأحكام املتعلقة 

ب�شاعات العمل

وزير العمل والشؤون االجتامعية

الوزارات  اختصاصات  شأن  يف   1972 لسنة   )1( رقم  القانون  عىل  االطالع  بعد 

وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون رقم )8( لسنة 1980 يف شأن تنظيم عالقات العمل،

وبناًء عىل ما عرضه وكيل الوزارة،

قررنا:

مادة )))

الفصل األول من  الواردة يف  العمل  املتعلقة بتحديد ساعات  ال ترسي األحكام 

الباب الرابع من القانون رقم )8( لسنة 1980 املشار إليه عىل الفئات اآلتية:

أ - رؤساء مجالس اإلدارة وأعضاء هذه املجالس املنتدبني.

ب - املديرين العامني.

ج - مديري اإلدارات.

)1( عدل هذا القرار بالقرار الوزاري رقم 235 لسنة 1984 والذي عدل نصوص املواد أرقام )1( و )2(.
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د - من يشغلون وظائف إرشافية باملنشأة.

مادة )2)

يشرتط لرسيان االستثناء الوارد يف املادة السابقة عىل الفئات املوضحة بها 

بهذه  يفوض  أو  العامل  عىل  العمل  صاحب  بسلطات  شاغلوها  يتمتع  أن 

السلطات.

مادة )3)

ينرش هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نرشه.

�سيف علي �جلرو�ن 

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية

حترير�ً يف 1981/1/6
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4) - قرار وزاري رقم )27/)) ل�سنة )98)

يف �شاأن حتديد املناطق واالأماكن البعيدة عن العمران

امل�شار اإليها يف قانون تنظيم عالقات العمل رقم )8) ل�سنة 980)

وزير العمل والشؤون االجتامعية

اختصاصات  لسنة 1972 يف شأن   )1( رقم  االتحادي  القانون  االطالع عىل  بعد 

الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980 يف شأن تنظيم عالقات العمل،

وبناًء عىل ما عرضه الوكيل،

قرر:

مادة )))

1 - تعترب أماكن بعيدة عن املدن يف مفهوم املادة 101 من القانون رقم )8( لسنة 

1980م املشار إليه وألغراض تطبيقها املواقع اآلتية:-

أوالً بأبوظبي:

جزيرة دملا.

جزيرة داس.

منطقة غيايث.

منطقة السعديات.

منطقة الظفرة.

منطقة السلع.

منطقة السمحة.
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منطقة الهري.

منطقة الوجن.

منطقة مديسيس.

منطقة أم غافة.

منطقة الحمدانية.

منطقة الشويب.

منطقة البحر.

منطقة بو رحمة.

منطقة مزيد.

منطقة رماح.

منطقة الرويس.

منطقة جبل الظنة.

منطقة طريف.

منطقة الجزر البحرية.

منطقة زركوه – ميزر.

منطقة سويحان.

وغريها.

 

ثانياً: باإلمارات الشاملية:

منطقة الحمرانية.

منطقة املليحة.

منطقة املنيعي.
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منطقة مسايف.

منطقة جزيرة أبو موىس.

منطقة الحميدية.

منطقة حتا.

منطقة مصفوت.

منطقة السيجي.

منطقة خت.

منطقة الخزنة.

منطقة إذن.

منطقة غليلة.

منطقة املدام.

منطقة البثنة.

منطقة الطويني.

2 - وتعترب من املناطق البعيدة كذلك كل منطقة عمل تبعد عن أقرب مدينة أو 

قرية بخمسة وعرشين كيلو مرتاً وال تصل إليها وسائل املواصالت العامة.

مادة )2)

عىل كل صاحب عمل يستخدم عامالً يف املناطق املحددة يف املادة السابقة أن 

يوفر لهم الخدمات اآلتية:

1 - وسائل االنتقال املناسبة.

2 - السكن املالئم.

3 - املياه الصالحة للرشب.
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4 - املواد الغذائية املناسبة.

5 -وسائل اإلسعافات الطبية.

6 - وسائل الرتفيه والنشاط الريايض.

وفيام عدا املواد الغذائية تكون الخدمات املشار إليها يف هذه املادة عىل نفقة 

صاحب العمل وال يجوز تحميل العامل شيئاً منها.

مادة )3)

القرار  هذا  من   )1( املادة  يف  عنها  املنوه  العادية  املواصالت  وسائل  من  تعترب 

الحافالت )الباصات( العامة املخصصة لركوب الجمهور باألجر وسيارات األجرة 

املشرتكة.

مادة )4)

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نرشه.

�سيف علي �جلرو�ن

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية

حترير�ً يف 1981/4/19
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5) - قرار وزاري رقم )28/)) ل�سنة )98)

ب�شاأن اإ�شدار الالئحة النموذجية للجزاءات التي ي�شرت�شد

بها اأ�شحاب العمل يف و�شع لوائح اجلزاءات اخلا�شة مبن�شاآتهم

وزير العمل والشؤون االجتامعية:

بعد االطالع عىل القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972م يف شأن اختصاصات 

الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980 يف شأن تنظيم عالقات العمل، 

وبناًء عىل ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر:

مادة )))

لوائح  إعداد  يف  املرفق  الجزاءات  الئحة  بنموذج  األعامل  أصحاب  يسرتشد 

الجزاءات التي تطبق عىل العاملني مبنشآتهم.

مادة )2)

عىل كل صاحب عمل أن يقدم إىل دائرة العمل املختصة بوزارة العمل والشؤون 

االجتامعية الئحة الجزاءات التي يقرتحها لتطبق عىل العاملني يف منشأته وذلك 

أية  اعتامد  كذلك  وعليه  بها،  العمل  قبل  املذكورة  الدائرة  قبل  من  العتامدها 

تعديالت يرى إدخالها عىل هذه الالئحة قبل العمل بهذه التعديالت.
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مادة )3)

عىل كل صاحب عمل أن يعلق يف مكان ظاهر يف مكان العمل الئحة الجزاءات 

بعد اعتامدها من قبل دائرة العمل املختصة وذلك باللغة العربية وبلغة أخرى 

يفهمها العامل عند االقتضاء.

مادة )4)

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نرشه.

�سيف علي �جلرو�ن

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية

حترير�ً يف 1981/4/19
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الئحة الجزاءات النموذجية

مالحظات
درجة الجزاء

نوع املخالفة
رابع مرة ثالث مرة ثاين مرة أول مرة

1- إذا تكررت املخالفة بعد 

ميض ستة أشهر من تاريخ 

ارتكاب املخالفة السابقة 

عوملت معاملة  املخالفة األوىل.

خصم أجر 

نصف يوم

خصم أجر 

ربع يوم

خصم %10 

من األجر 

اليومي

إنذار كتايب

أ-مخالفات تتعلق مبواعيد العمل

1- التأخري عن مواعيد الحضور 

للعمل لغاية 15 دقيقة بدون 

إذن أو عذر مقبول إذا مل يرتتب 

عىل التأخري تعطيل عامل آخرين 

عن العمل

2- إذا تكررت نفس املخالفة 

ألكرث من أربع مرات خالل 

ستة أشهر من تاريخ ارتكاب 

املخالفة األوىل كان الجزاء املقرر 

للمخالفة الخامسة فأكرث هو 

ضعف الجزاء املقرر للمخالفة 

الرابعة مبا ال يجاوز خمسة أيام.

خصم أجر 

يوم

خصم أجر 

نصف يوم

خصم أجر 

ربع يوم

خصم %10 

من األجر 

اليومي

2- التأخري عن مواعيد الحضور 

للعمل لغاية 15 دقيقة بدون 

إذن أو عذر مقبول إذا ترتب 

عىل التأخري تعطيل عامل آخرين 

عن العمل

خصم أجر 

يوم

خصم أجر 

نصف يوم

خصم أجر 

ربع يوم

خصم %10 

من األجر 

اليومي

3- التأخري عن مواعيد الحضور 

للعمل ملدة أكرث من 15 دقيقة 

لغاية 30 دقيقة بدون إذن أو عذر 

مقبول )إذا مل يرتتب عىل التأخري 

تعطيل عامل آخرين عن العمل(

خصم أجر 

يومني

خصم أجر 

يوم

خصم أجر 

نصف يوم

خصم أجر 

ربع يوم

4- التأخري عن مواعيد الحضور 

للعمل ملدة أكرث من 15 دقيقة 

لغاية 30 دقيقة بدون إذن أو 

عذر مقبول )إذا ترتب عىل التأخري 

تعطيل عامل آخرين(

1- إذا تكررت املخالفة بعد 

ميض ستة أشهر من تاريخ 

ارتكاب املخالفة السابقة لها 

والتي من نوعها عوملت معاملة 

املخالفة األوىل.

خصم أجر 

يومني

خصم أجر 

يومني

خصم أجر 

يوم

خصم أجر 

نصف يوم

5- التأخري عن مواعيد الحضور 

للعمل ملدة أكرث من 30 دقيقة 

إىل 60 دقيقة بدون إذن أو عذر 

مقبول )إذا مل يرتتب عىل التأخري 

تعطيل عامل آخرين عن العمل(.
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مالحظات
درجة الجزاء

نوع املخالفة
رابع مرة ثالث مرة ثاين مرة أول مرة

2- إذا تكررت نفس املخالفة 

ألكرث من أربع مرات خالل ستة 

أشهر من وقوع املخالفة األوىل 

جاز فصل العامل مع رصف 

املكافأة.

خصم أجر 

ثالثة أيام

خصم أجر 

يومني

خصم أجر 

يوم ونصف

خصم أجر 

3/4 يوم

6- التأخري عن مواعيد الحضور 

للعمل ملدة أكرث من 30 دقيقة 

إىل 60 دقيقة بدون إذن أو عذر 

مقبول إذا ترتب عىل التأخري 

تعطيل عامل آخرين عن العمل.

3- يجوز بالنسبة إىل املخالفة 

رقم 9 إذا كان ترك العمل أو 

االنرصاف منه قبل امليعاد بأكرث 

من ساعة حرمان العامل من 

أجره عن هذه الساعة وذلك 

فضاًل عن توقيع العقوبة املقررة 

للغياب بدون إذن ألول مرة.

يجوز منع العامل من الدخول ويعترب غائباً بدون 

إذن أو يجوز السامح له بالدخول عىل أن يحرم من 

أجر ساعات التأخري وذلك فضاًل عن توقيع العقوبة 

املقررة للغياب بدون إذن ألول مرة.

7- التأخري عن مواعيد الحضور 

للعمل مدة تزيد عىل ساعة بدون 

إذن أو عذر مقبول سواء ترتب أو 

مل يرتتب عىل التأخري تعطيل عامل 

أخرين عن العمل.

خصم أجر 

يومني

خصم أجر 

يوم

خصم أجر 

نصف يوم

خصم أجر 

ربع يوم

8- الغياب بدون إذن أو عذر 

مقبول.

4- يجب التنبيه عىل العامل 

كتابة عند توقيع الجزاء عليه 

الرتكابه املخالفة لرابع مرة بأنه 

سوف يفصل فيام لو ارتكب 

نفس املخالفة لخامس مرة خالل 

ستة أشهر من تاريخ ارتكاب 

املخالفة الرابعة.

خصم أجر 

يومني

خصم أجر 

يوم

خصم أجر 

نصف يوم

خصم أجر 

ربع يوم

9- ترك العمل أو االنرصاف قبل 

امليعاد املحدد بدون إذن أو عذر 

مقبول.

خصم أجر 

يومني

خصم أجر 

يوم

خصم أجر 

نصف يوم

خصم أجر 

ربع يوم

10-البقاء يف مكان العمل أو 

العودة إليه بعد انتهاء مواعيد 

العمل بدون إذن أو عذر مقبول.

1- إذا تكررت املخالفة بعد 

ميض ستة أشهر من تاريخ 

ارتكاب املخالفة السابقة لها 

والتي من نوعها عوملت معاملة 

املخالفة األوىل.

خصم أجر 

يومني

خصم أجر 

يوم

خصم أجر 

1/2 يوم

خصم اجر 

1/4 يوم

ب- مخالفات تتعلق بنظام العمل

11- الخروج من غري املكان املحدد 

للخروج إذا كانت تعليامت املنشأة 

تتطلب ذلك.
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مالحظات
درجة الجزاء

نوع املخالفة
رابع مرة ثالث مرة ثاين مرة أول مرة

- - - -

12- استقبال زائرين من غري عامل 

املنشأة يف أماكن العمل بدون إذن 

من اإلدارة.

2- إذا تكررت املخالفة ألكرث من 

أربع مرات خالل ستة أشهر عىل 

وقوع املخالفة األوىل جاز فصل 

العامل مع رصف املكافأة فيام 

عدا املخالفات أرقام 13،14، 15، 

16، 17 فيكتفى فيها مبضاعفة 

العقوبة املقررة لرابع مرة مبا ال 

يجاوز 5 أيام

- - - -

13- الكالم والحديث يف غري ما 

يتعلق بالعمل إذا ترتب عىل ذلك 

تعطيل العمل.

- - - -

14- القراءة أثناء العمل فيام ال 

ميت للعمل بصلة إذا ترتب عىل 

ذلك تعطيل العمل.

- - - -
15- تناول الطعام يف غري املكان أو 

امليعاد املحدد لذلك.

3- يجب التنبيه عىل العامل 

كتابة عند توقيع الجزاء عليه 

الرتكابه املخالفة لرابع مرة بأنه 

سوف يفصل فيام لو ارتكب 

نفس املخالفة مرة خامسة خالل 

ستة أشهر.

- - - - 16- النوم أثناء العمل.

- - - -

17- تسكع العامل أو تواجدهم 

يف غري محل عملهم أثناء ساعات 

العمل.

خصم أجر 

3 أيام

خصم أجر 

يومني

خصم أجر 

يوم

خصم أجر 

1/2 يوم

18- إدخال منشورات أو 

مطبوعات وتوزيعها بدون إذن.

من تاريخ ارتكاب املخالفة 

الرابعة.

- - - -
19- جمع نقود أو إعانات أو 

توقيعات بدون إذن.

- - - -
20- استعامل تليفون املنشأة 

ألغراض شخصية بدون إذن.

- - - -

21- عدم اإلخطار عن تغيري الحالة 

االجتامعية ومحل اإلقامة يف ميعاد 

غايته أسبوع بغري عذر مقبول.



تنظيم عالقات العمل وتعديالته والت�رشيعات الفرعية ال�صادرة تنفيذًا لأحكامه

161

مالحظات
درجة الجزاء

نوع املخالفة
رابع مرة ثالث مرة ثاين مرة أول مرة

1- إذا تكررت املخالفة بعد 

ميض ستة أشهر من تاريخ 

ارتكاب املخالفة السابقة لها 

والتي من نوعها عوملت معاملة 

املخالفة األوىل.

- - - -

22- كتابة بيانات أو عبارات 

أو لصق إعالنات عىل جدران 

املنشأة أو غريها يف مكان العمل 

دون إذن.

- - - -

23- تسليم العامل بطاقة العمل 

اليومية بعد زمالئه بدون سبب 

مقبول.

- - - -

24- االدعاء كذباً عىل الرؤساء 

وعىل الزمالء مام يؤدي إىل تعطيل 

العمل.

2- إذا تكررت املخالفة أكرث من 

أربع مرات خالل ستة أشهر من 

وقوع املخالفة األوىل.

- - - -

25- مخالفة التعليامت املتعلقة 

بإثبات ختم البطاقة اليومية 

للعامل عند الحضور واالنرصاف أو 

التالعب يف ذلك.

فإن فصل العامل مع رصف 

املكافأة بالنسبة إىل املخالفات 

التي ال تصل عقوباتها لرابع مرة 

للفصل.

خصم أجر 

5 أيام

خصم أجر 

3 أيام

خصم أجر 

يومني

خصم أجر 

يوم

26- مخالفة أو عدم إطاعة األوامر 

الخاصة بالعمل.

خصم أجر 

5 أيام

خصم أجر 

3 أيام

خصم أجر 

يومني

خصم أجر 

1/2 يوم
27- تعمد إنقاص اإلنتاج.

- - - -
28- اإلرساف يف استهالك الخامات 

بدون سبب مقبول.
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مالحظات
درجة الجزاء

نوع املخالفة
رابع مرة ثالث مرة ثاين مرة أول مرة

3- يجب التنبيه عىل العامل 

كتابة عند توقيع الجزاء عليه 

الرتكابه املخالفة لرابع مرة بأنه 

سوف يفصل فيام لو ارتكب 

نفس املخالفة خالل ستة أشهر 

من تاريخ ارتكاب املخالفة 

الرابعة.

الفصل 

مع حفظ 

املكافأة

خصم أجر 

5 أيام

خصم أجر 

3 أيام

خصم أجر 

يومني

29- مخالفة تنفيذ التعليامت 

الخاصة بالعمل برشط أن تكون 

التعليامت باللغة العربية مع لغة 

أخرى يفهمها العامل ومعلقة يف 

مكان ظاهر.

الفصل 

طبقاً 

ألحكام 

الفقرة )د( 

من املادة 

)120( من 

القانون 

رقم )8( 

لسنة 

1980م.

خصم أجر 

5 أيام

30- التحريض عىل مخالفة األوامر 

أو التعليامت الخاصة بسالمة 

العمل والعامل إذا كانت معلقة 

مبكان ظاهر وباللغة العربية ولغة 

يفهمها العامل أو أن يكون قد 

أحيط بها علاًم إذا كان أمياً.

1- إذا تكررت املخالفة بعد 

ميض ستة أشهر من تاريخ 

ارتكاب املخالفة السابقة لها 

والتي من نوعها عوملت معاملة 

املخالفة األوىل

الفصل مع 

حفظ الحق 

يف مكافأة 

نهاية 

الخدمة.

خصم أجر 

3 أيام

31- النوم أثناء العمل يف الحاالت 

التي تستدعي اليقظة املستمرة
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مالحظات
درجة الجزاء

نوع املخالفة
رابع مرة ثالث مرة ثاين مرة أول مرة

2- إذا تكررت نفس املخالفة 

ألكرث من أربع مرات خالل ستة 

أشهر من وقوع املخالفة األوىل 

جاز فصل العامل مع رصف 

املكافأة بالنسبة للمخالفات 

التي ال تصل عقوبتها لرابع مرة 

للفصل.

الفصل طبقاً ألحكام الفقرة )هـ( من املادة )120( 

من القانون رقم )8( لسنة 1980م.

32- رفض العامل بدون مربر 

القيام بواجباته األساسية ورفضه 

القيام بعمل آخر أوكل إليه برشط 

أال يختلف اختالفاً جوهرياً عن 

عمله األصيل.

الفصل مع حفظ الحق يف مكافأة نهاية 

الخدمة.

إنذار
33- استعامل الخامات أو اآلالت 

املتعلقة بالعمل يف أغراض خاصة.

3- يجب التنبيه عىل العامل 

كتابة عند توقيع الجزاء عليه 

الرتكابه املخالفة لرابع مرة بأنه 

سوف يفصل فيام لو ارتكب 

نفس املخالفة لخامس مرة خالل 

ستة أشهر من تاريخ ارتكاب 

املخالفة الرابعة.

خصم أجر 

5 أيام

34- اإلهامل أو التهاون الجسيم 

يف العمل الذي قد ينشأ عنه رضر 

بليغ لألرواح أو املمتلكات.

خصم أجر 

5 أيام

35- العبث أو اتالف ماكينات 

املنشأة أو آالتها أو مهامتها.

خصم أجر 

5 أيام

خصم أجر 

3 أيام

خصم أجر 

يومني

خصم أجر 

يوم

ج- مخالفات تتعلق بسلوك 

العامل

1- إدخال أشياء غري مرصح بها 

أو إجراء معامالت تجارية داخل 

مكان العمل.

1- إذا تكررت املخالفة بعد 

ميض ستة أشهر من تاريخ 

ارتكاب املخالفة السابقة والتي 

من نوعها عوملت معاملة  

املخالفة األوىل.

- - - -

2- التدخني أثناء العمل يف أماكن 

العمل غري املسموح بالتدخني 

فيها.

- - - -
3- التشاجر مع الزمالء أو إحداث 

مشاغبات يف محل العمل.
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مالحظات
درجة الجزاء

نوع املخالفة
رابع مرة ثالث مرة ثاين مرة أول مرة

2- إذا تكررت نفس املخالفة 

ألكرث من أربع مرات خالل ستة 

أشهر من وقوع املخالفة األوىل 

جاز فصل العامل مع رصف 

املكافأة التي ال تصل عقوبتها 

لرابع مرة للفصل.

- - - -

4- االعتداء عىل صاحب العمل أو 

املدراء املسؤولني أو أحد الزمالء 

بالعمل.

- - - -

5- االمتناع عن توقيع الكشف 

الطبي عليه عند طلب طبيب 

املنشأة بغري عذر مقبول.

- - - - 6- التامرض

- - - -

7- اإلخالل بالنظام أو ما يقتضيه 

األدب أثناء التواجد بالعيادة 

أو مستشفى املنشأة للعالج أو 

الفحص.

3- يجب التنبيه عىل العامل 

كتابة عند توقيع الجزاء عليه 

الرتكابه املخالفة لرابع مرة بأنه 

سوف يفصل فيام لو ارتكب 

نفس املخالفة لخامس مرة خالل 

ستة أشهر من تاريخ ارتكاب 

املخالفة الرابعة.

خصم أجر 

5 أيام

خصم أجر 

3 أيام

خصم أجر 

يومني

خصم أجر 

يوم

8- ترصف العامل للغري يف األدوية 

ووسائل العالج املخصصة له 

شخصياً.

- - - -
9- مخالفة التعليامت الصحية 

املعلقة يف أمكنة العمل.

الفصل مع 

حفظ الحق 

يف مكافأة 

نهاية  

الخدمة

خصم أجر 

5 أيام

خصم أجر 

3 أيام

خصم أجر 

يومني

10- رفض التفتيش عند االنرصاف 

من العمل.

الفصل مع حفظ الحق يف مكافأة نهاية 

الخدمة.

خصم أجر 

5 أيام

11- عدم توريد النقود املحصلة 

لحساب املنشأة يف املواعيد املقررة 

لذلك بدون عذر مقبول.

الفصل مع حفظ الحق يف مكافأة نهاية الخدمة.

12- قبول العامل نقوداً أو هدايا 

من أي شخص بقصد التأثري عليه 

للقيام بأي عمل يتعلق بأعامل 

املنشأة.

الفصل مع حفظ الحق يف مكافأة نهاية الخدمة.

13- قيام العامل بإعطاء نقود أو 

هدايا إىل أي موظف أو عامل يف 

املنشأة بقصد التأثري عليه بغرض 

االستفادة من هذا املسلك فيام 

يتعلق بأعامل املنشأة.
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6) - قرار وزاري رقم )32) ل�سنة 982)

يف �شاأن حتديد اأ�شاليب وتدابري الوقاية

حلماية العمال من خماطر العمل

وزير العمل والشؤون االجتامعية

بعد االطالع عىل الدستور املؤقت،

الوزارات  اختصاصات  شأن  يف  1972م  لسنة   )1( رقم  االتحادي  القانون  وعىل 

وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980 يف شأن تنظيم عالقات العمل، وبعد 

استطالع رأي وزارة الصحة.

وبناًء عىل ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر:

مادة )))

عىل كل صاحب عمل أن يوفر وسائل الوقاية املناسبة لحامية العامل من أخطار 

اإلصابات واألمراض املهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار 

الحريق وسائر األخطار التي قد تنجم عن استعامل اآلالت وغريها من أدوات 

العمل، كام يجب عليه اتباع جميع أساليب الوقاية األخرى التي تقررها وزارة 

العمل والشؤون االجتامعية.

وعىل العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية واملالبس التي يزود بها لهذا الغرض وأن 

ينفذ جميع تعليامت صاحب العمل التي تهدف إىل حاميته من األخطار وأن 

ميتنع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تلك التعليامت.
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مادة )2)

عىل كل صاحب عمل أن يعلق يف مكان بارز وظاهر من مكان العمل تعليامت 

منفصلة وواضحة بشأن وسائل منع الحريق وحامية العامل من األخطار التي 

قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم وطرق الوقاية منها وكيفية عالج ما يقع من 

يفهمها  أخرى  وبلغة  العربية  باللغة  التعليامت  تكون  أن  بسببها عىل  حوادث 

العامل عند االقتضاء.

وعىل صاحب العمل أن يضع العالمات التحذيرية أمام مواقع الخطر.

مادة )3)

عىل كل صاحب عمل أو من ينوب عنه أن يحيط العاملني لديه قبل تسلمهم 

العمل مبخاطر املهنة التي ميارسونها كأخطار الحريق واآلالت والسقوط واألمراض 

املهنية وغريها.

مادة )4)

األولية ملتخصص يف  اإلسعافات  باإلرشاف عىل  يعهد  أن  عىل كل صاحب عمل 

تقديم اإلسعافات الطبية وأن يوفر بكل صندوق لإلسعافات األولية املحتويات 

املبينة يف الجدول رقم )3( املرفق بهذا القرار.

مادة )5)

عىل صاحب العمل اتخاذ الوسائل الالزمة للتأكد من أن الظروف السائدة يف أماكن 

عىل  وعليه  باملنشأة  املشتغلني  العامل  وسالمة  لصحة  كافية  وقاية  توفر  العمل 

األخص مراعاة ما يأيت:-
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أ - أال يقل حجم الفراغ املخصص للشخص الواحد عىل أربعامئة قدم مكعب عىل 

أال يدخل يف حساب ذلك الفراغ أي ارتفاع يزيد عىل أربعة عرش قدماً.

ب - تاليف أي نقص يف الهواء النقي أو بطء تجدده وتاليف التيارات الفاسدة أو 

الضارة والتغيري املفاجئ يف درجات الحرارة والتخلص بقدر اإلمكان من الرطوبة 

الزائدة وشدة الحرارة والربودة والرياح الكريهة.

ج - توفري اإلضاءة الكافية واملناسبة سواء كانت طبيعية أو صناعية وذلك مبراعاة 

مصادر الضوء الطبيعية أو الصناعية إضاءة متجانسة مع تجنب التوهج املبارش 

والضوء املنعكس وكذا التفاوت الكبري يف توزيع الضوء يف األماكن املتقاربة.

د - توفري إضاءة مناسبة للعمليات املتفاوتة يف الدقة مع االسرتشاد يف ذلك بالجدول 

)1( املرفق.

هـ - منع أو تقليل الضوضاء واالهتزازات ذات الخطورة عىل صحة العامل طبقاً 

للمستويات املسموح بها علمياً.

و - تهيئة مكان لتناول الطعام يف األحوال التي يكون محظوراً فيها عىل العامل تناول 

الطعام يف أماكن العمل ويحظر تناول الطعام يف أماكن العمل يف األحوال اآلتية:

1 - األعامل التي يدخل فيها استعامل أو تناول مواد سامة أو ضارة من شأنها أن 

تنترش يف جو العمل عىل هيئة غبار أو دخان أو أبخرة أو غريها.

2 - األعامل التي يتعرض فيها العامل لإلشعاعات الضارة.

كاليدين  الظاهرة  الجسم  أجزاء  لتلوث  العامل  فيها  يتعرض  التي  األعامل   -  3

والرأس أو تلوث فيها املالبس الخاصة بالعمل مبواد ضارة.

توفري أحواض لغسل األيدي تكون كافية ومناسبة لعدد العامل الذين يتواجدون 

يف أماكن العمل عادة مع تزويدها بأدوات النظافة الالزمة لها، كذلك توفري العدد 

الالزم مع دورات املياه التي تخصص الستعامل العامل وكذلك أعداد أماكن مناسبة 
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إلبدال وحفظ املالبس الخاصة بالعامل ومراعاة تنظيفها وصيانتها بصفة مستمرة 

ويف جميع األحوال يجب أن يفرد لكل من الجنسني من العامل مرافق مستقلة.

مادة )6)

العملية واملناسبة أو تقليل وإزالة األخطار  الوسائل  اتخاذ  العمل  عىل صاحب 

الصحية يف أماكن العمل وعليه عىل األخص مراعاة ما ييل:

أ - أن تكون مزاولة العمليات الصناعية وغريها غري ضارة لصحة العامل أو سالمتهم.

ب - أن تجرى العمليات الضارة بالصحة يف أجهزة منفصلة ملنع مالمسة العامل 

للمواد الضارة وتاليف ترسب الغاز أو األبخرة املنترشة أو املتكاثفة أو األتربة أو 

األلياف أو األدخنة إىل جو العمل بكميات ضارة بالصحة.

ج - حجب اإلشعاعات الخطرة عن العامل.

الصناعية  العمليات  أثناء  تتواجد  التي  بالصحة  الضارة  املواد  من  التخلص   - د 

بحيث ال تزيد عىل الحدود املطلوبة بالجدول رقم )2( املرفق.

هـ - التخلص أوالً بأول من الغبار الضار واألبخرة املنترشة أو املتكاثفة والغازات 

واأللياف عند مصدر توالدها أو بالقرب منه بأجهزة شافطة أو بوسيلة هندسة 

أخرى مناسبة أو إيجاد نظام للتهوية املناسبة.

و - تزويد العامل باملالبس الواقية املزودة باألجهزة واألدوات األخرى املناسبة 

للوقاية الشخصية إذا كانت طرق الوقاية املتبعة غري عملية أو غري كافية لتأمني 

وأن  والوسائل  اآلالت  استعامل هذه  العامل عىل  يدرب  أن  العامل عىل  صحة 

وصيانتها  وتطهريها  لنظافتها  الالزمة  اإلمكانات  وتوفري  مناسبة  بطريقة  تحفظ 

عند احتامل تلوثها أثناء العمل مبواد سامة أو خطرة وذلك كله حسب ما تتطلبه 

طبيعة ظروف كل عمل.
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مادة )7)

يجب أن يراعى يف أماكن العمل ما يأيت:

أ - أن تكون أرضية غرف العمل مستوية من مادة مناسبة للعمل الجاري فيها.

ب - أن ترتك مسافات حول اآلالت أو الوحدات بحيث يسمح للعامل باملرور 

وأداء أعاملهم العادية بدون عائق وبحيث تسمح بإجراء عمليات ضغط وإصالح 

اآلالت أو نقل املواد املستخدمة يف العمل.

املسامري  أو  املثبتة  املجاري  وأغطية  الثقوب  املمرات خالية من  تكون  أن   - ج 

البارزة واملواسري والصاممات املوضوعة رأسياً أو أي إنشاءات تتسبب عنها أخطار 

التصادم وأن تكون مادتها ال تعرض من يسري عليها لخطر االنزالق.

د - أن تكون املمرات غري مزدحمة بالخامات أو معدات العمل أو املنتجات أو 

املواد مبا يعوق العامل يف سريهم ويعرضهم لخطر التصادم أو التعرث.

متنع  بأرضيات  املتشابهة  واألماكن  املرتفعة  واملشايات  السالمل  تجهز  أن   - هـ 

االنزالق.

و-أن تحاط فتحات السالمل األرضية بسياج من جميع الجوانب ما عدا مدخل 

السلم ويصنع هذا السياج من قضبان عىل مسافات ضيقة ملنع املرور بينها أو 

تغطى هذه الفتحات بأغطية معدنية مفصلية متنع سقوط أي يشء منها يعرض 

من هم بأسفلها لخطر اإلصابة.

ز - أن تكون درجات السالمل مبتانة كافية وبعرض كاف يسمح للمرور بأمان وأن 

تحاط الجوانب بحواجز من الجانبني إن مل يكن أحد جانبيها بجوار الحائط.

ح - أن تكون السالمل املتنقلة متينة يف صنعها ودرجاتها ذات أبعاد مناسبة وأن 

تكون قواعدها ورؤوسها مزودة بوسائل ارتكاز مناسبة متنع انزالقها ويجب عدم 

دهان السالمل املتنقلة املصنوعة من الخشب بأي نوع من الطالء.
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مادة )8)

اإلطفاء  أجهزة  وكذا  الحريق  ملنع  الرضورية  الوسائل  يوفر  أن  العمل  صاحب  عىل 

املناسبة للمواد القامئة يف املنشأة واملواد املستعملة يف الصناعات وعليه مراعاة ما يأيت:

1 - توفري املداخل واملخارج والسالمل بأماكن العمل بحيث يسهل معها للعامل 

رسعة الخروج عند نشوب حريق فيها أو أي جزء منها وذلك دون تزاحم.

لتأدية الغرض منها وأن يدرب  2 - أن تظل وسائل وأجهزة الحريق صالحة دامئاً 

العدد الكايف من العامل عىل استعاملها وأن تكون حرة من كل عائق ويف أماكن 

مناسبة لسهولة الوصول إليها.

العامل  الحريق وأن يدرب  3 - أن تكون هناك وسيلة لإلنذار يف حالة نشوب 

عليها للتجاوب معها عند استعاملها للتنبيه للخطر.

4 - يف حالة تعدد غرف العمل واتصالها بفتحات بينها يجب توفري أبواب فاصلة 

للحريق ملنع انتشاره من غرفة إىل أخرى.

5 - أن تعلق الفتات إرشادية ملنع الحريق أو مسبباته يف األماكن القابلة لالشتعال 

يف  وذلك  وأماكنه  الخروج  كيفية  املذكورة  بالالفتات  توضح  وأن  العمل  مبواقع 

مكان ظاهر وباللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العامل عند االقتضاء.

مادة )9)

عىل صاحب العمل أن يتخذ االحتياطات الالزمة لوقاية العامل من أخطار السقوط 

أو األشياء الساقطة والشظايا املتطايرة أو األجسام الحادة أو املواد السائلة الكاوية 

أو الساخنة أو املواد امللتهبة أو املتفجرة أو أي مواد أخرى ذات  تأثري ضار، وكذلك 

االحتياطات الالزمة لحامية  العامل من أخطار الغازات املضغوطة والكهرباء وذلك 

إما بأجهزة أمان مناسبة صالحة للغرض أو بوسائل شخصية كالنظارات أو القفازات 
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أو األحزمة أو الحلل أو األقنعة وغري ذلك من املالبس الواقية عىل أن تكون مناسبة 

لطبيعة العمليات التي تزاول فيها واملواد التي تستعمل يف كل عملية.

مادة )0))

عىل صاحب العمل أن يحيط دامئاً وبصفة مستمرة األجزاء املتحركة من مولدات 

أو  ثابتة  الخطرة من اآلالت سواء كانت  الحركة واألجهزة  نقل  الحركة وأجهزة 

متنقلة بحواجز الوقاية املناسبة إال إذا كانت هذه األجزاء قد روعي يف تصميمها 

أو وضعها أنها تكفل الوقاية التامة كام لو كانت مغطاة بالحواجز الواقية.

مادة ))))

عىل صاحب العمل أن يراعي يف إقامة الحواجز املشار إليها يف املادة السابقة ما يأيت:

1 - أن تعمل عىل الوقاية الكاملة من الخطر الذي وضعت لتالفيه.

2 - أن تحول دون وصول العامل أو أحد أعضاء جسمه إىل منطقة الخطر طوال 

فرتة أداء العمل وأال تعوق أداءه.

3 - أال تكون سبباً لتعطيل اإلنتاج أو اآلالت.

4 - أال تعوق ضبط أو إصالح املاكينة أو التفتيش عليها بأقل صيانة ممكنة.

5 - أن تقاوم الحريق والصدأ.

6 - أال يتسبب عنها حوادث نتيجة أن يكون لها أجزاء مدببة أو زوايا حادة أو 

أطراف خشنة أو أن تكون مصدراً ألية حوادث.

مادة )2))

عىل صاحب العمل عند تركيب آالت جديدة أو أجهزة تشغيل أو أجزاء منها أن 

يالحظ تزويدها بوسائل الوقاية حتى تصبح يف حالة مسايرة لنظم الوقاية الالزمة.
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مادة )3))

ال يجوز لصاحب العمل أن يسمح ألي شخص بإزالة أو تركيب أي حاجز أو أي 

يشء من أجهزة الوقاية إال إذا كانت اآللة متوقفة عن العمل وال يجوز إدارتها 

إال بعد إعادتها إىل مكانها.

مادة )4))

العمليات  مكان  أو  اآلالت  مكان  يف  إرشاد  الفتات  تعليق  العمل  صاحب  عىل 

الفنية الرضورية باللغة العربية وبلغة أخرى  التعليامت  املختلفة يبني فيها نوع 

يفهمها العامل عند االقتضاء.

مادة )5))

العمل  أمن  باحتياطات  املتصلة  والتعليامت  باألوامر  يتقيد  أن  عامل  كل  عىل 

وسالمته وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية مبا يف حوزته ويحظر 

عىل العامل أن يقدم عىل أي فعل يؤدي إىل عدم تنفيذ التعليامت املذكورة أو 

إىل إساءة استعامل الوسائل املوضوعة لحامية صحة وسالمة العامل أو إلحاق 

الرضر بهذه الوسائل أو إتالفها.

ولصاحب العمل أن يضمن الئحة الجزاءات عقوبات لكل عامل يخالف األحكام 

املقررة يف الفقرة السابقة.

مادة )6))

يف حالة استعامل الغاليات البخارية عىل صاحب العمل مراعاة اآليت:

1 - يجب أن تكون كل غالية مزودة بصامم أمان مناسب وصامم حبس مناسب 

تلك  تكون جميع  وأن  البخار  قياس لضغط  املاء وجهاز  قياس ملنسوب  وجهاز 

األجهزة تعمل يف حالة جيدة طيلة فرتات استعامل الغالية.
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الغرفة  تلك  تكون  أن   عىل  للغالية  ومتينة  مناسبة  غرفة  تخصيص  يجب   -  2

منفصلة عىل بعد ثالثة أمتار عىل األقل من أي مبنى آخر باملنشأة وأن تكون 

االضاءة بالغرفة جيدة.

الغالية وأن يعد له مكان مناسب  3 - يجب أن يخصص شخص كفء ملراقبة 

بداخل وخارج غرفة الغالية بحيث يتمكن من املراقبة بفعالية.

4 - يجب أن توقف الغالية للصيانة مرة كل شهرين عىل األقل للنظافة والصيانة 

عند  السالمة  إجراءات  جميع  يتخذ  كفء  لشخص  الصيانة  عملية  توكل  وأن 

الصيانة.

كفء  شخص  بواسطة  األقل  عىل  سنة  كل  مرة  الغالية  تفحص  أن  يجب   -  5

مرخص له بواسطة دائرة العمل املختصة.

6 - يجب عىل الشخص الذي يقوم بالفحص إعداد تقرير يبني فيه حالة الغالية 

ذلك  من  نسخة  املنشأة  يرسل صاحب  أن  اتبعها عىل  التي  الفحص  وخطوات 

التقرير إىل دائرة العمل املختصة ويحتفظ بنسخة باملنشأة.

7 - يف حالة استعامل أواين الضغط يجب أن تكون من مواد غري قابلة للتفاعل مع 

املواد الكياموية والصدأ وأن تخضع لفحص سنوي يحدد صالحيتها بواسطة شخص 

عند كل فحص  تقريراً  يعد  وأن  املختصة  العمل  دائرة  بواسطة  له  كفء مرخص 

ترسل منه نسخة لدائرة العمل.

مادة )7))

التي تدار فيها آالت إال إذا كانوا مرتدين  مينع دخول العامل يف أماكن العمل 

لضامن  املنشأة  تحدده  الذي  النحو  عىل  وذلك  العمل  لطبيعة  مناسبة  مالبس 

سالمة العامل.
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مادة )8))

عىل صاحب العمل اتخاذ االحتياطات الكفيلة بحامية العامل من املواد الخطرة 

وذلك بحفظها بطريقة مأمونة يف أماكن خاصة أو باحاطتها بحواجز أو أسوار 

مناسبة ويالحظ يف حالة حفظها داخل أوعية أن تكون محكمة وأن يكتب عليها 

اسمها والطريقة الصحيحة الستعاملها وطرق الوقاية مع  التحذير من أرضارها 

وتتم كتابة ذلك باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العامل عند االقتضاء.

مادة )9))

بأعامل  القامئني  العامل  الكفيلة بحامية  اتخاذ االحتياطات  العمل  عىل صاحب 

البناء والهدم والحفر من أخطار العمل وذلك عىل النحو اآليت:

أ - فيام يتعلق بأعامل الحفر والهدم:

1 - عند حفر خندق أو حفرة يجب أن تبدأ عملية الحفر دامئاً من أعىل إىل أسفل 

مع التحقق من أن تكون مبيل مناسب لرتبة األرض الجاري الحفر فيها، كام يجب 

صلب جوانب الحفر التي يزيد عمقها عىل 1.5 مرت بعوارض خشبية متينة ملنع 

انهيار األتربة عىل الحفر وأن تجهز ممرات آمنة لعامل رفع األتربة كام يجب 

وضع إشارات تحذير عىل حواف الحفر للوقاية من خطر السقوط فيها.

2 - يجب عدم تراكم األتربة املرفوعة من الحفر بجوار الهدم ويجب أن توضع 

عىل بعد مناسب من هذه الحفر ال يسمح باندفاعها نحوها.

3 - يجب البدء يف عمليات الهدم من األدوار العليا مع اتخاذ الالزم نحو صلب 

الجدران البارزة من املباين التي يخىش سقوطها مع وجوب فصلها فنياً قبل بدء 

الهدم ويشرتط وجود مرشف ذي خربة طوال عملية الهدم.

4 - ال يجوز إلقاء أنقاض الهدم من أعىل بل يجب إزالتها إما بواسطة آالت رافعة 
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أو مجار مائلة محاطة بأسوار وذلك مع رضورة تسوير مكان تجميع األنقاض.

ب - فيام يتعلق بأعامل البناء:

1 - يجب أن تكون السقاالت واملشايات بعرض كاف يسمح مبرور العامل عليها 

بأمان دون التعرض للسقوط كام يجب إحاطة هذه السقاالت أو املشايات بحواجز 

جانبية إذا كان ارتفاعها يزيد عىل مثانية أمتار من سطح األرض مع رضورة تزويد 

العامل باألحزمة الواقية من السقوط والتأكد من متانة أماكن تثبيتها.

2 - يجب تسوير أسقف أماكن العمل إذا كانت طبيعة العمل تقتيض الصعود 

إليها، كام يجب تسوير املناور التي تتخلل هذه األسقف أو تغطيتها بطريقة متنع 

سقوط األشخاص أو األشياء منها.

3 - يجب مراعاة عمل مظالت واقية متينة بعرض كاف  وحواجز بارتفاع مناسب 

تعمل عىل وقاية العاملني أو املارين من خطر سقوط األشياء عليهم.

مادة )20)

يجب أن يراعى يف آالت وأدوات الرفع والجر ما يأيت:-

أ - أن تكون كل رافعة أو مصعد ركاب أو بضائع متني الصنع سليم التكوين وأن 

تكون أجزاؤه متينة بدرجة كافية وأن تتوافر له الصيانة الفنية الالزمة، كام يجب 

فحصه دورياً مرة عىل األقل كل سنة مبعرفة أحد املتخصصني.

ب - أن  تحاط أماكن صعود ونزول املصاعد بسور متني وعال بحيث مينع أي 

شخص من االقرتاب أو القفز فوق األجزاء املتحركة من املصعد وأن تكون أبوابه 

ال ميكن فتحها إال إذا كان املصعد متوقفاً عن الحركة.

ج - أن يوضع يف مكان ظاهر من اآللة أو املصعد بيان بأقىص حمولة ألي منهام.

د - ال يجوز تكليف العامل بحمل أثقال تزيد عىل طاقته ويجب عىل أي األحوال 
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بالنسبة إىل الرجل و20 كليو  أال يزيد وزن الثقل املحمول عىل 50 كليو غراماً 

غراماً بالنسبة إىل املرأة مع مراعاة العمل عىل استعامل اآلالت الرافعة ما أمكن 

ذلك يف حمل األثقال بدالً من االعتامد عىل الجهد البرشي فقط.

هـ - يف تصميم السالسل أو الحبال أو اسالك الجر وما شابهها يجب أن تكون 

من  بأكرث  تحمل  وأال  واملستمرة  الكاملة  الصيانة  لها  تتوفر  وأن  الصنع  جيدة 

طاقتها وأن يتم فحصها مرة كل ستة أشهر عىل األقل بصفة دورية.

مادة ))2)

التشييد والبناء  التي تعهد إىل مقاول بإجراء إحدى عمليات  عىل املنشأة 

املختلفة إخطار دائرة العمل املختصة قبل بدء العملية بأسبوع عىل األقل 

ببيان يشتمل عىل ما يأيت:

أ - اسم املنشأة أو املقاول األصيل.

ب - اسم املقاول من الباطن.

ج - نوع العملية.

د - املكان الذي سيؤدى فيه العمل.

هـ - تاريخ بدء العمل واملدة التي يستغرقها التنفيذ.

مادة )22)

إىل  بالنسبة  املقاوالت  أعامل  الصناعي يف  األمن  توفري معدات  تكون مسؤولية 

صاحب العمل واملقاول األصيل واملقاولني من الباطن وفقاً ملا يأيت:-

أ - يكون توفري رشوط األمن الصناعي بالنسبة إىل مكان العمل ومعداته عىل 

صاحب العمل الذي ميلك استخدامها.

ب - يكون توفري معدات الوقاية الشخصية للعامل عىل من يتعاقد معهم.
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مادة )23)

املتداولة يف  أو  املستعملة  املواد  أو عينات من  املختص أخذ عينة  العمل  ملفتش 

عىل  ضاراً  أثراً  لها  أن  يظن  مام  للتفتيش  الخاضعة  أو غريها  الصناعية  العمليات 

صحة العامل أو سالمتهم بغرض تحليلها ملعرفة مدى هذا األثر مع إخطار صاحب 

العمل أو ممثله بنتيجة التحليل واتخاذ اإلجراءات املناسبة يف هذا الشأن وله إذا 

اقتضت الرضورة طلب إجراء الكشف الطبي عىل العاملني باملنشأة وإجراء البحوث 

املستوى  عىل  تأثريها  ومدى  العمل  ظروف  مالءمة  من  للتأكد  واملعملية  الطبية 

الصحي والوقايئ للعامل ويكون هذا الكشف يف أوقات العمل إذا أجري باملنشأة 

أو يف غري أوقات العمل إذا أجري خارج املنشأة وذلك طبقاً لإلجراءات التي نصت 

عليها املادة )175( من القانون رقم )8( لسنة 1980 يف شأن تنظيم عالقات العمل.

مادة )24)

عىل صاحب العمل تبليغ دائرة العمل املختصة عن الحوادث التي تحدث يف أي 

منشأة أثناء ساعات العمل اليومية أو بسببه والتي تسبب أياً من األرضار اآلتية:-

أ - وفاة العامل.

ب - الحريق أو االنفجار.

ج - تعطل أي عامل عن أداء عمله لثالثة أيام فأكرث.

وعىل صاحب العمل التبليغ عن هذه الحوادث وفقاً للنموذج بالجدول رقم )4( 

املرفق بهذا القرار عىل أن يكون التبليغ عىل النحو اآليت:

1 - يف حاالت وفاة العامل أو حدوث الحريق أو  االنفجار يجب أن يكون التبليغ 

فور وقوع الحادث مبارشة بأرسع وسيلة لالتصال.

2 - يف حالة تعطيل العامل عن أداء عمله لثالثة أيام فأكرث يكون التبليغ خالل 
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أربع وعرشين ساعة من وقوع الحادث.

املختصة  العمل  دائرة  موافاة  عمل  صاحب  كل  عىل  يجب  األحوال  جميع  ويف 

املهنية طبقاً  العمل واألمراض  باحصائية كل ثالثة شهور من صورتني عن إصابات 

للنموذج الذي يعد لهذا الغرض برشط أال يجاوز ميعاد إرسالها خمسة عرش يوماً 

من انقضاء مدة الثالثة شهور املشار إليها.

وعىل صاحب العمل االحتفاظ بصورة ثالثة باملنشأة بحيث يسهل عىل مفتش 

العمل املختص االطالع عليها عند زيارته للمنشأة.

مادة )25)

يجب أن يكون مفتش العمل الذي توكل إليه املهام املحددة يف هذا القرار مؤهاًل 

عىل النحو اآليت:

1 - يف حالة مامرسة املهام املتعلقة باألمن الصناعي يجب أن يكون مهندساً أو 

فنياً له خربة يف هذا املجال.

2 - يف حالة مامرسة املهام املتعلقة بالصحة املهنية يجب أن يكون طبيباً فنياً 

متخصصاً يف مجال الصحة املهنية.

مادة )26)

مائة  عن  يقل  ال  العاملني  من  عدداً  تستخدم  صناعية  منشأة  كل  عىل  يجب   - أ 

له  الغرض وتوكل  لهذا  متفرغاً  يكون  الصناعي  لألمن  تعيني ضابط  عاماًل  وخمسني 

مهام الوقاية من األخطار املختلفة واإلرشاف عىل تنفيذ أحكام القانون يف هذا الشأن.

ب - يشرتط يف ضابط األمن الصناعي باملنشأة التي يزيد عدد العاملني فيها عىل 

ألف عامل أن يكون مهندساً أو فنياً مؤهاًل يف مجال األمن الصناعي –وبالنسبة 
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إىل املنشآت التي يقل عدد العاملني فيها عن ألف عامل فيجب أن يكون من 

خريجي املدارس الثانوية الصناعية وله خربة يف مجال األمن الصناعي.

ج - تصدق دائرة العمل املختصة عىل صالحية ضابط األمن الصناعي الواجب 

تعيينهم مبوجب هذه املادة.

مادة )27)

لوكيل الوزارة بقرار منه أن يطلب اتخاذ بعض احتياطات أخرى تستدعيها طبيعة 

العمل يف أية صناعة أو عملية أو منشأة.

كلام  القرار  بهذا  املرفقة  الجداول  يف  تعديالت  إجراء  الوزارة يف  وكيل  ويفوض 

جدت تطورات علمية أو تقنية تقتيض إجراء هذه التعديالت.

بعد  التعديل  أو  التوجيه  يصدر  السابقتني  الفقرتني  يف  املذكورتني  الحالتني  ويف 

استطالع رأي وزارة الصحة وغريها من الجهات املعنية األخرى.

مادة )28)

لوكيل الوزارة إصدار النامذج التي يتطلبها تنفيذ هذا القرار.

مادة )29)

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نرشه.

�سيف علي �جلرو�ن 

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية
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جدول رقم )))
اإلضاءة املناسبة

تعترب قوة اإلضاءة يف الجدول اآليت حداً أدىن يف العمليات املذكورة أمامها.

شمعة/ قدم العمليات مسلسل

6
العمليات غري الدقيقة كفرز األشياء كبرية الحجم 

)الخردة والعظام وما شابهها(.
1

10
العمليات متوسطة الدقة كتجميع أجزاء اآلالت وطحن الحبوب واألحجار وغري ذلك من 

العمليات األولية يف الصناعة وغرف قزانات البخار وأقسام تعبئة العبوات الكبرية ومخازن 
األدوات واملهامت الالزمة للعمليات املتوسطة الدقة وما شابهها.

2

20
عمليات تجميع األجزاء املتوسطة الدقة كأعامل الربادة والخراطة التي ال تستلزم دقة 
والجلخ واختبار املنتجات واآلالت وخياطة األقمشة الفاتحة األلوان وحفظ املأكوالت 

وصناعة االبلكاش والجلود وما شابهها.
3

20
العمليات الدقيقة كالربادة والخراطة متوسطة الدقة واالختبارات الدقيقة واألعامل 

املكتبية والعمليات النهائية للمنتجات وما شابهها.
4

50
العمليات التي تستدعي كثرياً من الدقة كتجميع اآلالت الدقيقة والربادة والخراطة 

الدقيقة وقطع وتشكيل الزجاج والنجارة الدقيقة واألعامل الكتابية والرسم وما شابهها.
5

150
األعامل التي تستدعي دقة متناهية وصرباً طوياًل كعمليات االختبار متناهية الدقة 

واختبار اآلالت الدقيقة وصناعة املجوهرات والساعات وتجميع الحروف بالطباعة وحياكة 
األقمشة القامتة وما شابهها.

6
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جدول رقم )2)
أقىص درجات الرتكيز املسموح

بتواجدها أثناء العمليات الصناعية

أقىص درجة تركيز اسم املادة

100 جزء باملليون النشادر

400 جزء باملليون خالت االسيل أو البيوتيل

10 جزء باملليون ثاين كربتور الكربون

100 جزء باملليون أول أكسيد الكربون

100 جزء باملليون رابع كلور الكربون

1 جزء باملليون غاز الكلور

0,5 جزء باملليون ثاين كلور الفنيل

5 جزء باملليون األثيلني

0,5 ملليجم لكل مرت مكعب األرسني

5 ملليجم لكل مرت مكعب ثالث كلور نفتالني

0,10 جزء باملليون حامض الكروميك

76 جزء باملليون ثاين كلور البنزين

15 جزء باملليون ثاين كلورور االثيل

400 جزء باملليون األثري

200 جزء باملليون ثاين كلورور االثيلني

500 جزء باملليون جازولني

10 جزء باملليون حامض كلوريد

10 جزء باملليون سيانور االيدروجني
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أقىص درجة تركيز       اسم املادة

20 جزء باملليون فورمالني

2,5 جزء باملليون حامض الفلوردريك

20 مليجرام لكل مرت مكعب كربيتور االيدروجني

2,5 ملليجم لكل مرت مكعب الرصاص

0,1 جزء باملليون الزئبق

200 جزء باملليون ميثانول

75 جزء باملليون مونو كلورور بنزين

1 جزء باملليون نرتو بنزين

5 جزء باملليون أكسيد االزوت

1 جزء باملليون االزوت

1 جزء باملليون الفوسجني

5 جزء باملليون ثاين أكسيد الكربيت

0,5 جزء باملليون الفوسفني

5 جزء باملليون رابع كلور  االبشلني

100 جزء باملليون تلولوين

250 جزء باملليون الرتينتاين

200 جزء باملليون نفتالني قطران الفحم

0,15 طيجم لكل مرت مكعب أدخنة اكسيد الزنك

200 طيجم لكل مرت مكعب ثاين كلودور االثيلني

50 طيجم لكل مرت مكعب ثالث كلودور االثيلني

150 مليون جسيم سليكا ومرة يف املرت املكعب غيار السليكا

5 أجزاء يف السنتمرت املكعب )طول الجزء أكرث من 5 ميكرومرت( االسبستش )كل األنواع(
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جدول رقم )3)
محتويات صندوق اإلسعافات األولية

وفق املادة )4) من القرار الوزاري رقم )32) لسنة 982)م 

الكمية الصنف الرقم

12 قطعة 1 بوصة ربط 

12 قطعة رباط مثلث 2

12 لفة قطن طبي 3

6 لفة 4 شاش

2 صندوق 5 1قطع مشمع لزج

2 صندوق مشمع لزج 6

2 أنبوبة مرهم للعيون 7

6 أوقيات حامض بكريك 8

6 أوقيات برمنجنات  البوتاسيوم 9

6 أوقيات بيكاربونات الصودا 10

8 أوقيات محلول اليوريك 11

6 أنابيب قطرة العيون )سلفا سيامنيد( 12

1 لرت محلول كارفاالفني 13

1 لرت صبغة يود 14

3 كيلو بودرة تلك 15

6 أنابيب مرهم حريق 16

5 جرامات بودرة سلفا 17

6 أنابيب مرهم بنسلني 18
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الكمية الصنف الرقم

100 حبة حبوب سلفايازول 19

100 حبة حبوب سلفا ترايد 20

100 حبة سلفا 24 طويلة الفعالية 21

60 حبة اسبازم سبالجني حبوب 22

100 حبة اسربين 23

100 حبة قايتمني 24

100 حبة حبوب فايتمني مركب 25

100 حبة حبوب كحة 26

100 حبة حبوب ملح طعام 27

6 أنابيب قطرة أذن 28

6 أنابيب قطرة أنف 29

6 أنابيب مس الزور 30

1 ليرت ديتول 31

6 أوقيات دهان كافور 32

1 جفت غيار 33

1 حامم عني قطارة 34

1 سلطانية محلول 35

1 دبوس انجليزي 36

1 مقص 37

1 توزكيت 38

1 صابون فنيك 39
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جدول رقم )4)

إخطار عن حادث
وفق املادة )28) من القرار الوزاري رقم )32) لسنة 982)

1 - اسم صاحب املنشأة: ...........................
2 - العنوان: ...........................................

3 - النشاط االقتصادي: ................................
4 - تاريخ الحادث: .....................................

5 - طبيعة الحادث: ......................................
6 - اذكر البيانات التالية: ..............................

أ - اسم الجزء أو اآللة أو املاكينة التي سببت الحادث مع الوصف ..........................

ب - اذكر كيفية وقوع الحادث .....................................................................
7 - اذكر البيانات التالية عن الشخص أو األشخاص املصابني.

أ - االسم: ..........................
ب - ذكر/ أنثى: ..................

ج - العمر: ..............................
د - العنوان: ..............................

هـ - املرتب: ..................................
و - تاريخ التعيني: ............................

ز - طبيعة اإلصابة ومداها: ............................
8 - اذكر البيانات التالية عن التلف يف حالة الحريق أو االنفجار أو االنهيار

أ - سبب الحريق أو االنفجار أو االنهيار:
ب - التلف الذي أدى له الحادث:

ج - تقدير الخسارة الكلية:
توقيع صاحب املنشأة   
التاريخ:   /    /    19م
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7) - قرار وزاري رقم )2/37) ل�سنة 982)

يف �شاأن م�شتويات العناية الطبية

التي يلتزم �شاحب العمل بتوفريها لعماله

وزير العمل والشؤون االجتامعية

اختصاصات  لسنة 1972 يف شأن   )1( رقم  االتحادي  القانون  االطالع عىل  بعد 

الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

العمل،  القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980م يف شأن تنظيم عالقات  وعىل 

وبعد االتفاق مع وزير الصحة.

وبناًء عىل ما عرضه وكيل الوزارة لقطاع العمل،

قرر:

مادة )))

العناية  ملستويات  العامل طبقاً  العمل يف عالج  التزام صاحب  يكون  أن  يجب 

الطبية املبينة يف مواد هذا القرار ويف حدود الوسائل املتاحة للعالج داخل الدولة.

مادة )2)

يجب عىل صاحب العمل الذي ال يجاوز عدد العاملني يف منشأته خمسني عاماًل 

يف مكان واحد أو بلد واحد أو دائرة نصف قطرها عرشين كيلو مرتاً أن يوفر يف 

أماكن العمل الخاصة مبنشأته وسائل اإلسعافات األولية.

مادة )3)

يجب عىل صاحب العمل الذي يزيد عدد عامله يف مكان واحد أو بلد واحد أو يف 

دائرة نصف قطرها عرشين كيلو مرتاً عىل خمسني عاماًل ويقل عن مائتي عامل فضاًل 
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عن التزامه بتوفري وسائل اإلسعافات األولية أن يستخدم ممرضاً يحمل شهادة متريض 

للقيام بهذه االسعافات وأن يعهد إىل طبيب  معرتف بها من وزارة الصحة يخصص 

لعيادة العامل وعالجهم يف املكان الذي يعده صاحب العمل لهذا الغرض وأن يقدم 

لهم األدوية الالزمة للعالج وذلك كله بدون مقابل.

وإذا كان العالج يحتاج إىل طبيب فعىل طبيب املنشأة أن ينصح كتابة بعالج 

العامل لدى طبيب أخصايئ وتكون نفقات العالج يف هذه الحالة مناصفة بني 

صاحب العمل والعامل.

مادة )4)

يجب عىل صاحب العمل الذي يبلغ عدد العاملني لديه مائتي عامل فأكرث يف 

أن يوفر  مكان واحد أو بلد واحد أو يف دائرة نصف قطرها عرشين كيلو مرتاً 

فضاًل عن  القرار  و)3( من هذا   )2( املادتني  عليها يف  املنصوص  العالج  وسائل 

عالجها  يتطلب  التي  الحاالت  يف  األخرى  العالج  وسائل  جميع  بتوفري  التزامه 

االستعانة بأطباء أخصائيني أو القيام بعمليات جراحية أو غريها وكذلك األدوية 

الالزمة وذلك كله عىل نفقة صاحب العمل.

فإذا ما تم عالج العامل يف مستشفى أو دار للعالج حكومياً كان أو خاصاً أو خريياً 

العالج  نفقات  الدار  أو  املستشفى  يؤدي إلدارة  أن  العمل  وجب عىل صاحب 

واألدوية واإلقامة وذلك طبقاً ملا تحدده وزارة الصحة بالنسبة للمستشفيات أو 

دور العالج الحكومية وما يقرره القامئون عىل إدارة املستشفى أو الدار الخاص 

أو الخريي أو املؤسسة التابع لها هذا املستشفى أو الدار وذلك بالنسبة للعالج 

يف املستشفيات أو دور العالج الخاصة أو الخريية.
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مادة )5)

يجب عىل طبيب املنشأة التي يبلغ عدد عاملها مائتي عامل فأكرث أن يعالج أي مرض 

من األمراض عالجاً عادياً وأن يقرر رصف األدوية الالزمة لذلك وعليه أن يحيل العامل 

إىل الطبيب األخصايئ أو إىل املستشفى يف الحاالت التي يتطلب عالجها ذلك.

وال يجوز للعامل يف هذه الحالة أن يطالب بأن يكون عالجه لدى طبيب أخصايئ 

قرار  عىل  بناًء  إال  مستشفى  يف  يعالج  أن  أو  جراحية  عملية  له  تجرى  أن  أو 

طبيب املنشأة أو بناًء عىل شهادة برضورة ذلك صادرة من طبيب أخصايئ وتكون 

معتمدة من اإلدارة الطبية أو املنطقة الطبية املختصة بوزارة الصحة التي تقع 

املنشأة يف دائرة اختصاصها.

كام ال يجوز للعامل أن يطلب عالجه لدى أطباء أخصائيني غري الذين يختارهم 

صاحب العمل أو يف مستشفيات مل يقررها.

مادة )6)

يكون  أن  العامل وعالجهم  لعيادة  املخصص  املكان  اختيار  يراعى يف  أن  يجب 

قريباً بقدر األمكان من مكان العمل وأن تتوفر فيه التهوية واالضاءة والرشوط 

الصحية والراحة وأن يكون مجهزاً باألدوات واألجهزة الالزمة.

مادة )7)

يجب أن تكون نفقات انتقال العامل إىل مقر العيادة عىل حساب صاحب العمل 

وذلك يف األوقات التي يحددها للعالج أو الفحص بها.

النفقات إال إذا اتبع تعليامت صاحب العمل من حيث  وال يستحق العامل هذه 

األوقات التي حددت للعالج أو الفحص بالعيادة إال يف الحاالت الطارئة واملستعجلة.
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من  واملصابني  املرىض  لنقل  انتقال  وسيلة  يخصص  أن  العمل  لصاحب  ويجوز 

العامل وال يجوز للعامل يف هذه الحالة رفض االنتقال بها ما دامت صالحة لتأدية 

ما خصصت له ويسقط حق العامل يف نفقات االنتقال إذا رفض االنتقال بوسيلة 

االنتقال املخصصة من قبل صاحب العمل دون مربر معقول.

مادة )8)

إذا كان باملنشأة صندوق أو نظام لتوفري الخدمات الطبية وكان العامل مشرتكاً 

فيه بحيث يخول له حق عالج نفسه وعالج أفراد أرسته فعىل صاحب العمل أن 

يخفض قيمة اشرتاك العامل يف ذلك الصندوق أو النظام مبا يعادل نفقات عالجه 

املقررة عىل نفقة صاحب العمل طبقاً لألحكام املنصوص عليها يف هذا القرار.

مادة )9)

يجب عىل كل صاحب عمل يستخدم خمسني عاماًل فأكرث أن يعلق عىل األبواب 

الرئيسية التي يستعملها العامل للدخول إىل أماكن العمل البيانات اآلتية:

أ - مقر العيادة املخصصة للعامل.

ب - أيام مبارشة العالج يف هذه العيادة ومواعيد ذلك.

العامل واملواعيد  املنوط بهم عالج  املستشفى واألطباء األخصائيني  - عنوان  ج 

املخصصة لذلك متى كان صاحب العمل ملزماً بها طبقاً ألحكام هذا القرار.

البيانات  كل  بتعليق  يأمروا  أن  بالوزارة  العاميل  التفتيش  قسم  ملفتيش  ويجوز 

املتقدمة أو بعضها بحسب األحوال يف مكان آخر ويف األماكن املناسبة من املنشأة 

كلام رأوا ذلك رضورياًَ.

ويجب تعليق هذه البيانات بطريقة يسهل اطالع العامل عليها.
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مادة )0))

يجب عىل كل صاحب عمل يستخدم عامالً من خارج البالد أن يتأكد من لياقتهم 

الصحية للعمل وذلك بشهادة طبية معتمدة تثبت ذلك ويكون مصدقاً عليها من 

الجهات الرسمية املختصة.

ويف جميع األحوال يجب عىل صاحب العمل أن يتأكد من اللياقة الصحية للعامل 

الذي يستخدمه قبل إلحاقه بالعمل وذلك بالكشف الطبي عليه ويجب أن تثبت 

نتيجة ذلك الكشف يف تقرير مكتوب من الجهة املختصة بوزارة الصحة.

مادة ))))

يجب عىل كل صاحب عمل أن يعد لكل عامل يستخدمه ملفاً طبياً يوضح به 

ما يأيت:-

- نتيجة الكشف عىل العامل عند التحاقه بالعمل.

- نتيجة الفحص الطبي والعالج املقرر كلام تقدم العامل للفحص الطبي وتاريخ 

كل فحص.

- نتائج التحاليل الطبية التي أجريت للفحص أو العالج وكذلك صور األشعة التي 

أعدت للعامل لنفس الغرض إن وجدت.

- نتيجة الفحص للتأكد من الخلو من الطفيليات واألمراض الصدرية والجلدية 

إن وجدت.

أيام  العمل بسبب املرض عىل أن توضح  العامل عن  انقطع فيها  التي  املدة   -

االنقطاع بسبب املرض العادي أو املهني أو حوادث العمل كل عىل حده.

وتكون هذه امللفات رسية ال يطلع عليها إال الطبيب املعالج أو صاحب العمل 

أو من يقوم مقامه.
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مادة )2))

يجب عىل صاحب العمل الذي يستخدم خمسني عاماًل فأكرث أن يرسل بياناً من 

صورتني مرة كل ثالثة شهور إىل دائرة العمل املختصة يوضح فيه عدد العامل 

التي  الغياب  وأيام  أمراضهم  وأنواع  العمل  صاحب  نفقة  عىل  عولجوا  الذين 

انقطعوا خاللها عن العمل بسبب املرض.

مادة )3))

ال يرتتب عىل العمل بأحكام هذا القرار أي مساس أو تعطيل لألنظمة األخرى 

الطبية  للعناية  تحقيقاً  أكرث  األنظمة  تلك  كانت  إذا  باملنشآت  للعالج  الخاصة 

املنظمة بهذا القرار.

مادة )4))

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نرشه.

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية

�سيف �جلرو�ن

تاريخ: 1982/7/17
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8) - قرار وزاري رقم ))2/7) ل�سنة 982)م

يف �شاأن تدريب املواطنني باملن�شاآت القائمة بالدولة

وزير العمل والشؤون االجتامعية،

اختصاصات  لسنة 1972 يف شأن   )1( رقم  االتحادي  القانون  االطالع عىل  بعد 

الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980 يف شأن تنظيم عالقات العمل،

وبناًء عىل ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر:

مادة )))

يتم تدريب املواطنني لدى املنشآت القامئة يف الدولة يف املهن والحرف والصناعات 

اآلتية:-

والنقدية  املالية  بالشؤون  املتعلقة  بالنشاطات  الخاصة  واملهن  األعامل   -  1

والعقارية.

2 - صناعة استخراج البرتول.

3 - الفندقة والسياحة.

4 - النقل بجميع فروعه وأنواعه.

5 - خدمات التأمني والتمويل والتخزين.

6 - السكرتارية واإلدارة.

7 - التشييد والبناء.

8 - األعامل الكهربائية واإللكرتونية وامليكانيكية.



تنظيم عالقات العمل وتعديالته والت�رشيعات الفرعية ال�صادرة تنفيذًا لأحكامه

193

9 - الخدمات الصحية واالجتامعية والتعليمية.

وذلك بعد أن يتم االتصال والتنسيق مع املنشآت املعنية مبعرفة لجنة التدريب 

املنصوص عليها يف املادة )2( من هذا القرار ومبراعاة التزام هذه املنشآت بقبول 

النسبة التي تحددها هذه اللجنة من طالب املعاهد واملراكز الصناعية واملهنية 

القامئة يف الدولة واستكامل الخربة العلمية فيها حسب قدرة كل منشأة ووفق 

الرشوط واألوضاع واملدد التي يتم االتفاق عليها مع إدارة املنشأة املعنية.

مادة )2)

تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى »لجنة التدريب« عىل النحو اآليت:-
رئيساً 1 - مدير إدارة التخطيط واملتابعة بالوزارة أو من ينوب عنه 
عضواً 2 - ممثل عن قسم استخدام املواطنني بالوزارة  
عضواً 3 - ممثل عن إدارة عالقات العمل بالوزارة.   
عضواً 4 - ممثل عن إدارة الرعاية االجتامعية بالوزارة.  
عضواً 5 - ممثل عن قسم التدريب بالوزارة.   

ويجوز للوزير بناًء عىل اقرتاح وكيل الوزارة لشؤون العمل أن يضم إىل اللجنة من 

يرى االستفادة بخربته يف مجال اختصاصاتها.

مادة )3)

تختص لجنة التدريب مبا يأيت:

1 - رسم السياسة العامة للتدريب وإعداد التوصيات التي تهدف إىل ترشيد هذه السياسة.

2 - اقرتاح الحلول املناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعرتض العمل يف مجال التدريب.

3 - القيام مبتابعة أعامل التدريب ميدانياً وذلك بالتنسيق مع دوائر العمل املختصة.
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4 - إبرام االتفاقيات الخاصة بالتدريب مع املنشآت حسب اإلمكانيات املتاحة 

وإخطار دوائر العمل املختصة بها لوضعها موضع التنفيذ فور إبرامها.

5 - االشرتاك يف إعداد الربامج النظرية والعملية للتدريب.

مادة )4)

بدائرة  املواطنني  استخدام  قسم  إىل  املواطنني  من  التدريب  طالب  يتقدم   - أ 

العمل املختصة ويتم تسجيل طلبه.

ب - يقوم املسؤول بالقسم بتدوين بيانات طالب التدريب يف بطاقة خاصة تتضمن 

التي  واملهن  التسجيل  وتاريخ  الدرايس  ومؤهله  إقامته  ومحل  وسنه  الطالب  اسم 

يرغب التدريب عليها عىل أن تكون من املهن املحددة يف املادة )1( من هذا القرار.

ج - تحفظ البطاقات املشار إليها يف البند السابق يف أدراج تخصص لهذا الغرض 

)كل مهنة عىل حدة( وذلك بعد أن يتم تفريغ بيانات هذه البطاقات يف سجل 

خاص يسمى »سجل املتدربني« عىل أن يراعى الرتتيب يف تاريخ التسجيل.

مادة )5)

يقوم املسؤول بدائرة العمل املختصة بتسجيل إخطارات لجنة التدريب وما أبرمته 

املنشأة،  اسم  يتضمن  خاص  سجل  يف  املنشآت  مع  املواطنني  تدريب  اتفاقيات  من 

وعنوانها واملهن التي يتم التدريب عليها والعدد املطلوب من املتدربني يف كل مهنة 

والرشوط الواجب توفرها يف التدريب.

مادة )6)

حسب  الطالبة  املنشأة  يف  للعمل  لديها  املسجلني  املختصة  العمل  دائرة  ترشح 
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إخطارات لجنة التدريب بالوزارة وطبقاً للرشوط املطلوبة وترتيب تاريخ التسجيل.

ويحال املرشحون ممن تقل سنهم عن مثاين عرشة سنة قبل بدء تدريبهم للفحص 

القيام  عىل  قدرتهم  من  للتأكد  وذلك  الحكومية،  املستشفيات  أحد  يف  الطبي 

بأعامل املهن التي سيتم التدريب عليها عىل أن يذكر يف خطاب اإلحالة الرشوط 

البدنية والصحية الخاصة باملهنة إن وجدت ويجب أن يتضمن التقرير الطبي 

إثبات توفرها من عدمه وال يلحق بالتدريب إال من كان قادراً يف ضوء التقرير 

الطبي عىل القيام بأعامل املهنة التي سوف يتم تدريبه عليها.

مادة )7)

تقوم إدارة املنشأة بإبرام عقد التدريب مع املتدرب الذي يبلغ سن الثامنة عرشة 

ميالدية، أما من مل يبلغ سن الثامنة عرشة فليس له أن يتعاقد مبارشة مع املنشأة 

بل يجب أن ميثله وليه الطبيعي أو وصيه الرشعي أو من يتوىل أمره.

مادة )8)

1 - مع مراعاة الرشوط واألوضاع الواردة يف الفصل الثاين من الباب الثالث من 

القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980 املشار إليه يجب أن يكون عقد التدريب 

مكتوباً ومحرراً من ثالث نسخ تودع واحدة منها دائرة العمل املختصة لتسجيلها 

والتصديق عليها ويحتفظ كل من الطرفني بنسخة.

 )8( للقانون رقم  مخالفاً  نصاً  املطلوب تسجيله  التدريب  إذا تضمن عقد   -  2

لسنة 1980 املشار إليه واللوائح أو القرارات التنفيذية الصادرة تطبيقاً ألحكامه 

طلبت دائرة العمل املختصة من املتعاقدين إزالة تلك املخالفة.

3 - إذا مل تبد دائرة العمل املختصة خالل شهر من تاريخ إيداع عقد التدريب 

لديها أية مالحظات أو اعرتاض اعترب العقد مصدقاً عليه حكاًم من تاريخ إيداعه.
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مادة )9)

عىل كل منشأة تقوم بتدريب املواطنني أن متنح املتدرب شهادة مصدقاً عليها من 

وزارة العمل والشؤون االجتامعية تسلم إليه بعد تدريبه بنجاح.

مادة )0))

لعدم  التدريب  فرتة  انتهاء  قبل  املتدربني  أحد  تدريب  وقف  املنشأة  رأت  إذا 

صالحيته أو ألي سبب آخر يف جب إخطار الجهة التي رشحته للتدريب ويجب 

أن يتضمن اإلخطار وقف التدريب.

مادة ))))

تلتزم املنشأة التي قامت بالتدريب بقبول النسبة التي تقررها الوزارة ممن تم 

تدريبهم بنجاح يف العمل لديها وباملهن التي دربوا عليها.

ويجوز للمنشأة أن تشرتط يف عقد التدريب أن يعمل املتدرب لديها بعد انتهاء 

فرتة تدريبه مدة معينة ال تزيد عىل ضعف مدة تدريبه.

مادة )2))

تحدد يف عقد التدريب األجور املستحقة يف كل مرحلة من مراحله ويجب أال 

املقرر لعمل مامثل وإال يكون  الحد األدىن  املرحلة األخرية عن  تقل األجور يف 

تحديدها بحال من األحوال عىل أساس القطعة واإلنتاج.

مادة )3))

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نرشه.

�سيف بن علي �جلرو�ن

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية
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9) - قرار وزاري رقم )57) ل�سنة 987)

يف �شاأن قواعد الرتخي�س للتو�شط

لال�شتخدام اأو لتوريد العمال غري املواطنني

وزير العمل والشؤون االجتامعية،

اختصاصات  لسنة 1972 يف شأن   )1( رقم  االتحادي  القانون  االطالع عىل  بعد 

الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980 يف شأن تنظيم عالقات العمل والقوانني 

املعدلة له،

وبناًء عىل ما عرضه وكيل الوزارة لشؤون العمل.

تقرر ما ييل:

الباب األول
يف الرشوط الالزمة ملنح الرتخيص

مادة )))

لالستخدام أو لتوريد  ال يجوز ألي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطاً 

العامل غري املواطنني ما مل يكن مرخصاً له بذلك وفقاً ألحكام هذا القرار.

مادة )2)

يشرتط ملنح ترخيص التوسط يف تقديم اليد العاملة من الخارج ما يأيت:

1 - أن يكون طالب الرتخيص من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة.

2 - أن يقدم طالب الرتخيص تعهداً للوزارة بأال يتقاىض أية عمولة أو مكافأة مالية 
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من العامل مقابل تشغيلهم سواء كان ذلك قبل قبول العامل يف العمل أو بعده.

3 - أن يقدم طالب الرتخيص ضامناً غري محدد املدة مقداره خمسون ألف درهم صادراً 

من أحد املصارف العاملة يف الدولة ويكون تحت ترصف الوزارة حسب القواعد التي 

تضعها يف هذا الشأن.

4 - أن يكون لطالب الرتخيص مكتب أو مقر مؤثث ملزاولة نشاطه وال يجوز له 

مزاولة أي نشاط يف مجال توريد العامل يف غري مقره املعلن عنه.

مادة )3)

العامل  توريد  العمل ومتعهد  أن يكون هناك عقد مكتوب بني صاحب  يجب 

تودع نسخة منه لدى وزارة العمل والشؤون االجتامعية، ويبني هذا العقد: نوع 

العمل، فئات أجور العامل حسب املهن، التزامات صاحب العمل بأداء األجور، 

عمولة  العامل،  منها  يستقدم  التي  البلدان  املدة،  محدد  كان  إذا  العقد  مدة 

العالقة بني صاحب  التي تحدد  األمور  الطبي، وغري ذلك من  الفحص  املتعهد، 

العمل ومتعهد توريد العامل.

مادة )4)

يجب عىل صاحب العمل قبل إبرام العقد مع متعهد توريد العامل، الحصول 

من  عامل  استقدام  عىل  االجتامعية  والشؤون  العمل  وزارة  من  تصديق  عىل 

تأشريات  شكل  يف  سواء  الوزارة  تراها  التي  وبالكيفية  الرشوط  حسب  الخارج 

جامعية أو فردية.

وال يجوز لصاحب العمل أن يتعاقد مع املتعهد إال إذا كان املتعهد حاصاًل عىل 

ترخيص من وزارة العمل والشؤون االجتامعية ملزاولة نشاطه.
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مادة )5)

تنتهي عالقة متعهد توريد العامل بهم مبجرد التحاقهم بالعمل، وتصبح عالقتهم 

بعد ذلك مبارشة مع صاحب العمل املعني وال شأن ملورد العامل بهم.

الباب الثاين
قواعد وإجراءات منح الرتخيص وتجديده

مادة )6)

عىل كل من يرغب يف الحصول عىل ترخيص لتوريد عامل غري مواطنني أن يتقدم 

الغرض  لهذا  املعد  النموذج  عىل  بطلب  قانوناً  ميثله  من  بواسطة  أو  شخصياً 

مشفوعاً بالوثائق واملستندات اآلتية:-

1 - نسخة من خالصة القيد )الجنسية(.

2 - نسخة من رخصة البلدية بنشاط املكتب.

3 - نسخة من منوذج التوقيع موثق من الجهة املختصة.

والقرارات  العمل  قانون  يف  الواردة  األحكام  بجميع  بااللتزام  وإقرار  تعهد   -  4

املنفذة له، وبصفة خاصة عدم تقايض عمولة من العامل نظري تشغيلهم.

5 - شهادة حسن سري وسلوك.

مادة )7)

يكون رسم الرتخيص بتوريد العامل من الخارج كام يأيت:

1 - 500 درهم عند الرتخيص ألول مرة.

2 - 400 درهم عند تجديد الرتخيص.
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3 - 400 درهم لبدل فاقد أو تالف.

املختصة حسب  العمل  لدائرة  الرتخيص  تقديم طلب  عند  الرسم  هذا  ويؤدى 

اإلجراء املتبع.

مادة )8)

تعد كل دائرة عمل سجاًل خاصاً تقيد فيه الطلبات املقدمة إليها بأرقام مسلسلة 

الطلب  بتسليم  يفيد  إيصاالً  الطلب  مقدم  وتسلم  الطلب  تقديم  لتاريخ  وفقاً 

واملستندات املرفقة به وأداء الرسوم املقررة. وعىل الدائرة املعنية بعد التأكد من 

توفر االشرتاطات الالزمة إحالة الطلب إىل ديوان عام الوزارة يف كل من أبوظبي 

تاريخ  من  األكرث  عىل  أسبوعني  خالل  ذلك  يتم  أن  عىل  األحوال،  وديب حسب 

تسليم الدائرة للطلب.

مادة )9)

تقوم اللجنة املختصة التي يشكلها وزير العمل لهذا الغرض يف كل من أبوظبي وديب 

باتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراسة الطلب والبت يف أمره بالقبول أو الرفض، وذلك 

خالل شهر من تاريخ تسلم الطلب، ويخطر صاحب الطلب بقرار الوزارة يف شأن 

طلبه بصورة لدائرة العمل املعنية.

ويجوز ملن رفض طلبه أن يرفع تظلاًم أو التامساً إىل الوزير خالل أسبوعني من 

تاريخ إبالغه برفض الطلب.

مادة )0))

املرصيف  الضامن  بكتاب  للوزارة  يتقدم  أن  طلبه  بقبول  إخطاره  يتم  من  عىل 

املنصوص عليه يف املادة )2( من هذا القرار طبقاً للصيغة التي تعتمدها الوزارة 
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يف هذا الشأن، وذلك خالل فرتة شهر من تاريخ قبول طلبه، فإذا مل يقم صاحب 

الطلب بتقديم الضامن املرصيف املطلوب خالل املدة  املذكورة اعترب طلبه ملغياً.

مادة ))))

قبل  من  الرتخيص  يصدر  السابقة  املواد  يف  الواردة  الرشوط  استيفاء  حالة  يف 

صدور  تاريخ  من  به  العمل  تاريخ  ويحدد  لذلك،  املعد  النموذج  عىل  الوزارة 

الضامن املرصيف وتكون مدة صالحية الرتخيص سنة واحدة قابلة للتجديد بناًء 

عىل طلب يقدمه صاحبه للوزارة قبل انتهاء صالحيته بشهر عىل األقل.

مادة )2))

يجوز للوزارة إيقاف الرتخيص مؤقتاً ملدة محددة أو إلغاؤه نهائياً إذا أخل املتعهد 

بااللتزامات املفروضة عليه، كام يجوز للوزارة إلغاء الرتاخيص يف الحاالت اآلتية:-

1 - إذا قدم صاحب الرتخيص بيانات للوزارة للحصول عىل الرتخيص أو تجديده 

واتضح عدم صحة تلك البيانات بعد حصوله عىل الرتخيص أو تجديده.

2 - إذا تقاىض صاحب الرتخيص مبالغ مالية من العامل نظري تشغيلهم.

3 - إذا خالف املرخص له أحكام قانون العمل أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة )3))

يف حالة فقدان أو تلف الرتخيص وتقدم صاحبه بطلب بدل فاقد أو تالف، فعىل 

الوزارة بعد التأكد من إثبات واقعة الفقد أو التلف منحه صورة بدل فاقد أو 

بدل تالف حسب الحال، وذلك بعد أداء الرسوم املقررة لهذه الحالة وفقاً للامدة 

)7( من هذا القرار.
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الباب الثالث
أحكام عامة

مادة )4))

عىل كل صاحب ترخيص لتوريد عامل غري مواطنني، موافاة الوزارة بكشوفات 

معلومات  تتضمن  عام  كل  من  وأغسطس  وأبريل  يناير  أشهر  خالل  دورية 

تفصيلية عن العامل الذين تم استقدامهم من قبل صاحب الرتخيص، والبلدان 

التي قدموا منها والجهات التي التحقوا للعمل بها داخل الدولة.

مادة )5))

عىل كل صاحب ترخيص لتوريد عامل أن يعلن عن الرتخيص املمنوح له يف مكان 

أصحاب  مع  يوقعها  التي  بالعقود  يحتفظ  وأن  نشاطه،  مزاولة  مقر  يف  ظاهر 

األعامل والوثائق األخرى التي تطلبها الوزارة، وذلك لغرض مراقبة تنفيذ أحكام 

هذا القرار عن طريق مفتيش العمل الذين تنيط بهم الوزارة القيام بتلك املراقبة.

مادة )6))

من  آمراً  نصاً  ترخيص، وكل من خالف  توريد عامل دون  مارس عمل  كل من 

غري  عامل  بتوريد  الوزارة  موافقة  عىل  الحصول  استغل  أو  القرار  هذا  نصوص 

مواطنني استغالالً غري مرشوع، أو قدم بيانات أو مستندات غري صحيحة يف سبيل 

الحصول عىل الرتخيص، ترسي يف شأنه أحكام العقوبات املنصوص عليها يف الباب 

الحادي عرش من القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980 والقوانني املعدلة له.
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مادة )7))

عىل وكيل الوزارة لشؤون العمل وضع القواعد الخاصة بالضامن املرصيف وإعداد 

النامذج الالزمة لطلب الرتاخيص ومناذج الرتاخيص وغريها من القواعد والنامذج 

الالزمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة )8))

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نرشه.

خلفان حممد �لرومي

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية

�لتاريخ: 1407/8/14هـ

�ملو�فق: 1987/4/13م
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20 - قرار وزاري رقم )58) ل�سنة 987)م

يف �شاأن ال�شروط التي تتبع عند تعاقد

�شاحب عمل مع مكتب عالقات عامة

الإجناز معامالته مع وزارة العمل وال�شوؤون االجتماعية

وزير العمل والشؤون االجتامعية،

بعد االطالع عىل القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972م يف شأن اختصاصات 

الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

العمل  تنظيم عالقات  لسنة 1980م يف شأن   )8( رقم  االتحادي  القانون  وعىل 

وتعديالته،

التي مبوجبها يتم  الوزاري رقم )57( لسنة 1981م بشأن الرشوط  القرار  وعىل 

الرتخيص للتوسط لتوريد العامل غري املواطنني،

تقرر:

مادة )))

يجوز لصاحب العمل أن يعهد إىل مكتب عالقات عامة إلنجاز معامالته نيابة 

عنه وذلك وفقاً للرشوط واألسس اآلتية:

ملزاولة  الوزارة  هذه  من  ترخيص  عىل  حاصاًل  العالقات  مكتب  يكون  أن   -  1

نشاطه.

2 - أن يكون ملكتب العالقات العامة مقر مؤثث وثابت ملزاولة نشاطه.
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3 - أال يتقاىض مكتب العالقات العامة أية عمولة من العامل نظري إنجاز املعامالت 

الخاصة بهم.

4 - أن يسمي مكتب العالقات العامة، شخصاً أو أكرث من العاملني لديه، ويصدر 

تفويضاً من قبله ملن يسميه للقيام بإنجاز املعامالت، وعليه أن يقوم بتنسيب 

من يفوضه للوزارة للحصول عىل بطاقة مندوب.

مادة )2)

يف حالة استيفاء الرشوط الواردة يف املادة )1( أعاله، تقوم الجهة املختصة بالوزارة 

وفقاً  وذلك  العامة،  العالقات  مكتب  قبل  من  يفوض  ملن  مندوب  بطاقة  بإصدار 

لألسس املتبعة يف هذا الشأن.

مادة )3)

يجب عىل مكتب العالقات العامة إخطار الوزارة خالل فرتة ال تتجاوز ثالثة أيام 

يف حالة انتهاء تفويض أحد مندوبيه أو انتهاء عالقة العمل الخاصة به ألي سبب 

من األسباب.

مادة )4)

لديه  العاملني  أحد  تفويض  العمل يف  القرار بحق صاحب  أحكام هذا  ال تخل 

إلنجاز معامالته لدى الوزارة حسب النظم املتبعة.
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مادة )5)

عىل وكيل الوزارة لشؤون العمل إصدار التوجيهات وإقرار النامذج الالزمة لتنفيذ 

هذا القرار.

مادة )6)

ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخه وينرش يف الجريدة الرسمية.

خلفان حممد �لرومي

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية

�لتاريخ: 1407/8/14 هـ

�ملو�فق: 1987/4/13 م
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(((
)2 - قرار وزاري رقم )52) ل�سنة 989)م 

يف �شاأن حتديد القواعد واالإجراءات الواجب اتباعها

يف اأق�شام تراخي�س العمل بالن�شبة ال�شتقدام العمال

غري املواطنني ال�شتخدامهم يف الدولة

وزير العمل والشؤون االجتامعية:

بعد االطالع عىل القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972م يف شأن اختصاصات 

الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1973م يف شأن قانون الخدمة املدنية يف 

الحكومة االتحادية والقوانني املعدلة له،

العمل  وزارة  نظام  شأن  يف  1977م  لسنة   )1( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  وعىل 

والشؤون االجتامعية والقرارات املعدلة له،

العمل  تنظيم عالقات  لسنة 1980م يف شأن   )8( رقم  االتحادي  القانون  وعىل 

والقوانني املعدلة له.

وعىل القرار الوزاري رقم )1/23( لعام 1981م املعدل بالقرارات الوزارية أرقام 

)2/60( لعام 1982، والقرار الوزاري رقم )47( لعام 1984م والقرار الوزاري رقم 

)75( لعام 1984م والقرار الوزاري رقم )84( لعام 1984م والقرار الوزاري رقم 

)166( لعام 1984م.

وبناء عىل ما عرضه وكيل الوزارة لشؤون العمل.

تقرر ما ييل:

)1( ُعدل هذا القرار بالقرار الوزاري رقم )467 لسنة 1995 الصادر بتاريخ 1995/8/19م والذي عدل املادة رقم )5((.
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مادة )))

دولة  تكون  التي  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  بأحكام  اإلخالل  عدم  مع 

اإلمارات العربية املتحدة طرفاً فيها، ال يجوز استقدام العامل غري املواطنني إىل 

أرايض الدولة بغرض العمل إال وفقاً ألحكام هذا القرار.

مادة )2)

ترسي أحكام هذا القرار عىل  العامل غري املواطنني الذين يستقدمون للعمل 

بالدولة ما عدا الفئات املنصوص عليها يف املادة )3( من القانون االتحادي رقم 

)8( لسنة 1980 املشار إليه أعاله.

مادة )3)

إال  بالدولة  للعمل  مواطنني  غري  عامل  استقدام  طلبات  عىل  املوافقة  يجوز  ال 

مبراعاة ما يأيت:

العمل من مواطني دولة  العامل مبعرفة أصحاب  استقدام  يقدم طلب  أن   - أ 

بنشاط  بالقيام  املختصة  الجهات   من  لهم  املرخص  املتحدة  العربية  اإلمارات 

تجاري أو صناعي أو خدمات أو أي نشاط آخر يتطلب استخدام عامل للقيام 

به أو مبعرفة مؤسسة مرخص لها بالعمل بالدولة يكفلها مواطن أو يشارك يف 

ملكيتها أحد املواطنني طبقاً ملا هو ثابت برخصة مزاولتها لنشاطها وذلك مبا ال 

يتعارض مع القوانني التي تصدر يف هذا  الشأن.

أداء  ميكنه  من  االستخدام  مبكاتب  املسجلني  املواطنني  بني  من  يوجد  أال   - ب 

العمل املطلوب.

ج - أال يقل سن العامل املطلوب استخدامه عن مثانية عرش عاماً وال يزيد عىل ستني عاماً، 
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العامل املطلوب  التي يكون  العامل يف األحوال  الحد األقىص لسن  التجاوز عن  وميكن 

استخدامه من ذوي الخربة الكبرية والنادرة يف مجال تخصصه، وأن يكون العمل املستقدم 

ألدائه بالدولة ذا أهمية اقتصادية، عىل أن يتم هذا التجاوز مبوافقة الوزير.

مادة )4)

يحتاج  أعامالً  لديه  أن  تثبت  التي  املستندات  للوزارة  االستقدام  طالب  يقدم 

القيام بها إىل استقدام العدد املطلوب من العامل وعىل األخص:-

1 - العقود املتعاقد عليها مع املنشأة طالبة االستقدام للقيام بتنفيذها معتمدة 

من الجهة املتعاقدة ومصدقاً عىل التوقيعات فيها وموضحاً بها بالتحديد أماكن 

العمل يف املرشوعات محل هذه العقود.

تفصيالته  أو  املرشوع  تنفيذ  مراحل  زمني  جدول  يف  تحدد  التي  التقارير   -  2

والعاملة املطلوبة يف كل مرحلة ونوعيتها ومدة كل مرحلة.

العاملة  لحجم  الطالبة  املنشأة  لحاجة  إثباتاً  العمل  تراخيص  إدارة  تطلبه  ما   -  3

فعىل  لتنفيذ مرشوع حكومي  أجنبية  لعاملة  االستقدام  طلب  كان  وإذا  املطلوبة 

صاحب العمل أن يرفق تقريراً معتمداً من الجهة الحكومية صاحبة املرشوع يثبت 

فيه حجم العاملة املطلوبة ونوعيتها ومراحل طلبها ومواقع عملها ومدة كل مرحلة 

وذلك يف جدول زمني. وللوزارة أن تتأكد من حجم العاملة املطلوبة يف مواقع العمل.

مادة )5)

تكون طلبات استقدام العامل غري املواطنني فردية إال إذا دعت الرضورة لتقديم 

وتقدم  االستعجال  صفة  العامل  استقدام  بظروف  أحاطت  بأن  جامعي  طلب 

مربرات االستعجال للوزارة التي لها الحق يف عدم قبول طلب االستقدام الجامعي 
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إن مل يكن له ما يربره.

وال يجوز يف جميع األحوال أن يقل العدد املطلوب استقدامه بصفة جامعية عن 

خمسة وعرشين عاماًل.

مادة )6)

يوقع صاحب العمل أو من ينوب عنه قانوناً منوذج طلب االستقدام الذي تعده 

الوزارة لهذا الغرض ويجب أن يتضمن هذا النموذج التزامات عىل النحو التايل:-

نفقات  وتحمله  املستقدم  العامل  عن  ومسؤوليته  بكفالته  العمل  صاحب  التزام   - أ 

استقدامه وعن تشغيله طبقاً للعقد املربم ومبا ال يخالف أحكام القانون االتحادي رقم 

)8( لعام 1980م املشار إليه.

ألدائه  املستقدم  للعمل  طبياً  العامل  لياقة  من  بالتأكد  العمل  التزام صاحب   - ب 

وخلوه من األمراض قبل استقدامه مبوجب شهادة طبية خاصة بكل عامل صادرة 

عن إحدى الجهات الطبية املختصة يف الدولة وفقاً للتعليامت الصادرة يف هذا الشأن.

ج - التزام صاحب العمل باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعداد وتوقيع عقد العمل أو أية 

إجراءات أخرى تتطلب األنظمة املرعية القيام بها وعىل وجه الخصوص الحصول عىل 

بطاقة العمل وذلك خالل ستني يوماً من تاريخ وصول العامل املستقدم إىل البالد.

د - التزام صاحب العمل بإعادة العامل املستقدم إىل الجهة التي استقدم منها بعد 

انتهاء عمله وبعد إلغاء كفالته وتسليم بطاقة العمل برشط أن تكون سارية املفعول.

مادة )7)

الجنسية  إدارة  إىل  عليها  املوافقة  متت  التي  االستقدام  طلبات  الوزارة  تحيل 

والهجرة أو سفارات دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الخارج حسب األحوال، 
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التخاذ الالزم نحو إصدار تأشريات أو أذونات العمل وذلك بعد أن يؤدي صاحب 

العمل الرسوم املقررة عليها طبقاً ملا يقيض به القرار الصادر يف هذا الشأن.

مادة )8)

للوزارة مع طلب الحصول  العمل  العمل أن يقدم صاحب  يشرتط ملنح بطاقة 

عىل البطاقة ما يثبت لياقة العامل الطبية للعمل املستقدم ألدائه وذلك مبوجب 

الشهادة الطبية املشار إليها يف الفقرة )ب( من املادة )6( من هذا القرار.

للتجديد ملدة مامثلة ويجوز  قابلة  البطاقة ملدة ثالث سنوات  وتكون صالحية 

تجديدها  ويجب  انتهاء صالحيتها،  قبل  البطاقة  تجديد  العمل طلب  لصاحب 

خالل 60 يوماً من تاريخ انتهاء صالحيتها دون أية رسوم إضافية وذلك إذا ما 

البطاقة بعد فوات  العمل لديه، وال يجوز تجديد  العامل يف  رغب يف استمرار 

الحالة  الوزارة ويف هذه  تقبله  العمل عذراً  يقدم صاحب  مل  ما  املذكورة  املدة 

طبقاً  العمل  بطاقات  تجديد  لتأخري  كغرامات  املقررة  الرسوم  الوزارة  تتقاىض 

للقرار الوزاري رقم )18( لسنة 1989م يف هذا الشأن وما يطرأ عليه من تعديالت.

وال يجوز استخدام العامل بعد انتهاء صالحية البطاقة الخاصة به وتحرر البطاقة 

رشطاً  صالحيتها  استمرار  مع  عليها  الحصول  ويكون  لها،  املعد  النموذج  عىل 

الستكامل إجراءات الحصول عىل اإلقامة أو تجديدها بإدارة الجنسية والهجرة.

مادة )9)

يف حالة مخالفة الفقرتني )ج( و )د( من املادة )6( ترسي الرسوم املوضحة باملادة 

)8( وفقاً للمدد والفئات املقررة لكل حالة.
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مادة )0))

الوزارة  موافاة  مواطنني  غري  عامالً  يستخدمون  الذين  األعامل  أصحاب  عىل 

بكشوف خالل أشهر مارس وسبتمرب من كل عام تتضمن أسامء العامل الذين 

يستخدمونهم وذلك عىل النامذج التي تعدها الوزارة يف هذا الشأن.

مادة ))))

عىل صاحب العمل الذي يستخدم عامالً غري مواطنني أن يبادر بإخطار الوزارة 

أثناء رسيان عقد عمله دون  نفسه  تلقاء  لديه من  العمل  عن كل عامل يرتك 

سبب قانوين وتقوم الوزارة باتخاذ اإلجراءات التي تراها مناسبة يف هذا الشأن.

مادة )2))

من  كل  يعاقب  آخر  قانون  أي  عليها  ينص  التي  بالعقوبات  اإلخالل  عدم  مع 

أو  استغالالً غري مرشوع  باستخدام عامل  الوزارة  موافقة  الحصول عىل  استغل 

إذا قدم بيانات أو مستندات غري صحيحة يف سبيل الحصول عىل هذه املوافقة 

)8( لسنة  القانون رقم  الحادي عرش من  الباب  املنصوص عليها يف  بالعقوبات 

1980م وتعديالته.

مادة )3))

عىل كل صاحب عمل يستقدم عامالً غري مواطنني أن يحتفظ بالسجالت التي 

مراقبة  لغرض  وذلك  الغرض  لهذا  تعدها  التي  للنامذج  طبقاً  الوزارة  تحددها 

تنفيذ أحكام هذا القرار عن طريق مفتيش العمل الذين تنيط بهم الوزارة القيام 

بتلك الرقابة.
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مادة )4))

تحرر جميع الطلبات والسجالت والكشوف والنامذج التي تقدم تنفيذاً ألحكام 

هذا القرار باللغة العربية.

مادة )5))

عىل وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار والقيام بالتنسيق مع إدارة الجنسية 

والهجرة وفقاً ملقتضيات العمل.

مادة )6))

تلغى القرارات الوزارية ذوات األرقام )1/23( لسنة 1981م، )2/60( لسنة 1982، 

)47( لسنة 1984م، )75( لسنة 1984م، )166( لسنة 1984م.

مادة )7))

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه وعىل جميع العاملني بالوزارة تنفيذ ذلك 

كل فيام يخصه.

خلفان حممد �لرومي

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية
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22 - قرار وزاري رقم )390) ل�سنة )99)م

يف �شاأن حتميل الكفيل قيمة تذكرة عودة

العامل اإىل بلده عند التبليغ عن هروبه

وتقدمي املخالفني لقانون العمل للق�شاء

وزير العمل والشؤون االجتامعية:

بعد االطالع عىل القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972م يف شأن اختصاصات 

الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

العمل  تنظيم عالقات  لسنة 1980م يف شأن   )8( رقم  االتحادي  القانون  وعىل 

والقوانني املعدلة له، والقرارات املنفذة له،

وعىل قرار مجلس الوزراء رقم 16/16 لسنة 1981 بشأن تكليف الوزارة باتخاذ 

إجراءات إدارية بشأن املنشآت التي ال تقوم بتسفري عاملها عند انتهاء املرشوعات 

التي استقدمتهم من أجل تنفيذها.

وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )10/80( لسنة 1991م بشأن إنشاء دوائر قضائية 

عاملية ملحاكمة املخالفني ألحكام قانون العمل.

وبناًء عىل ما عرضه وكيل الوزارة:

قرر:

مادة )))

لسنة 1980 يف شأن   )8( االتحادي رقم  القانون  )131( من  املادة  لحكم  طبقاً 

بإعادة  العمل  صاحب  قيام  عدم  حالة  ويف  وتعديالته  العمل  عالقات  تنظيم 

أو عاطاًل عن  العامل إىل الجهة التي استقدمه منها، أو إذا وجد العامل هارباً 
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العمل  العامل عىل نفقة صاحب  بالوزارة بتسفري  الجهة املختصة  العمل تقوم 

وذلك بالحصول الفوري عىل قيمة تذكرة السفر منه، وإذا تعذر ذلك ألي سبب 

يتم تسفري العامل ويتم تحصيل قيمة التذكرة عن طريق الحجز وذلك بتقديم 

صاحب العمل املعني للقضاء لهذا الغرض.

مادة )2)

السفر  تذكرة  قيمة  بدفع  عامل  أي  بهروب  إفادته  عند  العمل  يكلف صاحب 

لعودة العامل إىل الجهة التي استقدمه منها باإلضافة إىل تقديم الوثائق األخرى 

التي تطلبها الوزارة يف حالة التبليغ عن هروب العامل وال يتم استالم أي بالغ 

بالهروب، كام ال يتم إصدار تعميم يف هذا الشأن ما مل يتم توفري قيمة التذكرة 

املذكورة من الكفيل مع الوثائق األخرى املطلوبة.

مادة )3)

تقوم إدارة تفتيش العمل بديوان الوزارة يف كل من أبوظبي وديب ومكاتب العمل 

باستالم قيمة التذكرة ومنح صاحب العمل إيصاالً بذلك ويتم التنسيق مع الجهات 

املعنية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتخصيص هذه املبالغ إلصدار تذاكر السفر لعودة 

العامل املعنيني إىل بلدانهم.

مادة )4)

كل صاحب عمل ال يقوم باالبالغ عن هروب أي عامل من العاملني لديه وفقاً 

لإلجراءات املعمول بها بالوزارة طبقاً للقواعد والقرارات املنظمة الستخدام غري 

املواطنني فإنه فضاًل عن تحمله قيمة تذكرة عودة العامل إىل بالده يف حالة ضبط 
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العامل هارباً يكون صاحب العمل عرضة لتقدميه للمحاكمة طبقاً لحكم املادة 

)181( من قانون العمل.

مادة )5)

إعامالً لحكم املواد 13، 128، و 129 من قانون العمل فإن كل صاحب عمل يستخدم 

عاماًل دون ترخيص وعىل غري كفالته يلزم بدفع قيمة تذكرة سفر العامل إىل موطنه 

عالوة عىل اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه تنفيذاً لحكم املادة )181( من القانون.

مادة )6)

يف الحاالت الواردة باملواد 1، 4، و 5 من هذا القرار وطبقاً لقرار مجلس الوزراء 

رقم 16/16 لسنة 1981 بشأن تكليف الوزارة باتخاذ إجراءات إدارية ضد املنشآت 

التي ال تقوم بتسفري عاملها فعىل الجهات املختصة بالوزارة اتخاذ ما ييل:

إليها  أسندت  لو  حتى  املعنية  واملؤسسات  الرشكات  مع  التعامل  وقف   - أ 

مرشوعات حكومية دون تحمل الوزارة أي مسؤولية يف هذا الصدد.

إرساء  بعدم  املحلية  والدوائر  املرشوعات  ولجان  املعنية  الوزارات  إخطار   - ب 

إليها  املنسوبة  املخالفات  إزالة  لحني  الرشكات  هذه  مناقصات مرشوعات عىل 

وتسفري العامل والتقدم للوزارة مبا يفيد ذلك.

مادة )7)

أكرث  أو  مفتش  تخصيص  وديب  أبوظبي  من  كل  يف  العمل  تفتيش  إدارة  تتوىل 

محاكمتهم  ومتابعة  املحاكم  إىل  املخالفني  وتحويل  القرار  بهذا  جاء  ما  ملتابعة 

فضاًل عن تحصيل قيمة تذاكر سفر عودة العامل إىل بلدانهم.
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مادة )8)

يف حالة قيام صاحب العمل األصيل بسداد قيمة تذكرة سفر عودة العامل الهارب 

إىل بالده عند اإلبالغ عن هروبه وضبط العامل املذكور يعمل لدى الغري وتحميل 

صاحب العمل األخري دفع قيمة التذكرة يف هذه الحالة تعاد قيمة التذكرة إىل 

وتقديم  التذكرة  قيمة  باسرتداد  األصيل وذلك يف حالة مطالبته  العمل  صاحب 

اإليصال املسلم إليه طبقاً للامدة )3( من هذا القرار.

مادة )9)

يعدل دليل هروب العامل عىل النحو الوارد بهذا القرار.

مادة )0))

لتطبيق هذا القرار ودون اإلخالل بأي نظم داخلية للمنشآت فإن الدعوى الجزائية 

تقام عىل مدير املنشأة املسؤول عن إدارتها. كام يجوز أن تقام عىل صاحب املنشأة 

إذا كانت الظروف تحمل عىل االعتقاد بأنه ملم بالوقائع الخاصة باملخالفة.

مادة ))))

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ويتم نرشه يف الجريدة الرسمية.

�سيف علي �جلرو�ن

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية

�لتاريخ: 1991/9/15م
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23 - قرار وزاري رقم )70) ل�سنة 992)م

يف �شاأن تكليف اأ�شحاب االأعمال وقت قيامهم باالإبالغ عن هروب 

عمال بتقدمي كفالة م�شرفية لتغطية قيمة تذاكر �شفر هوؤالء العمال

وزير العمل والشؤون االجتامعية:

بعد االطالع عىل القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972م يف شأن اختصاصات 

الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

العمل  تنظيم عالقات  لسنة 1980م يف شأن   )8( رقم  االتحادي  القانون  وعىل 

وتعديالته،

وعىل قرار مجلس الوزراء رقم 16/16 لسنة 1981م بشأن تكليف الوزارة باتخاذ 

إجراءات إدارية بشأن املنشآت التي ال تقوم بتسفري عاملها عند انتهاء املرشوعات 

التي استقدمتهم من أجل تنفيذها.

وعىل قرار مجلس الوزراء رقم 10/80 لسنة 1991م بشأن إنشاء دوائر قضائية 

عاملية ملحاكمة املخالفني ألحكام قانون العمل.

وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 1995م يف شأن تحميل الكفيل قيمة 

تذكرة عودة العامل إىل بلده عند التبليغ عن هروبه وتقديم املخالفني لقانون 

العمل للقضاء.

وبعد استطالع رأي وزارة املالية والصناعة،

وحفاظاً عىل املال العام دون تحميل الجهاز املايل أعباء إضافية.

وبناًء عىل ما عرضه وكيل الوزارة.

تقرر:
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مادة )))

1 - عىل صاحب العمل – عند قيامه بإبالغ الوزارة عن هروب عامل أو عامل تحت 

كفالته – تقديم كفالة بنكية غري معلقة عىل رشط وتدفع بالكامل أو جزئياً عند 

الطلب ومدتها سنة وتجدد تلقائياً ما مل تخطر وزارة العمل املرصف املسحوبة عليه 

بغري ذلك وتكون قيمتها كافية لتغطية مثن تذكرة تسفري العامل أو العامل الهاربني.

2 - تحفظ الكفاالت لدى وزارة العمل والشؤون االجتامعية وتدون كافة بياناتها 

يف سجل خاص للمتابعة.

3 - عند ضبط العامل الهارب يخطر الكفيل برضورة إحضار تذكرة سفر خالل 

العمل  لوزارة  السفر يجوز  تذكرة  الوزارة. ويف حالة عدم إحضار  أيام تحددها 

اإلجراءات  اتخاذ  إىل  باإلضافة  املطلوبة  التذكرة  وتوفري  الكفالة  قيمة  تحصيل 

والتي  التذكرة  إحضار  املمتنع عن  العمل  بحق صاحب  والغرامات  والعقوبات 

ميكن فرضها قانوناً عىل أن تؤول جميع الغرامات إىل الخزينة العامة ولحساب 

اإليرادات العامة.

4 - يف حالة ما إذا تقرر تحميل جهة أخرى تكلفة تسفري العامل الهارب ففي 

هذه الحالة وبعد التأكد من إمتام عملية التسفري – ترد الكفالة ملقدمها.

مادة )2)

استخدام  من  التأكد  مبوجبها  ميكن  التي  اإلجراءات  تحديد  الوزارة  وكيل  عىل 

التذكرة يف الغرض الذي صدرت من أجله ومن مغادرة العامل للبالد.

وكذلك إعداد التعهدات الخطية التي تؤخذ عىل صاحب العمل الالزمة لضامن 

الكفالة  قيمة  تحصيل  يف  الوزارة  حق  عىل  رصاحة  النص  مع  القانون  تطبيق 

باإلضافة إىل ما ترى اتخاذه من إجراءات وعقوبات.
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مادة )3)

يتم تعديل القرار الوزاري رقم )390( لعام 1991م مبا يتفق مع األحكام الواردة 

بهذا القرار.

مادة )4)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه وعىل جميع العاملني بالوزارة تنفيذه كل 

فيام يخصه ويتم نرشه بالجريدة الرسمية.

�سيف علي �جلرو�ن 

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية

حترير�ً يف 1992/2/12م
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24 - قرار وزاري رقم )233) ل�سنة 998)

يف �شاأن قواعد الرتخي�س للتو�شط لال�شتخدام

اأو لتوريد العمال غري املواطنني 

وزير العمل والشؤون االجتامعية:

* بعد االطالع عىل القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972 يف شأن اختصاصات 

الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له.

املدنية  الخدمة  نظام  لسنة 1973 يف شأن   )8( رقم  االتحادي  القانون  * وعىل 

للعاملني يف الحكومة االتحادية والقوانني املعدلة له.

* وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )17( لسنة 1997 يف شأن تعديل قمية الضامن 

لتوريد  أو  لالستخدام  التوسط  مبكاتب  الخاصة  والغرامات   والرسوم  املرصيف 

العامل غري املواطنني وكذلك دور الحضانة.

* وعىل القرار الوزاري رقم )845( لسنة 1997 يف شأن تعديل قيمة الضامن املرصيف 

والرسوم والغرامات الخاصة مبكاتب التوسط لالستخدام أو لتوريد العامل غري املواطنني 

وكذلك دور الحضانة.

التوسط  الوزاري رقم )57( لسنة 1987 يف شأن قواعد ترخيص  القرار  * وعىل 

لالستخدام، أو لتوريد العامل غري املواطنني.

* وعىل اجتامع اللجنة العليا لشؤون العمل العارش بتاريخ 1998/1/13.

* وبناء عىل ما عرضه وكيل الوزارة.

قررنا ما ييل:

25 - قرار وزاري رقم )453) ل�سنة 2002م 
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الباب األول
الرشوط الالزمة ملنح الرتخيص

مادة رقم )))

لالستخدام أو لتوريد  ال يجوز ألي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطاً 

العامل غري املواطنني ما مل يكن مرخصاً له بذلك وفقاً ألحكام هذا القرار.

مادة رقم )2)

غري  العامل  لتوريد  أو  لالستخدام  التوسط  أعامل  مزاولة  تراخيص  منح  يقترص 

املواطنني عىل مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة، وإذا كان املرخص له رشكة 

فيجب أن تكون لها جنسية الدولة وأن يكون جميع الرشكاء فيها من املواطنني.

مادة رقم )3)

غري  العامل  لتوريد  أو  الدولة  داخل  لالستخدام  التوسط  ترخيص  ملنح  يشرتط 

املواطنني من خارج الدولة ما ييل:

أن يقدم صاحب الرتخيص تعهداً للوزارة بأال يتقاىض أية عمولة أو مكافأة مالية 

من العامل مقابل استخدامهم داخل الدولة أو توريدهم من خارج الدولة.

أن يقدم طالب الرتخيص ضامناً مرصفياً غري محدد املدة مقداره مائة ألف درهم 

صادراً من أحد البنوك العاملة بالدولة ويكون تحت ترصف الوزارة حسب القواعد 

التي تضعها يف هذا الشأن.

له  يجوز  وال  نشاطه  ملزاولة  مؤثث  مقر  أو  مكتب  الرتخيص  لطالب  يكون  أن 

مزاولة أي نشاط يف مجال توريد العامل يف غري مقره املعلن عنه.
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مادة رقم )4)

يجب أن يكون هناك عقد مكتوب باللغة العربية بني صاحب العمل وصاحب 

وجه  عىل  يتضمن  ذلك  األمر  تطلب  إذا  اإلنجليزية  اللغة  جانب  إىل  الرتخيص 

الخصوص ما ييل:

أ/ يف مجال التوسط الستخدام العامل داخل الدولة أن يشمل العقد.

1 - املهنة.

2 - نوع العمل.

3 - األجر.

4 - التزام صاحب العمل باستخدام العامل وفقاً لألنظمة املرعية.

5 - التزام صاحب العمل بتنفيذ أحكام القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980 يف 

شأن تنظيم عالقات العمل وتعديالته والقوانني األخرى املعمول بها.

6 - تحديد عمولة صاحب الرتخيص.

ب/ يف مجال التوسط لتوريد العامل من خارج الدولة:

1 - املهنة.

2 - نوع العمل.

3 - األجور للعامل املستقدمني حسب املهن.

4 - التزامات صاحب العمل.

5 - البلدان التي يتم منها استقدام العامل.

6 - عمولة صاحب الرتخيص.

7 - الفحص الطبي.

عدم  أو  الطبي  الكشف  اجتياز  عدم  حالة  يف  فوراً  العامل  بإعادة  االلتزام   -  8

الصالحية للعمل وذلك خالل مدة محددة يتم االتفاق عليها.
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الجنسية  دائرة  من  الصادرة  الدخول  أذونات  بتقديم  العمل  صاحب  التزام   -  9

واإلقامة املختصة.

10 - التزام صاحب العمل بتنفيذ أحكام القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980. 

يجوز ألي صاحب عمل  بالدولة، وال  بها  املعمول  األخرى  والقوانني  وتعديالته 

أن يتعاقد عىل التوسط الستخدام عامل من داخل الدولة أو توريد عامل غري 

وزارة  من  الصادرة  الرتاخيص  أصحاب  أحد  مع  إال  الدولة  خارج  من  مواطنني 

العمل والشؤون االجتامعية ملزاولة هذا النشاط.

مادة رقم )5)

تنتهي عالقة متعهد العامل بهم مبجرد التحاقهم بالعمل، وتصبح عالقتهم بعد 

ذلك مبارشة مع صاحب العمل املعني وال شأن ملورد العامل بهم.

الباب الثاين
الرشوط الالزمة ملنح الرتخيص

مادة رقم )6)

أو  شخصياً  يتقدم  أن  املذكور  الرتخيص  عىل  الحصول  يف  يرغب  من  كل  عىل 

بواسطة من ميثله قانوناً بطلب عىل النموذج املعد لهذا الغرض مشفوعاً بالوثائق 

واملستندات التالية:

1 - نسخة من خالصة القيد )الجنسية(.

2 - نسخة من جواز السفر.

3 - نسخة من منوذج التوقيع من الجهة املختصة )منوذج رقم 7(.
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4 - شهادة حسن سري وسلوك صادرة عن الجهة املختصة.

االتحادي رقم 8  القانون  الواردة يف  بااللتزام بجميع األحكام  - تعهد وإقرار   5

لسنة 1980 وتعديالته والقرارات املنفذة له وخاصة عدم تقايض أي عمولة من 

العامل نظري تشغيلهم.

النشاط  البلدية ملزاولة  االقتصادية/  الدائرة  الصادرة من  الرخصة  - نسخة عن   6

)عند التجديد(.

7 - إيصال بسداد الرسوم املقررة.

الرتخيص  طالب  كون  حالة  يف  الرشكاء  عدد  حسب   1،2،3،4 املستندات  تتعدد   -  8

ألشخاص طبيعيني.

مادة رقم )7)

فاقد  أو  تالف  وبدل  التجديد  مرة،  ألول  الرتخيص  لطلب  املستحقة  الرسوم  تستوىف 

وفقاً للقرارات الصادرة يف هذا الشأن، ويؤدى الرسم عند تقديم الطلب وفق اإلجراء 

املطلوب وباملبالغ املقررة.

مادة رقم )8)

تعد كل دائرة عمل سجاًل خاصاً تقيد فيه الطلبات املقدمة إليها بأرقام متسلسلة 

الطلب  استالم  يفيد  إيصاالً  الطلب  مقدم  وتسلم  الطلب  تقديم  لتاريخ  وفقاً 

التأكد  بعد  املعنية  الدائرة  املقررة، وعىل  الرسوم  به وأداء  املرفقة  واملستندات 

من توفر الرشوط الالزمة إحالة الطلب لديوان الوزارة يف كل من أبوظبي وديب 

حسب األحوال، عىل أن يتم ذلك خالل أسبوع عىل األكرث من تاريخ تسلم الدائرة 

للطلب.
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مادة رقم )9)

املواطنني،  غري  العامل  توريد  أو  لالستخدام  التوسط  طلبات  يف  البت  لجنة  تقوم 

واملشكلة بقرار من وزير العمل والشؤون االجتامعية يف كل من أبوظبي وديب باتخاذ 

الالزم لدراسة الطلب والبت يف أمره بالقبول أو الرفض، وذلك خالل شهر من تاريخ 

تسلم الطلب مستوفياً الرشوط الواردة يف )م 6( ويخطر صاحب الطلب كتابة بقرار 

اللجنة، ويجوز ملن رفض طلبه أن يرفع تظلاًم إىل الوزير خالل أسبوعني من تاريخ 

إبالغه برفض الطلب ويكون قرار الوزير الصادر يف التظلم نهائياً.

مادة رقم )0))

عند املوافقة يجب عىل مقدم الطلب أن يتقدم للوزارة بكتاب الضامن املرصيف 

املنصوص عليه يف املادة )3( من هذا القرار طبقاً للصيغة التي تعتمدها الوزارة 

يف هذا الشأن، وذلك خالل فرتة شهر من تاريخ طلبه فإذا مل يقدم صاحب الطلب 

الضامن املرصيف املطلوب خالل املدة املذكورة اعترب طلبه الغياً.

مادة رقم ))))

باملوافقة،  الوزاري  القرار  من صدور  اعتباراً  ميالدية  سنة  الرتخيص  مدة  تكون 

ويجوز تجديدها ملدد أخرى وفقاً للقواعد الواردة بهذا القرار.

مادة رقم )2))

عىل صاحب الرتخيص وقبل انتهاء مدة صالحية الرتخيص بشهر عىل األقل، أن 

يتقدم بطلب لتجديد الرتخيص عىل النموذج املعد لهذا الغرض مشفوعاً بالوثائق 

واملستندات التالية:
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1 - أصل الرتخيص املطلوب تجديده.

2 - صورة من الرخصة الصادرة عن الدائرة االقتصادية أو البلدية املختصة ملزاولة النشاط.

3 - الكشوف الدورية املنصوص عليها يف املادة )15( من هذا القرار.

4 - إيصال سداد الرسوم املقررة.

5 - املستندات األخرى التي تحددها القوانني واألنظمة املعمول بها والتي تراها 

لجنة البت يف طلبات لتوسط لالستخدام أو لتوريد العامل غري املواطنني رضورية 

لتجديد الرتخيص.

مادة رقم )3))

يجوز للوزارة إيقاف الرتخيص مؤقتاً ملدة محددة أو إلغائه نهائياً إذا أخل املرخص 

له بااللتزامات املفروضة عليه. كام يجوز للوزارة إلغاء الرتخيص يف الحاالت اآلتية:

1 - إذا قدم صاحب الرتخيص بيانات للوزارة للحصول عىل الرتخيص أو تجديده 

واتضح عدم صحة تلك البيانات بعد حصوله عىل الرتخيص أو تجديده.

2 - إذا تقاىض صاحب الرتخيص أو أحد العاملني لديه مبلغاً مالياً من العامل نظري 

استخدامهم داخل الدولة أو توريدهم من خارج الدولة.

والقرارات  العمل  قانون  أحكام  لديه  العاملني  أحد  أو  املرخص  إذا خالف   -  3

الصادرة تنفيذاً له والقوانني األخرى املعمول بها داخل الدولة.

4 - يف حالة وفاة املرخص له وعدم رغبة ورثته يف االستمرار يف النشاط.

5 - عدم تجديد الرتخيص ألكرث من )90( يوماً من تاريخ انتهاء صالحيته.

مادة رقم )4))

يف حالة فقدان أو تلف الرتخيص وتقدم صاحبه بطلب فاقد أو تالف فعىل الوزارة 
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بعد التأكد من إثبات واقعة الفقدان أو التلف منحه صورة بدل فاقد أو تالف حسب 

الحال. وذلك بعد أداء الرسوم املقررة لهذه الحالة وفقاً للقرارات الصادرة لهذا الشأن.

الباب الثالث
الرشوط الالزمة ملنح الرتخيص

مادة رقم )5))

عىل كل صاحب ترخيص موافاة الوزارة بكشوف دورية بعد مرور ستة أشهر من 

تاريخ صدور الرتخيص وفقاً للنموذج املعد لذلك وبصورة دورية كل ستة شهور.

مادة رقم )6))

مزاولة  مبقر  ظاهر  مكان  يف  له  املمنوح  الرتخيص  يضع  أن  ترخيص  صاحب  كل  عىل 

التي  التي يوقعها مع أصحاب األعامل والوثائق األخرى  بالعقود  نشاطه وأن يحتفظ 

تطلبها الوزارة، وذلك لغرض مراقبة أحكام هذا القرار عن طريق مفتيش العمل الذين 

تنيط بهم الوزارة القيام بتلك املراقبة.

مادة رقم )7))

توريد عامل غري مواطنني دون ترخيص،  أو  التوسط لالستخدام  كل من ميارس عمل 

وكل من خالف نصاً آمراً من نصوص هذا القرار أو استغل الحصول عىل موافقة الوزارة 

استغالالً غري مرشوع أو قدم بيانات أو مستندات غري صحيحة يف سبيل الحصول عىل 

الرتخيص ترسي يف شأنه أحكام العقوبات املنصوص عليها يف الباب الحادي عرش من 

القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980 وتعديالته.
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مادة رقم )8))

عىل وكيل الوزارة وضع القواعد الخاصة بالضامن املرصيف والنامذج الالزمة لطلب 

الرتاخيص ومناذج الرتاخيص وغريها من القواعد الالزمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة رقم )9))

تعاد الضامنات املرصفية املقدمة للوزارة ألصحابها يف أي من الحالتني التاليتني:

1 - رفض طلب الرتخيص وبعد استيفاء مدة التظلم.

2 - إلغاء الرتخيص بعد صدور القرار الوزاري يف هذا الشأن.

مادة رقم )20)

يصدر الرتخيص بصفة شخصية سواء كان املرخص له شخصاً طبيعياً أو معنوياً ولذلك 

فإنه ال يجوز التنازل عن الرتخيص ألي شخص آخر أو إدخال رشيك جديد فيه إال 

بعد تقديم طلب للوزارة بذلك مستوفياً الرشوط املنصوص عليها يف هذا القرار وبعد 

صدور موافقة الوزارة عىل الطلب.

مادة ))2)

عىل أصحاب الرتاخيص القامئة عند صدور هذا القرار تعديل أوضاعهم بتقديم الضامن 

املرصيف بالقيمة املنصوص عليها يف هذا القرار بدالً من الضامن املرصيف السابق تقدميه.

مادة )22)

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية، وُيعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

مطر حميد �لطاير

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية
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25 - قرار وزاري رقم )453) ل�سنة 2002م 

يف �شاأن

الالئحة التنفيذية لقرار جمل�س الوزراء رقم )7) ل�سنة 2002م

يف �شاأن دمج الر�شوم املعمول بها بقطاع العمل بالوزارة

وزير العمل والشؤون االجتامعية،،،

بعد االطالع عىل القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972م يف شأن اختصاصات 

الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

العمل  تنظيم عالقات  لسنة 1980م يف شأن   )8( رقم  االتحادي  القانون  وعىل 

والخدمة املدنية يف الحكومة االتحادية والقوانني املعدلة له،

وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )7( لسنة 2002م يف شأن دمج الرسوم والغرامات 

املعدلة بها يف وزارة العمل والشؤون االجتامعية.

وعىل ما عرضه وكيل الوزارة لقطاع العمل

تقرر ما ييل:

مادة )))

تعتمد الالئحة التنفيذية لقرار دمج الرسوم عىل النحو التايل:

قرار مجلس  ابتداء من 2002/7/16 حسب  الجديدة  الرسوم  تطبيق  يتم  أواًل: 

الوزراء رقم )7( لسنة 2002 بشأن دمج الرسوم والغرامات املعمول بها يف وزارة 

الرسوم  عليها  تنص  أخرى مل  أي رسوم  االجتامعية وال تحصل  والشؤون  العمل 

الجديدة املقررة من مجلس الوزراء.

قرار  تاريخ  قبل  وطبعت  القدمية  بالرسوم  التي حصلت  املعامالت  تقبل  ثانياً: 

دمج الرسوم ملدة 30 يوماً من تاريخ تطبيق الرسوم الجديدة.
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تاريخ  قبل  كفالة صدر  نقل  لطلب  الصادرة  عمل جديدة  بطاقة  إصدار  ثالثاً: 

تطبيق قرار دمج الرسوم يحصل عليه رسم وقدره 500 درهم.

رابعاً: يعامل طلب الترصيح الجامعي معاملة الترصيح الفردي من حيث تحصيل 

و  استقدامه  يراد  عامل  كل  عن  درهم   200 وقدره  رسم  يحصل  حيث  الرسم 

1,000 درهم عن كل عامل موافق عليه.

خامساً: يحق للمنشأة استبدال ترصيح العمل املوافق عليه بآخر عىل أن يكون 

تصاريح  لجنة  قبل  من  مسبقاً  عليها  املوافق  واملهنة  والجنس  الجنسية  بنفس 

مكتب  مدير  أو  اإلنتاج  وحدة  مدير  من  مبارشة  عليه  املوافقة  وتكون  العمل 

العمل وال تحصل رسوم عىل طلب االستبدال ويكون االستبدال ملرة واحدة فقط، 

وذلك خالل املدة الزمنية للترصيح األصيل وهي )60( يوماً.

سادساً: ال يعمل باللصائق املوجودة واملستخدمة حالياً عىل ظرف الربيد عىل أن 

يتم قراءة بيانات املعاملة من خالل الباركود املطبوع عىل املعاملة نفسها ويعترب 

رقم املعاملة هو الرقم الذي يتم من خالله متابعة سري املعاملة.

سابعاً: يجب عىل املوظف املختص عند استالم معاملة طلب بطاقة عمل جديدة 

مراعاة اآليت يف التدقيق:

- مطابقة االسم مع البيانات املوجودة بالحاسب اآليل.

- مطابقة إذن إصدار بطاقة  العمل الجديدة املوجود بالنموذج الجديد لطلب 

بطاقة العمل مع البيانات املوجودة يف قاعدة بيانات الوزارة.

مادة )2)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 2002/7/16م ويتم تنفيذه بكل دقة.

مطر حميد �لطاير

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية

�لتاريخ: 2002/7/14م
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26 - قرار وزاري رقم )496) ل�سنة 2002م  

ب�شاأن عقود املقاوالت والتعاقد من الباطن

وزير العمل والشؤون االجتامعية،،،

بعد االطالع عىل القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972م يف شأن اختصاصات 

الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980م يف شأن عالقات العمل والقوانني 

املعدلة له،

وعىل القانون االتحادي رقم )5( لسنة 1985م يف شأن قانون املعامالت املدنية 

والقوانني املعدلة له،

وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 1990م يف شأن الهيكل التنظيمي لوزارة 

العمل والشؤون االجتامعية،

الوزاري رقم )52( لسنة 1989م بشأن قواعد وإجراءات استقدام  القرار  وعىل 

غري املواطنني،

وعىل القرار الوزاري رقم )233( لسنة 1998م يف شأن قواعد الرتخيص للتوسط 

لالستخدام أو لتوريد العامل غري املواطنني،

وعىل القرار الوزاري رقم )851( لسنة 2001 يف شأن وقف التعامل مع املنشآت املخالفة،

وعىل التعميم الوزاري رقم )12( لسنة 1993 يف شأن تنفيذ أحكام املادة 41 من 

القانون 8 لسنة 1980م.

وعىل ما عرضه وكيل الوزارة لقطاع العمل.

وللصالح العام

تقرر:
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مادة ))) تعاريف

وزارة العمل والشؤون االجتامعية. الوزارة:  

دوائر التنمية االقتصادية والبلديات. الجهات املحلية: 

عقد يربمه صاحب مرشوع مع مقاول يتعهد األخري مبقتضاه  املقاولة:  

أن يصنع شيئاً أو يؤدي عماًل لقاء بدل يتعهد به األول.

عقد يربمه مقاول ومقاول فرعي يتعهد األخري مبوجبه  مقاولة من الباطن: 

بتنفيذ عمل لصالح األول لقاء بدل يتعهد به مبوافقة صاحب املرشوع.

اإلدارة املختصة: إدارة التفتيش العاميل بالوزارة.

مادة )2)

لصاحب املرشوع أن يربم عقد مقاولة مع مقاول أصيل يتعهد األخري مبقتضاه بأن 

يصنع له شيئاً أو يؤدي له عماًل ويجوز للمقاول األصيل إن مل مينعه رشط يف العقد 

أو أن يكون االتفاق معتمداً عىل كفاية املقاول األصيل الشخصية أن يسند كل أو 

بعض األعامل املسندة إليه ملقاول من الباطن مبوجب عقد مقاولة من الباطن.

مادة )3)

التأجري محاًل  العاملة وال يعترب مثل ذلك  تأجري  ال يجوز ألي شخص أن ميارس 

مرشوعاً للمقاولة أو املقاولة من الباطن.

مادة )4)

باللغة  يجب أن يكون عقد املقاولة أو عقد املقاولة من الباطن كتابياً ومحرراً 

النص  يعترب  العربية  اللغة  جانب  إىل  أجنبية  لغة  استعامل  حالة  ويف  العربية 

العريب هو النص املعتمد.
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مادة )5)

يجب أن يتضمن عقد املقاولة أو عقد املقاولة من الباطن وصف محل العقد 

وبيان نوعه وقيمته وطريقة إنجازه ومراحل اإلنجاز إن وجدت وعنارص العقد 

واملدة الالزمة لإلنجاز بداية ونهاية وطريقة الدفع.

مادة )6)

يجب أن يكون املقاول األصيل مرخصاً له مبزاولة األنشطة محل املقاولة وكذلك 

املقاول من الباطن وفقاً للرشوط والتفاصيل الصادرة لكل منهم برخصة مزاولة 

النشاط وأن يكون ذلك متفقاً مع أعامل املقاولة محل التنفيذ مع مراعاة نوعية 

النشاط وأهميته.

مادة )7)

عامل املقاول األصيل ال يعملون تحت سلطة وإرشاف صاحب املرشوع وكذلك 

ال يعمل عامل املقاول من الباطن تحت سلطة أو إرشاف صاحب املرشوع أو 

املقاول األصيل.

وحده  األحوال  املسؤول حسب  الباطن  من  املقاول  أو  األصيل  املقاول  ويكون 

املرشوع  موقع صاحب  يف  بالعمل  القامئني  عامله  وبني  بينه  العمل  عالقة  عن 

له  القانونية  وتبعيتهم  عملهم  بطاقات  استصدار  من حيث  األصيل  املقاول  أو 

وأمراض  العمل  إصابات  من  وحاميتهم  عملهم  عىل  واإلرشاف  أجورهم  ودفع 

املهنة وتعويضهم عن ذلك ومنحهم إجازاتهم السنوية أو الرسمية ومكافأة نهاية 

خدماتهم وبصفة عامة جميع االلتزامات املحددة يف قانون العمل وعقود العمل 

املوقعة بني الطرفني دون أن ميتد ذلك ملسؤولية صاحب املرشوع.
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مادة )8)

يف حالة إسناد املقاول األصيل كافة األعامل ملقاول من الباطن فإنه يحظر عىل 

حالة  ويف  املقاولة  يف  العمل  بقصد  لعامل  عمل  تصاريح  بطلب  التقدم  األول 

إسناده جزءاً من األعامل فإن الحظر ميتد إىل عدم طلب تصاريح عمل لعامل 

لألعامل التي تم إسنادها وعىل أن يتم إعداد برنامج بالحاسب اآليل ينظم قيد 

املقاوالت األصلية ومقاوالت الباطن وذلك كله تحت طائلة أعامل وأحكام القرار 

الوزاري رقم 851 لسنة 2001م يف حالة املخالفة.

مادة )9)

دون املساس بحكم املادة 6 من هذا القرار ال يكون عقد املقاولة من الباطن 

صالحاً لرتتيب آثاره إال إذا تم التصديق عليه من دائرة العمل التي يقع يف نطاقها 

الجغرايف املرشوع املتعاقد عىل تنفيذه.

ال يتم تصديق العقد إال إذا تم تقدميه للوزارة من أربع نسخ متطابقة موقعاً عليها 

من األطراف وفقاً لنامذج التوقيعات املعتمدة لدى الوزارة مرفقاً به ما ييل:

أ - صورة رخصة مزاولة النشاط لكل طرف.

ب - صورة مناذج التوقيعات املعتمدة لكل طرف.

ج - أية مستندات أخرى يقدمها صاحب املعاملة أو تطلبها الوزارة.

مادة )0))

ال يجوز تصديق عقود املقاولة من الباطن إال وفق الرشوط اآلتية:

الفرعي منشأة مسجلة بدائرة  املقاول األصيل واملقاول  - أن يكون لكل من   1

العمل التي ينويان التعاقد يف دائرة اختصاصها.
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2 - أن يكون للمقاول من الباطن العدد الكايف من العامل املسجلني عىل كفالته 

إلنجاز العمل املطلوب.

3 - أن يكون لكل من املقاول األصيل والفرعي ترخيص نشاط ساري املفعول من 

الجهة املحلية املختصة.

4 - أن يرفق مع الطلب موافقة صاحب املرشوع عىل التعاقد من الباطن وتقرير 

معتمد منه يثبت فيه حجم العاملة املطلوبة ونوعيتها ومراحل طلبها ومواقع 

حجم  من  تتأكد  أن  وللوزارة  زمني  جدول  يف  وذلك  مرحلة  كل  ومدة  عملها 

العاملة املطلوبة يف مواقع العمل.

مادة ))))

إن  املقررة  الرسوم  وسداد  التوقيعات  من صحة  والتأكد  العقد  مراجعة  يتم 

وجدت، وكذلك التأكد من أن العقد من العقود التي ينطبق عليها القرار مع 

حق الوزارة يف التأكد ميدانياً من نشاط املقاول األصيل أو نشاط املقاول من 

الباطن بحسب األحوال وذلك لبيان صحة  العقد عالوة عىل ذلك التثبت من 

القيام بوضع لوحات باسم أطراف العقد عىل موقع التنفيذ توضح صفة كل 

منهم.

الغرض ويتم  لهذا  املعد  بالخاتم  العقد  اعتامد نسخ  يتم  املوافقة  ويف حالة 

نسخة  وترسل  العقد  أطراف  من  طرف  لكل  منه  معتمدة  نسخة  تسليم 

الوزارة  لدى  الرسم  عنها  املسدد  بالنسخة  االحتفاظ  ويتم  اآليل  للحاسب 

وبرتتيب تواريخ االعتامد وذلك بعد إدراج ملخصها يف السجل الذي يعد لهذا 

الغرض مع حق الوزارة يف زيارة مواقع العمل خالل مدة التنفيذ للتأكد من 

صحة تنفيذ العقد.
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مادة )2))

يلغى التعميم الوزاري رقم )12( لسنة 93م.

مادة )3))

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، وينرش يف الجريدة الرسمية.

مطر حميد �لطاير

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية

حترير�ً يف: 2002/8/11م
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27 - قرار وزاري رقم )307) ل�سنة 2003م   

ب�شاأن منازعات العمل اجلماعية

وزير العمل والشؤون االجتامعية

بعد االطالع عىل  القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972م يف شأن اختصاصات 

الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980 يف شأن تنظيم عالقات العمل والقوانني 

املعدلة له،

وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 1982 يف شأن إجراءات حل منازعات 

العمل الجامعية،

التوفيق  لجان  تشكيل  بشأن   1980 لسنة   )1/48( رقم  الوزاري  القرار  وعىل 

لتسوية املنازعات الجامعية.

وبناًء عىل ما عرضه وكيل الوزارة لقطاع العمل.

وللصالح العام

قرر ما ييل:

مادة )))

منازعة العمل الجامعية هي كل خالف بني صاحب عمل وعامله يتصل موضوعه 

مبصلحة مشرتكة لجميع العامل أو لفريق منهم يف منشأة أو مهنة أو حرفة أو 

قطاع معني.
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مادة )2)

يجب عىل العامل وأصحاب العمل حل منازعاتهم الجامعية بالتفاوض املبارش 

فالوساطة فالتوفيق فالتحكيم وفقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف هذا القرار.

مادة )3)

يجب عىل صاحب العمل أو العامل إخطار دائرة العمل املختصة فور وقوع نزاع 

عاميل كتابياً وذلك يف نفس يوم وقوعه، فإذا استحال ذلك يجب إبالغ الدائرة 

أو  العمل  التوقف عن  التايل مبارشة. وال يجوز  العمل  يوم  بالنزاع يف  املذكورة 

إغالق املنشأة باملخالفة ألحكام هذه املادة.

مادة )4)

التفاوض املبارش بني الطرفني خالل أسبوع  النزاع من خالل  إذا مل تتم تسوية  

من تاريخ نشوئه كحد أقىص يجوز ألي طرف طلب وساطة مدير دائرة العمل 

يستدعي  أن  نفسه  تلقاء  من  الدائرة  مدير  عىل  يجب  كام  لتسويته،  املختصة 

أطراف النزاع للمثول أمامه وأن يبارش اإلجراءات الرضورية للوساطة لحل النزاع.

مادة )5)

إذا كان سبب النزاع هو عدم سداد األجور املستحقة للعاملني أو مخالفة واجبات 

صاحب العمل أو العامل التي يفرضها القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980 

املشار إليه أو لوائحه التنفيذية فيجب عىل مدير دائرة العمل أن يتخذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة لضامن تنفيذ أحكام القانون.
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مادة )6)

مع مراعاة ما نص عليه يف املادة الخامسة أعاله إذا مل تتم تسوية النزاع خالل 

عرشة أيام من تاريخ نشوئه وجب عىل مدير دائرة العمل أن يحيل النزاع إىل 

لجنة التوفيق املختصة للبت فيه مع إخطار الطرفني كتابة بذلك.

مادة )7)

إذا متت تسوية النزاع عن طريق الوساطة وجب عىل مدير دائرة العمل أن يحرر 

محرضاً من ثالث نسخ باملسائل التي تم االتفاق عليها يقوم بتوقيعها كل من 

التي يتفق  للمدة  االتفاق  العمل ويرسي ذلك  الدائرة والعامل وصاحب  مدير 

عليها الطرفان برشط أال تقل عن سنتني.

مادة )8)

يجب عىل مدير دائرة العمل املختصة فور إبالغه بوقوع نزاع عاميل أن يعقد 

برئاسته لجنة للتوفيق يتم تشكيلها عىل النحو التايل:
رئيساً 1 - مدير دائرة العمل   

2 - أحد أعضاء الغرفة التجارية يف املنطقة أو أي ممثل آخر يختاره صاحب 
عضواً العمل طرف النزاع   

3 - أحد أعضاء جمعية التنسيق للجمعيات املهنية يف املنطقة أو أي ممثل آخر 
عضواً يختاره العامل طرف النزاع   

4 - أحد الباحثني القانونيني مقرراً وناصحاً دون أن يكون له صوت معدود.
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مادة )9)

ينوب عنهم  أن يرشحوا ممثاًل  النزاع  العمل والعامل طريف  يجب عىل صاحب 

لعضوية لجنة التوفيق متى ما طلب مدير دائرة العمل ذلك.

مادة )0))

تختص لجنة التوفيق بتسوية املنازعة الجامعية التي تحال لها من مدير دائرة 

لسنة   )8( رقم  القانون  يف  عليها  املنصوص  والقواعد  اإلجراءات  وتطبق  العمل 

1980 وقرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 1982 املشار إليهام.

مادة ))))

لرئيس اللجنة استدعاء من يراه من العامل أو األشخاص طرف النزاع أو املختصني 

ومناقشته أمام اللجنة، كام يجوز للجنة طلب االطالع عىل األوراق واملستندات 

والسجالت وسائر األدلة وإلزام حائزها بتقدميها ودخول املنشأة إلجراء التحقيق 

املطلوب واتخاذ ما تراه من اإلجراءات للفصل يف النزاع.

مادة )2))

أو ديب كل يف دائرة  بأبوظبي  الوزارة  العمل بديواين  إدارة عالقات  يتوىل مدير 

اختصاصه رئاسة لجنة التوفيق يف أي من الحاالت اآلتية:

أ - إذا وقع مقر العمل ألطراف النزاع يف اختصاص أكرث من دائرة عمل.

ب - يف أي حالة أخرى يطلب فيها الوكيل املختص ذلك.
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مادة )3))

دون املساس بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 1982 املشار إليه إذا مل 

يؤد قرار لجنة التوفيق إىل حل النزاع جاز ألي طرف إحالة النزاع للتحكيم خالل 

ثالثني يوماً من تاريخ صدوره. كام يجوز لدائرة العمل املختصة أن تحيل النزاع 

للتحكيم من تلقاء نفسها.

مادة )4))

ال يجوز التوقف عن العمل أو إغالق املنشأة بسبب نزاع عاميل قبل استنفاد سبل 

وإجراءات حل املنازعات الجامعية املنصوص عليها يف هذا القرار.

مادة )5))

االتفاقية  لبنود  العامل  أو  العمل  صاحب  انتهاك  بسبب  عاميل  نزاع  وقع  إذا 

التوفيق فيجب عىل دائرة العمل أن تتخذ اإلجراءات  الناتجة عن الوساطة أو 

القانونية الرضورية لضامن تنفيذ أحكام القانون ولوائحه التنفيذية.

مادة )6))

يعترب متسبباً يف النزاع الجامعي ومسؤوالً وفق القوانني السارية يف الدولة عىل 

املستوى االتحادي واملحيل:

- كل من خالف نصاً رصيحاً من نصوص القانون ولوائحه التنفيذية إذا نشب 

النزاع بسبب تلك املخالفة.

- كل من أخل باتفاق ناتج عن الوساطة أو التوفيق.

- كل من مل يستجب ألي طلب أو أمر استدعاء صادر من مدير دائرة العمل أو 

لجنة التوفيق.
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- كل من ال يلتزم بقرار لجنة التوفيق رغم موافقته عىل قبول قرارها كتابة.

- كل من ال يلتزم بقرار لجنة التوفيق بعد أن يصبح نهائياً حتى وإن مل يوافق 

عىل قبوله كتابة.

- كل من ال يلتزم بقرار لجنة التحكيم العليا.

- كل من يخالف اإلجراءات املنصوص عليها لتنفيذ قرارات لجان التوفيق والتحكيم.

مادة )7))

تطبق العقوبات املنصوص عليها يف القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980 املشار 

إليه ولوائحه التنفيذية يف شأن املخالفات لهذا القرار باإلضافة للعقوبات التي 

تنص عليها القوانني االتحادية واملحلية السارية بالدولة.

مادة )8))

يلغى القرار الوزاري رقم )1/48( لسنة 1980 املشار إليه.

مادة )9))

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية وُيعمل به بعد ثالثني يوماً من تاريخ نرشه.

مطر حميد �لطاير

وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية

بتاريخ: 30 ربيع �لأول 1424 هـ

�ملو�فق: 2003/5/31م
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28 - قرار وزاري رقم )286) ل�سنة 2006م    

يف �شاأن

ر�شيد ح�شاب التوطني مبن�شاآت القطاع اخلا�س

وزير العمل

اختصاصات  بشأن   1972 لسنة   )1( رقم  االتحادي  القانون  عىل  االطالع  -بعد 

الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له.

العمل  عالقات  تنظيم  شأن  يف   1980 لسنة   )8( رقم  االتحادي  القانون  -وعىل 

والقوانني املعدلة له.

-وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )19( لسنة 2005 يف شأن نظام الرسوم والضامن املرصيف.

-وعىل القرار الوزاري رقم )1216( لسنة 2005 يف شأن قواعد وإجراءات عقود 

عمل املواطنني.

-وبناًء عىل ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر:

مادة أوىل

ُتطبق احكام هذا القرار عند ربط االمتيازات املقرونة بحصص التوطني وبالرشوط 

الواردة فيه.

مادة ثانية

عىل اإلدارة املختصة التأكد من أن املنشأة قد استكملت جميع إجراءات تصاريح 

العمل الجامعية املسجلة عليها وذلك كرشط مسبق لقبول طلب زيادة رصيدها 

من حصص التوطني.
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مادة ثالثة

من حصص  املنشأة  رصيد  إىل  املواطنني  من  املنشأة  يف  العاملني  إضافة  يتم  ال 

التوطني إذا كانت أجورهم الشهرية تقل عن اآليت:

1-5000 درهم لحملة الشهادات فوق الثانوية العامة.

2-4000 درهم لحملة الشهادة الثانوية العامة.

3-3000 درهم ملن هم دون الثانوية العامة.

والتأمينات  للمعاشات  العامة  الهيئة  من  املعتمدة  العقد  لبيانات  وفقاً  وذلك 

االجتامعية أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي.

مادة رابعة

التي  املنشآت  بالتفتيش مرة كل ثالثة أشهر عىل  التفتيش أن تقوم  إدارة  عىل 

سجلت مواطنني كعاملني فيها وذلك وفقاً للقواعد واإلجراءات املرعية.

مادة خامسة

بالتضامن واالستفراد يف حالة  املواطن مسؤولني  العمل والعامل  يكون صاحب 

ثبوت عدم صحة البيانات املقدمة للوزارة وعىل الجهة املختصة اتخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة حال ثبوت وقوع مخالفة للقوانني والقرارات واللوائح التنفيذية.

مادة سادسة

ُيطبق هذا القرار من تاريخ صدوره وُينرش يف الجريدة الرسمية.

د. علي عبد �هلل �لكعبي

وزير �لعمل

�لتاريخ: 4 ربيع �لأول 1427 هـ

�ملو�فق: 2006/4/5م
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29 - قرار وزاري رقم )9))) ل�سنة 2007م     

يف �شاأن

 العمل املوؤقت

وزير العمل:

-بعد االطالع عىل القانون االتحادي رقم )1( والقوانني املعدلة يف شأن اختصاصات 

الوزارات وصالحية الوزراء.

-وعىل املرسوم االتحادي رقم )8( لسنة 1980 والقوانني املعدلة له يف شأن تنظيم 

عالقات العمل.

-وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )19( لسنة 2005 يف شأن نظام الرسوم والضامن املرصيف.

-وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )18( لسنة 2005 يف شأن نقل الكفالة وإعارة 

املكفولني والرسوم املقررة لذلك.

املؤقت  العمل  تنظيم  شأن  يف   1997 لسنة   )401( رقم  الوزاري  القرار  -وعىل 

والعمل لبعض الوقت يف منشـآت القطاع الخاص بالدولة.

-وعىل ما عرضه وكيل الوزارة.

تقرر ما ييل

مادة أوىل

طبيعة  تقتيض  عمل  كل  املؤقت  بالعمل  يقصد  القرار  هذا  أحكام  تطبيق  يف 

تنفيذه أو إنجازه مدة محددة ال تزيد عن ستة أشهر.

مادة ثانية

ترصيح العمل املؤقت يعطى مرتني لكل فرتة تعقادية مع صاحب العمل )ال تقل 
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عن ثالث سنوات( لجميع املهن، رشيطة توفري الرشوط التالية:

الترصيح  انتهاء مدة  تاريخ  إقامة عمل سارية املفعول إىل  للعامل  1-أن تكون 

املؤقت.

2-أن يكون العامل قد أمىض مدة سنة عىل األقل يف الخدمة لدى صاحب العمل 

)الكفيل(.

3-أن يقدم ما يثبت املوافقة الخطية من صاحب العمل )الكفيل(.

4-أن يقدم طلب الترصيح املؤقت وفقاً للقواعد واإلجراءات املتبعة بعد سداد 

الرسوم املقررة لذلك.

مادة ثالثة

يكون صاحب العمل )الكفيل( مسؤوالً عن الوفاء بجميع االلتزامات املستحقة 

مراعاة  عن  مسؤوالً  يكون  كام  القانون،  وأحكام  العقد  لرشوط  وفقاً  للعامل 

صالحية إقامة العامل وترصيح عمله والرسوم والغرامات املرتبطة بذلك.

مادة رابعة

للوزارة  أعاله يجوز  الثانية  املادة  )2( و)3( من  الفقرتني  استثناء من حكم 

ودون الرجوع لصاحب العمل منح ترصيح عمل مؤقت للعامل يف األحوال 

اآلتية:

1-إذا كان لدى العامل قضية عاملية محالة من الوزارة للمحكمة.

تقرير  بناًء عىل  ملدة شهرين  العامل  أجور  بدفع  العمل  يقم صاحب  مل  2-إذا 

مكتوب من إدارة تفتيش العمل أو إدارة عالقات العمل بالوزارة.

ويصدر الترصيح يف الحالتني املذكورتني أعاله مبوافقة مدير إدارة عالقات العمل 

أو مدير مكتب العمل املختص.
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مادة خامسة

يجوز لوكيل الوزارة أو وكيل الوزارة املساعد استثناء أي حاالت أخرى من أحكام 

هذا القرار وعىل وكيل الوزارة وضع النامذج وإصدار التوجيهات الالزمة لتطبيق 

الوزير  الوقت عىل مكتب  للعمل لبعض  القرار، ويعرض أي طلب  أحكام هذا 

للنظر فيه حسب ظروف كل حالة عىل حدة.

مادة سادسة

يلغى القراران الوزاريان رقم )401( و )402( لسنة 1997.

مادة سابعة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 2007/2/22 وينرش يف الجريدة الرسمية.

د. علي عبد �هلل �لكعبي

وزير �لعمل

�لتاريخ: 8 �سفر 1428 هـ

�ملو�فق: 2007/2/25م
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30 - قرار وزاري رقم )254) ل�سنة 2007م      

يف �شاأن املن�شاآت االإلكرتونية

وزير العمل:

اختصاصات  بشأن   1972 لسنة   )1( رقم  االتحادي  القانون  عىل  االطالع  -بعد 

الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له.

-وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )19( لسنة 2005 يف شأن نظام الرسوم والضامن 

املرصيف.

العمل  عالقات  تنظيم  شأن  يف   1980 لسنة   )8( رقم  االتحادي  القانون  -وعىل 

والقوانني املعدلة له.

-وعىل القرار الوزاري رقم )87( لسنة 2006م يف شأن تصاريح العمل.

-وعىل القرار الوزاري رقم )757( لسنة 2006 يف شأن نظام بطاقة املنشأة.

-وللصالح العام.

قررنا

مادة أوىل

يف تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلامت التالية املعاين املوضحة قرين كل 

منها ما مل يقض سياق النص بخالف ذلك:

املنشأة اإللكرتونية: كل منشأة ملتزمة بالرشوط والقواعد واإلجراءات املبينة يف 

هذا القرار، وتم قيدها بالوزارة يف سجل املنشأة اإللكرتونية.

ترصيح العمل اإللكرتوين: هو ترصيح عمل الستقدام عامل يقدم إلكرتونياً من 

خالل شبكة اإلنرتنت.
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مادة ثانية

* متطلبات اإلشرتاك يف خدمات املنشآت اإللكرتونية ما ييل:

1-أن يكون سجل املنشأة بالوزارة خالياً من أي قيود أو مخالفات أو بطاقات 

عمل منتهية.

2-أن تكون املنشأة مستوفية نسبة التوطني املحددة لها )إذا كانت من املنشآت 

املطلوب منها التوطني(.

3-أن يكون عدد العاملني باملنشأة )50( عاماًل فأكرث.

4-أن يكون للمنشأة مندوب مواطن ملم بإجراءات الخدمة اإللكرتونية.

التوقيع اإللكرتوين )أو أحدهم عىل  بالتوقيع بطاقة  5-أن يتوافر لدى املخولني 

األقل(.

6-أن ال تكون عىل املنشأة أية منازعة عاملية جامعية )التوقف عن العمل( 

بشأن عدم دفع الرواتب أو عدم توفري السكن املناسب ما مل يكن قد مىض 

عليها سنة.

7-أن يكون املالك قد قام بتوحيد جميع منشآته العائدة له أو التي يشارك فيها 

تحت رقم شخيص واحد )توحيد املنشآت(.

8-أن تلتزم املنشأة بتقديم تقرير حامية األجور )إذا كانت من املنشآت املطلوب 

منها تقديم هذا التقرير( أو فتح حساب مرصيف للعاملني يف الرشكة أو املؤسسة.

9-أن ال يوجد بطاقات عمل منتهية أكرث من )3( شهور أو تصاريح عمل منتهية 

أكرث من )6( شهور أو رخص منتهية أكرث من )70( يوماً؛ وذلك بالنسبة لجميع 

املنشآت األخرى التي ميلكها صاحب املنشأة أو التي يتشاركها أي من املالك أو 

الرشكاء.

.)infomap( 10-يتم تسجيل املنشأة يف نظام الخرائط اإللكرتونية
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مادة ثالثة

ُيعمل بالرشوط والقواعد واالحكام التي نص عليها دليل اإلجراءات واملرفق بهذا 

القرار.

مادة رابعة

املعنية  الجهات  تاريخ 2007/5/27 وعىل جميع  من  اعتباراً  القرار  بهذا  يعمل 

تنفيذه كل فيام يخصه.

د. علي عبد �هلل �لكعبي

وزير �لعمل

�لتاريخ: 4 جمادى �لأوىل 1428 هـ

�ملو�فق: 2007/5/20 م
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 * تعميم وزاري رقم ))) ل�سنة 2007م       

يف �شاأن تب�شيط اإجراءات اإجناز ت�شريح العمل

وزير العمل:

-حرصاً عىل تبسيط اإلجراءات والتسهيل عىل أصحاب األعامل قيامهم باستكامل 

إجراءات املعاملة املنجزة حالياً عن طريق اإلرساليات لترصيح العمل فقد تقرر 

ما ييل:

 IN 1-إيقاف إرساليات تصاريح العمل املوافق عليها إىل الربيد وعىل املتعامل

املوافقة  )IN( وطباعة  املعاملة  www.mol.gov.ae عن طريق  الوزارة  موقع  

واإلقامة  الجنسية  دائرة  يف  البنيك  والضامن  الرسوم  سداد  إجراءات  واستكامل 

بديب.

www.( للوزارة  اإللكرتونية  الخدمات  موقع  عىل  بالدخول  املتعامل  2-يقوم 

إشعار  وطباعة  املعاملة  عن  لالستعالم   )IN( املعاملة  رقم  وإدخال   )emol.ae

املوافقة واستكامل سداد الرسوم والضامن املرصيف.

3-يقوم املتعامل بسداد الرسوم والضامن البنيك يف مكاتب الطباعة والبنك.

4-يقوم املتعامل بتسليم إشعار املوافقة إىل شباك االستالم بإدارة تراخيص العمل 

بديواين الوزارة يف أبوظبي وديب وأقسام تراخيص العمل مبكاتب العمل املختصة 

لتسليمه منوذج املوافقة )ترصيح العمل( وتوجيهه الستكامل اإلجراءات يف إدارة 

الجنسية واإلقامة.

5-أما بالنسبة ملكتب عمل ديب فيقوم نظام الحاسب اآليل بالوزارة بإحالة ترصيح 

العمل إلكرتونياً إلدارة الجنسية واإلقامة.

www.emol.( 6-يقوم املتعامل بالدخول إىل موقع الخدمات اإللكرتونية للوزارة
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واإلقامة”  الجنسية  إلدارة  املعاملة  “إحالة  إشعار  وطباعة   )IN( وإدخال   ،)ae

“إحالة  إشعار  وإبراز  ديب،  يف  واإلقامة  الجنسية  إدارة  مبراجعة  املتعامل  يقوم 

الجنسية واإلقامة” واستكامل إجراءات إصدار أذونات دخول  املعامالت إلدارة 

العمل لدى الدائرة.

يعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخ 2007/5/27 وعىل كافة املعنيني بالوزارة 

مراعاة تنفيذه.

د. علي عبد �هلل �لكعبي

وزير �لعمل

�لتاريخ: 2007/5/17م
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* تعميم وزاري رقم )3) ل�سنة 2007م        

يف �شاأن تب�شيط االإجراءات على اأ�شحاب االأعمال اخلليجيني

ألصحاب  املساعدة  وتقديم  اإلجراءات  بتبسيط  بالتزامها  الوزارة  من  تأكيداً 

األعامل الخليجيني مبا يحقق مصالحهم وينهي إجراءاتهم بسهولة ويرس وتطبيقاً 

ملا ورد يف املرسوم االتحادي رقم )55( لسنة 2002 يف شأن االتفاقية االقتصادية 

املوحد بني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقرار مجلس الوزراء رقم 

)4( لسنة 2007 يف شأن السامح ملواطني دول مجلس التعاون مبامرسة األنشطة 

االقتصادية واملهن يف الدولة فقد تقرر ما ييل:

-يجوز ملالك املنشأة الخليجي أو الرشيك املفوض أن يوكل من يراه بالتوقيع يف 

بطاقة املنشأة.

التوكيل  يكون  وأن  بالدولة  املفعول  سارية  إقامة  للموكل  يكون  بأن  -يشرتط 

للنامذج املرفقة مصدقة من كاتب العدل، وفقاً  بالتخويل واإلقرار املحرر وفقاً 

للتعميم الوزاري رقم )2( لسنة 2006.

التعميم اعتباراً من تاريخه وعىل الجهات املعنية تنفيذه كل فيام  يعمل بهذا 

يخصه.

د. علي عبد �هلل �لكعبي

وزير �لعمل

�ملو�فق: 2007/5/20م
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)3 - قرار وزاري رقم )634) ل�سنة 2008          

بتعديل بع�س اأحكام القرار الوزاري رقم )826) ل�سنة 2005

يف �شاأن الالئحة التنفيذية لنقل الكفالة

وزير العمل

اختصاصات  بشأن  لسنة 1972   )1( رقم  االتحادي  القانون  االطالع عىل  بعد   *

الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

العمل  القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980 يف شأن تنظيم عالقات  * وعىل 

والقوانني املعدلة له.

* وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )18( لسنة 2005 يف شأن نقل الكفالة وإعارة 

املكفولني والرسوم املقررة له.

* وعىل القرار الوزاري رقم )826( لسنة 2005 يف شأن الالئحة التنفيذية لنقل الكفالة.

* وبناء عىل ما عرضه سعادة القائم بأعامل املدير العام.

قرر:

مادة أوىل

ُيستبدل بنص املادة السادسة من القرار الوزاري رقم )826( لسنة 2005 املشار إليه، 

النص اآليت:

)يجوز للوزارة – بناء عىل طلب صاحب العمل الجديد ودون اشرتاط موافقة صاحب 

بهذا  الواردة  الرسوم  سداد  بعد  العامل  فئات  جميع  كفالة  نقل   – الحايل  العمل 

القرار، مع االستثناء من رشوط املدد املقررة فيه إذا توفرت إحدى الحاالت اآلتية:

1/ حالة عدم قيام صاحب العمل بدفع أجور العامل ملدة شهرين عىل األقل، 
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وأن يثبت ذلك بناء عىل تقرير مكتوب من إدارة تفتيش العمل أو من عالقات 

العمل أو من مكتب العمل.

2/ حالة الشكوى املرفوعة من العامل ضد املنشأة التي هو عىل كفالتها بسبب 

– وجود  الحالة  – يف هذه  وُيشرتط  املنشأة،  تلك  بالعمل إلغالق  إلحاقه  عدم 

تقرير من إدارة تفتيش العمل يثبت عدم مزاولة املنشأة لنشاطها ملدة ال تزيد 

عىل ثالثة أشهر، ويثبت تعطل العامل أو عدم إلحاقه بالعمل لذات املدة.

3/ حالة الشكوى العاملية املحالة من الوزارة للمحكمة، ويشرتط يف هذه الحالة ما يأيت:

أ - صدور حكم لصالح العامل بأحقيته يف رواتب شهرين عىل األقل، مع بدل 

اإلنذار، أو التعويض عن الفصل التعسفي، عىل أال يتضمن الحكم ما يفيد ترك 

العامل للعمل من تلقاء نفسه، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.

ب - أن يكون الحكم نهائياً.

ج - أن يتم استدعاء صاحب العمل وإعالمه بالحكم.

د - أن يثبت أن العامل غري متعطل عن العمل إلحدى املدد اآلتية:

1 - أكرث من ثالثة أشهر متتالية من تاريخ عدم إلحاقه بالعمل.

2 - أكرث من ثالثة أشهر متتالية من تاريخ إنهاء أو انتهاء عالقة العمل وحتى 

تاريخ تقدمه بالشكوى للوزارة.

3 - أكرث من ستة أشهر متتالية من تاريخ إحالة النزاع من الوزارة للمحكمة.

للضوابط  طبقاً  يفوضه،  من  أو  الوزير،  عليها  يوافق  أخرى  حاالت  أي   -  4

واإلجراءات التي يقررها الوزير يف مثل هذه الحاالت.

ُيفوض مديرو إدارات عالقات العمل ومديرو مكاتب العمل )كل يف نطاق اختصاصه( 

يف اعتامد الحاالت الواردة يف البنود 1، 2، 3 من هذه املادة، ويحل نائب املدير محل 

املدير يف حالة غيابه.
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مادة ثانية

ُيستبدل بنص املادة العارشة من القرار الوزاري رقم )856( لسنة 2005 املشار إليه، 

النص اآليت:

املادة  )4( من   ،)2( البندين  أحكام  استثناء من  العامل  فئات  نقل جميع  )يجوز 

إذا  القرار رشيطة سداد رسم )500 درهم( عن كل عامل وذلك  الثانية من هذا 

توفرت إحدى الحاالت اآلتية:

1 - النقل بني املنشآت وفروعها يف ذات اإلمارة برشط أن تكون مملوكة لنفس صاحب 

العمل سواء كانت مؤسسة فردية أو رشكة تحققت فيها الوحدة الكاملة للرشكاء.

2 - النقل بني املنشآت وفروعها يف ذات اإلمارة إذا كانت مملوكة لنفس الشخص 

األجنبي وإن اختلف فيها وكيل الخدمات يف كل منها.

املقررة  والرسوم  الغرامات  سداد  يجب  منتهية  عمل  بطاقات  وجود  حالة  ويف 

بالفئة املستحقة عىل املنشأة ذات الرسوم األعىل(.

مادة رابعة )))

ُيلغى كل حكم ُيخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة خامسة

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعىل جميع العاملني والجهات ذات العالقة 

مراعاة تنفيذ ما جاء يف هذا القرار، وُينرش يف الجريدة الرسمية.

�سقر غبا�س 

وزير �لعمل

�سدر عنا باأبوظبي

�ملو�فق: 2008/9/15

)1( نرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية خلواً من املادة الثالثة
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32 - قرار وزاري رقم )635) ل�سنة 2008           

يف �شاأن م�شوؤويل العالقات العامة

وزير العمل:

اختصاصات  بشأن  لسنة 1972   )1( رقم  االتحادي  القانون  االطالع عىل  بعد   -

الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

العمل  القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980 يف شأن تنظيم عالقات  - وعىل 

والقوانني املعدلة له،

- وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )7/28( لسنة 2007 يف شأن معاملة مواطني 

دول مجلس التعاون يف القطاع الخاص بالدولة معاملة املواطنني،

- وعىل القرار الوزاري رقم )795( لسنة 2005،

- وبناء عىل ما عرضه سعادة القائم بأعامل مدير عام الوزارة.،

قرر:

مادة أوىل

مسجل  هو  ملا  وفقاً  عامل   100 من  أكرث  بها  يعمل  التي  املنشآت  جميع  عىل 

البيانات بالوزارة إسناد أعامل مسؤويل العالقات العامة ألحد مواطني  بقاعدة 

الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي.

مادة ثانية

هذا  من  األوىل،  املادة  يف  عليه  املنصوص  العامة،  العالقات  ملسؤول  يجوز 

لصاحب عمل  عائدة  تكون  أن  منشآت برشط  لدى عدة  يعمل  أن  القرار، 

واحد.
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مادة ثالثة

الخاضعة ألحكام هذا  املنشآت  معاملة من  أي  قبول  بالوزارة عدم  العاملني  عىل جميع 

املادة األوىل، من هذا  املنصوص عليه يف  العامة،  العالقات  القرار، إال من خالل مسؤول 

القرار.

مادة رابعة

عىل سعادة القائم بأعامل املدير العام وضع القواعد والنامذج والرشوط الالزمة 

لتنفيذ هذا القرار.

مادة خامسة

ُيلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.

مادة سادسة

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ إصداره، وعىل جميع الجهات ذات العالقة مراعاة 

تنفيذ ما جاء يف هذا القرار بكل دقة، وُينرش يف الجريدة الرسمية.

�سقر غبا�س

وزير �لعمل

�سدر عنا باأبوظبي

�ملو�فق: 2008/9/15
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33 - قرار وزاري رقم )788) ل�سنة 2009         

يف �شاأن حماية االأجور

وزير العمل:

-بعد االطالع عىل القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972، يف شأن اختصاصات 

الوزارات وصالحيات الوزراء، والقوانني املعدلة له.

-وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980، يف شأن تنظيم عالقات العمل، 

والقوانني املعدلة له.

 ،1987 لسنة   )3( رقم  بالقانون  الصادر  االتحادي،  العقوبات  قانون  -وعىل 

والقوانني املعدلة له.

-وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )1/133( لسنة 2007، واملتضمن إلزام املنشآت 

بتحويل األجور عرب البنوك.

-وعىل القرار الوزاري رقم )156( لسنة 2003، يف شأن حامية األجور.

-وبناء عىل ما عرضه مدير عام الوزارة بالوكالة.

قرر: 

مادة )))

يتعني عىل جميع املنشآت، املسجلة لدى الوزارة، سداد أجور العاملني بها مرة 

عىل األقل، كل شهر، أو يف املواعيد التي تضمنها عقد العمل، إن كانت أقل من 

شهر، وعىل أن يكون ذلك السداد طبقاً لإلجراءات واملواعيد املنصوص عليها بهذا 

القرار.

وعىل تلك املنشآت تقديم كافة ما ُيطلب منها إلثبات سداد هذه األجور.
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مادة )2)

من  اعتباراً  البدء  القرار،  هذا  من   )1( باملادة  عليها  املنصوص  املنشآت  عىل 

2009/9/1 يف تحويل كل أجور العاملني لديها إىل املصارف واملؤسسات املالية 

بالدولة عن طريق نظام حامية األجور )wps(، وعىل أن تنتهي من ذلك خالل 

املدد املحددة لها باملادة )3( من هذا القرار.

مادة )3)

الستكامل  الالزمة  املدد  القرار  هذا  من   )1( باملادة  إليها  املشار  املنشآت  مُتنح 

تحويل أجور عاملها عن طريق نظام )wps( طبقاً للجدول اآليت:

نهاية املدةأقىص املدة املمنوح لهااملنشأة التي يبلغ عدد عاملها

32009/11/30 أشهر من 1002009/9/1 فأكرث

62010/2/28 أشهر من 2009/9/1من 15 إىل 99

92010/5/31 أشهر من 2009/9/1أقل من 15

ال ُتطبق املدد الواردة بهذا الجدول عىل:

نتيجة  القرار  هذا  إصدار  وقت  فعاًل  عمل  تصاريح  منحها  املوقوف  1-املنشأة 

لعدم سدادها األجور يف مواعيدها.

العاملني لديها  القرار عن سداد أجور  التي تتخلف بعد إصدار هذا  2-املنشأة 

ملدة شهر فأكرث.

وعىل تلك املنشآت الواردة يف البندين )1،2( من هذه الفقرة املبادرة بتحويل 



262

األجور طبقاً ملا جاء يف املادة )2( من هذا القرار، ليتم رفع الوقف عنها. وال يخل 

ذلك بتوقيع أي جزاءات أخرى عىل تلك املنشآت.

مادة )4)

بتحويل  قيامها  عدم  حال  يف  املنشأة  عن  العمل  تصاريح  أنواع  جميع  وقف  يتم 

األجور طبقاً ملا جاء باملادة )2( من هذا القرار، ويف املدد املحددة باملادة )3( منه، 

ويرفع الوقف بدءاً من الشهر التايل لقيامها بالتحويل الكامل لألجور املطلوبة منها.

املادة )5)

لحني قيام املنشآت بتحويل أجور العاملني لديها طبقاً ملا جاء باملادة )2( من هذا 

القرار، تلتزم املنشآت، التي يكون عدد العاملني فيها خمسني عاماًل فأكرث بتقديم 

إقرار شهري، وفقاً للنموذج املرفق بهذا القرار.

ويجوز بقرار من مدير عام الوزارة، أو من يفوضه، إضافة أو استبعاد منشآت ملا 

ورد بالفقرة األوىل من هذه املادة.

مادة )6)

يتعني تقديم اإلقرار املنصوص عليه يف املادة )5( من هذا القرار خالل أسبوعني 

من تاريخ استحقاق األجر، ووفقاً لإلجراءات التي يقررها مدير عام الوزارة. 

مادة )7)

مع مراعاة ما تنص عليه املادتان )8 و 9( من هذا القرار، يتوىل املخول بالتوقيع 

يف املنشأة تقديم اإلقرار املنصوص عليه باملادة )5( من هذا القرار، مع اعتباره 

مسؤوالً مدنياً وجزائياً عام تضمنه ذلك اإلقرار من بيانات ومعلومات.
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مادة )8)

يف حالة تيقن الوزارة من ارتكاب إحدى املخالفتني اآلتيتني:

أ-عدم سداد األجر خالل شهر من تاريخ استحقاقه.

ب-عدم تقديم اإلقرار، املنصوص عليه باملادة )5( من هذا القرار، خالل شهر من 

تاريخ استحقاق األجر.

ومع مراعاة ما تنص عليه أي قرارات وزارية من جزاءات إدارية أخرى، يتم وقف 

منح املنشأة، التي وقعت فيها املخالفة، أي تصاريح عمل جديدة للمدد اآلتية:

-لحني تصحيح املخالفة إذا كانت تلك املخالفة ألول مرة.

-ملدة شهر، بعد تصحيح املخالفة، إذا كانت تلك املخالفة لثاين مرة.

-ملدة شهرين، بعد تصحيح املخالفة، إذا كانت تلك املخالفة لثالث مرة.

-ملدة ثالثة أشهر، بعد تصحيح املخالفة، إذا كانت تلك املخالفة لرابع مرة.

-وللوزارة إذا قدرت عدم جدوى الوقف، املشار إليه أعاله، أن توقف منح أي 

الوحدة  برشط  املخالفة  املنشأة  صاحب  منشآت  لكل  جديدة  عمل  تصاريح 

الكاملة للرشكاء، مع إحالة جميع املسؤولني عن املخالفة إىل الجهات القضائية 

التخاذ إجراءاتها، ويستمر الوقف لحني الفصل يف الدعوى أو تصحيح املخالفة 

أيهام أقرب.

مادة )9)

يف حالة تيقن الوزارة من أن اإلقرار، املنصوص عليه باملادة )5( من هذا القرار، 

بيانات مخالفة للحقيقة، يتم وقف منح أي تراخيص عمل جديدة  قد تضمن 

للمنشأة، التي وقعت بها املخالفة، مع إحالة جميع املسؤولني عن تلك املخالفة 

للجهات القضائية التخاذ إجراءاتها، ويستمر الوقف لحني الفصل يف الدعوى.



264

مادة )0))

ُيلغى القرار الوزاري رقم )156( لسنة 2003 املشار إليه وما تضمنه من إلزام 

املنشآت بتقديم شهادة من مدقق حسابات، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا 

القرار.

مادة ))))

ُينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية، وُيعمل به اعتباراً من 2009/9/1م.

�سقر غبا�س

وزير �لعمل

�سدر عنا باأبوظبي:

�ملو�فق 2009/7/20
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34 - قرار جمل�س الوزراء رقم )28) ل�سنة 0)20           

 بتعديل اأحكام قرار  جمل�س الوزراء رقم )7) ل�سنة 2008 ب�شاأن 
(((

نظام الفح�س الطبي للوافدين للدولة للعمل اأو  االإقامة 

مجلس الوزراء

بعد االطالع عىل الدستور

الوزارات  اختصاصات  بشأن  1972م  لسنة   )1( رقم  االتحادي  القانون  وعىل 

وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له.

والقوانني  األجانب  وإقامة  دخول  بشأن   1973 لسنة   )6( رقم  االتحادي  القانون  وعىل 

املعدلة له.

العمل  عالقات  تنظيم  شأن  يف   1980 لسنة   )8( رقم  االتحادي  القانون  وعىل 

والقوانني املعدلة له.

وعىل القانون االتحادي رقم )27( لسنة 1981 يف شأن الوقاية من األمراض السارية.

وعىل القانون االتحادي رقم )21( لسنة 2001 يف شأن الخدمة املدنية يف الحكومة 

االتحادية والقوانني املعدلة له.

وعىل قرار املجلس الوزاري للخدمات رقم )2/102( لسنة 2007 بشأن برنامج 

فحص العاملة الوافدة يف الدولة.

وعىل قرار املجلس الوزاري للخدمات رقم )1/168( لسنة 2007 بشأن املوافقة 

عىل نظام الفحص الطبي للعاملة الوافدة للدولة للعمل أو اإلقامة.

وبناء عىل ما عرضه وزير الصحة وموافقة مجلس الوزراء.

قرر:

)1( عدل هذا القرار بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2010 املوافق 1- رمضان 1431هـ والذي عدل املواد 

2و 3و 4و 5 و10 ونصت املادة الثانية منه عىل أن ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ نرشه.
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املادة )))

تطبق التدابري واإلجراءات الوقائية املقررة مبوجب هذا القرار عىل  الوافدين إىل 

دولة اإلمارات العربية املتحدة للعمل أو اإلقامة وذلك دون اإلخالل بأية تدابري 

أو إجراءات أخرى مقررة مبوجب القانون االتحادي رقم )27( لسنة 1981 بشأن 

الوقاية من األمراض السارية.

املادة )2)

يخضع الوافدون إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة لغرض العمل أو الدراسة أو 

اإلقامة للفحوص الطبية املنصوص عليها يف هذا القرار وتحدد رشوط منح اإلقامة 

أو تجديدها وفقاً لنوع اإلصابة ولفئات املفحوصني وذلك عىل النحو التايل:

1 - فحص مرض اإليدز )نقص املناعة املكتسبة(:

تجرى الفحوصات الالزمة للكشف عن املرض لجميع فئات الوافدين إىل الدولة 

للعمل أو اإلقامة عند منح اإلقامة ألول مرة أو عند تجديدها وال متنح أو تجدد 

اإلقامة للحاالت اإليجابية، وتعترب غري الئقة صحياً.

2 - فحص مرض التهاب الكبد الفريويس )ب(:

وعند  اإلقامة  أو  للعمل  الدولة  إىل  الجدد  للقادمني  الطبي  الفحص  يقترص   - أ 

تجديد اإلقامة عىل الفئات الست التالية:

- مربيات األطفال.

- خدم املنازل ومن يف حكمهم.

- مرشفات الحضانة ورياض األطفال.

- العاملون يف صالونات الحالقة والتجميل والنوادي الصحية.

- العاملون يف تجهيز وتقديم ومراقبة األغذية.
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- العاملون يف املطاعم والكافيرتيات.

ب - ال متنح اإلقامة وال تجدد للحاالت اإليجابية من الفئات املذكورة أعاله.

ج - يعطى اللقاح لجميع الحاالت السلبية من القادمني الجدد من الفئات الست 

املذكورة أعاله، وذلك عىل ثالث جرعات، ومينحوا شهادة تثبت ذلك، وعند تجديد 

اإلقامة لهم عليهم إبراز شهادة التطعيم العتامدها وإعفائهم من أخذ اللقاح، 

ويشرتط لتجديد اإلقامة يف حالة عدم تقديم هذه الشهادة أخذ التطعيم وسداد 

رسم إضايف قدره خمسامئة درهم.

3 - فحص الدرن:

- يقترص فحص الدرن عىل الدرن الرئوي فقط.

- يتم الفحص لجميع القادمني الجدد فقط وتعترب الحاالت التي يثبت لديها درن 

رئوي جديد أو قديم أو نشط غري الئق صحياً وال متنح اإلقامة.

4 - فحص الجذام:

- يجرى فحص الجذام عند منح اإلقامة ألول مرة للقادمني الجدد وعند تجديد 

اإلقامة وال متنح اإلقامة وال تجدد للحاالت اإليجابية.

5 - فحص الحمل:

يف  ومن  والسائقات  واملربيات  كالخادمات  املنازل،  يف  العامالت  تخضع 

الخلو من األمراض، ويف حال  حكمهن، لفحص الحمل قبل إصدار شهادة 

ثبوت الحمل، يكون للكفيل الخيار يف السامح لها بالعمل لديه من عدمه، 

وذلك بعد إقراره كتابياً بالعلم بنتيجة الفحص.

املادة )3)

للحاالت  الفحص  تأكيد  ويتم  األويل،  الزهري  لفحص  الفئات  جميع  تخضع 

اإليجابية بعمل االختبار التأكيدي، وال يتم إصدار شهادة الخلو من األمراض إال 
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بعد أخذ العالج والتأكد من الشفاء.

يقترص فحص مرض الزهري عىل الفئات الست املذكورة يف املادة السابقة من 

هذا القرار سواء من القادمني الجدد أو عند تجديد اإلقامة، عىل أن يتم إعطاء 

العالج الالزم للحاالت اإليجابية قبل منحهم شهادة اللياقة الصحية.

مادة )4)

يستثنى من رشط اللياقة للحصول عىل اإلقامة يف تطبيق أحكام هذا القرار أفراد 

أرسة املواطن أو املواطنة من غري حاميل جنسية دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

وهم الزوج والزوجة واألبناء والوالدان.

املادة )5)

تخضع الحاالت اإليجابية لألمراض املوضحة يف املادة )2( من هذا القرار لإلجراءات 

الوقائية لألمراض التي تشكل خطراً عىل الصحة العامة واملنصوص عليها يف القانون 

االتحادي رقم )27( لسنة 1981 بشأن الوقاية من األمراض السارية، وتشمل هذه 

اإلجراءات إبعاد الحاالت اإليجابية باألمراض التي متنع من منح اإلقامة أو تجديدها 

التأكيدي. وعىل  القرار بعد اعتامد نتيجة الفحص الطبي  ملا هو محدد بهذا  وفقاً 

الجهات الصحية املختصة التي يحددها وزير الصحة تنفيذ تلك اإلجراءات وذلك 

وفقاً للصالحيات املخولة لها مبقتىض أحكام القانون االتحادي املشار إليه أعاله.

املادة )6)

يقترص إجراء الفحص الطبي املقرر مبوجب هذا القرار عىل مراكز الطب الوقايئ 

والجهات  بالدولة  الحكومية  الصحية  والهيئات  بالدولة  الصحة  لوزارة  التابعة 

األخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
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املادة )7)

يشرتط للحصول عىل شهادة الخلو من األمراض التي تشكل خطراً عىل الصحة 

الصحي  التأمني  يف  االشرتاك  أو  املفعول  سارية  صحية  بطاقة  استخراج  العامة 

املعتمد من الوزارة أو الهيئات الصحية الحكومية.

املادة )8)

العامة سارية  الصحة  التي تشكل خطراً عىل  األمراض  الخلو من  تكون شهادة 

املفعول ملدة ثالثة أشهر من تاريخ صدورها، وال يعتد بها للحصول عىل اإلقامة 

بالدولة بعد ميض تلك املدة إال بعد تجديدها.

املادة )9)

تقوم وزارة الصحة بإنشاء سجل للفحص الطبي تقيد به بيانات املفحوصني وفقاً 

لهذا القرار عىل أن يتم عمل إحصاء شهري وسنوي بأعداد املفحوصني غري الالئقني 

طبياً وفق الجنسية والعمر والجنس واملهنة ودولة البلد األصيل للوافد ونوع املرض.

املادة )0))

تحصل الرسوم املتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار وفق الجدول التايل:

مقدار الرسمنوع الفحص
شهادة الخلو من األمراض التي تشكل خطراً عىل الصحة العامة:

)اإليدز – التهاب الكبد الفريويس )ب( الدرن الرئوي – الجذام – الزهري(
250 درهاًم

50 درهاًمفحص الحمل لخدم املنازل

50 درهاًمالجرعة األوىل من تحصني التهاب الكبد الفريويس )ب(

مجاناًالجرعة الثانية والثالثة من تحصني التهاب الكبد الفرويس )ب(

200 درهمالتصديق عىل التأمني الصحي من القطاع الخاص

بطاقة مندوب للرشكات التي يزيد عدد مكفوليها عن عرشة أفراد:
-املندوب املواطن )ملدة 3 سنوات(
-املندوب الوافد )ملدة سنة واحدة(

500 درهم
1000 درهم
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املادة ))))

دون اإلخالل بالضوابط واملعايري املحددة يف هذا القرار، يجوز لوزير الصحة إقرار 

نظام الفحص الطبي يف البلد األصيل للوافدين إىل الدولة وفق النظام املعتمد من 

املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، عىل أن 

يتم إجراء الفحص الطبي فور القدوم للدولة وفقاً ألحكام هذا القرار.

املادة )2))

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض معه من 

قرارات سابقة، ويعمل به اعتباراً من 2008/7/1م.

حممد بن ر��سد �آل مكتوم 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سدر عنا: �لتاريخ: 26/ حمرم 1429 هـ

�ملو�فق: 4 فرب�ير 2008م
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35 - قرار جمل�س الوزراء رقم )24) ل�سنة 0)20            

بتعديل قرار جمل�س الوزراء رقم )3)) ل�سنة 2009 يف �شاأن

اعتماد دليل املعايري العامة لل�شكن العمايل اجلماعي واخلدمات 

امللحقة به

مجلس الوزراء:

- بعد االطالع عىل الدستور،

الوزارات  اختصاصات  بشأن   1972 لسنة   )1( رقم  االتحادي  القانون  وعىل   -

وصالحيات الوزراء، والقوانني املعدلة له،

- وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980 يف شأن تنظيم عالقات العمل، 

والقوانني املعدلة له،

وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )13( لسنة 2009 يف شأن اعتامد دليل املعايري 

العامة للسكن العاميل الجامعي والخدمات امللحقه به،

- وبناء عىل ما عرضه وزير العمل، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

املادة )))

تضاف إىل املادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم )13( لسنة 2009 املشار 

االستثناء من  العمل  يقدرها وزير  التي  الحاالت  اآلتية: “يجوز يف  الفقرة  إليه، 

بتوافر  ذلك  يخل  أال  برشط  القرار،  بهذا  املرفقة  العاميل  السكن  معايري  بعض 

عوامل األمن والسالمة والصحة املطلوب توافرها يف هذه املساكن”.
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املادة )2)

ُينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ نرشه.

حممد بن ر��سد �آل مكتوم

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سدر عنا:بتاريخ: 1 رم�سان 1431 هـ

�ملو�فق: 11 �أغ�سط�س 2010 م
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36 - قرار جمل�س الوزراء رقم )25) ل�سنة 0)20             

يف �شاأن ت�شاريح العمل الداخلية املعمول بها يف وزارة العمل

مجلس الوزراء

- بعد االطالع عىل الدستور،

الوزارات  اختصاصات  بشأن   1972 لسنة   )1( رقم  االتحادي  القانون  وعىل   -

وصالحيات الوزراء، والقوانني املعدلة له،

- وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980 يف شأن تنظيم عالقات العمل، 

والقوانني املعدلة له،

-وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )18( لسنة 2005 يف شأن نقل الكفالة وإعارة 

املكفولني والرسوم املقررة لذلك،

- وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )19( لسنة 2005 يف شأن نظام الرسوم والضامن املرصيف،

- وبناء عىل ما عرضه وزير العمل، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

املادة )))

املبينة  املعاين  التالية  والعبارات  بالكلامت  يقصد  النظام  أحكام هذا  تطبيق  يف 

قرين كل منها، ما مل يقض سياق النص بغري ذلك:

اإلمارات العربية املتحدة. الدولة:  

وزارة العمل. الوزارة:  

وزير العمل. الوزير:  

كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاماًل أو أكرث لقاء أجر  صاحب العمل: 
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مهام كان نوعه.

خدمة  يف  نوعه  كان  مهام  أجر  لقاء  يعمل  أنثى  أو  ذكر  كل  العامل:  

صاحب العمل وتحت إدارته أو إرشافه ولو كان بعيداً عن نظره، ويندرج تحت 

العمل  يعملون يف خدمة صاحب  الذين  واملستخدمون  املوظفون  املدلول  هذا 

والخاضعون ألحكام هذا القرار.

فيها  يعمل  تجارية  أو  أو صناعية  فنية  اقتصادية  كل وحدة  املنشأة:  

عامل تهدف إىل إنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات من أي نوع، وخاضعة 

لقانون العمل املشار إليه والقرارات املنظمة له.

يف  عليها  واملنصوص  الداخلية  العمل  تصاريح  أحد  ترصيح عمل داخيل: 

هذا القرار، والذي متنحه وزارة العمل إلحدى املنشآت وفقاً ألحكام هذا القرار.

املادة )2) 

ال يجوز لصاحب عمل استخدام عامل مواطن أو غري مواطن مقيم يف الدولة، 

وذلك يف إحدى املنشآت لديه، إال بعد الحصول من الوزارة عىل أحد تصاريح 

العمل الداخلية التالية:

1- ترصيح انتقال عامل:

منشأة  وإىل  من  املواطن  غري  العامل  انتقال  مبوجبه  يتم  الذي  الترصيح  وهو 

مسجلة يف الوزارة.

2 - ترصيح عمل مؤقت:

وهو الترصيح الذي يتم مبوجبه استخدام مواطن أو غري مواطن بعمٍل تقتيض 

طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة ال تزيد عىل ستة أشهر يف إحدى املنشآت.

3 - ترصيح عمل لبعض الوقت:
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وهو الترصيح الذي يتم مبوجبه استخدام مواطن أو غري مواطن بعمٍل تقل ساعات 

تنفيذه االعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملني لكل الوقت يف نفس الوظيفة 

لدى إحدى املنشآت.

4 - ترصيح عمل ملن هم عىل إقامة ذويهم:

وهو الترصيح الذي يتم مبوجبه استخدام من هم عىل إقامة ذويهم للعمل يف منشأة.

5 - ترصيح عمل األحداث:

وهو الترصيح الذي يتم مبوجبه استخدام مواطن أو غري مواطن ممن أتم سن 

الخامسة عرشة ومل يجاوز سن الثامنة عرشة من العمر للعمل يف منشأة.

املادة )3)

للوزير أن يصدر أية تصاريح عمل داخلية إضافة ملا هو منصوص عليه يف املادة )2( 

من هذا القرار.

املادة )4)

يصدر الوزير قراراً يحدد فيه فئات العامل والحاالت والرشوط والضوابط التي 

يجوز فيها إصدار ترصيح عمل لغري املواطن دون التقيد مبيض مدة ستة أشهر 

املعمول بها عىل أن يراعي يف القرار املشار إليه أعاله االعتبارات التالية:

أ/ الحاالت التي يخل فيها صاحب العمل بالتزاماته املقررة قانوناً تجاه العامل أو 

يف الحاالت التي ال يكون فيها العامل سبباً يف إنهاء عالقة العمل.

املتميزة  والخربات  العالية  املؤهالت  ألصحاب  الدولة  يف  العمل  سوق  حاجة  ب/ 

والتخصصات الفنية.

العمل  صاحب  لدى  العامل  ميضيها  أن  يجب  التي  الزمنية  املدة  تحديد   - ج 

السابق والفئات التي يجوز استثناؤها من هذا الرشط.
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املادة )5)

يصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القرار.

املادة )6)

ُيلغى قرار مجلس الوزراء رقم )18( لسنة 2005 املشار إليه، كام ُيلغى كل حكم 

يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه.

املادة )7)

ُينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ نرشه.

حممد بن ر��سد �آل مكتوم

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سدر عنا: بتاريخ: 1 رم�سان 1431هـ

�ملو�فق: 11 �أغ�سط�س 2010م
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37 - قرار جمل�س الوزراء رقم )26) ل�سنة 0)20              

يف �شاأن نظام ت�شنيف املن�شاآت اخلا�شعة لقانون

تنظيم عالقات العمل وال�شمانات امل�شرفية املقررة عليها

مجلس الوزراء

- بعد االطالع عىل الدستور،

الوزارات  اختصاصات  بشأن   1972 لسنة   )1( رقم  االتحادي  القانون  وعىل   -

وصالحيات الوزراء، والقوانني املعدلة له،

- وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980، يف شأن تنظيم عالقات العمل، 

والقوانني املعدلة له،

الكفالة  الوزراء رقم )18( لسنة 2005 يف شأن نظام نقل  - وعىل قرار مجلس 

وإعارة املكفولني والرسوم املقررة له،

- وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )19( لسنة 2005 يف شأن نظام الرسوم والضامن املرصيف، 

- وبناًء عىل ما عرضه وزير العمل، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

املادة )))

1 - ُتصنف املنشآت الخاضعة ألحكام القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980، 

املشار إليه إىل ثالث فئات:

1 - الفئة )األوىل 1(.

2 - الفئة )الثانية 2( وُتقسم هذه الفئة إىل )أ( و )ب( و )ج(.

3 - الفئة )الثالثة 3(.
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2 - يتم التصنيف املشار إليه بالبند )1( من هذه املادة، طبقاً ملدى التزام املنشآت 

وجه  عىل  ومنها  القرار،  هذا  يف  الواردة  واملعايري  القانونية،  والنظم  بالترشيعات 

الخصوص ما يأيت:

أ/ التقيد بتعدد الثقافات وفقاً ملا نص عليه القرار الصادر من وزير العمل يف 

هذا الشأن.

ب/ االلتزام بسداد األجور يف مواعيدها املحددة قانوناً أو اتفاقاً وطبقاً لإلجراءات املقررة.

ج/ توفري سكن عاميل وفقاً للمعايري واالشرتاطات املعتمدة واملقررة يف هذا الشأن.

د/ االلتزام بنسب التوطني املحددة من الجهات املعنية.

املدعومة من مؤسسات دعم مشاريع  الصغرية واملتوسطة  املنشآت  التزام  هـ/ 

الشباب بالقانون وسياسات الوزارة.

و/ أية معايري ورشوط وضوابط أخرى ومدد يصدرها وزير العمل.

املادة )2)

مع مراعاة ما تنص عليه املادة )4( من هذا القرار، ُتصنف منشآت قوارب الصيد 

للمواطنني يف الفئة )األوىل 1(.

املادة )3)

مع مراعاة ما تنص عليه املادتان )2( و )4( من هذا القرار، ُتصنف املنشآت التي 

ال يزيد عدد العاملني بها عىل ثالثة عامل يف الفئة )الثانية 2/ب(.

املادة )4)

للمعايري  وفقاً  آخر  إىل  مستوى  ومن  أخرى  إىل  فئة  من  املنشآت  نقل  يجوز 

املنصوص عليها يف املادة )1( من هذا القرار.
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املادة )5)

تلتزم املنشآت الخاضعة لقانون العمل بسداد ضامن مرصيف قبل استقدام العامل 

وفقاً لآليت:

1 - املنشأة املصنفة يف الفئة )الثانية 2/أ(: ثالثة آالف درهم عن كل عامل وبحد 

أقىص مليون ونصف.

ثالثة آالف درهم عن كل عامل  )الثانية 2/ب(:  الفئة  املصنفة يف  املنشأة   -  2

وبحد أقىص ثالثة ماليني درهم.

3 - املنشأة املصنفة يف الفئة )الثانية 2/ج(: ثالثة آالف درهم عن كل عامل وبحد 

أقىص خمسة ماليني درهم.

4-املنشأة املصنفة يف الفئة )الثالثة 3(: ثالثة آالف درهم عن كل عامل وبحد أقىص عرشة 

ماليني درهم.

املادة )6)

القرار،   )5( من هذا  باملادة  عليه  املنصوص  املرصيف،  الضامن  تستثنى من سداد 

الجهات اآلتية:

1 - املنشآت املصنفة يف الفئة )األوىل 1( من هذا القرار.

2 - املرشوعات الصناعية املرخص لها برخصة صناعية صادرة عن وزارة االقتصاد 

والتي لها األولوية يف الحصول عىل املزايا واإلعفاءات مبوجب القانون االتحادي 

رقم )1( لسنة 1979 يف شأن تنظيم شؤون الصناعة.

أو  االتحاد  حكومة  ملكيتها  يف  تساهم  أو  تؤسسها  التي  املؤسسات  أو  الرشكات   -  3

الحكومات املحلية.

األهلية  واملؤسسات  التعاونية  والجمعيات  العام  النفع  ذات  الجمعيات   -  4

الوطنية التي تعمل تحت إرشاف وزارة الشؤون االجتامعية.
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5 - أية منشأة أخرى تنطبق عليها القواعد والضوابط واملعايري التي يقررها وزير 

العمل بالتنسيق مع وزير املالية.

املادة )7)

أن  بالدولة، عىل  العاملة  الضامن املرصيف عن طريق أحد املصارف  يتم تقديم 

يكون ساري املفعول ابتداء من تاريخ إصداره وملدة عام واحد، ويدفع بناء عىل 

طلب وزارة العمل دون أي اعرتاض، ودون الرجوع إىل مقدمه، كام يجدد تلقائياً 

بحيث يبقى سارياً وتحت طلب الوزارة وذلك وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة 

يف هذا الشأن.

وال يجوز للمرصف رد أو تخفيض قيمة الضامن إال مبوجب خطاب رسمي معتمد صادر 

عن الوزارة.

املادة )8)

وأداؤها  منه  مبالغ  أية  استقطاع  أو  املرصيف،  الضامن  تسييل  للوزارة  يجوز  ال 

للعامل إال يف الحاالت اآلتية:

1 - سداد نفقات عودة العامل إىل موطنه أو إىل املكان املتفق عليه مع صاحب العمل.

2 - سداد املبالغ التي يقر صاحب العمل أو من ميثله أمام دائرة العمل املختصة باستحقاق 

العامل لها.

بالوفاء  املتحدة  العربية  اإلمارات  أي من محاكم دولة  - صدور حكم قضايئ من   3

بحقوق العامل.

الالزمة  املبالغ  بسداد  العمل  صاحب  يلتزم  املرصيف،  الضامن  تسييل  حالة  ويف 

الستكامل قيمة الضامن املرصيف املرتتب عليه.
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املادة )9)

يجوز لصاحب العمل أن يسرتد الضامن املرصيف أو جزء منه يف الحاالت اآلتية:

1 - إلغاء بطاقة العامل وتسفريه مع تقديم مستند الخصم.

2 - وفاة العامل وتقديم املستندات الدالة عىل ذلك مع تقديم مستند الخصم.

3 - عند املوافقة عىل انتقال العامل إىل صاحب عمل آخر.

4 - أية حالة من الحاالت األخرى التي يقدم فيها صاحب العمل مستند الخصم.

املادة )0))

ُيصدر وزير العمل القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القرار.

املادة ))))

ُيلغى قرار مجلس الوزراء رقم )19( لسنة 2005 يف شأن نظام الرسوم والضامن 

املرصيف، وذلك باستثناء ما ورد به بشأن رسوم الرتخيص لدور الحضانة.

املادة )2))

ُينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية، وتطبق أحكامه عىل النحو التايل:

1 - بالنسبة ملنشآت قوارب صيد املواطنني بعد شهر من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية.

2 - بالنسبة لباقي املنشآت بعد ثالثة أشهر من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية.

حممد بن ر��سد �آل مكتوم

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سدر عنا:بتاريخ: 1 رم�سان 1431 هـ

�ملو�فق: 11 �أغ�سط�س 2010م
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38 - قرار جمل�س الوزراء رقم )27) ل�سنة 0)20

يف �شاأن الر�شوم والغرامات املقررة على اخلدمات التي 

تقدمها وزارة العمل

مجلس الوزراء،

بعد االطالع عىل الدستور، 

الوزارات  اختصاصات  بشأن  1972م  لسنة   )1( رقم  االتحادي  القانون  وعىل 

وصالحيات الوزراء، والقوانني املعدلة له،

العمل،  تنظيم عالقات  لسنة 1980، يف شأن   )8( رقم  االتحادي  القانون  وعىل 

والقوانني املعدلة له،

وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )19( لسنة 2005 يف شأن نظام الرسوم والضامن 

املرصيف،

وبناًء عىل ما عرضه وزير العمل، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

املادة )))

عىل  اإلمارايت  بالدرهم  أدناه،  الجداول  يف  الواردة  الرسوم،  ُتفرض 

القرار املقدمة من وزارة العمل، وذلك عىل  الخدمات املوضحة بهذا 

النحو التايل:
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أواًل: رسوم خدمات تسجيل املنشآت

الرسم 

املوحد

الفئات

نوع الخدمة م
الثالثة 

(3(

الثانية

(2(

األوىل 

(((

)ج) )ب) )أ)

2000 - - - - - فتح سجل منشآة 1

250 - - - - - إصدار بطاقة توقيع إلكرتوين 2

2000 - - - - -
 إصدار بطاقة مندوب )غري

مواطن( ملدة سنتني
3

200 - - - - -
 إصدار بطاقة مندوب كبدل

فاقد أو بدل تالف
4

ثانياً: رسوم خدمات تصاريح العمل )من الداخل)

الرسم

املوحد

الفئات

نوع الخدمة م
 الثالثة
(3(

الثانية )2)
 األوىل
(((

)ج) )ب) )أ)

200 - - - - -
 طلب ترصيح عمل ملن هم عىل

إقامة ذويهم
1

- 5000 2000 1500 600 300
 ترصيح عمل ملن هم عىل إقامة
 ذويهم متضمناً بطاقة العمل

وملدة سنتني
2

100 - - - - - طلب ترصيح عمل لحدث 3

500 - - - - - ترصيح عمل لحدث ملدة سنة 4
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الرسم

املوحد

الفئات

نوع الخدمة م
 الثالثة
(3(

الثانية )2)
 األوىل
(((

)ج) )ب) )أ)

100 - - - - - طلب ترصيح عمل مؤقت 5

500 - - - - -
 ترصيح عمل مؤقت متضمناً

بطاقة عمل ملدة 6 أشهر
6

100 - - - - - طلب ترصيح عمل لبعض الوقت 7

500 - - - - -
 ترصيح عمل لبعض الوقت

متضمناً بطاقة العمل ملدة سنة
8

ثالثاً: رسوم خدمات تصاريح العمل من الخارج

الرسم

املوحد

الفئات

نوع الخدمة م
 الثالثة
(3(

الثانية )2)
 األوىل
(((

)ج) )ب) )أ)

200 - - - - - طلب ترصيح عمل )عن كل عامل( 1

- 5000 2000 1500 600 300
 ترصيح عمل )استقدام واستخدام
 عامل من الخارج متضمناً بطاقة

عمل وملدة سنتني(
2

5000 - - - - -

 ترصيح عمل )استقدام
 واستخدام عامل من الخارج

 ملن تجاوز سن 65 عاماً متضمناً
بطاقة عمل وملدة سنتني(

3

500 - - - - -
 متديد ترصيح عمل من الخارج
عن كل 10 أيام أو جزء منها

4

200 - - - - - تعديل ترصيح عمل 5
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رابعاً: رسوم خدمات تصاريح املهمة )من الخارج)

الرسم املوحد لكل فئات التصنيف نوع الخدمة م

100 طلب ترصيح مهمة عمل 1

500 ترصيح مهمة عمل متضمناً بطاقة عمل 2

خامساً: رسوم خدمات بطاقات وعقود العمل

الرسم

املوحد

الفئات

نوع الخدمة م
 الثالثة
(3(

الثانية )2)
 األوىل
(((

)ج) )ب) )أ)

- 5000 2000 1500 600 300 تجديد بطاقة عمل ملدة سنتني 1

5000 - - - - -
 تجديد بطاقة عمل ملن تجاوز

سن 65 ملدة سنتني
2

500 - - - - - تجديد بطاقة مهمة عمل 3

200 - - - - -
 إصدار بطاقة عمل بدل فاقد أو

بدل تألف
4

200 - - - - - تعديل بيانات بطاقة عمل 5

200 - - - - - تعديل بيانات عقد عمل 6
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سادساً: رسوم خدمات انتقال العاملة من منشأة إىل أخرى

الرسم

املوحد

الفئات

نوع الخدمة م
 الثالثة
)3(

الثانية )2(
 األوىل
)1(

)ج( )ب( )أ(

200 - - - - -
 طلب ترصيح انتقال عامل من

منشأة إىل أخرى
1

- 5000 2000 1500 600 300
 ترصيح انتقال واستخدام عامل
متضمناً بطاقة العمل سنتني

2

5000 - - - - -

 ترصيح عمل )انتقال واستخدام
 عامل ملن تجاوز سن 65 عاماً
 متضمناً بطاقة  العمل وملدة

سنتني(

3

500 - - - - -
 متديد ترصيح عمل من الخارج
عن كل 10 أيام أو جزء منها

4

سابعاً: رسوم مكاتب استقدام العاملة

الرسم املوحد لكل فئات التصنيف نوع الخدمة م

10000 رسم إصدار ترخيص مكتب استقدام عاملة 1

5000 الرسم السنوي لتجديد ترخيص مكتب استقدام عاملة 2
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ثامناً: الغرامات اإلدارية

قيمة الغرامة لكل فئات التصنيف وصف املخالفة م

1000 عن كل شهر تأخري أو جزء منه  تأخري إصدار بطاقة عمل أو تجديدها بعد
 ميض 60 يوماً من تاريخ الدخول أو تاريخ

انتهاء صالحية البطاقة.

1

100 عن كل يوم تأخري  تأخري إصدار بطاقة مهمة عمل بعد ميض
30 يوماً من تاريخ الدخول.

2

100 عن كل يوم تأخري  عدم تجديد بطاقة مهمة بعد 7 أيام من
تاريخ االنتهاء

3

5000 عن كل شهر تأخري أو جزء منه عدم تجديد ترخيص مكتب استقدام عاملة. 4

 من 5000 إىل 20000 طبقاً لتصنيف املخالفات
التي يقررها وزير العمل

 تسوية مخالفات قانون تنظيم عالقات
العمل والقرارات املنفذة له.

5

املادة )2)

ُتعفى املنشأة من سداد الرسوم الواردة يف هذا القرار املستحقة عىل تعيني عامل 

مواطن لديها.

املادة )3)

1- تتم تسوية رسوم التأخري التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم )19( لسنة 

2005 املشار إليه، وكذلك رسوم التأخري الواردة يف القرار الصادر من وزير العمل 

رقم )771( لسنة 2007، وبحد أقىص )5000( درهم عن كل عامل، وذلك بالنسبة 

لجميع مدد املخالفات السابقة عىل العمل بهذا القرار.

2- يجوز لوزير العمل بالتنسيق مع وزير املالية وضع القواعد والضوابط واملعايري 

التي وفقاً لها يتم النزول عن الحد األقىص املقررة يف البند )1( من هذه املادة، 

أو اإلعفاء منها كلية.
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املادة )4)

البند  الواردة يف  الغرامات اإلدارية  العمل اإلعفاء من كل أو بعض  يتوىل وزير 

للقواعد  يحددها ووفقاً  التي  الحاالت  القرار، يف  )1( من هذا  املادة  من  ثامناً 

والرشوط واملعايري التي يقررها بالتنسيق مع وزير املالية.

املادة )5)

ُيلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه، كام ُيلغى قرار مجلس 

الوزراء رقم )19( لسنة 2005 املشار إليه، وذلك باستثناء ما ورد به بشأن رسوم 

الرتخيص لدور الحضانة.

املادة )6)

ُينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية، وتطبق أحكامه عىل النحو التايل:-

1- بالنسبة ملنشآت قوارب صيد املواطنني بعد شهر من تاريخ نرشه يف الجريدة 

الرسمية.

2- بالنسبة لباقي املنشآت بعد ثالثة أشهر من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية.

حممد بن ر��سد �آل مكتوم

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سدر عنا

بتاريخ: 1 رم�سان 1431 هـ

�ملو�فق: 11 �أغ�سط�س 2010م
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39 - قرار وزاري رقم )86))) ل�سنة 0)20 

يف �شاأن �شوابط و�شروط منح ت�شريح عمل جديد للعامل

بعد انتهاء عالقة العمل لالنتقال اإىل من�شاأة اأخرى

وزير العمل:

- بعد االطالع عىل القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972، وتعديالته، يف شأن 

اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء.

- وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980، وتعديالته، يف شأن تنظيم عالقات 

العمل.

العمل  تصاريح  شأن  يف   2010 لسنة   )25( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  وعىل   -

الداخلية املعمول بها يف وزارة العمل.

الالئحة  شأن  يف   2005 لسنة   )826( برقم  الصادر  العمل  وزير  قرار  وعىل   -

التنفيذية لنقل الكفالة.

- وعىل القرار الوزاري رقم )707( لسنة 2006 يف شأن قواعد وإجراءات مزاولة 

العمل يف الدولة لغري املواطنني.

- وعىل القرار الوزاري رقم )724( لسنة 2006 يف شأن إلغاء الكفالة اإلداري.

قرر:

املادة )))

يجوز للوزارة منح ترصيح عمل جديد للعامل بعد انتهاء عالقة عمله مع صاحب 

من  أشهر  الستة  مدة  التقيد مبيض  دون  أخرى  إىل  منشأة  من  لالنتقال  العمل 

تاريخ إلغاء بطاقة  العمل واملنصوص عليها يف قرار وزير العمل الصادر برقم 

)826( لسنة 2005، وفقاً للقواعد املنصوص عليها يف هذا القرار.
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املادة )2)

توافر  القرار،  هذا  من   )1( املادة  يف  إليه  املشار  العمل،  ترصيح  ملنح  يجب، 

الرشطني اآلتيني:

1 - انتهاء عالقة العمل بني العامل وصاحب العمل باالتفاق.

2 - أن يكون العامل قد أمىض سنتني عىل األقل لدى صاحب العمل.

املادة )3)

للوزارة منح  القرار، يجوز  )2( من هذا  املادة  )1( من  البند رقم  استثناء من حكم 

ترصيح العمل دون اشرتاط موافقة صاحب العمل عىل إنهاء العالقة يف الحاالت اآلتية:

)عىل سبيل  اتفاقاً  أو  قانوناً  املقررة  بالتزاماته  العمل  إخالل صاحب  - حالة   1

املثال ال الحرص: حالة عدم سداد األجور ملدة تزيد عىل ستني يوماً(.

2 - الحالة التي ال يكون فيها العامل سبباً يف إنهاء العالقة مثل:

بسبب  لديها  يعمل  التي  املنشأة  عىل  العامل  من  املرفوعة  الشكوى  حالة  أ/ 

عدم إلحاقه بالعمل إلغالق تلك املنشأة، وُيشرتط يف هذه الحالة وجود تقرير 

من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة املنشأة لنشاطها ملدة تزيد عىل 

شهرين، عىل أن يكون العامل قد راجع الوزارة خالل هذه املدة.

ب/ حالة الشكوى العاملية املحالة من الوزارة للمحكمة، ويشرتط يف هذه الحالة 

صدور حكم نهايئ لصالح العامل متضمناً أحقيته يف رواتب شهرين عىل األقل، أو 

التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد املحدد قبل نهايته أو أية حقوق 

ترك  يفيد  ما  الحكم  يتضمن  أال  عىل  للعامل  العمل  صاحب  يعطها  مل  أخرى 

العامل للعمل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون، أو حرمانه من مكافأة 

نهاية الخدمة.
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ج/ حالة قيام صاحب العمل من تلقاء نفسه بإنهاء أو عدم تجديد عالقة العمل 

وبدون تقديم استقالة من العامل.

املادة )4)

استثناء من حكم البند رقم )2( من املادة )2( من هذا القرار، يجوز للوزارة منح 

ترصيح عمل للعامل دون اشرتاط مدة سنتني يف الحاالت اآلتية:

أو  األول،  املهاري  املستوى  الجديد يف  العامل بعمله  التحاق  أن يكون  أ/ حالة 

طبقاً  املستويات  هذه  بأحد  االلتحاق  رشوط  استيفاء  بعد  الثالث،  أو  الثاين، 

للقواعد املعمول بها لدى الوزارة، وبرشط أن ال يقل أجره الجديد عن )12( ألف 

درهم يف املستوى املهاري األول، و )7( آالف درهم يف املستوى املهاري الثاين، و 

)5( آالف درهم يف املستوى املهاري الثالث.

ب/ الحالة التي ُيخل فيها صاحب العمل بالتزاماته املقررة قانوناً تجاه العامل أو 

الحالة التي ال يكون فيها العامل سبباً يف إنهاء عالقة العمل، عىل النحو املنصوص 

عليه يف املادة )3( من هذا القرار.

ج/ حالة انتقال العامل إىل منشأة أخرى ميلكها أو يشارك فيها صاحب العمل 

الذي كان يعمل لديه هذا العامل.

املادة )6)

ُيلغى ترصيح العمل املمنوح طبقاً لهذا القرار، والذي تم مبوجبه منح ترصيح 

عمل جديد للعامل، إذا تبني للوزارة عدم صحة البيانات التي ُمنح الترصيح 

بناًء عليها، أو تبني لها عدم استمرار بقاء رشوط وحاالت املنح الواردة يف هذا 

القرار.
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املادة )7)

ُيلغى كل نص أو حكم يخالف ما جاء بهذا القرار.

املادة )8)

ُينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية وُيعمل به اعتباراً من 2011/1/1م

�سقر غبا�س

وزير �لعمل

�سدر عنا يف �أبوظبي

بتاريخ: 2010/11/29م
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40 - قرار وزاري رقم )88))) ل�سنة 0)20  

ب�شاأن �شوابط و�شروط منح ت�شاريح العمل الداخلية

وزير العمل

اختصاصات  بشأن  لسنة 1972   )1( رقم  االتحادي  القانون  االطالع عىل  بعد   -

الوزارات وصالحيات الوزراء، والقوانني املعدلة له،

- وعىل القانون االتحادي رقم )6( لسنة 1973م يف شأن دخول وإقامة األجانب، 

وتعديالته، والئحته التنفيذية،

- وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980 يف شأن تنظيم عالقات العمل، والقوانني 

املعدلة له،

- وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )25( لسنة 2010، يف شأن تصاريح العمل الداخلية،

- وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )27( لسنة 2010 يف شأن الرسوم والغرامات 

املقررة عىل الخدمات التي تقدمها الوزارة،

قرر:

املادة )))

املواطنني إال بعد  املوافقة عىل منح ترصيح عمل داخيل لغري  للوزارة  ال يجوز 

التأكد من أنه ال يوجد من يستطيع أن يشغل الوظيفة املطلوبة من بني املواطنني 

الباحثني عن عمل.

املادة )2)

ال يجوز منح جميع التصاريح الواردة يف هذا القرار إال بعد تقديم ما يفيد:
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أ - أن رخصة املنشأة – مقدمة الطلب – سارية املفعول.

ب - تقيد املنشأة باألحكام الواردة بنموذج العقد الخاص املعتمد من الوزارة يف 

شأن الترصيح املطلوب.

ج - سداد الرسم املقرر لهذا الترصيح.

د-استمرار رسيان اإلقامة للعامل غري املواطن، وإقامة ذويه يف حالة ترصيح العمل عىل 

كفالة ذويه.

هـ - موافقة الجهة التي يعمل لديها طالب الترصيح يف حالة العمل بعض الوقت 

أو العمل املؤقت، إذا كان يعمل يف جهة أخرى.

املادة )3)

أ - مُينح ترصيح العمل املؤقت، والترصيح للعمل بعض الوقت للفئات اآلتية:

1/ العامل املسجلون بالوزارة ولديهم بطاقات عمل سارية املفعول.

2/ األشخاص الذين تتوافر فيهم رشوط منح تصاريح العمل عىل إقامة ذويهم.

3/ الطلبة ممن تزيد أعامرهم عىل 18 سنة.

4/ العاملون يف الحكومة.

ب - ال يجوز منح التصاريح املنصوص عليها يف هذه املادة للعامل غري املواطن 

الذي يجاوز عمره خمسة وستني عاماً.

املادة )4)

يجوز للوزارة املوافقة عىل منح العامل ترصيح عمل مؤقت دون اشرتاط موافقة 

الجهة التي يعمل بها العامل ودون اشرتاط رسيان إقامته وبطاقة عمله إذا ثبت 

أن للعامل قضية عاملية ُمحالة من الوزارة إىل املحكمة.
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املادة )5)

يجوز للوزارة، يف الحاالت التي تقدرها، منح العامل ترصيحاً للعمل بعض الوقت لدى 

أكرث من منشأة.

املادة )6)

مُينح ترصيح عمل ملن هم عىل إقامة ذويهم للفئات اآلتية:

1 - اإلناث من سن 18 سنة.

2 - زوج املواطنة.

3 - أبناء وبنات املواطنات.

املادة )7)

يستحق العامل الذي يعمل بأي نظام من األنظمة املنصوص عليها بهذا القرار 

املستحقات الواردة للعامل طبقاً لقانون تنظيم عالقات العمل، املشار إليه، إذا 

توافرت رشوطها يف هذا العامل ومع مراعاة األجر الذي مُينح له ومدد عمله.

املادة )8)

ملنح  الالزمة  اإلجراءات  العمل  لشؤون  املساعد  الوزارة  وكيل  من  بقرار  يصدر 

تصاريح العمل الداخلية املشار إليها يف هذا القرار.

املادة )9)

عىل كل منشأة ترغب باستخدام عامل وفقاً للتصاريح الواردة يف هذا القرار أن 

تتحمل تكاليف إصدار التصاريح واملوافقة عليها، وال يجوز بأي حال من األحوال 

إلزام العامل بدفع نفقات تشغيله، مبا فيها إصدار التصاريح واملوافقة عليها، أو 

الخصم من أجره مقابل ذلك.
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املادة )0))

وقت  املفعول  سارية  زالت  وما  الوزارة،  منحتها  التي  الداخلية،  العمل  تصاريح  تستمر 

العمل بهذا القرار، لحني انتهاء املدد الواردة فيها، وال يتم تجديدها أو منح تصاريح جديدة 

إال وفقاً ألحكام هذا القرار.

املادة ))))

ال يجوز تجديد التصاريح الداخلية التي متنحها الوزارة وفق أحكام هذا القرار حال انتهاء 

املدد الواردة فيها، ويجب تقديم طلب جديد يف حالة الرغبة يف االستمرار يف العمل بأي 

من أنظمة هذه التصاريح.

املادة )2))

ُيلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

املادة )3))

ُينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية، وُيعمل به اعتباراً من 2011/1/1م

�سقر غبا�س

وزير �لعمل

�سدر عنا يف �أبوظبي

بتاريخ: 2010/11/29
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)4 - قرار وزاري رقم )89))) ل�سنة 0)20   

ب�شاأن �شوابط و�شروط منح ت�شاريح عمل االأحداث

وزير العمل

الوزارات  اختصاصات  بشأن   1972 لسنة   )1( رقم  االتحادي  القانون  وعىل   -

وصالحيات الوزراء، والقوانني املعدلة له،

- وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980 يف شأن تنظيم عالقات العمل، 

والقوانني املعدلة له،

- وعىل املرسوم االتحادي رقم )48( لسنة 2004 يف شأن التصديق عىل اتفاقية 

العمل العربية رقم )18(  لسنة 1996 يف شأن عمل األحداث.

- وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )25( لسنة 2010م يف شأن تصاريح العمل الداخلية،

- وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )27( لسنة 2010 يف شأن الرسوم والغرامات 

املقررة عىل الخدمات التي تقدمها الوزارة،

- وعىل القرار الوزاري رقم )1/5( لسنة 1981 يف شأن تحديد األعامل الخطرة أو 

املرهقة أو املرضة بالصحة التي يحظر تشغيل األحداث فيها،

القرار الوزاري رقم )1188( لسنة 2010 يف شأن ضوابط ورشوط منح  - وعىل 

تصاريح العمل الداخلية،

قرر:

املادة )))

ال يجوز للوزارة املوافقة عىل منح ترصيح عمل لحدث غري مواطن إال بعد التأكد 

املواطنني  بني  من  املطلوبة  الوظيفة  يشغل  أن  يستطيع  من  يوجد  ال  أنه  من 

الباحثني عن عمل.
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املادة )2)

ال يجوز للوزارة املوافقة عىل منح ترصيح عمل لألحداث إال بعد توافر الرشوط اآلتية:

1 - موافقة كتابية ممن له الوالية أو الوصاية عىل الحدث.

الطبية  السلطات  من  الحدث صادرة  بتقدير سن  أو شهادة  ميالد  - شهادة   2

الرسمية املختصة.

3 - شهادة باللياقة الصحية للعمل املطلوب صادرة من السلطات الطبية الرسمية املختصة.

4 - أن يكون للحدث غري املواطن ولذويه إقامة سارية املفعول مثبتة يف جواز السفر.

5 - أن ال يكون العمل املراد تشغيل الحدث فيه ضمن األعامل املحظورة مبوجب 

هذا القرار أو القرارات الصادرة يف هذا الشأن.

6 - أن تكون رخصة املنشأة – مقدمة الطلب – سارية املفعول.

7 - سداد الرسم املقرر لهذا الترصيح.
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املادة )3)

ال يجوز لصاحب العمل تشغيل األحداث يف أحد األعامل اآلتية:

املتعلقة  األعامل  وجميع  واملحاجر  املناجم  يف  األرض  سطح  تحت  العمل   -  1

باستخراج املعادن واألحجار.

2 - العمل يف األفران املعدة لصهر املواد املعدنية أو  تكريرها وإنضاجها.

3 - معامل تكرير البرتول.

4 - العمل أمام األفران باملخابز.

5 - معامل األسمنت.

6 - معامل الثلج والتربيد.

7 - تفضيض املرايا بواسطة الزئبق.

8 - صناعة املفرقعات واألعامل املتعلقة بها.

9 - إذابة الزجاج وإنضاجه.

10 - اللحام باألكسجني واألستيلني وبالكهرباء.

11 - الدهان مبادة الدوكو.

واستخالص  الرصاص  املحتوي عىل  الرماد  اختزان  أو  وتهيئة  معالجة   -  12

الفضة من الرصاص.

13 - صناعة القصدير واملركبات املعدنية املحتوية عىل أكرث من 10% من الرصاص.

األصفر،  الرصاص  أكسيد  أو  الذهبي(  )املرتك  الرصاص  أكسيد  أول  صنع   -  14

وثاين أكسيد الرصاص )السلفون(، وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص الربتقايل، 

وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص.

15 - عمليات املزج والعجن يف صناعة أو إصالح البطاريات الكهربائية.

16 - تنظيف الورش التي تزاول فيها األعامل الواردة بالبنود )12(، )13(، )14(، 
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)15( من هذه املادة.

17 - إدارة أو مراقبة املاكينات املتحركة أو إصالحها أو تنظيفها أثناء إدارتها.

18 - صناعة األسفلت.

19 - صناعة عصري الزيوت بالطرق امليكانيكية.

20 - صناعة السامد أو العمل يف مستودعاته، أو يف معامل الحوامض املعدنية 

والحاصالت الكياموية.

21 - العمل يف املدابغ.

22 - سلخ الحيوانات وتقطيعها وسمطها وإذابة شحمها.

23 - صناعة الكاوتشوك.

24 - العمل يف ملء االسطوانات بالغازات املضغوطة.

25 - شحن وتفريغ البضائع يف األحواض واألرصفة واملوانئ ومخازن االستيداع.

26 - نقل الركاب بطريق الرب أو يف املياه الداخلية.

27 - صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.

28 - عمليات تبييض وصباغة وطبع املنسوجات.

29 - العمل كمضيفني يف املالهي.

30 - العمل يف البارات.

31 - حمل األثقال أو جرها أو دفعها إذا وزنها عىل ما هو مبني بالجدول 

املرفق بهذا القرار.
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املادة )4)

يجب عىل كل صاحب عمل، يرغب يف استخدام حدث، التقيد باألحكام اآلتية:

أ/ أن يحصل، قبل تشغيل الحدث، عىل املستندات التالية، وأن يقوم بحفظ هذه 

املستندات يف ملف الحدث الخاص باملنشأة.

1 - شهادة ميالده أو مستخرج رسمي منها أو شهادة بتقدير سنه مصدقاً عليها 

من السلطات الصحية الرسمية املختصة.

2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل املطلوب مصدقاً عليها من السلطات الصحية 

الرسمية املختصة.

3 - موافقة كتابية ممن له الوالية أو الوصاية عىل الحدث.

ب/ أن يحتفظ يف مكان العمل بسجل خاص باألحداث، يبني فيه اسم الحدث 

وتاريخ  إقامته  ومحل  عليه  الوصاية  أو  الوالية  له  ملن  الكامل  واالسم  وعمره 

استخدامه والعمل الذي ُيستخدم فيه.

الصناعية، ويقصد بكلمة  لياًل يف املرشوعات  ج/ أن ال يقوم بتشغيل األحداث 

الليل مدة ال تقل عن اثنتي عرشة ساعة متتالية تشمل الفرتة من الثامنة مساًء 

حتى السادسة صباحاً.

ست  لألحداث  بالنسبة  الفعلية  العمل  لساعات  األقىص  الحد  يكون  أن  د/ 

ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فرتة أو أكرث للراحة أو لتناول 

أو  الفرتة  هذه  وتحدد  ساعة،  عن  مجموعها  يف  تقل  ال  للصالة  أو  الطعام 

الفرتات بحيث ال يعمل الحدث أكرث من أربع ساعات متوالية، وإذا تخللت 

عمل الحدث فرتة تأهيل أو تدريب ُتحتسب هذه الفرتة من ضمن ساعات 

عملة، ويف جميع األحوال ال يجوز إبقاء الحدث يف مكان العمل أكرث من سبع 

ساعات متصلة.
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هـ/ أن ال ُيكلف الحدث بعمل ساعات إضافية مهام كانت األحوال أو إبقاؤه يف 

محل العمل بعد املواعيد املقررة له أو تشغيله يف أيام الراحة.

و/ أن يلتزم بالتأمني عىل الحدث املواطن يف حالة أن تطلب منه الوزارة ذلك.

ز/ تدريب األحداث العاملني لديه عىل كيفية استخدام وسائل السالمة والصحة 

املهنية، وأن يراقب قيامهم بتطبيقها، ويؤمن استفادتهم من تلك الوسائل.

ح/ إبالغ من له الوالية أو الوصاية عىل الحدث بأي مرض أو غياب أو ترصف 

يقوم به الحدث خالل أوقات العمل يستدعي معرفته به.

ط/ أن تتوافر لديه سجالت أو بيانات تتضمن املعلومات التي تستوجبها طبيعة 

العمل ومصلحة الحدث وعىل األخص:

- أسامء األحداث وأعامرهم وتاريخ التحاقهم بالعمل.

- األعامل املوكلة إليهم وساعات عملهم وفرتات الراحة املخصصة لهم وإجازاتهم املستحقة.

- تاريخ الفحوص الطبية التي تجرى عليهم والشهادات الطبية املبينة لقدرتهم 

ولياقتهم الصحية للعمل.

ي/ أن يضع يف مكانت ظاهر يف موقع العمل األحكام الخاصة بتشغيل األحداث.

لديه  يعملون  الذين  األحداث  بأسامء  بالوزارة  املختصة  الجهة  ُيبلغ  أن  ك/ 

بهم  تتعلق  أخرى  معلومات  وأية  بالعمل  التحاقهم  وتاريخ  وأعامرهم 

وتتطلبها الوزارة.

املادة )5)

يستحق الحدث جميع الحقوق املقررة للعامل يف قانون تنظيم عالقات العمل، 

املشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك يف حالة توافر رشوط استحقاقها 

يف هذا الحدث.
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املادة )6)

يصدر بقرار من وكيل الوزارة املساعد لشؤون العمل دليل اإلجراءات التي تنظم 

إجراءات منح تصاريح عمل األحداث.

املادة )7)

حالياً  بها  واملعمول  الوزارة  عن  الصادرة  األحداث  تشغيل  تصاريح  تظل 

هذا  مبقتىض  إال  جديدة  تصاريح  تصدر  وال  مددها،  انتهاء  لحني  سارية 

القرار.

وال ُتجدد تصاريح عمل األحداث الصادرة وفقاً ألحكام هذا القرار حالة انتهاء 

الحدث،  استمرار عمل  إذا رغبت يف  املنشآت،  فيها، ويجب عىل  الواردة  املدة 

التقدم للحصول عىل ترصيح جديد.

املادة )8)

ُيلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

املادة )9)

ُينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية، وُيعمل به اعتباراً من 2011/1/1م.

�سقر غبا�س

وزير �لعمل

�سدر عنا يف �أبوظبي

بتاريخ: 2010/11/29
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)جدول)
أقىص أوزان لألثقال التي يجوز تكليف األحداث الذين تقلم سنهم عن 7) 

سنة بحملها أو جرها أو دفعها

األثقال التي تدفع 
عىل عجلة واحدة

األثقال التي تدفع 
عىل عجلتني

االثقال التي 
تدفع عىل 

القضبان

األثقال التي يجوز 
حملها السن

إناث ذكور اناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور من 15-17 سنة

ال يجوز تشغيل 
األحداث فيها

ال يجوز تشغيل 
األحداث فيها

150 300 10 15
الوزن  بالكيلو 

جرام
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42 - قرار وزاري رقم )283)) ل�سنة 0)20    

ب�شاأن ترخي�س وتنظيم عمل وكاالت التوظيف اخلا�شة

وزير العمل:

شأن  يف  وتعديالته،   1972 لسنة   )1( رقم  االتحادي  القانون  عىل  االطالع  بعد 

اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء،

وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980، وتعديالته، يف شأن تنظيم عالقات العمل،

وعىل قرار وزير العمل الصادر برقم )233( لسنة 1998، يف شأن قواعد الرتخيص 

للتوسط لالستخدام أو لتوريد العامل غري املواطنني،

قرر:

املادة )))

يكون للكلامت والعبارات التالية، أينام وردت يف هذا القرار، املعاين املبينة قرين 

كل منها ما مل يقض سياق النص بغري ذلك:

دولة اإلمارات العربية املتحدة. الدولة:   

وزارة العمل. الوزارة:   

وزير العمل. الوزير:   

وكالة التوظيف الخاصة: كل شخص طبيعي أو اعتباري صدر له ترخيص مبامرسة 

كل أو بعض األنشطة الواردة يف املادة )2( من هذا القرار.

وكالة التوظيف الخاصة. الوكالة:   

الترصيح املكتوب الصادر من الوزارة وفقاً ألحكام هذا القرار  الرتخيص:  

واألنظمة أو القرارات الصادرة مبوجبه ملامرسة عمل الوكالة.
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كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم أو يرغب باستخدام  صاحب العمل:  

شخصاً أو أكرث مقابل أجر مهام كان نوعه.

كل شخص طبيعي يبحث عن عمل، أو يعمل لدى صاحب عمل. العامل:   

الترشيعات  الدولة مبا ينسجم مع  تشغيل عامل موجود داخل  التوظيف:  

ذات العالقة.

إدخال شخص طبيعي إىل الدولة لغايات توظيفه وفقاً للترشيعات  االستقدام:  

املعمول بها.

املادة )2)

ُتعد مزاولة ألعامل الوكالة مامرسة أو بعض األنشطة اآلتية:

العقد  عىل رشوط  عنهام  والتفاوض  ميثلهام،  من  أو  العمل  طريف  بني  التوسط 

واالستخدام سواء أدى هذا إىل نشوء عالقة عمل أو غري ذلك، ودون أن تصبح 

الوكالة طرفاً يف عالقة العمل التي قد تنشأ نتيجة هذا التوسط، ويدخل ضمن 

هذا النشاط جمع وحفظ  قاعدة معلومات أو بيانات خاصة بالعامل أو حول 

فرص العمل املتاحة وطلبات االستخدام وأية معلومات متعلقة بذلك لوضعها 

تحت ترصف صاحب مصلحة فيها.

ثالث  لطرف  إتاحته  بقصد  العامل  باستخدام  ويكون  املؤقت«  »التوظيف 

)املستخدم( سواء كان هذا الطرف الثالث شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً، لتنفيذ 

الوكالة يف هذه  وتصبح  املستخدم،  هذا  وإدارة  إرشاف  تحت  ما  أو خدمة  عمل 

املعني. ويستوي، يف  العامل  مبارشة مع  تربطه عالقة عمل  الحالة صاحب عمل 

العامل  يكون  أن  املادة،  هذه  من  )أ، ب(  البندين  يف  عليهام  املنصوص  الحالتني 

مستقدماً من خارج الدولة، أو أن يكون موجوداً أصاًل داخل الدولة.
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املادة )3)

أ/ ُيحظر مامرسة أي عمل من أعامل الوكالة، املنصوص عليها يف املادة )2( من 

بذلك  ومكتوب  ترخيص رصيح  عىل  الوزارة  من  الحصول  بعد  إال  القرار،  هذا 

العمل تحديداً، ووفقاً ألحكام هذا القرار واألنظمة والتعليامت الصادرة مبوجبه.

ب/ يجوز أن يحصل الشخص عىل ترخيصني مستقلني مبامرسة النشاطني الواردين 

يف البندين )أ، ب( من املادة )2( من هذا القرار طاملا توافرت له رشوط مامرسة 

كل منهام عىل انفراد.

املادة )4)

يتعني توافر الرشوط التالية يف كل من يتقدم للحصول عىل ترخيص له مبامرسة 

أي عمل من أعامل الوكالة:

أ - أن يكون كامل األهلية، إمارايت الجنسية إذا كان شخصاً طبيعياً، وأن يكون 

كل رشيك إمارايت الجنسية يف الرشكة التي تتقدم للحصول عىل هذا الرتخيص.

ب - أن ال يكون الشخص الطبيعي، أو أي من الرشكاء يف الشخص االعتباري، قد ُحكم 

الجرائم  أو  بالبرش،  االتجار  جرائم  من  أو  األمانة  أو  بالرشف  مخلة  جرمية  يف  عليه 

املنصوص عليها يف قانون تنظيم عالقات العمل أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ما مل 

يكن قد رد إليه اعتباره إذا كان الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو بعد ميض سنة 

من تاريخ الحكم إذا كان الحكم صادراً بالغرامة.

ج - أن يقدم للوزارة ضامناً بنكياً ال تقل قيمته، يف جميع أوقات رسيان الرتخيص، عن 

ثالمثائة ألف درهم يف حالة مامرسة عمل من أعامل التوسط، وال تقل عن مليون درهم 

يف حالة مامرسة أعامل التوظيف املؤقت. ويجب أن يتجدد هذا الضامن تلقائياً.

أية  لسداد  املادة  املقرر يف هذه  الضامن  بعض  أو  كل  بتخصيص  القيام  وللوزارة 
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مبالغ تكون مستحقة عىل الوكالة نتيجة عدم قيامها بتنفيذ االلتزامات املرتتبة عليها 

مبوجب أحكام هذا النظام وعدم التقيد بالتعليامت والقرارات الصادرة مبوجبه.

د - أن يكون له مقر واضح العنوان مخصص ملزاولة أعامل الوكالة دون غريها، 

وأن يكون هذا املقر مرخصاً لهذه الغاية حسب املعايري التي تحددها التعليامت 

عمل  مامرسة  يجوز  وال  القرار،  هذا  عىل  بناء  الصادرة  التنفيذية  واإلجراءات 

الوكالة إال من خالل املقر املحدد.

أو  إضافة  من  الرشكاء  يف  تغيري  أي  إجراء  بعدم  مكتوباً  تعهداً  يقدم  أن   - هـ 

انسحاب إال بعد املوافقة املكتوبة من الوزارة.

و - أن تستخدم الوكالة من اإلداريني واملرشفني العدد الكايف، وأن يكون لديهم 

الخربة املناسبة يف مجال عملهم.

ز - أن يكون مدير الوكالة، وكذلك امُلخول بالتوقيع عن األمور القانونية، إمارايت 

الجنسية، حاصاًل عىل مؤهل جامعي، ولديه خربة مناسبة يف القيام بهذا العمل.

عىل  املبدئية  املوافقة  فور  قانوناً  منه  املطلوبة  الرسوم  بسداد  يقوم  أن   - ح 

الرتخيص له بالنشاط املطلوب.

ط-أن ال يكون مالكاً أو رشيكاً يف منشأة تكرر منها عدم سداد أجور العامل وفقاً للرشوط 

والضوابط املقررة يف الوزارة، أو ثبت أن لديه منشآت وهمية، أو ارتكب مخالفة جوهرية 

لرشوط السكن املقررة.

ي - أن يقدم تعهداً مكتوباً، يف حالة طلب الرتخيص مبامرسة نشاط وكالة التوظيف 

املؤقت، باآليت:

عىل  بالدولة  السارية  األنظمة  تفرضها  التي  االلتزامات  جميع  بتنفيذ  القيام   -  1

صاحب العمل )مثل سداد األجور والسكن... إلخ( وبسداد مبلغ ألفي درهم كتأمني 

عن كل عامل يستقدمه، إضافة ملا نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم )27( لسنة 
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2010 يف شأن الرسوم والغرامات املقررة عىل الخدمات التي تقدمها وزارة العمل.

2 - أن ال يقل عدد العامل الكيل الذين يقوم بتوظيفهم لدى الغري يف أي وقت عن 

عرشين عاماًل، وبأن ال يتجاوز يف تشغيلهم لدى املستخدم املدد التي تحددها 

الوزارة لهذه الغاية.

املادة، ومبا  الواردة يف هذه  الرشوط  الرتخيص من بعض  إعفاء طالب  وللوزير 

ال يخل بضامن حقوق العامل، وذلك إذا كانت الوكالة متارس معظم عملها يف 

تشغيل املواطنني.

املادة )5)

أ/ للوزارة سحب ترخيص الوكالة، أو وقفها مؤقتاً عن العمل ملدة ال تزيد عىل 

سنة، وذلك عند تحقق إحدى الحاالت اآلتية:

له  بناء عليها صدر  التي  الرشوط  الرتخيص أي رشط من  إذا فقد صاحب   -  1

الرتخيص مبوجب هذا القرار.

2 - إذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات املقدمة لغايات الرتخيص.

والتعليامت  األنظمة  أو  القرار،  هذا  ألحكام  مخالفة  الوكالة  ارتكبت  إذا   -  3

الصادرة مبوجبه، أو الترشيعات ذات العالقة.

4 - إذا ارتكبت الوكالة أي عمل ينطوي عىل شكل من أشكال العمل الجربي أو 

االتجار بالبرش.

5 - إذا مل يتم تجديد الرتخيص وفقاً ملا تتضمنه التعليامت الخاصة بذلك.

ب/ يصدر قرار السحب من الوزير، وباستثناء الحاالت الواردة يف البند )4( من 

هذه املادة ال يتم السحب إال بعد إنذار الوكالة لتصويب الوضع املخالف خالل 

املدة التي يتم تحديدها لها.
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املادة )6)

ُيحظر عىل الوكالة:

أ - أن تشغل أو تستقدم أي عامل يندرج تحت فئة األطفال غري املسموح لهم 

بالعمل طبقاً للترشيعات السارية بالدولة.

ب - أن تحصل، بشكل مبارش أو غري مبارش، من العامل بذاته أو بالواسطة، عىل أية 

مبالغ أو أموال أو حقوق أو مكتسبات تحت مسمى عمولة أو رسوم أو غريها وألي 

سبب كان، وبأية طريقة كانت. وللوزارة إلزام  الوكالة بتقديم تعهد بذلك مع التزامها 

بأن ترد للعامل ما قد يكون قد دفعه إىل أية جهة أو شخص داخل الدولة أو خارجها 

تعاملت معه الوكالة يف هذا الشأن.

ج - أن تقوم مبامرسة عملها لخدمة أي صاحب عمل لغايات تزويده بالعاملة أو 

استبدال العامل املستخدمني من قبله بعامل آخرين يف الوقت الذي يواجه فيه 

صاحب العمل منازعات عاملية جامعية، أو كان قد صدر قرار بوقف منشأته.

د - أن تتعامل مع أي شخص أو مع وكالة أخرى سواء داخل الدولة أو خارجها 

لغايات استقدام العاملة أو توظيفها بشكل مؤقت ما مل يكن ذلك الشخص أو 

تلك الوكالة مرخصاً لها مبامرسة ذلك النشاط طبقاً للترشيعات السارية يف الدولة 

املصدرة للعاملة أو يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

هـ - أن تقوم وكالة التوظيف املؤقت بتشغيل عاملها لدى وكالة أخرى أياً ما 

يكون نشاط هذه األخرية.

املادة )7)

يجوز للوكالة فتح فروع لها يف ذات اإلمارة املرخصة لها، أو يف أية إمارة أخرى 

بعد حصولها عىل ترخيص جديد من الوزارة.
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املادة )8)

كام  الخاصة،  نفقتها  عىل  بالده  إىل  العامل  إعادة  مسؤولية  التوسط  وكالة  تتحمل 

تكون مسؤولة عام سببته، بسبب مامرسة نشاطها، للغري من أرضار، مع عدم اإلخالل 

بصالحيات الوزارة يف أن تفرض عىل الوكالة أية إجراءات إدارية معمول بها، إذا ثبت 

توافر حالة من الحاالت اآلتية:

1 - عدم التزام الوكالة برشوط االتفاق املربم مع صاحب العمل.

للقيام  البدنية  لياقته  عدم  أو  املقرر  الطبي  للفحص  العامل  اجتياز  عدم   -  2

بالعمل وفقاً للتقارير الطبية الرسمية.

3 - عدم توافق مؤهالت العامل مع املؤهالت أو مستوى املهارة أو التخصص 

املطلوبة الستخدامه أو املتفق عليه.

4 - عدم قيام العامل بالتوقيع عىل مرشوع العقد الذي يتم اعتامده لدى الوزارة 

قبل استقدامه.

املادة )9)

يتعني عىل الوكالة االلتزام مبا يأيت:

1 - أن تكون العقود التي تربمها مع العامل ومع صاحب العمل ومع املستخدم 

مكتوبة، وتحدد فيها التزامات كل طرف بدقة، ويف حالة إغفال النص عىل أي 

التزام فإن الوكالة تتحمل بهذا االلتزام يف هذه الحالة.

2 - أن تقدم مبا يفيد توقيع العامل عىل مرشوع عقد العمل قبل االرتباط النهايئ 

معه وقبل إلحاقه بالعمل.

الوكالة  بواسطة  تشغيلهم  الذين جرى  بالعامل  االحتفاظ بسجالت خاصة   -  3

ملدة ال تقل عن ثالث سنوات، بحيث تحتوي عىل التفاصيل املتعلقة بكل عامل 
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وأماكن استخدامه وتفاصيل املنشأة املستخدمة واألجر ونسخ العقود وغريها من 

التفصيالت التي تحددها الوزارة.

كافة  أبرمتها متضمنة  التي  االستخدام  بعقود  الوزارة بكشوفات ربع سنوية  تزويد   -  4

واألجر  املستخدمة  املنشأة  وتفاصيل  استخدامه  وأماكن  عامل  بكل  املتعلقة  البيانات 

ونسخ العقود بالشكل املطلوب.

املادة )0))

تلتزم وكالة التوظيف املؤقت باآليت:

- القيام، يف كل األحوال، بتنفيذ جميع االلتزامات املقررة قانوناً عىل أي صاحب 

عمل تجاه العامل إال ما ُيستثنى بنص خاص يف هذا القرار، أو يف القرارات األخرى 

الصادرة من الوزارة، وال يجوز للوكالة، تحت أية صورة من الصور، أن تتقاعس 

املربم  باالتفاق  بالوفاء  املستخدم  قيام  بسبب عدم  االلتزامات  تنفيذ هذه  عن 

معها، وتكون هي املسؤول األول، يف جميع األحوال، عن تنفيذ هذه االلتزامات.

- عدم إبقاء العامل لدى أي مستخدم مبا يتجاوز املدد التي تحددها الوزارة للتشغيل.

- تزويد العامل بنسخة عن رشوط االستخدام املتفق عليها مع املستخدم وبيان 

املهام املطلوب من هذا العامل تنفيذها.

املتفق عليها ومبا ال يتعارض مع  بالعامل طيلة املدة  املنشأة املستخدمة  - تزويد 

ما ورد يف هذا النظام والقرارات الصادرة بناًء عليه، وضمن املستوى املطلوب من 

املؤهالت واملهارات املطلوبة.

املادة ))))

يلتزم املستخدم تجاه العامل باآليت:
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أ - دفع األجر وأية مكتسبات أخرى إىل  العامل، وذلك يف حال تخلف الوكالة عن 

الدفع، وال يخل ذلك بصالحيات الوزارة يف الرجوع عىل الوكالة مبا تقرره من إجراءات 

إدارية وقضائية مقررة.

ب - تأمني كافة ظروف الصحة والسالمة املهنية للعامل وذلك مبا ينسجم مع 

طبيعة العمل ومخاطر الوظائف طبقاً للترشيعات ذات العالقة.

ج - عدم تكليف العامل بأية أعامل أو خدمات تخرج عن اإلطار العام للعمل أو 

الخدمة التي جرى االتفاق بشأنها مع الوكالة.

د - عدم تشغيل العامل لساعات تزيد عىل الساعات املتفق عليها مع الوكالة إال 

وفقاً لألحكام الخاصة بالعمل اإلضايف طبقاً للترشيعات املعمول بها.

بشكل  أداؤها  منه  املطلوب  باملهام  الخاصة  بالتعليامت  العامل  تزويد   - هـ 

مكتوب ضمن إطار العمل العام الذي اتفق عليه مع الوكالة.

و - أن تعرض عىل العامل كشف الدوام الخاص به قبل إرساله إىل الوكالة وأن 

تدون فيه أية تحفظات يبديها العامل حول مضمونها.

ز - إبالغ الوزارة والوكالة فوراً بأي حوادث أو إصابات عمل يتعرض لها العامل.

ح - الوفاء بكافة التزاماته إىل الوكالة طاملا كانت هذه االلتزامات بسبب توريد العاملة.

ط - عدم تشغيل العامل لدى أي طرف آخر إال وفقاً لألنظمة والتعليامت الصادرة 

عن الوزارة.

املادة )2))

تكون مدة الرتخيص للوكالة سنة واحدة تجدد سنوياً يف ضوء استمرار توافر الرشوط 

هذا  ُيعترب  وإال  انتهائه  تاريخ  من  شهر  خالل  تجديده  ويجب  للرتخيص،  املطلوبة 

للشهر، عذراً  التالية  يوماً  الثالثني  الرتخيص خالل  إذا قدم صاحب  إال  الرتخيص الغياً 
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جديد  ترخيص  عىل  الحصول  يتعني  الغياً،  الرتخيص  اعتبار  حالة  ويف  الوزارة،  تقبله 

مستوفياً كافة الرشوط املطلوبة ملعاودة مامرسة النشاط.

املادة )3))

يجوز للوزارة أن تحدد ضوابط لبدل األتعاب الذي ُيسمح للوكالة بأن تتقاضاه 

من أصحاب العمل مقابل الخدمات التي تقدمها.

املادة )4))

عىل جميع الوكاالت، التي سبق الرتخيص لها من الوزارة، توفيق أوضاعها خالل 

الرشوط  مع  يتفق  مبا  القرار  بهذا  العمل  تاريخ  من  أشهر  ستة  أقصاها  مهلة 

والضوابط الواردة به وبالتعليامت الصادرة بناء عليه.

املادة )5))

ُيحدد الوزير الجهة املعنية داخل الوزارة بإصدار األنظمة والتعليامت والنامذج 

الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، واإلجراءات التي يلزم اتباعها إلصدار الرتاخيص 

وملتابعة نشاط الوكالة.

املادة )6))

القرارات  يف  اآلمرة  لألحكام  مخالفة  القرار  هذا  ألحكام  مخالفة  أية  ُتعترب 

الصادرة تنفيذاً لقانون تنظيم عالقات العمل، املشار إليه، وتطبق العقوبات 

الواردة يف هذا القانون فضاًل عن اإلجراءات اإلدارية التي تتخذها الوزارة يف 

هذا الشأن.
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املادة )7))

ُيلغى العمل بالقرار الوزاري رقم )233( لسنة 1998، املشار إليه، وأية قرارات 

وأحكام تخالف أو تتعارض مع هذا القرار.

املادة )8))

ُينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نرشه.

�سقر غبا�س

وزير �لعمل

�سدر عنا يف �أبوظبي

بتاريخ: 2010/12/23
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43 - قرار وزاري رقم )544) ل�سنة ))20  

ب�شاأن تعديل القرار الوزاري رقم )87))) ل�سنة 0)20

ال�شادر يف �شاأن �شوابط ومعايري ت�شنيف املن�شاآت

وزير العمل:

-بعد االطالع عىل القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972، يف شأن اختصاصات 

الوزارات وصالحيات الوزراء، والقوانني املعدلة له.

-وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980، يف شأن تنظيم عالقات العمل، 

والقوانني املعدلة له.

-وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )26( لسنة 2010 يف شأن نظام تصنيف املنشآت 

الخاضعة لقانون تنظيم عالقات العمل والضامنات املرصفية املقررة عليها.

والغرامات  الرسوم  شأن  لسنة 2010 يف   )27( رقم  الوزراء  قرار مجلس  -وعىل 

املقررة عىل الخدمات التي تقدمها وزارة العمل.

-وعىل القرار الصادر من وزير العمل رقم )1187( لسنة 2010، بشأن ضوابط 

ومعايري تصنيف املنشآت.

قرر:

املادة )األوىل)

يستبدل بنص املادة )3( من قرار وزير العمل الصادر برقم )1187( لسنة 2010، 

املشار إليه أعاله، النص اآليت:

بهذا  املرفق  للجدول  مخالفة طبقاً  منشأة  أية  نقاط سوداء عىل  أ-تحسب 

إذا حصلت عىل  أو املستوى األدىن مبارشة  الفئة  املنشأة إىل  القرار، وتنقل 
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مائة نقطة سوداء، وتعاد يف الفئة أو املستوى الذي تستحقه، يف ضوء توافر 

الفئة األدىن  القرار، بعد بقائها ستة أشهر يف  الواردة بهذا  التصنيف  رشوط 

وقيامها بإزالة املخالفة.

املستوى  أو  الفئة  إىل  نقلها  فور  املنشأة  سجل  من  السوداء  النقاط  ب-ُتلغى 

األدىن، نتيجة حصولها عىل هذه النقاط.

ج-إذا مل يرتتب عىل النقاط السوداء التي حصلت عليها املنشأة، نقلها للفئة أو 

املستوى األدىن، ُتلغى هذه النقاط من سجل املنشأة بعد ميض سنة من تاريخ 

ارتكابها آلخر مخالفة.

د- ُيعمل بحكم هذه املادة اعتباراً من 2012/1/1م.

املادة )الثانية)

ُيستبدل بنص املادة )8/ البند ب( من قرار وزير العمل الصادر برقم )1187( 

لسنة 2010 املشار إليه أعاله النص اآليت:

ب – توضع يف الفئة )الثانية مبستوياتها الثالثة: أ، ب، ج( الواردة بهذا القرار، 

املنشآت املصنفة يف 2010/12/31 يف الفئات )أ، ب، ج( طبقاً ملعايري ونسب تعدد 

الوزراء رقم )19( لسنة 2005 امللغى، ويستمر  الواردة بقرار مجلس  الثقافات 

يف   2012/1/1 من  اعتباراً  وضعها  يتم  حيث   2011/12/31 حتى  بذلك  العمل 

الفئة أو املستوى الذي تستحقه طبقاً ملعايري ونسب تعدد الثقافات الواردة بهذا 

القرار.

املادة )الثالثة)

ُيلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
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املادة )الرابعة)

ُينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية، ومع مراعاة ما نصت عليه املادتان )األوىل 

والثانية( منه، يعمل به اعتباراً من تاريخ إصداره.

�سقر غبا�س

وزير �لعمل

�سدر عنا يف �أبوظبي

بتاريخ: 2011/5/29
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النقاط السوداء نوع املخالفة التسلسل

100 نقطة سوداء تشغيل عامل دخل الدولة بطريقة غري مرشوعة )متسلل( 1

100 نقطة سوداء ارتكاب املنشأة جرمية من جرائم االتجار بالبرش 2

100 نقطة سوداء التوطني الصوري 3

100 نقطة سوداء
 إدخال معلومات غري صحيحة يف نظام حامية األجور لغايات التهرب أو

التحايل عىل احكام هذا النظام
4

100 نقطة سوداء
 تشغيل األحداث والنساء يف األعامل الخطرة أو الضارة بالصحة املحددة

مبوجب األنظمة الصادرة يف هذا الشأن
5

100 نقطة سوداء
 غلق املنشأة أو وقف نشاطها أو عدم مزاولة املنشأة لنشاطها دون

تسوية أوضاع املكفولني لديها
6

100 نقطة سوداء عدم سداد أجر 60 يوماً فأكرث املستحقة للعامل 7

100 نقطة سوداء توقيع العامل عىل مستندات صورية تفيد استالم مستحقاتهم 8

100 نقطة سوداء عدم مطابقة السكن متاماً للمعايري املعتمدة يف هذا الشأن 9

100 نقطة سوداء
 تشغيل عامل أو ترك عامل يعمل لدى الغري دون الحصول عىل ترصيح

عمل من الوزارة
10

100 نقطة سوداء
 مزاولة نشاط التوسط لالستخدام أو توريد العامل أو تأجري العامل

)وكاالت التوظيف( دون ترخيص من الوزارة
11

100 نقطة سوداء
  عدم استخدام أو تشغيل أو إلحاق العامل ملزاولة العمل ملدة تزيد عن

شهرين
12

100 نقطة سوداء
 تحميل العامل نفقات رسوم االستقدام واالستخدام املقررة بالوزارة

 والجهات املعنية باالستقدام أو االستقطاعات أو الخصم من أجر العامل
دون سند قانوين

13
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النقاط السوداء نوع املخالفة التسلسل

70 نقطة سوداء عدم التقيد باإلجراءات املقررة لتشغيل املواطنني 14

70 نقطة سوداء
 عدم التجاوب مع استدعاءات الوزارة واملتعلقة بشؤون العمل خالل

املواعيد املحددة من قبل الوزير
15

70 نقطة سوداء
 عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لقيد بالغ الهروب عىل العامل الهارب وفقاً

لإلجراءات الصادرة يف هذا الشأن
16

70 نقطة سوداء تقديم بالغ هروب كيدي أو صوري 17

70 نقطة سوداء مخالفة قرار حظر العمل وقت الظهرية 18

70 نقطة سوداء تقديم مستندات أو بيانات غري صحيحة للوزارة 19

50 نقطة سوداء عدم االشرتاك بنظام حامية األجور 20

50 نقطة سوداء
 عدم االلتزام مبعايري الصحة والسالمة املهنية أو عدم اتباع اإلجراءات

املقررة لدرء خطر يداهم صحة وسالمة العامل
21

50 نقطة سوداء
 عدم إبالغ الوزارة عن إصابات العمل أو املرض املهني أو وفاة  العامل

الناتجة عن ظروف العمل خالل 48 ساعة من لحظة وقوع املخالفة
22

50 نقطة سوداء عدم إزالة مخالفة معايري السكن خالل املواعيد املحددة من قبل الوزارة 23

50 نقطة سوداء
 أية مخالفة لقانون تنظيم عالقات العمل، أو للقرارات الصادرة بناء عليه،

ومل يتضمنها هذا الجدول
24
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الت�شريعات الفرعية املحلية
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44 - قرار املجل�س التنفيذي رقم )3) ل�سنة ))20

ب�شاأن

اللجنة الدائمة ل�شوؤون العمال يف اإمارة دبي

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب رئيس املجلس التنفيذي

بعد اإلطالع عىل القانون رقم )2( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة ديب، 

وعىل قرار املجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2005 بشأن تشكيل اللجنة الدامئة 

لشؤون العامل يف إمارة ديب وتعديالته،

تقرر ما ييل:

املادة )))

تسمى  التنفيذي،  باملجلس  تلحق  دامئة  لجنة  القرار  هذا  مبوجب  تنشأ 

»اللجنة الدامئة لشؤون العامل يف إمارة ديب«، وتشكل عىل النحو التايل:
رئيساً 1 - مدير اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب يف ديب 

نائباً للرئيس 2 - نائب مدير اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب يف ديب  
عضواً 3 - ممثل عن القيادة العامة لرشطة ديب    
عضواً 4 - ممثل عن اإلدارة العامة ألمن الدولة يف دب  
عضواً 5 - رئيس قسم القضايا العاملية مبحاكم ديب   
عضواً 6 - مدير إدارة التفتيش العاميل بوزارة العمل   
عضواً 7 - مدير إدارة حقوق اإلنسان بهيئة تنمية املجتمع يف ديب 
عضواً 8 - ممثل عن بلدية ديب     
عضواً 9 - ممثل عن سلطة املنطقة الحرة يف ميناء جبل عيل  

يشار إليها فيام بعد بـ »اللجنة«
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املادة )2)

تويل اللجنة القيام باملهام والصالحيات التالية:

1 - وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج التفتيش عىل املنشآت املختلفة العاملة 

يف القطاع الخاص يف اإلمارة، للتحقق من استيفائها لالشرتاطات الصحية والبيئية 

والتزامها  العمل  العقود وظروف  العمل من حيث سالمة  والتزامها بترشيعات 

باملعايري املعتمدة لضامن سالمة العاملني فيها وحصول العامل عىل مستحقاتهم 

الوظيفية وغريها.

2 - توجيه ومتابعة الجهات الحكومية املحلية املختصة لدراسة ترشيعات العمل 

املعمول بها يف الدولة، ألجل توفري ظروف العمل املالمئة ورشوطه العادلة مبا يكفل 

االستقرار يف جو العمل وتحسني العالقات اإلنسانية بني العامل وصاحب العمل.

3 - النظر يف شكاوى العامل واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.

يف  املعنية  الحكومية  الجهات  قبل  من  املتخذة  اإلجراءات  ومتابعة  4-توجيه 

اإلمارة بحق املنشآت املخالفة.

العامل  وتعريف  وتثقيف  توعية  إىل  تهدف  التي  الربامج  وتشجيع  رعاية   -  5

وأصحاب العمل بترشيعات العمل وحقوقهم والتزاماتهم.

6 - وضع اآلليات الالزمة لتنفيذ املهام املنوطة بها مبوجب أحكام هذا القرار.

7 - تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل وتحديد مهامها.

املادة )3)

يكون للجنة يف سبيل إنجاز املهام والصالحيات املنوطة بها مبوجب هذا القرار 

القيام مبا ييل:

1 - االستعانة مبن تراه مناسباً من الخرباء واالستشاريني واملختصني ألداء مهامها.



املستوى  املعنية عىل  الجهات  والتشاور مع جميع  االتصال  قنوات  تفعيل   -  2

املحيل واإلقليمي.

3 - إعداد آلية عملها ورفعها للمجلس التنفيذي العتامدها.

املادة )4)

تعقد اللجنة اجتامعاتها بدعوة من رئيسها يف الوقت والزمان اللذين يحددهام.

املادة )5)

أ - يكون للجنة منسق عام يتم تعيينه من قبل رئيسها.

ب - يتوىل املنسق العام املهام والصالحيات التالية:

1 - اإلرشاف عىل الجهاز اإلداري املعاون وتحديد مهام ومسؤوليات هذا الجهاز 

بالتنسيق مع رئيس اللجنة.

مبهامها،  اللجنة  لقيام  الالزمة  والبرشية  املادية  االحتياجات  خطة  اقرتاح   -  2

ورفعها إىل اللجنة إلقرارها ليتم إدراجها ضمن املوازنة التقديرية للجنة.

املادة )6)

اللجنة،  التعاون مع  الحكومية يف اإلمارة تقديم كافة أوجه  الجهات  عىل كافة 

وتوفري كافة البيانات واملعلومات التي تطلبها.

املادة )7)

ترفع اللجنة تقارير دورية إىل املجلس التنفيذي، تتضمن بيان أنشطتها وإنجازاتها 

واملعوقات التي تحول دون قيامها مبهامها- إن وجدت.
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املادة )8)

تقوم دائرة املالية بتوفري املخصصات املالية السنوية الالزمة للجنة، لتمكينها من 

القيام باملهام والصالحيات املنوطة بها مبوجب هذا القرار.

املادة )9)

يلغى قرار املجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2005 املشار إليه، كام يلغى أي نص 

ورد يف أي قرار آخر إىل املدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

املادة )0))

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وُينرش يف الجريدة الرسمية.

حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم

                                                 ويل عهد دبي

                                    رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي

�سدر يف دبي بتاريخ 7 مار�س 2011م

�ملو�فق 2 ربيع �لآخر 1432 هـ

ومت ن�سره يف �جلريدة �لر�سمية بالعدد )353( �ل�سنة )45( 17 جمادى �لأوىل 

1432 هـ - �ملو�فق 21 �أبريل 2011 �س 70
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45 - قرار جمل�س الوزراء رقم )0)) ل�سنة 2)20م

بتعديل بع�س اأحكام قرار جمل�س الوزراء رقم )27) ل�سنة 0)20م

يف �شاأن الر�شوم والغرامات املقررة على اخلدمات

التي تقدمها وزارة العمل  

مجلس الوزراء:

- بعد االطالع عىل الدستور،

الوزارات  القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972، يف شأن اختصاصات  - وعىل 

وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

- وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980، يف شأن تنظيم عالقات العمل، 

والقوانني املعدلة له، 

- وعىل القانون االتحادي رقم )1( لسنة 2011، يف شأن اإليرادات العامة للدولة،

- وعىل قرار مجلس الوزراء رقم )27( لسنة 2010، يف شأن الرسوم والغرامات 

املقررة عىل الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، وتعديالته،

- وبناء عىل ما عرضه وزير املالية وموافقة وزير العمل، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

املادة األوىل 

قرار  من   )1( املادة  يف  الوارد  اإلدارية(«  )الغرامات  »ثامناً  بالجدول  ُيستبدل 

مجلس الوزراء رقم )27( لسنة 2010، يف شأن الرسوم والغرامات املقررة عىل 

الخدمات التي تقدمها وزارة العمل وتعديالته، الجدول التايل:

ثامناً: الغرامات اإلدارية
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قيمة الغرامة لكل فئات التصنيف )بالدرهم)وصف املخالفةالفقرة

1

إصدار أو تجديد بطاقة عمل بعد ميض 60 

يوماً من تاريخ الدخول أو تاريخ انتهاء صالحية 

البطاقة

1000 عن كل شهر تأخري أو جزء منه

2
إصدار بطاقة مهمة عمل بعد ميض 30 يوماً من 

تاريخ الدخول
100 عن كل يوم تأخري

3
تجديد بطاقة مهمة بعد 7 

أيام من تاريخ االنتهاء
100 عن كل يوم تأخري

عرشون ألفاً عن كل عاملالتوطني الصوري4

5

إدخال معلومات غري صحيحة يف نظام حامية 

األجور لغايات التهريب أو التحايل عىل أحكام 

هذا النظام

عرشون ألفاً عن كل حالة

عدم سداد أجر 60 يوماً فأكرث املستحقة للعامل6
خمسة أالف عن كل عامل وبحد أقىص 

خمسني ألفاً يف حالة تعدد العامل

7
توقيع العامل عىل مستندات صورية تفيد استالم 

مستحقاتهم

خسمة آالف عن كل عامل وبحد أقىص 

خمسني ألف يف حالة تعدد العامل

8
عدم مطابقة السكن متاماً للمعايري املعتمدة يف 

هذا الشأن

عرشون ألفاً عن كل حالة أياً كان عدد 

العاملني

9
عدم استخدام أو تشغيل أو إلحاق العامل 

ملزاولة العمل ملدة تزيد عن شهرين
عرشون ألفاً عن كل عامل

10

تحميل العامل نفقات رسوم االستقدام 

واالستخدام املقررة بالوزارة والجهات املعنية 

باالستقدام، أو  االستقطاعات أو الخصم من أجر 

العامل دون سند قانوين

عرشون ألفاً عن الحالة

عرشون ألفاً عن كل حالةعدم التقيد باإلجراءات املقررة لتشغيل املواطنني11

12

عدم التجاوب مع استدعاء الوزارة واملتعلقة 

بشؤون العمل خالل املواعيد املحددة من قبل 

الوزير 

عرشون ألفاً عن كل حالة
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قيمة الغرامة لكل فئات التصنيف )بالدرهم)وصف املخالفةالفقرة

13

عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لقيد بالغ الهروب 

عىل العامل الهارب وفقاً لإلجراءات الصادرة يف 

هذا الشأن

عرشون ألفاً عن كل عامل

عرشون ألفاً عن كل عاملتقديم بالغ هروب كيدي أو صوري14

خمسة عرش ألفاً عن كل حالةمخالفة قرار حظر العمل وقت الظهرية15

عرشون ألفاً عن كل حالةتقديم مستندات أو بيانات غري صحيحة للوزارة16

عرشة آالف عن كل حالةعدم االشرتاك بنظام حامية األجور17

18

عدم االلتزام مبعايري الصحة والسالمة املهنية أو 

عدم اتباع اإلجراءات املقررة لدرء خطر يداهم 

صحة وسالمة العامل

عرشة آالف عن كل حالة

19
عدم إبالغ الوزارة عن إصابات العمل أو املرض 

املهني أو وفاة العامل
عرشة آالف عن كل حالة

20
عدم إزالة مخالفة معايري السكن خالل املواعيد 

املحددة من قبل الوزارة
عرشة آالف عن كل حالة

21

أية حاالت أخرى تتضمن عدم االلتزام بقانون 

تنظيم عالقات العمل، أو القرارات الصادرة بناء 

عليه، ومل يتضمنها هذا الجدول )ويصدر بهذه 

الحاالت قرار من مجلس الوزراء(

تحدد قيمة الغرامة وفقاً لكل حالة عىل حدة

املادة الثانية

الرسوم  الوزراء رقم )27( يف شأن  املادة )6( من قرار مجلس  ُيستبدل بنص 

والغرامات املقررة عىل الخدمات التي تقدمها وزارة العمل وتعديالته، النص 

اآليت:
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املادة )6)

ُينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية، وتطبق أحكامه عىل النحو التايل:

1-بالنسبة ملنشآت قوارب صيد املواطنني اعتباراً من 2011/2/1م.

2-بالنسبة لباقي املنشآت اعتباراً من 2011/1/1م.

3-بالنسبة لثامناً »الغرامات اإلدارية« املشار إليها يف املادة )1( يكون العمل بها 

وفقاً لآليت:

أ/ الفقرات )1،2،3( اعتباراً من 2011/1/1م.

ب/ الفقرات )4 وحتى 21( اعتباراً من 2012/8/1م

املادة الثالثة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه.

املادة الرابعة

ُينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

حممد بن ر��سد �آل مكتوم

رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

�سدر عنا

بتاريخ: 10 جمادي �لآخرة 1433 هـ

�ملو�فق: 1 مايو 2012م
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ال�شدى لال�شت�شارات واخلدمات الإعالمية
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