ألننا -وبإذن الله تعالى# -سننتصر..
و#ال_تشلون_هم المعرفة
فنحن في معهد دبي القضائي حريصون عليكم
ّ
نحن .معكم في هذه الجائحة ..خليك في البيت ،،وإصداراتنا تصل إليك.

قانون تنظيم عالقات العمل

لدولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا ألحدث التعديالت
بالمرسوم بقانون اتحادي رقم  6لسنة 2019

سلسلة التشريعات والقوانين لدولة اإلمارات العربية المتحدة ()11

رمضان 1441هــ  -مايو  2020م

إدارة املعرفة والنرش  -معهد ديب القضايئ.
بطاقة فهرسة أثناء النرش.
قانون تنظيم عالقات العمل لدولة اإلمارات العربية املتحدة وفقا ألحدث التعديالت باملرسوم
بقانون اتحادي رقم  6لسنة  / 2019إعداد معهد ديب القضايئ - .ديب :املعهد.2020 ،
 103ص ؛  21سم( -.سلسلة الترشيعات والقوانني لدولة اإلمارات العربية املتحدة ؛ )11
ردمك .978-9948-16-428-9 :
عالقات العمل  -قوانني وترشيعات  -اإلمارات العربية املتحدة

حقوق النرش © 2020
جميع الحقوق محفوظة ملعهد ديب القضايئ

تقديم:
ميثل الترشيع يف العرص الحديث مكانة مرموقة يف إطار
مصادر القانون .فأغلب املجتمعات املتطورة تعتمد عليه
باعتباره املصدر األصيل العام للقاعدة القانونية ،إذ يلجأ
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.
ونحن يف معهد ديب القضايئ ارتأينا أن تكون لنا بصمة
مؤثرة يف الترشيع وخدمة القانونيني والعدليني كافة يف
الدولة وخارجها فيام يتعلق بالبحث القانوين من خالل
إعداد تلك الترشيعات يف حلة متميزة وعملية يف الوقت
ذاته ،وتعكس رؤية املعهد ورسالته باعتباره مركزاً إقليمياً
للتميز العديل والقانوين.
القاضي الدكتور جمال السميطي

مـديـر عـام المـعهد

3

2

نسخة إلكترونية تصدر عن دار نشر معهد دبي القضائي

قانون تنظيم عالقات العمل وتعديالته

القانون االتحادي رقم ( )8لسنة 1980م
في شأن تنظيم عالقات العمل وتعديالته
الباب األول :تعاريف وأحكام عامة
 -1تعاريف

..........................................................................

........................................................................................................................

 -2أحكام عامة

..................................................................................................................

الباب الثاني :استخدام العمال وتشغيل األحداث والنساء
الفصل األول :استخدام العمال

الفصل الثالث :تشغيل النساء

..........................................................................................

20

............................................

22

....................................................

23

..............................................................................

26

الفصل األول :عقد العمل الفردي

................................................................................

الفصل الثاني :عقد التدريب المهني
الفصل الثالث :السجالت والملفات

...............................................................................

.......................................................................................................

32

.................................................................

35

..................................................................................................

39

الباب الرابع :ساعات العمل واإلجازات
الفصل األول :ساعات العمل

الفصل الثاني :اإلجازات

........................................................................................

الباب الخامس :سالمة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية واالجتماعية
الباب السادس :قواعد التأديب

................................................................................

الباب التاسع :منازعات العمل الجماعية
الباب العاشر :تفتيش العمل

..........................................................................

55
64

68
74
79

...........................................................................................

85

......................................................................................

91

..............................................................................................

93

الباب الثاني عشر :أحكام ختامية
الجدول رقم ( :)1أمراض المهنة

.....................................

.................................................................................................

الباب الحادي عشر :العقوبات

24
30

......................................................................................

الباب الثامن :التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة

14

.......................................................................................

.............................................................................................

الفصل الثاني :مكافأة نهاية الخدمة

10

18

الباب الثالث :عقود العمل والسجالت واألجور

الفصل األول :انتهاء عقد العمل

8

.......................................................................................

الفصل الرابع :أحكام مشتركة لتشغيل األحداث والنساء

الفصل الرابع :األجور

7

15

الفصل الثاني :تشغيل األحداث

الباب السابع :في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة

...............................

54

الجدول رقم ( :)2جدول تقدير تعويضات العجز الدائم

...............................................................

الجدول رقم ( :)3بأحكام توزيع تعويض الوفاة على أفراد عائلة العامل المتوفى

............

97

100

36

44
49

5

4

نسخة إلكترونية تصدر عن دار نشر معهد دبي القضائي

الفهرس

قانون تنظيم عالقات العمل وتعديالته

قانون اتحادي رقم ( )8لسنة 1980م
في شأن تنظيم عالقات العمل
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة،
بعد االطالع عىل أحكام الدستور املؤقت،
وعىل القانون رقم ( )1لسنة  1972يف شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات
الوزراء والقوانني املعدلة له،
(((
وبناء عىل ما عرضه وزير املوارد البرشية والتوطني وموافقة مجلس الوزراء
واملجلس الوطني االتحادي وتصديق املجلس األعىل لالتحاد.
أصدرنا القانون اآليت:

((( تم تغيري مسامه إىل وزير املوارد البرشية والتوطني باملرسوم بقانون اتحادي رقم  6لسنة  - 2019نرش يف الجريدة الرسمية عدد 661
(ملحق - )1بتاريخ .2019/09/29
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نسخة إلكترونية تصدر عن دار نشر معهد دبي القضائي

الفهرس

الباب األول
تعاريف وأحكام عامة

العمل:

 -1تعاريف

هو كل ما يبذل من جهد إنساين  -فكري أو فني أو جسامين  -لقاء أجر سواء كان
ذلك بشكل دائم أو مؤقت.

المادة ()1

يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلامت والعبارات اآلتية املعاين املبينة
قرين كل منها ما مل يقض السياق بغري ذلك.
صاحب العمل:

هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عام ًال 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.
المنشأة:

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.

العمل المؤقت:

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 المستمرة:

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 يومياً 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 يف عقود العمل أو نظام
العمل الداخيل للمنشأة أو جرى العرف أو التعامل مبنحها حتى أصبح عامل
املنشأة يعتربونها جزءاً من األجر ال تربعاً.
((( استبدل تعريف األجر بقانون اتحادي رقم ( )12لسنة 1986م.
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نسخة إلكترونية تصدر عن دار نشر معهد دبي القضائي

الفهرس

قانون تنظيم عالقات العمل وتعديالته

األجر األساسي:

(((

هو األجر الذي ينص عليه عقد العمل يف أثناء رسيانه بني الطرفني وال تدخل
ضمن هذا األجر البدالت أياً كان نوعها.

المادة ()3

إصابة العمل:

هي إصابة العامل بأحد األمراض املهنية املبينة بالجدول امللحق بهذا القانون
أو بأية إصابة أخرى ناشئة عن عمله حصلت له أثناء تأدية ذلك العمل وبسببه
ويعترب يف حكم إصابة العمل كل حادث يقع للعامل خالل فرتة ذهابه إىل عمله
أو عودته منه برشط أن يكون الذهاب واإلياب دون توقف أو تخلف أو انحراف
عن الطريق الطبيعي.
دائرة العمل:

حالة استعامل صاحب العمل لغة أجنبية إىل جانب اللغة العربية يعترب النص
العريب هو النص املعتمد.

هي الفروع التابعة لوزارة املوارد البرشية والتوطني املختصة بشؤون العمل يف
اإلمارات األعضاء يف االتحاد.
(((

 -2أحكام عامة
المادة ()2

اللغة العربية هي اللغة الواجبة يف االستعامل بالنسبة إىل جميع السجالت
والعقود وامللفات والبيانات وغريها مام هو منصوص عليه يف هذا القانون أو
يف أي قرار أو الئحة تصدر تطبيقاً ألحكامه ،كام تكون اللغة العربية واجبة
االستعامل يف التعليامت والتعميامت التي يصدرها صاحب العمل لعامله ويف
((( استبدل تعريف األجر األسايس بقانون اتحادي رقم ( )12لسنة 1986م.
((( تغري مسامها إىل وزارة املوارد البرشية والتوطني باملرسوم بقانون اتحادي رقم  6لسنة  - 2019نرش يف الجريدة الرسمية عدد 661
(ملحق - )1بتاريخ .2019/09/29

(((

ال ترسي أحكام هذا القانون عىل الفئات اآلتية-:
أ  -موظفي ومستخدمي وعامل الحكومة االتحادية والدوائر الحكومية يف
اإلمارات األعضاء يف الدولة وموظفي ومستخدمي وعامل البلديات وغريهم من
املوظفني واملستخدمني 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.
المادة ()4

يكون لجميع املبالغ املستحقة مبقتىض أحكام هذا القانون للعامل أو املستحقني
عنه امتياز عىل جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوىف مبارشة
بعد املرصوفات القضائية واملبالغ املستحقة للخزانة العامة والنفقة الرشعية
املحكوم بها للزوجة واألوالد.
((( استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )12لسنة 1986م.
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نسخة إلكترونية تصدر عن دار نشر معهد دبي القضائي

الفهرس

قانون تنظيم عالقات العمل وتعديالته

المادة ()7

المادة ()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 الرسعة.
وللمحكمة يف حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها أن تحكم عىل رافعها
باملرصوفات كلها أو بعضها.
المادة ()6

(((

مع عدم اإلخالل باألحكام الخاصة مبنازعات العمل الجامعية املنصوص عليها
يف هذا 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 الودية
تعي 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 الستيضاحه فيام ورد باملذكرة املقدّمة 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.
((( استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )12لسنة 1986م.

يقع باطالً كل رشط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً عىل نفاذه ما مل
يكن أكرث فائدة للعامل.
المادة ( )7مكرراً

(((

ُيحظر التمييز بني األشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو
املساس باملساواة يف الحصول عىل الوظيفة واالستمرار فيها والتمتع بحقوقها،
وكام يحظر التمييز بينهم يف األعامل ذات املهام الوظيفية الواحدة.
المادة ()8

يكون حساب املدد واملواعيد املنصوص عليها يف هذا القانون بالتقويم امليالدي
وتعترب السنة امليالدية يف تطبيق أحكام هذا القانون  365يوماً والشهر  30يوماً.
إال إذا نص عقد العمل عىل خالف ذلك.
المادة ( )8مكرراً

(((

يصدر وزير املوارد البرشية والتوطني ،بالتنسيق مع الجهات املعنية يف الدولة ،القرارات
املنظمة لألعامل التي يحظر تشغيل العامل من الجنسني فيها ،وضوابط التشغيل فيها.

((( أضيفت املادة ( )7مكرراً باملرسوم بقانون اتحادي رقم  6لسنة  - 2019نرش يف الجريدة الرسمية عدد ( 661ملحق - )1بتاريخ
2019/08/29
((( أضيفت املادة ( )8مكرراً باملرسوم بقانون اتحادي رقم  6لسنة  - 2019نرش يف الجريدة الرسمية عدد ( 661ملحق - )1بتاريخ
2019/08/29
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نسخة إلكترونية تصدر عن دار نشر معهد دبي القضائي

الفهرس

قانون تنظيم عالقات العمل وتعديالته

الفصل األول
استخدام العمال
المادة ()9

العمل حق ملواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة وال يجوز لغريهم مامرسة
العمل داخل الدولة إال بالرشوط املنصوص عليها يف هذا القانون والقرارات
الصادرة تنفيذاً له.
المادة ()10

الباب الثاني

يف حالة عدم توافر العامل املواطنني تكون األولوية يف استخدام العامل عىل
النحو التايل:
 -1للعامل العرب الذين ينتمون بجنسيتهم إىل إحدى الدول العربية.
 -2للعامل من الجنسيات األخرى.

استخدام العمال
وتشغيل األحداث
والنساء

المادة ()11

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.
ج  -قيد العامل املواطنني املتعطلني والباحثني عن عمل أفضل يف سجل خاص
ويتم القيد بناء عىل طلبهم ومينح الطالب دون مقابل شهادة بحصول هذا القيد
يف يوم تقديم الطلب.
وتعطى شهادة القيد رق ًام مسلس ًال ويكتب اسم الطالب وسنه ومحل إقامته
ومهنته ومؤهالته وخرباته السابقة.
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المادة ()15

المادة ()12

ألصحاب األعامل أن يستخدموا أي متعطل من العامل املواطنني وعليهم يف
هذه الحالة أن يخطروا دائرة العمل كتابة بذلك خالل خمسة عرش يوماً من
تاريخ استخدامه .ويتضمن هذا اإلخطار اسم العامل وسنه وتاريخ تسلمه العمل
واألجر املحدد له ونوع العمل الذي ألحق به ورقم شهادة القيد.
المادة ()13

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 املوارد البرشية والتوطني.
وال متنح هذه الرخصة إال بتوافر الرشوط التالية:
 .أأن يكون العامل من ذوي الكفاية املهنية أو املؤهالت الدراسية التي تحتاج
إليها البالد.
 .بأن يكون العامل قد دخل البالد بطريقة مرشوعة ومستوفياً الرشوط
املنصوص عليها يف نظم اإلقامة املعمول بها يف الدولة.
المادة ()14

ال يجوز لدائرة العمل املوافقة عىل استخدام غري املواطنني إال بعد التأكد من
واقع سجالتها من أنه ال يوجد بني املواطنني املقيدين يف قسم االستخدام عامل
متعطلون قادرون عىل أداء العمل املطلوب.
((( تغري مسامها إىل وزارة املوارد البرشية والتوطني باملرسوم بقانون اتحادي رقم  6لسنة  - 2019نرش يف الجريدة الرسمية عدد 661
(ملحق - )1بتاريخ .2019/09/29

يجوز لوزارة املوارد البرشية والتوطني إلغاء بطاقة العامل املمنوحة لغري املواطن
يف الحاالت اآلتية:
أ -إذا ظل العامل متعط ًال عن العمل مدة تجاوز ثالثة أشهر متوالية.
ب -إذا فقد رشطاً أو أكرث من الرشوط التي منحت البطاقة عىل أساسها.
ج  -إذا تبني لها صالحية أحد العامل املواطنني للحلول محله ،ويف هذه الحالة يستمر
العامل يف عمله إىل نهاية مدة عقده أو بطاقة العمل املمنوحة له أيهام أقرب أج ًال.
المادة ()16

ينشأ بوزارة املوارد البرشية والتوطني قسم خاص باستخدام غري املواطنني ينظم
العمل فيه بقرار من الوزير.
المادة ()17

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 املوارد البرشية والتوطني.
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 يعمل يف املنطقة وقادر عىل التوسط يف تقديم اليد العاملة.
المادة ()18

ال يجوز لوسيط العامل أو مو ّرد 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
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مقابل حصول العامل عىل العمل أو أن يستويف من العامل أية مصاريف إال وفقاً
ملا تقرره أو تصادق عليه وزارة املوارد البرشية والتوطني.
ويعترب العامل املقدمون من قبل وسيط االستخدام أو مو ّرد 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.
المادة ()19

تحدد بقرارات من وزير املوارد البرشية والتوطني القواعد واإلجراءات والنامذج
التي تعتمدها مكاتب االستخدام العامة والخاصة وكيفية التعاون والتنسيق بني
نشاطات مختلف هذه املكاتب والرشوط التي يتم الرتخيص مبوجبها لتأسيس
مكاتب استخدام خاصة أو للعمل كوسيط أو مورد للعامل كام تحدد بقرارات
منه جداول التصنيف املهني التي تعتمد أساساً لعمليات االستخدام.
الفصل الثاني

اآلتية وأن يقوم بحفظها يف ملف الحدث الخاص:
1 .شهادة ميالده أو مستخرج رسمي منها أو شهادة بتقدير سنه صادرة عن
طبيب مختص ومصدق عليها من السلطات الصحية املختصة.
2 .شهادة باللياقة الصحية للعمل املطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها.
3 .موافقة كتابية ممن له الوالية أو الوصاية عىل الحدث.
المادة ()22

يجب عىل صاحب العمل أن يحتفظ يف مكان العمل بشكل خاص باألحداث يبني
فيه اسم الحدث وعمره ،واالسم الكامل ملن له الوالية أو الوصاية عليه ومحل
إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه.
المادة ()23

ال يجوز تشغيل األحداث لي ًال يف املرشوعات الصناعية ،ويقصد بكلمة الليل مدة ال تقل
عن اثنتي عرشة ساعة متتالية تشمل الفرتة من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً.
المادة ()24

تشغيل األحداث

يحظر تشغيل األحداث يف األعامل الخطرة أو املرهقة أو املرضة بالصحة التي يصدر
بتحديدها قرار من وزير املوارد البرشية والتوطني بعد استطالع رأي الجهات املختصة.

المادة ()20

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

المادة ()25

المادة ()21

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

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
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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.
المادة ()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.
الفصل الثالث
تشغيل النساء
المادة ()27

(((

(((

ال يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة املرأة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب حملها،
ويعترب إنهاء الخدمة يف هذه الحالة تعسفياً يف حكم املادة ( )122من هذا القانون.

(((

المادة ()31

ألغيت
المادة ()29

للعاملة أن تحصل عىل إجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة وأربعون يوماً
تشمل الفرتة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها وبرشط أال تقل مدة خدمتها
املستمرة لدى صاحب العمل عن سنة وتكون إجازة الوضع بنصف أجر إذا مل
تكن العاملة قد أمضت املدة املشار إليها.
وللعاملة بعد استنفاذ إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون 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 تع ّينها السلطة الصحية املختصة أو مصدق عليها من هذه السلطة
إنه نتيجة عن الحمل أو الوضع.
وال تحتسب اإلجازة املنصوص عليها يف الفقرتني السابقتني من اإلجازات األخرى.
المادة ( )30مكرراً

ألغيت
المادة ()28

المادة ()30

(((

ألغيت
((( ألغيت املادة ( )27باملرسوم بقانون اتحادي رقم  6لسنة  - 2019نرش يف الجريدة الرسمية عدد ( 661ملحق - )1بتاريخ 2019/08/29
((( ألغيت املادة ( )28باملرسوم بقانون اتحادي رقم  6لسنة  - 2019نرش يف الجريدة الرسمية عدد ( 661ملحق - )1بتاريخ 2019/08/29
((( ألغيت املادة ( )29باملرسوم بقانون اتحادي رقم  6لسنة  - 2019نرش يف الجريدة الرسمية عدد ( 661ملحق - )1بتاريخ 2019/08/29

خالل الثامنية عرش شهراً التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها
فض ًال 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.
((( أضيفت املادة ( )30مكرراً باملرسوم بقانون اتحادي رقم  6لسنة  - 2019نرش يف الجريدة الرسمية عدد ( 661ملحق - )1بتاريخ 2019/08/29
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المادة ()32

متنح املرأة األجر املامثل ألجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.
الفصل الرابع
أحكام مشتركة لتشغيل األحداث والنساء
المادة ()33

لوزير املوارد البرشية والتوطني 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.
المادة ()34

(((

يكون مسئوالً جزائياً عن تنفيذ أحكام الفصل الثاين من هذا الباب كل من-:
أ -أصحاب العمل أو من ميثلونهم.
ب -من له الوالية أو الوصاية عىل الحدث إذا وافق عىل تشغيله خالفاً ألحكام هذا
القانون.
((( استبدلت املادة ( )34باملرسوم بقانون اتحادي رقم  6لسنة  - 2019نرش يف الجريدة الرسمية عدد ( 661ملحق - )1بتاريخ 2019/08/29
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الباب الثالث
عقود العمل
والسجالت واألجور

المادة ()38

الفصل األول
عقد العمل الفردي
المادة ()35

مع مراعاة ما نص عليه يف املادة ( )2يكون عقد العمل مكتوباً من نسختني تسلم
إحداهام للعامل واألخرى لصاحب العمل ،وإذا مل يوجد عقد مكتوب جاز إثبات
كافة رشوطه بجميع طرق اإلثبات القانونية.
المادة ()36

يحدد يف عقد العمل بوجه خاص تاريخ إبرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومحله
ومدته إذا كان محدد املدة ومقدار األجر.
المادة ()37

(((

يجوز تعيني العامل تحت التجربة مدة ال تجاوز ستة أشهر ولصاحب العمل
االستغناء عن خدمات العامل خالل هذه الفرتة دون إنذار ودون مكافأة نهاية
الخدمة ،وال يجوز تعيني العامل تحت التجربة أكرث من مرة واحدة لدى صاحب
عمل واحد ،وإذا اجتاز العامل فرتة التجربة بنجاح واستمر يف العمل وجب
احتساب تلك الفرتة من مدة الخدمة.

يكون عقد العمل ملدة غري محددة أو ملدة محددة ،فإذا حددت مدته وجب أال
تجاوز أربع سنوات ويجوز باتفاق الطرفني تجديد هذا العقد ملدة أخرى مامثلة
أو ملدة أقل مرة واحدة أو أكرث.
ويف حالة تجديد العقد تعترب املدة أو املدد الجديدة امتداداً للمدة األصلية
وتضاف إليها يف احتساب مدة الخدمة اإلجاملية للعامل.
المادة ()39

يعترب عقد العمل غري محدد املدة منذ بدء تكوينه يف أي من الحاالت اآلتية:
1 .إذا كان غري مكتوب.
2 .إذا كان مربماً ملدة غري محددة.
3 .إذا كان مكتوباً ومربماً ملدة محددة ،واستمر الطرفان يف تنفيذه بعد انقضاء
مدته دون اتفاق كتايب بينهام.
4 .إذا كان مربماً ألداء عمل معني غري محدد املدة أو قابل بطبيعته ألن يتجدد
واستمر العقد بعد انتهاء العمل املتفق عليه.
المادة ()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.

((( استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )12لسنة 1986م.
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المادة ()43

المادة ()41

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.
الفصل الثاني

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.
المادة ()44

عقد التدريب المهني
المادة ()42

(((

عقد التدريب املهني هو العقد الذي مبوجبه يلتزم صاحب املنشأة بتهيئة تدريب
مهني كامل يتفق وأصول املهنة إىل شخص آخر أتم الثانية عرشة من عمره عىل
األقل ،ويلتزم بدوره أن يعمل أثناء فرتة التدريب لحساب صاحب العمل وفقاً
للرشوط والزمن الذين يتفق عليهام.
ويجب أن يكون عقد التدريب مكتوباً وإال كان باط ًال ،وأن يكون صاحب
العمل أو من يقوم بالتدريب حائزاً عىل املؤهالت 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.
وتلتزم املنشأة باألنظمة والقرارات واللوائح التي يصدرها وزير املوارد البرشية
والتوطني لتدريب املواطنني ،ولوزير املوارد البرشية والتوطني أو من يفوضه
تحديد املنشآت التي تلتزم بالتدريب املشار إليه أعاله ،ومدة التدريب والتزامات
وحقوق كل من املتدرب واملنشأة.

1 .يحرر عقد التدريب من ثالث نسخ عىل األقل تودع واحدة منها دائرة
العمل املختصة لتسجيلها والتصديق عليها ويحتفظ كل من الطرفني بنسخة
مصدق عليها.
2 .إذا تضمن عقد التدريب املطلوب تسجيله نصاً مخالفاً للقانون أو للوائح
أو القرارات التنفيذية الصادرة تطبيقاً ألحكامه ،فلدائرة العمل املختصة أن
تطلب من املتعاقدين إزالة تلك املخالفة.
3 .إذا مل تبد دائرة العمل املختصة خالل مهلة شهر من إيداع عقد التدريب
لديها أية مالحظات أو اعرتاض ،اعترب العقد مصدقاً عليه حك ًام من تاريخ
إيداعه.
المادة ()45

يجب أن يتضمن عقد التدريب بيانات عن هوية املتعاقدين أو من ميثلهام عىل
حسب األحوال وعن كيفية إجراء التدريب ومدته ومراحله واملهنة موضوع
التدريب.

((( استبدلت املادة ( )42باملرسوم بقانون اتحادي رقم  6لسنة  - 2019نرش يف الجريدة الرسمية عدد ( 661ملحق - )1بتاريخ 2019/08/29
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المادة ()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
يف العقد وأن يعطيه شهادة عند انتهاء كل مرحلة من مراحل التدريب وفقاً
لألحكام املنصوص عليها يف هذا الفصل ،وكذلك شهادة نهائية عند انتهاء مدة
التدريب .وتكون هذه الشهادة قابلة للتصديق من دائرة العمل املختصة وفق
األصول واإلجراءات التي تحدد بقرار من وزير املوارد البرشية والتوطني.
المادة ()47

يجوز أن يتعهد العامل يف عقد التدريب بأن يعمل بعد انتهاء تدريبه لدى
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.
المادة ()48

تحدد يف عقد التدريب األجور املستحقة يف كل مرحلة من مراحله ،ويجب أال
تقل األجور يف املرحلة األخرية عن الحد األدىن املقرر لعمل مامثل وأال يكون
تحديدها بحال من األحوال عىل أساس القطعة أو اإلنتاج.
المادة ()49

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

التقرير الطبي عىل توافر هذه الرشوط يف املرشح للتدريب سواء كانت هذه
الرشوط جسامنية أو نفسية.
المادة ()50

وزير املوارد البرشية والتوطني أن ينظم بقرار منه التدريب يف املهن والحرف
التي تتطلب تدريب العامل فيها ،وأن يحدد مدة التدريب يف هذه املهن
والحرف والربامج النظرية والعملية 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.
المادة ()51

لوزير املوارد البرشية والتوطني أن يقرر إنشاء مراكز للتدريب املهني منفردة أو
بالتعاون مع 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.
المادة ()52

لوزير املوارد البرشية والتوطني أن يلزم املنشآت والرشكات وأصحاب الصناعات
واملهن والحرف التي يحددها بأن تقبل للعمل فيها عدداً معيناً أو نسبة معينة
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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 العملية فيها عدداً
معيناً أو نسبة معينة من طالب املعاهد واملراكز الصناعية واملهنية وذلك وفق
الرشوط واألوضاع واملدد التي يتم االتفاق عليها مع إدارة املنشأة املعنية.
الفصل الثالث
السجالت والملفات
المادة ()53

(((

عىل صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عامل فأكرث مراعاة ما ييل:
1 .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 تغريات والجزاءات التي وقعت عليه واإلصابات
واألمراض املهنية التي أصيب بها وتاريخ انتهاء الخدمة وأسباب ذلك.
2 .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.

((( استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )12لسنة 1986م.

المادة ()54

(((

عىل صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عرش عام ًال 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.
3 .الئحة النظام األسايس للعمل :ويدون فيها عىل وجه الخصوص أوقات
العمل اليومي والعطلة األسبوعية وإجازات األعياد والتدابري واالحتياطات
الرضورية الواجب مراعاتها لتجنب 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
التي يجوز توقيعها عىل العامل املخالفني ورشوط وحاالت توقيعها ،ويشرتط
لنفاذ هذه الالئحة وما يطرأ عليها من تعديالت اعتامدها من دائرة العمل
خالل ثالثني يوماً من تاريخ تقدميها إليها.

((( استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )12لسنة 1986م.
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المادة ()60

الفصل الرابع
األجور
المادة ()55

تؤدى األجور يف أحد أيام العمل ويف مكانه بالعملة الوطنية املتداولة قانوناً.
المادة ()56

العامل املعينون بأجر سنوي أو شهري تؤدى أجورهم مرة عىل األقل يف كل شهر،
وجميع العامل اآلخرين تؤدى أجورهم كل أسبوعني عىل األقل.
المادة ()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.
المادة ()58

ال يجوز إثبات الوفاء للعامل باألجر املستحق لهم أياً كانت قيمته أو طبيعته
إال بالكتابة أو اإلقرار أو اليمني .ويعترب باط ًال كل اتفاق عىل خالف ذلك ولو كان
سابقاً عىل العمل بهذا القانون.
المادة ()59

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

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  %10من 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.
المادة ()61

(((

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
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 ،ولصاحب العمل أن يطلب
((( استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )12لسنة 1986م.
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من املحكمة املختصة عن طريق دائرة العمل املختصة السامح له باقتطاع أكرث
من ذلك إذا كان للعامل مال أو مورد آخر.
المادة ()62

ال يجوز لصاحب العمل أن ينقل عام ًال باألجر الشهري بغري رضاء كتايب منه إىل
سلك عامل املياومة أو العامل الذين يتقاضون أجورهم باألسبوع أو الساعة أو
القطعة.

الباب الرابع

المادة ()63

يحدد مبرسوم اتحادي بناء عىل اقرتاح وزير املوارد البرشية والتوطني 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.
المادة ()64

تصبح الحدود الدنيا لألجور أو تعديالتها نافذة اعتباراً من تاريخ نرش املرسوم
املحدد لها يف الجريدة الرسمية.
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واإلجازات

المادة ()67

الفصل األول

إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكرث من ساعات العمل العادية
اعتربت مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاىض العامل عنه أجراً مساوياً لألجر املقابل
لساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة ال تقل عن  %25من ذلك األجر.

ساعات العمل
المادة ()65

يكون الحد األقىص لساعات العمل العادية للعامل البالغني مثاين ساعات يف اليوم
الواحد أو مثان وأربعني ساعة يف األسبوع ويجوز زيادة ساعات العمل إىل تسع
ساعات يف اليوم يف األعامل التجارية وأعامل الفنادق واملقاصف والحراسة وغريها
من األعامل التي يجوز إضافتها بقرار من وزير املوارد البرشية والتوطني ،كام يجوز
تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة إىل األعامل املرهقة أو الضارة بالصحة وذلك
بقرار من وزير املوارد البرشية والتوطني.
وتخفض ساعات العمل العادية ساعتني خالل شهر رمضان.
وال تحتسب ضمن ساعات العمل الفرتات التي يقضيها العامل يف االنتقال بني
محل مسكنه ومكان العمل.
المادة ()66

تنظم ساعات العمل اليومية بحيث ال يعمل العامل أكرث من خمس ساعات
متتالية دون فرتات للراحة والطعام والصالة ال تقل يف مجموعها عن الساعة وال
تدخل هذه الفرتات يف حساب ساعات العمل.
أما 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.

المادة ()68

إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل وقتاً إضافياً فيام بني الساعة التاسعة
مساء والساعة الرابعة صباحا استحق العامل عن الوقت اإلضايف األجر املقرر بالنسبة
إىل ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة ال تقل عن  %50من ذلك األجر.
المادة ()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.
المادة ()70

يوم الجمعة هو يوم الراحة األسبوعية العادي لجميع العامل فيام عدا عامل
املياومة .فإذا استدعت الظروف تشغيل العامل يف هذا اليوم وجب تعويضه
يوماً آخر للراحة أو أن يدفع له األجر األسايس عن ساعات العمل العادية مضافاً
إليه زيادة  %50عىل األقل من ذلك األجر.
المادة ()71

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

37

36

نسخة إلكترونية تصدر عن دار نشر معهد دبي القضائي

الفهرس

قانون تنظيم عالقات العمل وتعديالته

المادة ()72

ال ترسي أحكام هذا الفصل عىل الفئات اآلتية:
1 .األشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية يف اإلدارة والتوجيه
إذا كان من شأن هذه املناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل
عىل العامل ويصدر قرار من وزير املوارد البرشية والتوطني بتحديد هذه
الفئة.
2 .العامل الذين يشكلون طاقم السفن البحرية والعامل الذين يعملون يف
البحر ويتمتعون برشوط خدمة خاصة بسبب طبيعة عملهم وذلك فيام عدا
عامل املوانئ املشتغلني بالشحن والتفريغ وما يتصل بذلك.
المادة ()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.

الفصل الثاني
اإلجازات
المادة ()74

(((

ألغيت

المادة ()75

مينح العامل خالل كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية ال يجوز أن تقل
عن املدد اآلتية:
أ) يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة أشهر وتقل عن
السنة.
ب) ثالثني يوماً يف كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عىل سنة.
ويف حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة األخرية.
المادة ()76

لصاحب العمل تحديد موعد بدء اإلجازة السنوية وله عند الرضورة تجزئتها إىل
فرتتني عىل األكرث وال يرسي حكم التجزئة عىل اإلجازة املقررة لألحداث.
المادة ()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.
((( ألغيت املادة ( )74مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )11لسنة  2017بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض االختصاصات.
((( استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )12لسنة 1986م.
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المادة ()78

(((

يتقاىض العامل أجره األسايس مضافاً إليه بدل السكن -إن وجد -عن أيام اإلجازة
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.
ويف جميع األحوال ال يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكرث من مرة
واحدة خالل سنتني متتاليتني.

زيادة له يف األجر مقدارها  %50من أجره فإذا مل يعوض عنها بإجازة دفع
صاحب العمل للعامل زيادة يف أجره األسايس مقدارها  %150عن أيام العمل.
المادة ()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.

المادة ()79

للعامل الحق يف الحصول عىل أجره عن أيام اإلجازة السنوية التي مل يحصل
عليها إذا فصل من العمل أو ترك العمل بعد فرتة اإلنذار املقررة قانوناً.
ويحسب هذا البدل عىل أساس األجر الذي كان يتقاضاه العامل وقت
استحقاقه تلك اإلجازة.
المادة ()80

عىل صاحب العمل أن يؤدي للعامل قبل قيامه بإجازته السنوية كامل األجر
املستحق له مضافاً إليه أجر اإلجازة املقررة له طبقاً ألحكام هذا القانون.

المادة ()83

(((

1 .ال يستحق العامل أية إجازة مرضية مدفوعة األجر خالل فرتة التجربة.
2 .إذا أمىض العامل أكرث من ثالثة أشهر بعد انتهاء فرتة التجربة يف خدمة
صاحب العمل املستمرة وأصيب مبرض كان له الحق يف إجازة مرضية ال
تزيد عىل تسعني يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته
وتحسب عىل النحو التايل:
أ  -الخمسة عرش يوماً األوىل بأجر كامل.
ب  -الثالثني يوماً التالية بنصف أجر.
ج  -املدد التي تيل ذلك بدون أجر.

المادة ()81

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
((( استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )12لسنة 1986م.

((( استبدلت الفقرة األوىل بقانون اتحادي رقم ( )12لسنة .1986
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المادة ()88

المادة ()84

ال يستحق األجر خالل اإلجازة املرضية إذا كان املرض قد نشأ مبارشة عن سوء
سلوك العامل مثل تعاطيه املسكرات أو املخدرات.
المادة ()85

يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بعد استنفاذه إجازته املرضية املنصوص
عليها يف املواد ( )84( ،)83( ،)82من هذا القانون إذا مل يتمكن خاللها من العودة
إىل عمله ويف هذه الحالة يتقاىض العامل مكافأته وفقاً ألحكام هذا القانون.
المادة ()86

إذا استقال العامل من الخدمة بسبب املرض قبل نهاية الخمسة واألربعني يوماً
األوىل من اإلجازات املرضية ووافق طبيب الحكومة أو الطبيب الذي يعينه
صاحب العمل عىل سبب االستقالة وجب عىل صاحب العمل أن يؤدي للعامل
املستقيل األجر الذي قد يكون مستحقاً له عن املدة الباقية من الخمسة
واألربعني يوماً األوىل املشار إليها.

(((

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.
المادة ()89

مع مراعاة ما هو منصوص عليه يف هذا القانون يحرم كل عامل ال يعود إىل
مبارشة عمله عقب انتهاء إجازته مبارشة من أجره عن مدة غيابه ابتداء من
اليوم التايل الذي انتهت فيه اإلجازة.
المادة ()90

مع عدم اإلخالل بالحاالت التي يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل بدون
اإلنذار أو املكافأة املنصوص عليها يف هذا القانون ال يجوز لصاحب العمل
أن يفصل العامل أو أن ينذره بالفصل أثناء متتعه بإجازاته املنصوص عليها
يف هذا الفصل.

المادة ()87

مينح العامل طوال مدة خدمته وملرة واحدة إجازة خاصة بدون أجر ألداء فريضة
الحج ال تحسب من إجازاته األخرى وال يجوز أن تزيد عن ثالثني يوماً.

((( استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )12لسنة 1986م.
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المادة ()91

عىل كل صاحب عمل أن يوفر وسائل الوقاية املناسبة لحامية العامل من
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
املوارد البرشية والتوطني 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
تنفيذ تلك التعليامت.

الباب الخامس

المادة ()92

سالمة العمال ووقايتهم
ورعايتهم الصحية
واالجتماعية

عىل كل صاحب عمل أن يعلق يف مكان ظاهر من مكان العمل تعليامت
مفصلة بشأن وسائل منع الحريق وحامية العامل من األخطار التي قد
يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم وذلك باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها
العامل عند االقتضاء.
المادة ()93

عىل كل صاحب عمل أن يعد صندوقاً أو صناديق لإلسعافات الطبية مزودة
باألدوية واألربطة واملطهرات وغريها من وسائل اإلسعاف التي تقررها وزارة
املوارد البرشية والتوطني .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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المادة ()97

المادة ()94

مع عدم اإلخالل بأحكام اللوائح والقرارات التي تصدرها السلطات الحكومية
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.
المادة ()95

عىل صاحب العمل أن يعهد إىل طبيب أو أكرث فحص عامله املعرضني لخطر
اإلصابة بأحد أمراض املهنة املحددة يف الجدول امللحق بهذا القانون فحصاً شام ًال
مرة كل ستة أشهر عىل األكرث بصفة دورية وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص يف
سجالته وكذلك يف ملفات أولئك العامل.
عىل األطباء أن يبلغوا فوراً صاحب العمل ودائرة العمل عن حاالت األمراض
املهنية التي تظهر بني العامل وحاالت الوفاة الناشئة عنها بعد التأكد منها بإجراء
البحوث الطبية والعملية الالزمة وعىل صاحب العمل بدوره أن يبلغ ذلك لدائرة
العمل.
وللطبيب الذي يجري الفحص الدوري أن يطلب إعادة فحص أي عامل تعرض
ملرض مهني بعد مدة أقل من الفرتة الدورية املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من
هذه املادة إذا وجد أن حالته تستدعي ذلك.
المادة ()96

عىل صاحب العمل أن يوفر للعامل وسائل العناية الطبية طبقاً للمستويات التي
يقررها وزير املوارد البرشية والتوطني باالشرتاك مع وزير الصحة.

لوزير املوارد البرشية والتوطني بعد استطالع رأي وزارة الصحة أن يحدد بقرارات
منه التدابري العامة والوقاية الصحية التي تطبق عىل جميع املنشآت 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.
المادة ()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.
المادة ()99

ال يجوز ألصحاب العمل أو لوكالئهم أو ألي شخص له سلطة عىل العامل أن
يدخل أو يسمح بدخول أي نوع من املرشوبات الكحولية إىل أماكن العمل
الستهالكها فيها كام ال يجوز لهم أن يسمحوا بدخول أي شخص يف املنشأة أو
البقاء فيها وهو يف حالة سكر.
المادة ()100

عىل العامل أن يتقيد باألوامر والتعليامت املتعلقة باحتياطات أمن العمل
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
أو إىل إساءة استعامل الوسائل املوضوعة لحامية صحة وسالمة العامل أو إلحاق
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الرضر بهذه الوسائل وإتالفها.
ولصاحب العمل أن يضمن الئحة الجزاءات عقوبات لكل عامل يخالف األحكام
املقررة يف الفقرة السابقة.
المادة ()101

عىل كل صاحب عمل يستخدم عامالً يف مناطق بعيدة عن املدن وال تصل إليها
وسائل املواصالت العادية أن يوفر لهم الخدمات اآلتية:
1 .وسائل االنتقال املناسبة.
2 .السكن املالئم.
3 .املياه الصالحة للرشب.
4 .املواد الغذائية املناسبة.
5 .وسائل اإلسعافات الطبية.
6 .وسائل الرتفيه والنشاط الريايض.
ويحدد وزير املوارد البرشية والتوطني 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.
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المادة ()102

الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل أو من يقوم مقامه توقيعها عىل
عامله هي:
1 .اإلنذار.
2 .الغرامة.
3 .الوقف عن العمل بأجر مخفض ملدة ال تزيد عىل عرشة أيام.
4 .الحرمان من العالوة الدورية أو تأجيلها يف املنشآت التي يوجد بها نظام
ملثل هذه العالوات.
5 .الحرمان من الرتقية يف املنشآت التي يوجد بها نظام للرتقية.
6 .الفصل من الخدمة مع حفظ الحق يف مكافأة نهاية الخدمة.
7 .الفصل من الخدمة مع الحرمان من املكافأة كلها أو بعضها وال يجوز توقيع
هذا الجزاء لغري األسباب املذكورة عىل سبيل الحرص يف املادة ( )120من
هذا القانون.

أيام ،كام ال يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للغرامات املوقعة عليه أكرث من
أجر خمسة أيام يف الشهر الواحد.
المادة ()105

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 املوارد البرشية والتوطني يف هذا الشأن.
المادة ()106

ال يجوز توقيع جزاء الحرمان من العالوة الدورية أكرث من مرة واحدة كل سنة،
كام ال يجوز تأجيل هذه العالوة ألكرث من ستة شهور.
المادة ()107

المادة ()103

تحدد الئحة الجزاءات األحوال التي توقع فيها كل عقوبة من العقوبات التأديبية
املبينة يف املادة السابقة.
ولوزير املوارد البرشية والتوطني أن يصدر بقرار منه الئحة منوذجية للجزاءات
واملكافآت ليسرتشد بها أصحاب العمل يف وضع لوائحهم الخاصة بذلك.
المادة ()104

يجوز أن تكون الغرامة مبلغاً محدداً أو مبلغاً مساوياً ألجر العامل عن مدة
معينة .وال يجوز أن تزيد الغرامة املقررة عن مخالفة واحدة عىل أجر خمسة

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.
المادة ()108

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
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المادة ()112

الذي يصدره وزير املوارد البرشية والتوطني يف هذا الشأن.
المادة ()109

ال يجوز توقيع أية عقوبة تأديبية عىل العامل ألمر ارتكبه خارج مكان العمل ما
مل يكن متص ًال 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 ( )61من هذا القانون.
المادة ()110

(((

يجوز وقف العامل مؤقتاً عن العمل عند اتهامه بارتكاب جرمية عمدية من
جرائم االعتداء عىل النفس أو املال أو الجرائم املاسة بالرشف أو األمانة أو
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 كام ًال عن مدة الوقف إذا كان وقفه عن العمل كيدياً من جانب
صاحب العمل.

ال يجوز توقيع أية عقوبة من العقوبات املنصوص عليها يف املادة ( )102عىل
العامل إال بعد إبالغه كتابة مبا هو منسوب إليه وسامع أقواله وتحقيق دفاعه
وإثبات ذلك يف محرض يودع ملفه الخاص ويؤرش بالعقوبة يف نهاية هذا املحرض.
ويجب إبالغ العامل كتابة مبا وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها وأسباب
توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها يف حالة العودة.
المادة ()111

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.

((( استبدلت الفقرة األوىل من املادة بقانون اتحادي رقم ( )12لسنة 1986م.
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الفصل األول
انتهاء عقد العمل
المادة ()113

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 ضمناًوفق أحكام هذا القانون.
 بنا ًء عىل إرادة أحد الطرفني يف عقود العمل غري املحددة وذلك برشطالتقيد بأحكام هذا القانون املتعلقة باإلنذار ولألسباب املقبولة إلنهاء العقد
دون تعسف.

الباب السابع
في انتهاء عقد العمل
ومكافأة نهاية الخدمة

المادة ()114

ال ينقيض عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما مل يكن موضوع العقد متص ًال
بشخصه ،ولكن العقد ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه كلياً عن أداء عمله
وذلك مبوجب شهادة طبية معتمدة من السلطات الصحية املختصة يف
الدولة.
عىل أنه إذا كان عجز العامل الجزيئ عن القيام بعمله ميكنه من القيام بأعامل
أخرى تتفق وحالته الصحية فعىل صاحب العمل يف حالة وجود مثل هذه
األعامل أن ينقل العامل وبناء عىل طلبه إىل عمل آخر من هذه األعامل وأن
يعطيه األجر الذي يدفعه عادة ملثله وذلك مع عدم اإلخالل مبا قد يكون للعامل
من حقوق وتعويضات مبوجب هذا القانون.
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المادة ()115

المادة ()118

(((

إذا كان عقد العمل محدد املدة وقام صاحب العمل بفسخه لغري األسباب املنصوص
عليها يف املادة ( )120كان 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.
المادة ()116

(((

إذا فسخ العقد من جهة العامل لغري األسباب املنصوص عليها يف املادة ( )121كان
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 العقد يقيض بغري ذلك.
المادة ()117

 - 1يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غري املحدد املدة
لسبب مرشوع يف أي وقت الحق النعقاد العقد بعد إنذار الطرف اآلخر كتابة قبل
انتهائه بثالثني يوماً عىل األقل.
 - 2بالنسبة 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.
((( استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )12لسنة 1986م.
((( استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )12لسنة 1986م.

يظل العقد قامئاً طوال مدة مهلة اإلنذار املشار إليها يف املادة السابقة وينتهي
بانتهائها ويستحق العامل أجره كام ًال 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.
المادة ()119

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 مساوياً ألجر العامل عن مهلة اإلنذار كلها أو الجزء
الناقص منها .ويحسب بدالً اإلنذار عىل أساس آخر أجر كان يقبضه العامل
بالنسبة إىل من يتقاضون أجورهم بالشهر أو األسبوع أو اليوم أو الساعة وعىل
أساس متوسط األجر اليومي املنصوص عليه يف املادة ( )57من هذا القانون
بالنسبة إىل من يتقاضون أجورهم بالقطعة.
المادة ()120

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.
ج  -إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل
برشط أن يبلغ دائرة العمل بالحادث خالل  48ساعة من وقت علمه بوقوعه.
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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 أفىش رساً من أرسار 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.
المادة ()121

المادة ()122

يعترب إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفياً إذا كان سبب اإلنهاء ال
ميت للعمل بصلة وبوجه خاص يعترب اإلنهاء تعسفياً إذا كان إنهاء خدمة العامل
بسبب تقدمه بشكوى جدية إىل الجهات املختصة أو إقامة دعوى عىل صاحب
العمل ثبت صحتها.
المادة ()123

(((

أ  -إذا فصل العامل فص ًال 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 وبعد تحقيق ظروف العمل.
ويشرتط يف جميع األحوال أال يزيد مبلغ التعويض عىل أجر العامل ملدة ثالثة
أشهر تحسب عىل أساس آخر أجر كان يستحقه.
ب  -ال تخل أحكام الفقرة السابقة يف حق العامل يف املكافأة املستحقة له وبدل
اإلنذار املنصوص عليهام يف هذا القانون.
المادة ()124

(((

يجوز للعامل أن يرتك العمل دون إنذار يف إحدى الحالتني اآلتيتني:
أ  -إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل املنصوص عليها يف العقد أو
القانون.
ب  -إذا وقع من صاحب العمل أو من ميثله قانوناً اعتداء عىل العامل.
((( استبدلت الفقرة «ب» بقانون اتحادي رقم ( )12لسنة 1986م.

ال يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل لعدم لياقته صحياً قبل استنفاذه
اإلجازات املستحقة له قانوناً ويقع باط ًال كل اتفاق عىل خالف ذلك ولو كان
االتفاق مربماً قبل العمل بهذا القانون.

((( استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )12لسنة 1986م.
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المادة ()128

المادة ()125

عىل صاحب العمل أن يعطي العامل بناء عىل طلبه ويف نهاية عقده شهادة نهاية
خدمة متنح بغري مقابل يبني فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها
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 وأوراق وأدوات.
المادة ()126

إذا حدث تغيري يف شكل املنشأة أو مركزها القانوين فإن عقود العمل التي
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.
المادة ()127

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
االتفاق مقصوراً من حيث الزمان واملكان ونوع العمل عىل القدر الرضوري
لحامية مصالح العمل املرشوعة.

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.
المادة ()129

إذا أنذر العامل غري املواطن صاحب العمل برغبته يف إنهاء العقد غري املحدد
املدة وانقطع عن العمل قبل نهاية مهلة اإلنذار املقررة قانوناً فال يجوز له
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.
المادة ()130

يستثنى من أحكام املادتني ( )129( ،)128العامل غري املواطن الذي يحصل قبل
التحاقه بعمل آخر عىل موافقة وزير املوارد البرشية والتوطني بناء عىل تنسيب
من صاحب العمل األصيل.
المادة ()131

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 الخدمة ،ومع مراعاة ما نص عليه يف البند السابق إذا مل
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يقم صاحب العمل برتحيل 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 ( )131مكرراً

(((

1 .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.
2 .ويف الحاالت التي يوفر فيها أصحاب العمل السكن للعامل يلتزم العامل
بإخالء السكن يف مدة ال تجاوز ثالثني يوماً من تاريخ انتهاء خدمته.
3 .وال يجوز تأخر العامل يف إخالء السكن بعدها ألي سبب من األسباب برشط
أن يؤدي صاحب العمل إىل العامل ما يأيت:
أ -النفقات املبينة يف البند ( )1من هذه املادة.
ب -مستحقات نهاية الخدمة وأية مستحقات أخرى يلتزم بها صاحب العمل
طبقاً لعقد العمل أو نظام املنشأة أو القانون.
4 .فإذا نازع العامل يف قيمة النفقات واملستحقات املشار إليها وجب عىل
دائرة العمل املختصة تحديد هذه النفقات واملستحقات بصفة مستعجلة
خالل أسبوع من تاريخ إبالغها عىل أن تخطر بها العامل فور تحديدها.
((( أضيفت بقانون اتحادي رقم ( )12لسنة 1986م.

5 .ويبدأ يف هذه الحالة رسيان مدة الثالثني يوماً املشار إليها يف البند ()2
من هذه املادة اعتباراً من تاريخ قيام صاحب العمل بإيداع النفقات
واملستحقات 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 باإلمارة املعنية باتخاذ اإلجراءات
اإلدارية الالزمة لإلخالء.
6 .وال تخل أحكام هذه املادة بحق العامل يف املنازعة فيها أمام املحكمة
املختصة.
مادة ( )131مكرراً ()1

(((

 - 1يلتزم صاحب العمل بأن يقدم إىل دائرة العمل املختصة ضامناً مرصفياً يصدر
بتحديد نوعه ومقداره وإجراءات تقدميه والرشكات واملؤسسات التي يطبق
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( 131مكرراً) من هذا القانون.
 - 2يكون استقطاع أية مبالغ من الضامن املرصيف املشار إليه يف الفقرة ( )1من
هذه املادة بناء عىل حكم قضايئ ،وذلك باستثناء اآليت :
أ) نفقات عودة العامل إىل موطنه أو إىل املكان املتفق عليه مع صاحب العمل.
ب) املبالغ التي يقر صاحب العمل أمام دائرة العمل املختصة باستحقاق العامل لها.
ففي هاتني الحالتني ،يجوز للوزارة استقطاع تلك املستحقات من مبلغ الضامن
املشار إليه يف البند ( )1من هذه املادة وأدائها إىل العامل وفاء للحقوق املقررة.
((( أضيفت املادة ( )131مكرراً ( )1بالقانون االتحادي رقم  14لسنة  - 1999نرش يف الجريدة الرسمية عدد  - 340بتاريخ .1999/10/31
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الفصل الثاني
مكافأة نهاية الخدمة
المادة ()132

(((

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:
 )1أجر واحد وعرشين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس األوىل.
 )2أجر ثالثني يوماً عن كل سنة مام زاد عىل ذلك.
ويشرتط فيام تقدم أال تزيد املكافأة يف مجموعها عىل أجر سنتني.
المادة ()133

يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها يف العمل برشط أن
يكون قد أكمل سنة من الخدمة املستمرة.
المادة ()134

(((

مع عدم اإلخالل مبا تقرره بعض القوانني مبنح معاشات أو مكافآت تقاعد
للعاملني يف بعض املنشآت ،تحسب مكافأة نهاية الخدمة عىل أساس آخر أجر
كان يستحقه العامل بالنسبة إىل من يتقاضون أجورهم بالشهر أو باألسبوع أو
باليوم وعىل أساس متوسط األجر اليومي املنصوص عليه يف املادة ( )57من هذا
((( استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )12لسنة 1986م.
((( استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )15لسنة 1985م.

القانون ملن يتقاضون أجورهم بالقطعة وال يدخل يف األجر الذي يتخذ أساساً
لحساب مكافأة 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.
المادة ()135

لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أية مبالغ تكون مستحقة
له عىل العامل.
المادة ()136

إيفاء للغايات املقصودة من املادة ( )132ال تعترب حاالت االستخدام التي سبقت
تاريخ العمل بهذا القانون بأنها حاالت يستحق عنها العامل مكافأة نهاية الخدمة
إال إذا كان العامل عام ًال مواطناً وذلك مع عدم اإلخالل بالحقوق التي يكون
العامل قد اكتسبها مبوجب قوانني العمل امللغاة أو مبوجب عقد العمل أو أي
اتفاق أو الئحة أو النظام الداخيل للمنشأة.
وتؤدى املكافأة املستحقة للعامل -يف حالة وفاته  -إىل املستحقني عنه.
المادة ()137

إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد غري محدد املدة عمله مبحض اختياره بعد
خدمة مستمرة ال تقل عن سنة وال تجاوز ثالث سنوات استحق ثلث مكافأة
نهاية الخدمة املنصوص عليها يف املادة السابقة.
فإذا زادت مدة خدمته املستمرة عىل ثالث سنوات ومل تجاوز خمس سنوات
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استحق ثلثي املكافأة املذكورة ،فإذا زادت مدة خدمته املستمرة عىل خمس
سنوات استحق املكافأة الكاملة.
المادة ()138

القانوين مبكافأة نهاية الخدمة فللعامل الحصول عىل ما يستحقه يف صندوق
االدخار فض ًال عن املكافأة القانونية.
المادة ()141

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.

إذا وجد يف املنشأة نظام للتقاعد أو التأمني أو نظام مشابه لهام جاز للعامل
املستحق ملعاش التقاعد أن يختار بينه وبني املكافأة املقررة أو ما يستحقه يف
صندوق املعاش أو التأمني أيهام أفضل.

المادة ()139

يحرم العامل من مكافأة الخدمة كلها يف إحدى الحالتني اآلتيتني:
أ -إذا فصل من الخدمة ألحد األسباب املبينة يف املادة ( )120من هذا القانون أو
ترك العمل لتفادي فصله وفق أحكامها.
ب -إذا ترك العمل مختاراً ودون إنذار يف غري الحالتني املنصوص عليهام يف املادة
( )121من هذا القانون وذلك بالنسبة للعقود غري املحددة املدة أو قبل أن
يكمل خمس سنوات من الخدمة املستمرة بالنسبة للعقود املحددة املدة.
المادة ()140

إذا وجد يف منشأة صندوق ادخار للعامل وكان نظام الصندوق يقيض بأن ما
يؤديه صاحب العمل يف الصندوق لحساب العامل إمنا هو مقابل التزامه القانوين
مبكافأة نهاية الخدمة وجب أداء مبلغ االدخار للعامل أو املكافأة املستحقة طبقاً
للقانون أيهام أكرث.
وإذا مل ينص نظام الصندوق عىل أن ما أداه صاحب العمل هو مقابل التزامه
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المادة ()142

إذا أصيب العامل بإصابة عمل أو مبرض مهني مام هو مبني بالجدولني رقمي
( )2( ،)1امللحقني 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.
وتقوم الرشطة فور وصول البالغ بإجراء التحقيق الالزم ويثبت يف املحرض أقوال
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 كان قد وقع
عمداً أو نتيجة لسوء سلوك فاحش من جانب العامل.

الباب الثامن
التعويض عن إصابات
العمل وأمراض المهنة

المادة ()143

عىل الرشطة فور انتهاء التحقيق أن ترسل صورة من املحرض إىل دائرة العمل
وأخرى إىل صاحب العمل ،ولدائرة العمل أن تطلب استكامل التحقيق أو أن
تقوم هي باستكامله مبارشة إذا رأت رضورة لذلك.
المادة ()144

يلتزم صاحب العمل يف حالة إصابات العمل وأمراض املهنة بأن يدفع نفقات
عالج العامل يف إحدى دور العالج الحكومية أو األهلية املحلية إىل أن يشفى
العامل أو يثبت عجزه ويشمل العالج اإلقامة باملستشفى أو باملصح والعمليات
الجراحية ومصاريف صور األشعة والتحاليل الطبية وكذلك رشاء األدوية
واملعدات التأهيلية وتقديم األطراف واألجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة ملن
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يثبت عجزه ،وعىل صاحب العمل فض ًال عام تقدم أن يدفع نفقات االنتقال التي
يقتضيها عالج العامل.
المادة ()145

إذا حالت اإلصابة بني العامل وأداء عمله وجب عىل صاحب العمل أن يؤدي إليه
معونة مالية تعادل أجره كام ًال طوال مدة العالج أو ملدة ستة أشهر أيهام أقرص
فإذا استغرق العالج أكرث من ستة أشهر خفضت املعونة إىل النصف وذلك ملدة
ستة أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو يتوىف أيهام أقرص.

المادة ()148

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.
وللجنة أن تسرتشد مبن ترى االستعانة بهم من أهل الخربة ويكون قرار اللجنة
نهائياً ويقدم إىل دائرة العمل التخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذه.
المادة ()149

المادة ()146

تحسب املعونة املالية املشار إليها يف املادة السابقة عىل أساس آخر أجر يتقاضاه
العامل وذلك بالنسبة إىل من يتقاضون أجورهم بالشهر أو باألسبوع أو اليوم أو
الساعة ،وعىل أساس متوسط األجر اليومي املنصوص عليه يف املادة ( )57بالنسبة
إىل من يتقاضون أجورهم بالقطعة.
المادة ()147

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.

إذا أدت إصابة العمل أو املرض املهني إىل وفاة العامل استحق أفراد عائلته
تعويضاً مساوياً ألجر العامل األسايس عن فرتة مقدارها أربعة وعرشين شهراً
عىل أن ال تقل قيمة التعويض عن مثانية عرش ألف درهم وأن ال تزيد عىل
خمسة وثالثني ألف درهم ،وتحسب قيمة التعويض عىل أساس آخر أجر كان
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 اآلتيني:
أ  -األرملة أو األرمل.
ب  -األوالد وهم:
1 .األبناء الذين مل يبلغوا سن السابعة عرشة وكذلك األبناء املنتسبون بصورة
منتظمة يف املعاهد الدراسية ومل يتموا أربعاً وعرشين سنة من العمر أو
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العاجزون جسامنياً أو عقلياً عن الكسب وتشمل كلمة األبناء أبناء الزوج أو
الزوجة الذين كانوا يف رعاية العامل املتوىف حني وفاته.
2 .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.
المادة ()150

إذا أدت إصابة العامل أو املرض املهني إىل عجز العامل عجزاً جزئياً دامئاً ،فإنه
يستحق تعويضاً طبقاً للنسب املحددة يف الجدولني امللحقني بهذا القانون
مرضوبة يف قيمة تعويض الوفاة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة
السابقة حسبام يكون الحال.

المادة ()153

ال يستحق العامل املصاب تعويضاً عن اإلصابة أو العجز التي مل تؤد إىل الوفاة
إذا ثبت من تحقيقات السلطات املختصة أن العامل تعمد إصابة نفسه بقصد
االنتحار أو للحصول عىل تعويض أو إجازة مرضية أو ألي سبب آخر ،أو كان
العامل وقت الحادثة واقعاً وبفعله تحت تأثري مخدر أو تحت تأثري الخمر
وكذلك إذا تعمد مخالفة تعليامت الوقاية املعلقة يف أمكنة ظاهرة من محل
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.

المادة ()151

يكون مقدار التعويض املستحق دفعه للعامل يف حالة العجز الكيل الدائم هو
املقدار ذاته املستحق يف حالة الوفاة.
المادة ()152

يجوز لوزير املوارد البرشية والتوطني عند االقتضاء وباالتفاق مع وزير الصحة
تعديل جدول أمراض املهنة رقم ( )1وجدول تقدير تعويضات العجز رقم ()2
امللحقني بهذا القانون.
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المادة ()154

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.
المادة ()155

الباب التاسع
منازعات
العمل الجماعية

إذا وقع نزاع بني واحد أو أكرث من أصحاب العمل وجميع عاملهم أو فريق منهم
وفشل الطرفان يف تسويته ودياً وجب عليهام اتباع الخطوات التالية:
1 .يقدم العامل شكواهم أو طلبهم كتابة إىل صاحب العمل ويرسلون يف
الوقت ذاته صورة منها إىل دائرة العمل.
2 .يجيب صاحب العمل كتابة عىل شكوى العامل أو طلبهم خالل سبعة أيام
من أيام العمل اعتباراً من تاريخ تسلمه الشكوى ويرسل يف الوقت ذاته
نسخة من رده إىل دائرة العمل.
3 .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.
4 .إذا كان الشايك هو صاحب العمل قدم شكواه إىل دائرة العمل مبارشة لتتوىل
الوساطة لحل النزاع ودياً.
المادة ()156

إذا مل تؤد وساطة دائرة العمل املختصة إىل حل النزاع خالل عرشة أيام من تاريخ
اتصالها بالواقعة محل النزاع وجب عليها إحالة النزاع إىل لجنة التوفيق املختصة
للبت فيه مع إخطار الطرفني كتابة بذلك.
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المادة ()157

تشكل يف كل دائرة للعمل لجنة تسمى لجنة التوفيق ويصدر بهذا التشكيل قرار
من وزير املوارد البرشية والتوطني.
المادة ()158

عىل كل من طريف النزاع تتّبعه 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 لكليهام الطعن يف قرار
اللجنة أمام لجنة التحكيم العليا ،وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ صدور القرار
وإال أصبح نهائياً واجب التنفيذ.
المادة ()159

ال يحول فسخ عقد العمل أو فصل ممثيل العامل األعضاء يف لجنة التوفيق دون
استمرار أولئك األعضاء يف أداء مهمتهم فيها ما مل يخرت العامل غريهم.
المادة ()160

تنشأ بوزارة املوارد البرشية والتوطني لجنة تسمى لجنة التحكيم العليا لحل
منازعات العمل الجامعية وتؤلف عىل النحو اآليت:
1 .وزير املوارد البرشية والتوطني رئيساً ويحل وكيل وزارة املوارد البرشية
والتوطني أو مدير عام الوزارة محله يف حالة غيابه.
2 .قاض من املحكمة االتحادية العليا يعني بقرار من وزير العدل بناء عىل
ترشيح الجمعية العمومية لهذه املحكمة عضواً.

3 .أحد ذوي الخربة والتجربة يف محيط العمل من املشهود لهم بالحيدة يعني
بقرار من وزير املوارد البرشية والتوطني 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.
المادة ()161

تختص لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجامعية بالفصل بصورة
نهائية وباتة يف جميع الخالفات التي ترفع إليها من قبل أصحاب الشأن وتصدر
قراراتها باألغلبية ويجب أن تكون مسببة.
المادة ()162

يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح وزير املوارد البرشية والتوطني
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.
ولهذه اللجان يف سبيل أداء عملها حق االطالع عىل األوراق واملستندات
والسجالت وسائر األدلة وإلزام حائزها بتقدميها ودخول املنشأة إلجراء التحقيق
املطلوب واتخاذ ما تراه من اإلجراءات للفصل يف النزاع.
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المادة ()163

(((

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.
المادة ()164

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.

الباب العاشر

المادة ()165

تنفذ قرارات لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجامعية بالتعاون مع
الجهة املختصة يف كل إمارة.

((( استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )12لسنة 1986م.
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المادة ()166

يتوىل تفتيش العمل مفتشون مختصون يلحقون بوزارة املوارد البرشية والتوطني
ويكون لهم الصالحيات واالختصاصات املنصوص عليها يف هذا القانون.
ويحمل مفتشو العمل بطاقات تثبت صفتهم تصدرها لهم وزارة املوارد البرشية
والتوطني.
المادة ()167

يختص مفتش العمل مبا يأيت:
أ -مراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل عىل وجه سليم وخاصة ما يتعلق منها
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.
ج  -إبالغ السلطات املختصة بأوجه النقص التي تقرص األحكام القامئة عن
معالجتها واقرتاح ما يلزم لذلك.
د  -ضبط الوقائع التي ترتكب باملخالفة ألحكام قانون العمل واللوائح والقرارات
الصادرة تطبيقاً ألحكام هذا القانون.
المادة ()168

يقسم مفتشو العمل قبل مبارشتهم أعامل وظائفهم أمام وزير املوارد البرشية
والتوطني مييناً بأن يحرتموا القانون ويؤدوا أعاملهم بأمانة وإخالص وأال يفشوا
أي رس أو أي اخرتاع صناعي أو غري ذلك من األرسار التي يطلعون عليها بحكم
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.
المادة ()169

عىل أصحاب العمل ووكالئهم أن يقدموا للمفتشني املكلفني بتفتيش العمل
التسهيالت والبيانات الالزمة ألداء واجبهم وأن يستجيبوا لطلبات املثول أمامهم
أو أن يوفدوا مندوباً عنهم إذا ما طلب منهم ذلك.
المادة ()170

يحق ملفتش العمل اتخاذ أي من التدابري اآلتية:
1 .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.
2 .القيام بأي فحص أو تحقيق الزم لالستيثاق من سالمة تنفيذ القانون وله عىل األخص:
أ  -سؤال صاحب العمل أو العامل عىل انفراد أو يف حضور شهود عن أي أمر من
األمور املتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.
ب -االطالع عىل جميع املستندات الالزم االحتفاظ بها طبقاً لقانون العمل
والقرارات الصادرة تنفيذاً له والحصول عىل صور ومستخرجات 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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المادة ()171

يصدر وزير املوارد البرشية والتوطني اللوائح التنفيذية الالزمة لتنظيم أعامل
التفتيش املنصوص عليها يف املادة السابقة.
المادة ()172

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.
المادة ()176

مع عدم اإلخالل مبا نص عليه يف املادة ( )169عىل من يقوم بالتفتيش أن يخطر
صاحب العمل أو ممثله بحضوره وذلك ما مل ير أن املهمة التي يقوم بالتفتيش
من أجلها تقتيض غري ذلك.
المادة ()173

ملفتش العمل أن يطلب من أصحاب العمل أو وكالئهم ولضامن تنفيذ األحكام
الخاصة بصحة العامل وسالمتهم إدخال تعديالت يف األجهزة واملعدات املستعملة
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.
المادة ()174

إذا تحقق املفتش أثناء تفتيشه من وجود مخالفة لهذا القانون أو اللوائح أو
القرارات التنفيذية له حرر محرضاً يثبت فيه املخالفة ويرفعه إىل دائرة العمل
املختصة التخاذ ما يلزم من إجراءات نحو املخالف.
المادة ()175

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

يضع رئيس مفتيش العمل يف املنطقة تقريراً شهرياً عن نشاط تفتيش العمل ونواحي
التفتيش واملنشآت التي تم التفتيش عليها وعدد املخالفات املرتكبة ونوعيتها .كام
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.
المادة ()177

تضع وزارة املوارد البرشية والتوطني تقريراً سنوياً عن التفتيش يف الدولة يتضمن
كل ما يتعلق برقابة الوزارة عىل تنفيذ قانون العمل وعىل األخص يف األمور التالية:
1 .بياناً باألحكام املنظمة للتفتيش.
2 .بياناً باملوظفني املختصني بالتفتيش.
3 .إحصائيات باملنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العامل فيها وعدد الزيارات
والجوالت التفتيشية التي قام بها املفتشون واملخالفات والجزاءات التي وقعت
وإصابات العمل وأمراض املهنة.
المادة ()178

تضع وزارة املوارد البرشية والتوطني مناذج ملحارض ضبط املخالفات وسجالت
التفتيش والتنبيهات واإلنذارات .كام تضع األحكام الالزمة لكيفية حفظها
واستعاملها وتقوم بتعميمها عىل دوائر العمل يف مختلف املناطق.
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المادة ()179

مع مراعاة األولوية املقررة للمواطنني وباإلضافة إىل الرشوط العامة املطلوبة يف
تعيني املوظفني يشرتط يف مفتيش العمل:
1 .أن يكونوا متصفني بالحياد التام.
2 .أن ال تكون لهم أية مصلحة مبارشة يف املنشآت التي يقومون بالتفتيش
عليها.
3 .أن يجتازوا فحصاً مسلكياً خاصاً بعد قضائهم فرتة مترين ال تقل عن ثالثة
أشهر.

الباب الحادي عشر

المادة ()180

تعقد دورات تدريبية خاصة تجريها وزارة املوارد البرشية والتوطني ملفتيش
العمل ويراعى يف هذه الدورات تدريب املفتشني بصورة خاصة عىل ما يأيت:
 - 1أصول تنظيم الزيارات التفتيشية واالتصال بأصحاب العمل والعامل.
 - 2أصول تدقيق السجالت والدفاتر.
 - 3أصول إرشاد أصحاب العمل إىل تفسري النصوص القانونية وفوائد تطبيقها
ومساعدتهم يف هذا التطبيق.
 - 4مبادئ أساسية يف التكنولوجيا الصناعية ووسائل الوقاية من إصابات العمل
واألمراض املهنية.
 - 5مبادئ أساسية يف الكفاية اإلنتاجية وصلتها مبدى تأمني الرشوط الصالحة لظروف
مامرسة العمل.
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المادة ()181

(((

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس
وبالغرامة التي ال تقل عن ( )10.000عرشة آالف درهم أو بإحدى هاتني
العقوبتني:
1 .كل من خالف أي نص آمر من نصوص هذا القانون أو اللوائح أو القرارات
املنفذة له.
2 .كل من عرقل أو منع أحد املوظفني املكلفني بتنفيذ أحكام هذا القانون أو
اللوائح أو القرارات املنفذة له أو حاول أو رشع يف منعه من أداء وظيفته
سواء باستعامل القوة أو العنف أو التهديد باستعاملهام.
3 .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.
المادة ( )181مكرراً ()1

(((

1 .مع مراعاة األحكام الواردة يف قانون دخول وإقامة األجانب ،ودون اإلخالل
بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة مقدارها ()50.000
خمسون ألف درهم:
أ -كل من يستخدم أجنبياً ترسي عليه أحكام قانون العمل ،دون الحصول عىل
رخصة العمل.
ب -كل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع املكفولني لديه.
2 .وتكون العقوبة الحبس والغرامة ( )50.000خمسون ألف درهم يف حالة
( )1استبدلت املادة ( )181باملرسوم بقانون اتحادي رقم ( )8لسنة  - 2007نرش يف الجريدة الرسمية عدد  - 473بتاريخ .2007/11/15
((( أضيفت املادة ( )181مكر ًرا ( )1باملرسوم بقانون اتحادي رقم ( )8لسنة  - 2007نرش يف الجريدة الرسمية عدد  - 473بتاريخ .2007/11/15

العود الرتكاب أي من الجرائم املنصوص عليها يف هذه املادة.
3 .يع ّوض الكفيل الذي يبلغ عن هرب مكفوله مببلغ ( )5.000خمسة آالف
دره ًام خص ًام من مبلغ الغرامة املحكوم بها كام يخصم من مبلغ الغرامة
قيمة تذكرة سفر املكفول.
المادة ( )181مكرراً ()2

(((

1 .يعاقب بغرامة مقدارها ( )50.000خمسون ألف درهم كل صاحب منشأة
استخدم أجنبياً عىل غري كفالته أو مل يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغري
دون االلتزام بالرشوط واألوضاع املقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول عىل
الترصيح الالزم لذلك.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها ( )50.000خمسون ألف درهم
يف حالة العود.
2 .يعاقب بالحبس ملدة ال تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها ( )100.000مائة
ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أو آوى متسل ًال.
3 .يعفى صاحب املنشأة من العقوبة املقررة إذا ثبت عدم علمه بالواقعة
محل الجرمية ،ويعاقب من قام باالستخدام أو اإليواء بعقوبة الحبس املقررة
كام تتحمل املنشأة الغرامة املقررة.
4 .تستثنى الجرائم املنصوص عليها يف هذه املادة من رسيان أحكام الظروف
املخففة املنصوص عليها يف قانون العقوبات املشار إليه.

((( أضيفت املادة ( )181مكر ًرا ( )2باملرسوم بقانون اتحادي رقم ( )8لسنة  - 2007نرش يف الجريدة الرسمية عدد  - 473بتاريخ .2007/11/15
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المادة ()182

المادة ()186

(((

تتعدد الغرامة بالنسبة إىل صاحب العمل بقدر عدد العامل الذين وقعت يف
شأنهم املخالفة وبحد أقىص ( )5.000.000خمسة ماليني درهم.
المادة ()183

يف حالة العودة إىل ارتكاب جرمية قبل ميض سنة عىل سابقة الحكم عىل الفاعل
يف جرمية مامثلة لها يجوز الحكم مبضاعفة العقوبة.

تراعي دوائر العمل عند تطبيق أحكام القانون واللوائح والقرارات التنفيذية
له أال تلجأ ما أمكن إىل طلب اتخاذ اإلجراءات الجزائية إال بعد توجيه النصح
واإلرشاد إىل أصحاب العمل والعامل املخالفني وإنذارهم عند االقتضاء كتابة
بتصحيح أوضاعهم طبقاً للقانون وذلك قبل السري يف تلك اإلجراءات.

المادة ()184

مع مراعاة ما نص عليه يف املواد ( )126( ،)41( ،)34تقام 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.
المادة ()185

إذا مل يقم صاحب العمل بااللتزامات املفروضة عليه طبقاً ألحكام هذا القانون
كان لدائرة العمل املختصة أن تصدر قراراً تبني فيه موضوع اإلخالل وتعلم
به صاحب العمل إلمتام هذه األعامل يف مدة تحدد من تاريخ إعالنه ،وإال
قامت الدائرة املشار إليها بإمتام تلك األعامل عىل نفقة صاحب العمل وتحصيل
النفقات بطريق الحجز.

((( استبدلت املادة ( )182باملرسوم بقانون اتحادي رقم ( )8لسنة  - 2007نرش يف الجريدة الرسمية عدد  - 473بتاريخ .2007/11/15
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المادة ()187

يعني وزير املوارد البرشية والتوطني بقرار منه دوائر العمل ومكاتبها التي تختص
بتطبيق أحكام هذا القانون واختصاصها املكاين.
المادة ()188

يكون ملديري دوائر العمل ومفتيش أقسام التفتيش بوزارة املوارد البرشية
والتوطني صفة الضبط القضايئ يف تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات
واألوامر التي تصدر تنفيذاً له.

الباب الثاني عشر

المادة ()189

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

أحكام ختامية

المادة ()190

مع عدم اإلخالل باإلعفاء من الرسوم املقررة يف الحاالت الواردة يف هذا القانون
يحدد بقرار من وزير املوارد البرشية والتوطني الرسوم املستحقة عىل استخراج
تراخيص مكاتب االستخدام وتأشريات وبطاقات العمل وتجديدها واستخراج
صور منها وغريها مام هو منصوص عليه يف هذا القانون عىل أال يجاوز الرسم
خمسامئة درهم.
المادة ()191

(((

استثنا ًء من أحكام هذا القانون ،ملجلس الوزراء – بنا ًء عىل اقرتاح وزير املوارد
((( استبدلت املادة ( )191باملرسوم بقانون اتحادي رقم  6لسنة  - 2019نرش يف الجريدة الرسمية عدد ( 661ملحق - )1بتاريخ .2019/08/29
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الجدول رقم ()1

البرشية والتوطني – إصدار القرارات اآلتية:
 - 1القرارات التي من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة يف سوق العمل.
 - 2تنظيم تشغيل العامل يف املنشأة.

أمراض المهنة
الرقم
املسلسل

المادة ()192

عىل وزير املوارد البرشية والتوطني إصدار القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون وعىل الوزراء كل فيام يخصه تنفيذ أحكامه.

1

المادة ()193

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

2

زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

3

صدر عنا بقصر الرئاسة في أبوظبي
بتاريخ 6 :جمادى اآلخر  1400هـ
الموافق 20 :أبريل 1980م

4

املرض

العمل املسبب للمرض

التسمم
بالرصاص
ومركباته:

أي عمــل يقتيض اســتعامل أو القيــام بعمل
الرصاص ومركباته التي تحتوي عىل رصاص.

التسمم
بالزئبق
ومركباته:
التسمم
بالزرنيخ
ومركباته:
التسمم
باألنتيموين
ومحتوياته:

أي عمــل يقتيض اســتعامل أو القيــام بعمل
الزئبــق أو مركباته أو املــواد التي تحتوي عىل
زئبــق ،وكذلــك أي عمل يقتــي التعرض إىل
غبار أو غازات الزئبق أو مركباته أو املواد التي
تحتوي عىل زئبق.
أي عمــل يقتيض اســتعامل أو القيــام بعمل
الزرنيخ أو مركباتــه أو املواد التي تحتوي عىل
الزرنيــخ ،وكذلك أي عمــل يقتيض التعرض إىل
غبار أو غازات الزرنيخ أو مركباته أو املواد التي
تحتوي عىل الزرنيخ.
أي عمــل يقتيض اســتعامل أو القيــام بعمل
األنتيموين أو مركباته أو املواد التي تحتوي عىل
األنتيموين ،وكذلك أي عمل يقتيض التعرض إىل
غبار أو غازات األنتيموين أو مركباته.
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الرقم
املسلسل

املرض

العمل املسبب للمرض

5

التسمم
بالفسفور
ومركباته:

6

التسمم
بالبرتول
ومنتجاته
املرتادفة
أو مختلف
مركباته
ومشتقاته:

أي عمــل يقتيض اســتعامل أو القيــام بعمل
الفسفور أو مركباته أو املواد التي تحتوي عىل
الفســفور ،وكذلك أي عمل يقتيض التعرض إىل
غبار أو غازات الفسفور أو مركباته.

7

التسمم
باملنغنيز
ومركباته:

8

التسمم
باملعدن
الكربيتي
ومركباته:

أي عمل يقتيض استعامل أو القيام بعمل هذه
املنتجات ،وكذلك أي عمل يقتيض التعرض إىل
غبارها أو غازاتها.
أي عمــل يقتيض اســتعامل أو القيــام بعمل
املنغنيــز أو مركباته أو املواد التي تحتوي عىل
املنغنيز ،وكذلك أي عمــل يقتيض التعرض إىل
غــازات أو غبار املنغنيز أو مركباته أو منتجات
تحتوي عىل املنغنيز.
أي عمــل يقتيض اســتعامل أو القيــام بعمل
املعــدن الكربيتــي أو مركباته أو املــواد التي
تحتوي عىل املعدن الكربيتي ،وكذلك أي عمل
يقتــي التعرض إىل غــازات أو غبــار املعدن
الكربيتي أو مركباته أو املواد التي تحتوي عىل
املعدن الكربيتي.

الرقم
املسلسل
9

10

11

12

13

املرض

العمل املسبب للمرض

التسمم
بالبرتول أو
غازاته أو
مشتقاته أو
مركباته:
التسمم بالبنج
أو الترتاكلورايد
الكربوين:
األمراض
الناتجة عن
الراديوم أو
املواد العاكسة
(أشعة أكس):
األمراض
الجلدية
املستعصية
وحروق الجلد
والعني:
تأثر العني
بسبب الحرارة
والضوء وما
ينجم عنهام
من آثار:

أي عمــل يقتيض اســتعامل أو القيــام بعمل
البرتول أو غازاته أو مشــتقاته وكذلك أي عمل
يقتيض التعرض إىل هذه املواد يف حالة جامدة
أو سائلة أو غازية.
أي عمــل يقتيض اســتعامل أو القيــام بعمل
البنج أو الترتاكلورايد الكربوين وكذلك أي عمل
يقتيض التعرض إىل غازاتها التي تحتوي عليها.
أي عمل يقتــي التعرض للراديوم أو أي مادة
أخرى ذات نشاط إشعاعي أو أشعة أكس.
أي عمل يقتيض اســتعامل أو نقل القطران أو
آالت القطــران الفحمــي أو الزيت املعدين أو
الكريوسني (أو األسمنت أو الطحني أو ما شابه
ذلك من غبــار أو مركبات أو منتجات أو بقايا
من هذه املواد).
أي عمل يقتيض التعرض املتكرر أو املستمر إىل
انعكاس النور أو الحرارة أو األشعة املنبعثة من
زجاج مصهور أو من املعادن الحارة أو املعادن
املصهــورة أو التعــرض إىل ضوء قــوي وحرارة
عالية مام قد يسبب رضراً يف العني أو النظر.
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الرقم
املسلسل

14

15
16
17
18

الجدول رقم ()2

املرض

العمل املسبب للمرض

األمراض
املنكونية
الناتجة عن:
/1السليك
(الغبار
السلييك)
/2األسبستوس
(غبار
األسبستوس)
/3البسبتوس
(غبار القطن)

أي عمــل يقتــي التعرض إىل غبار الســلييك
الحديــث االنبعــاث أو أي مــواد تحتوي عىل
السلييك الحديث بنســبة تزيد عىل خمسة يف
املائة مثل العمل يف املنجم أو اقتالع الحجر أو
نحت الصخور أو تكسريها أو يف مصنع السمنت
الصخــري أو صقل املعادن بالرمال أو أي عمل
آخــر يقتيض تعرضاً مشــابهاً لذلك ،وكذلك أي
عمل يقتيض التعرض إىل غبار األسبســتوس أو
غبار القطن بدرجة تسبب مثل هذا املرض.

انرتاكس:
مرض
االستسقاء
الزقي:
مرض التدرن
الرئوي:
أمراض الحمى
املعوية:

جدول تقدير تعويضات العجز الدائم
درجة العجز التسلسل
1

كيل

7

جميــع األعــال التــي تقتــي االحتــكاك
بالحيوانــات املصابة بهذا املــرض أو بجلودها
واملصابة بأمراض النفخة وبقرونها وشعرها.
جميــع األعــال التــي تقتــي االحتــكاك
بالحيوانات املصابة بهذا املرض.
األعامل يف املستشفيات لتقديم العالج للمرىض
بهذا املرض.
األعــال يف املستشــفيات املخصصــة ملعالجة
هذه الحمى.

2
3
4
5
6

جزيئ

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

نوع العجز الدائم

فقدان كال الذراعني من الكتف أو فقدان أي عضوين من الجسم أو أكرث
من عضوين.
فقدان النظر بأكمله أو فقدان العينني.
الشلل الكامل.
العته أو االختالل العقيل الكامل.
الجروح أو اإلصابات يف الرأس أو الدماغ التي تسبب صداعاً مستمراً.
التشويه الكامل يف الوجه.
الجروح واإلصابات يف الصدر واألعضاء الباطنية التي تسبب خل ًال مستدمياً
وكام ًال يف تأدية األعضاء لوظائفها.
فقدان الساقني جميعاً من أعالهام.
فقدان اليدين من الكوع أو أعىل.
التشويه الشديد يف الوجه.
فقدان كامل لليدين كليهام من الكوع.
فقدان كامل للذارع اليمنى من مفصل الكتف أو من الكوع.
فقدان كال الساقني بأجمعهام من الركبة أو أعىل.
فقدان كامل للذراع اليرسى من مفصل الكتف أو فوق الكوع.
فقدان أحد الساقني من الركبة أو فوقها.
فقدان الذراع األمين من الكوع أو تحته.
فقدان أحد الساقني من أعىل.
فقدان كال الساقني جميعاً من تحت الركبة.
فقدان جميع أصابع اليد اليمنى مبا يف ذلك اإلبهام.
فقدان الذراع األيرس من فوق أو تحت الكوع.
فقدان أصابع اليد اليرسى مبا يف ذلك اإلبهام.
فقدان أحد الساقني من تحت الركبة.
فقدان السمع كلياً وبصورة مستدمية.
فقدان اللسان أو البكم املستديم.

النسبة املئوية
100
100
100
100
100
100
100
90
85
80
70
70
70
60
60
60
60
60
60
50
50
50
50
45
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درجة العجز التسلسل

فقدان كال القدمني جميعاً من الكعب أو أسفل.

45

26
27
28
29
30
31
32

فقدان العضو الجنيس.
فقدان نظر عني واحدة.
فقدان اليد اليمنى من الرسغ.
فقدان إبهام أو أربع أصابع اليد اليمنى.
فقدان اليد اليرسى من الرسغ.
فقدان اإلبهام أو أربع أصابع اليد اليرسى.
فقدان أحد القدمني من الكعب أو أسفل.

45
45
38
35
34
25
20

33

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

20

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

فقدان ثالث أصابع من اليد اليمنى باستثناء اإلبهام.
فقدان سبابة اليد اليمنى.
فقدان السالمية األخرية إلبهام اليد اليمنى.
فقدان سبابة اليد اليرسى.
فقدان ثالث أصابع اليد اليرسى باستثناء اإلبهام.
فقدان جميع أصابع القدم باستثناء إبهام القدم.
فقدان إبهام القدم.
فقدان السالمية األخرية إلبهام القدم اليرسى.
فقدان األصبع األوسط لليد اليمنى.
فقدان األصبع األوسط لليد اليرسى.
فقدان األصبع البنرص لليد اليمنى.
فقدان األصبع البنرص لليد اليرسى.
فقدان األصبع الخنرص لليد اليمنى.
فقدان أحد أصابع اليد اليرسى.
فقدان السالمية األخرية ألي أصبع باستثناء اإلبهام.
فقدان السالمية الثانية لسبابة اليد اليمنى.
فقدان أصابع القدم باستثناء اإلبهام.
فقدان سن طاحن.
فقدان سن ناب

15
15
10
10
10
10
10
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
3
2

25

جزيئ

نوع العجز الدائم

النسبة املئوية

 - 1العجز الكيل لوظيفة أي عضو من أعضاء الجسم أو جزء من الجسم يعادل
الفقدان الكيل لذلك العضو أو الجزء من الجسم.
 - 2إذا كان الشخص املصاب أعرس فإن جميع التعويضات املدرجة أعاله إلصابات
اليد اليرسى يجب أن تعترب كأنها اليد اليمنى.
 - 3يف 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
عليها يف املادة ( )148من هذا القانون والتي تأخذ بعني االعتبار أقرب حالة
مامثلة ذكرت يف هذا الجدول.
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مالحظات

الجدول رقم ()3
بأحكام توزيع تعويض الوفاة عىل أفراد عائلة العامل املتوىف
 - 1إذا اجتمع األرمل مع الوالدين والولد الذين كانوا يف رعاية املتوىف يوزع
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.
 - 2إذا وجد والد وولد ممن كانا يف رعاية املتوىف ومل يوجد أرمل استحق الولد
الثلثني ودفع الباقي للوالد أو بالتساوي للوالدين إن وجدا معاً.
 - 3إذا 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.
 - 4إذا 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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