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مر�ضوم بقانون احتادي رقم )33( ل�ضنة 2021
ب�ضاأن تنظيم عالقات العمل

نحن خليفة بن زايد اآل نهيان
رئي�س دولة اإلإمارات العربية املتحدة،

بعد األطألع على الد�ستور، 	
وعلــى القانــون األحتــادي رقــم )1( ل�ســنة 1972 ب�ســاأن اخت�سا�ســات الــوزارات  	

ــه، ــوزراء، وتعديألت ــات ال و�سألحي
وعلــى القانــون األحتــادي رقــم )6( ل�ســنة 1973 يف �ســاأن دخــول واإقامــة األأجانــب،  	

وتعديألته،
وعلــى القانــون األحتــادي رقــم )8( ل�ســنة 1980 يف �ســاأن تنظيــم عألقــات العمــل،  	

وتعديألتــه،
العقوبــات،  	 قانــون  باإ�ســدار   1987 ل�ســنة   )3( رقــم  األحتــادي  القانــون  وعلــى 

وتعديألتــه،
األإثبــات يف  	 قانــون  باإ�ســدار   1992 ل�ســنة  رقــم )10(  األحتــادي  القانــون  وعلــى 

املدنيــة، وتعديألتــه، املعامــألت 
املدنيــة،  	 األإجــراءات  ب�ســاأن   1992 ل�ســنة   )11( رقــم  األحتــادي  القانــون  وعلــى 

وتعديألتــه،
وعلــى القانــون األحتــادي رقــم )35( ل�سنـــة 1992 باإ�ســـدار قـــانون األإجــراءات  	

اجلزائيــة، وتعديألتــه،
وعلى القانون األحتادي رقم )7( ل�ســنة 1999 باإ�سدار قانون املعا�ســات والتاأمينات  	

األجتماعية، وتعديألته،
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املعاقــني،  	 حقــوق  �ســاأن  يف   2006 ل�ســنة   )29( رقــم  األحتــادي  القانــون  وعلــى 
وتعديألتــه،

ــز  	 ــاأن مكافحــة التميي ــنة 2015 ب�س ــون احتــادي رقــم  )2(  ل�س ــوم بقان ــى املر�س وعل
والكراهيــة، وتعديألتــه،

وعلــى القانــون األحتــادي رقــم )13( ل�ســنة 2016 ب�ســاأن الر�ســوم الق�سائيــة اأمــام  	
املحاكــم األحتاديــة،

وعلــى القانــون األحتــادي رقــم )14( ل�ســنة 2016 ب�ســاأن املخالفــات واجلــزاءات  	
ــة، األإداريــة يف احلكومــة األحتادّي

وعلى القانون األحتادي رقم )13( ل�سنة 2020 ب�ساأن ال�سحة العامة، 	
وبناًء على ما عر�سه وزير املوارد الب�سرية والتوطني، وموافقة جمل�ض الوزراء، 	

اأ�ضدرنا املر�ضوم بقانون اإلآتي:
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املادة )1(
التعريفـــــــــــــــــات

يف تطبيــق اأحــكام هــذا املر�ســوم بقانــون، ُيق�ســد بالكلمــات والعبــارات التاليــة املعــاين 
املبينــة قريــن كل منهــا، ما مل يق�ِض �ســياق الن�ض بغري ذلك:

األإمارات العربية املتحدة.:الـــــــــــــــدولة
وزارة املوارد الب�سرية والتوطني.:الـــــــــــــــوزارة
وزير املوارد الب�سرية والتوطني.:الوزيــــــــــــــــر

:القطاع اخلا�ض

اأخــرى  كيانــات  اأي  اأو  واملن�ســاآت  واملوؤ�س�ســات  ال�ســركات 
احلكومــة  مــع  باأل�ســرتاك  اأو  بالكامــل  لألأفــراد  مملــوك 
اململوكــة  واملوؤ�س�ســات  وال�ســركات  املحليــة،  اأو  األحتاديــة 
بالكامــل للحكومــة األحتاديــة اأو املحليــة مــا مل تن�ــض قوانــني 

اإن�ســائها علــى خ�سوعهــا ألأحــكام قانــون اآخــر.

:املن�ســـــــــــــــــــــــاأة

كل وحــدة اقت�ساديــة فنيــة اأو �سناعيــة اأو جتاريــة اأو غريهــا 
مــن الفئــات املعتمــدة يف الدولــة، يعمــل فيهــا عمــال، تهــدف 
اإىل اإنتاج �ســلع اأو ت�ســويقها اأو تقدمي خدمات، ومرخ�سة من 

اجلهــات املخت�سة.

كل �ســخ�ض طبيعــي اأو اعتبــاري ي�ســتخدم عامــأًل اأو اأكــر :�ساحب العمل
لقــاء اأجر.

:العامــــــــــــــــــل
كل �ســخ�ض طبيعــي م�ســّرح لــه مــن الــوزارة، للعمــل لــدى 
اإحــدى املن�ســاآت املرخ�ســة يف الدولــة، حتــت اإ�ســراف وتوجيه 

�ساحــب العمــل.

كل مــن اأمت اخلام�ســة ع�ســرة ومل يجــاوز الثامنــة ع�ســرة مــن :احلــــــــــــــــــدث
عمره.
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ــوؤدى وفــق :العمــــــــــــــــــــــــل كل جهــد اإن�ســاين، فكــري اأو فنــي اأو ج�ســماين، ُي
اأمنــاط العمــل املختلفة.

وثيقــة ت�سدرهــا الــوزارة، والتــي ي�ســمح مبوجبهــا لل�ســخ�ض :ت�سريح العمــــل
الطبيعــي اأن يعمــل لــدى املن�ســاأة املرخ�سة.

:عقد العمــــــــــــل

كل اتفــاق ُيــربم بــني �ساحــب العمــل والعامــل، يلتــزم فيــه األأخــري 
بــاأن يعمــل يف خدمــة �ساحــب العمــل وحتــت اإ�ســرافه وتوجيهــه، 
مقابــل اأجــر يلتــزم بــه �ساحــب العمــل، وفــق منــاذج العقــود التــي 

حتددهــا الألئحــة التنفيذيــة لهــذا املر�ســوم بقانــون.

:فرتة التجربــــــة

متكــن  والتــي  العمــل،  �ساحــب  ي�ســرتطها  قــد  التــي  املــدة 
�ساحــب العمــل مــن تقييــم اأداء العامــل، ومتكــن العامــل مــن 
األإملــام مبهامــه الوظيفيــة واألطــألع علــى بيئــة العمــل، والتــي 
بنــاء عليهــا، يتــم األ�ســتمرار يف عقــد العمــل اأو اإنهــاءه وفــق 

اأحــكام هــذا املر�ســوم بقانــون.

:مدة األإنــــــــــــذار
ــب مــن  ــي تتطل ــعار املحــددة يف عقــد العمــل، والت فــرتة األإ�س
طريف العقد األلتزام بها يف حالة رغبة اأي منهما اإنهاء عقد 

العمل.

:األأجر األأ�سا�سي

األأجــر الــذي ين�ــض عليــه عقــد العمــل، والــذي ُيعَطــى للعامــل 
لقاء عمله مبوجب عقد العمل، �سهريًا اأو اأ�سبوعيًا اأو يوميًا اأو 
على اأ�سا�ض ال�ساعة اأو القطعة، وأل تدخل �سمنه اأّي بدألت اأو 

مزايا عينية اأخرى.
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:األأجـــــــــــــــــــــر

ــا  ــة اأو املزاي ــه البــدألت النقدي األأجــر األأ�سا�ســي، ُم�سافــًا اإلي
العينية التي تتقرر للعامل مبوجب عقد العمل اأو هذا املر�سوم 
ــي يلتــزم �ساحــب  ــة الت بقانــون، وقــد ت�ســمل: امليــزات العيني
العمــل بتوفريهــا للعامــل اأو ما يقابلها نقــدًا، اإذا كانت مقررة 
كجزء من األأجر يف عقد العمل اأو نظام املن�ســاأة، اأو البدألت 
التــي ي�ســتحقها العامــل لقــاء جهد يبذلــه، اأو خماطر يتعر�ض 
لها يف اأداء عمله، اأو اأية اأ�سباب اأخرى، اأو البدألت التي مُتنح 
ملواجهة غألء املعي�ســة، اأو ن�ســبة مئوية من املبيعات، اأو ن�ســبة 
مئوية من األأرباح التي ُتدفع مقابل ما يقوم بت�ســويقه العامل 

اأو اإنتاجــه اأو حت�سيله. 

يــوم العمــل الر�ســمي الــذي حتــدده القــرارات املنفــذة لهــذا :يوم العمــــــــــــــل
املر�ســوم بقانــون.

موقــع العمــل املتفــق عليــه يف عقــد العمــل، اأو الــذي يقــدم فيــه :مكان العمـــــــــــل
العامــل املهــام واخلدمات املتفــق عليها، ل�ساحب العمل.

خلفــه :اخلدمة امل�ستمرة اأو  نف�ســه  العمــل  �ساحــب  لــدى  املت�سلــة  اخلدمــة 
العمــل. تاريــخ مبا�ســرة  مــن  القانــوين، 

كل عامل يتقا�سى اأجر يومي.:عامل مياومــة

:اإ�سابة العمــــــــل

األإ�سابــة باأحــد األأمرا�ــض املهنيــة املحــددة يف اجلــدول الــذي 
ــة اأخــرى  ــة اإ�ساب ــوزراء، اأو باأي ــض ال ــدر بقــرار مــن جمل� ي�س
نا�ســئة اأثنــاء تاأديــة العامــل للعمــل اأو ب�ســببه، ويعتــرب يف حكــم 
اإ�سابــة العمــل كل حــادث يثبــت اأنــه وقــع للعامــل خــألل فــرتة 
ذهابــه اإىل عملــه اأو عودتــه منــه، دون توقــف اأو انحــراف عــن 

الطريــق األعتيــادي.
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:اجلهـة الطبيــة
بال�ســوؤون  تعنــى  حمليــة  اأو  احتاديــة  حكوميــة  جهــة  اأي 
ــاأة �سحيــة خا�ســة مرخ�ســة  ال�سحيــة يف الدولــة اأو اأي من�س

الدولــة. ال�سحيــة يف  لتقــدمي اخلدمــات 
الزوجة اأو الزوج، واألأبناء من الذكور واألإناث.:اأ�سرة العامــــــل

منازعات العمـــــل 
الفردية

يت�ســل  مبفــرده،  والعامــل  عمــل  �ساحــب  بــني  خــألف  كل 
مو�سوعه بهذا املر�سوم بقانون وألئحته التنفيذية والقرارات 

ال�ســادرة تنفيــذًا لــه. 
منازعات العمـــــل 

كل خــألف بــني �ساحــب عمــل وعمالــه، يت�ســل مو�سوعــه :اجلماعية
ــق منهــم. ــع العمــال اأو لفري مب�سلحــة م�ســرتكة جلمي

املادة )2(
اإلأهــــــــــــــــداف

يهدف هذا املر�سوم بقانون اإىل حتقيق ما ياأتي:
1.  �سمــان كفــاءة �ســوق العمــل يف الدولــة، ممــا ي�ســاهم يف جــذب اأف�ســل الكفــاءات 

واملهــارات امل�ســتقبلية مــن العمالــة واحلفــاظ عليهــا، وتوفــري بيئــة اأعمــال جاذبــة 
ألأ�سحــاب العمــل، ممــا ي�ســاعد الطرفــني للم�ســاركة يف حتقيــق اأهــداف التنميــة 

الوطنيــة للدولة.
2. تنظيــم عألقــات العمــل وحتديــد حقــوق والتزامــات األأطــراف يف هــذه العألقــة 

القانونيــة علــى نحــو متوازن.
3. تعزيــز مرونــة وا�ســتدامة �ســوق العمــل يف الدولــة مــن خــألل �سمــان حمايــة 

اأطــراف العألقــة العماليــة وتطوراتهــا ومــا قد يواجهها من ظروف ا�ســتثنائية 
مــن �ســاأنها التاأثــري على تلــك العألقة.

4. دعــم وتاأهيــل القــدرات واملهــارات للعاملــني يف القطاع اخلا�ض، علــى النحو الذي 

يحقق تعزيز كفاءة واإنتاجية القوى العاملة يف �سوق العمل يف الدولة.
5. توفــري احلمايــة لطــريف عألقــة العمــل، ومتكينهــم مــن احل�سول علــى حقوقهم يف 

اإطار هذا املر�سوم بقانون.
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املادة )3(
نطاق ال�ضريان

1.  ت�ســري اأحكام هذا املر�ســوم بقانون على كافة من�ســاآت واأ�سحاب العمل والعمال 

يف القطاع اخلا�ض يف الدولة.
2. أل تخ�سع الفئات التالية ألأحكام هذا املر�سوم بقانون:

 اأ. موظفو اجلهات احلكومية األحتادية واملحلية. 
 ب. منت�سبو القوات امل�سلحة وال�سرطة واألأمن.

 ج. عمالة اخلدمة امل�ساعدة.
3.  ملجل�ــض الــوزراء، بنــاًء علــى اقــرتاح الوزيــر، ا�ســتثناء اأّي فئــة من اخل�ســوع لكل اأو 

بع�ض اأحكام هذا املر�سوم بقانون، وحتديد الت�سريع الواجب التطبيق عليهم.

املادة )4(
امل�ضاواة وعدم التمييز

1.  يحظــر التمييــز علــى اأ�سا�ــض العرق اأو اللون اأو اجلن�ــض اأو الديــن اأو األأ�سل الوطني اأو 

األأ�سل األجتماعي اأو ب�ســبب األإعاقة بني األأ�ســخا�ض، الذي يكون من �ســاأنه اإ�سعاف 
تكافــوؤ الفر�ــض اأو امل�سا�ــض بامل�ســاواة يف احل�ســول علــى الوظيفــة اأو األ�ســتمرار فيهــا 
والتمتــع بحقوقهــا، كمــا يحظــر علــى �ساحــب العمــل التمييــز يف األأعمــال ذات املهــام 

الوظيفيــة الواحدة.
ــاأنها تعزيــز م�ســاركة مواطنــي  2.  أل ُتعــد القواعــد واألإجــراءات التــي يكــون مــن �س

الدولــة يف �ســوق العمــل، متييــزًا.
3.  مــع عــدم األإخــألل باحلقــوق املقــررة للمــراأة العاملــة املن�سو�ــض عليها يف هذا املر�ســوم 

بقانون، ت�سري على الن�ساء العامألت جميع األأحكام املنظمة لت�سغيل العمال دون متييز.
4.  متنــح املــراأة األأجــر املماثــل ألأجــر الرجــل اإذا كانــت تقــوم بــذات العمــل، اأو عمــل اآخــر 

ذو قيمــة مت�ســاوية، وي�ســدر بقــرار مــن جمل�ــض الــوزراء، بنــاًء علــى اقــرتاح الوزيــر، 
األإجــراءات وال�سوابــط واملعايــري الألزمــة لتقييــم العمــل ذي القيمــة املت�ســاوية.
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املادة )5(
ت�ضغيل اإلأحداث

1. أل يجوز ت�سغيل اأي �سخ�ض قبل متام �سن اخلام�سة ع�سرة من العمر.

2. ي�سرتط لت�سغيل احلدث ما ياأتي:

 اأ. املوافقة اخلطية ممن له الوألية اأو الو�ساية عليه. 
 ب. �سهادة تثبت اللياقة ال�سحية للعمل املطلوب �سادرة عن اجلهة الطبية.

 ج.  اأأل تزيــد �ســاعات العمــل الفعليــة علــى �ســت �ســاعات يوميــًا، ويجــب اأن تتخللهــا 
فــرتة اأو اأكــر للراحــة، أل تقــل يف جمموعهــا عن �ســاعة، وحتدد هــذه الفرتة اأو 

الفــرتات بحيــث أل يعمــل احلــدث اأكر من اأربع �ســاعات متوالية.
 د. عدم ت�سغيله خألل الفرتة من ال�ساعة ال�سابعة م�ساًء حتى ال�سابعة �سباحًا.

 هـــ. عــدم ت�ســغيله يف األأعمــال اخلطــرة اأو ال�ســاقة اأو يف اأعمــال ُتلحــق بحكــم 
طبيعتهــا اأ�ســرارًا ب�سحتــه اأو �ســألمته اأو اأخألقــه، والتــي ي�ســدر بتحديدها قرار 

مــن الوزيــر بالتن�ســيق مــع اجلهــات املعنيــة.
 و.  عــدم تكليفــه ب�ســاعات عمــل اإ�سافيــة، اأو ابقائــه يف مــكان العمــل بعــد املواعيــد 

املقــررة لــه، اأو ت�ســغيله يف اأيــام الراحة اأو العطألت الر�ســمية.
األأحــداث  ت�ســغيل  نظــام  بقانــون  املر�ســوم  لهــذا  التنفيذيــة  الألئحــة  3.  حتــدد 

واألإجــراءات التــي يلتــزم بهــا �ساحــب العمــل، واألأعمــال التــي يحظــر ت�ســغيل 
ــل  ــي تهــدف اإىل تدريــب وتاأهي ــتثناء اجلهــات الت األأحــداث فيهــا، و�سوابــط ا�س
احلــدث مهنيــًا، مبــا يف ذلك املوؤ�س�ســات اخلريية والرتبويــة والتدريبية من بع�ض 

اأحــكام هــذه املــادة.
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املادة )6(
ا�ضتقدام وت�ضغيل العمال

1.  أل يجــوز ممار�ســة العمــل يف الدولــة، كمــا أل يجــوز ل�ساحــب العمــل ا�ســتقدام اأو 

ت�ســغيل اأي عامــل لديــه، اإأل بعــد احل�ســول علــى ت�سريــح عمــل مــن الــوزارة وفقــًا 
ألأحــكام هــذا املر�ســوم بقانــون وألئحتــه التنفيذيــة.

واأنــواع  2.  حتــدد الألئحــة التنفيذيــة لهــذا املر�ســوم بقانــون �ســروط و�سوابــط 

ت�ساريــح العمــل، واإجــراءات منحهــا وجتديدهــا واإلغائهــا.
3.  أل يجوز ممار�ســة ن�ســاط التوظيف اأو التو�ســط أل�ســتقدام اأو أل�ســتخدام العمال 

اإأل برتخي�ــض مــن الــوزارة، وذلــك وفــق ال�ســروط واألإجــراءات التــي حتددهــا 
الألئحــة التنفيذيــة لهــذا املر�ســوم بقانون.

4.  يحظر على �ساحب العمل حتميل العامل ر�ســوم وتكلفة األ�ســتقدام واأل�ســتخدام 

اأو حت�سيلها منه، �سواء بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.
ــة، القــرارات املنظمــة  ــيق مــع اجلهــات املعنيــة يف الدول 5.  ي�ســدر الوزيــر، بالتن�س

لألأعمــال التــي يحظــر ا�ســتقدام وت�ســغيل العمــال فيهــا، و�سوابــط ذلــك.

املادة )7(
اأمناط العمل

1. تكون اأمناط العمل التي يتم التعاقد عليها وفقًا ملا ياأتي:

 اأ.   الــدوام الكامــل، وهــو العمــل لــدى �ساحــب عمــل واحــد لكامــل �ســاعات العمــل 
اليوميــة طوال اأيــام العمل.

 ب.  الــدوام اجلزئــي، وهــو العمــل لدى �ساحب عمــل اأو اأ�سحاب عمل لعدد حمدد 
من �ساعات العمل اأو األأيام املقررة للعمل.

ــددة، اأو  ــدة حم ــذه م ــة تنفي ــي طبيع ــذي تقت�س ــل ال ــو العم ــت، وه ــل املوؤق  ج. العم
ين�ســب علــى عمــل بذاتــه وينتهــي باإجنــازه.
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 د.  العمــل املــرن، وهــو العمــل الــذي تتغــري �ســاعات تاأديتــه اأو اأيــام عملــه ح�ســب 
حجــم العمــل واملتغريات األقت�سادية والت�ســغيلية لــدى �ساحب العمل، وللعامل 
اأن يعمــل لــدى �ساحــب العمــل باأوقــات متغــرية ح�ســب ظــروف ومتطلبــات العمل.

 هـ. اأّي اأمناط اأخرى حتددها الألئحة التنفيذية لهذا املر�سوم بقانون.
واأللتزامــات  العمــل،  اأمنــاط  و�سوابــط  �ســروط  التنفيذيــة،  الألئحــة  2.  حتــدد 

ــى كل مــن العامــل و�ساحــب العمــل، وفــق كل منــط. املرتتبــة عل
املادة )8(

عقد العمل
1.  علــى �ساحــب العمــل اإبــرام عقــد عمــل مــع العامــل، وفق منــط العمل املتفــق عليه، 

على اأن يكون العقد من ن�سختني، يحتفظ �ساحب العمل بن�سخة، وُت�سلم األأخرى 
للعامل، ووفقًا للنماذج التي حتددها الألئحة التنفيذية لهذا املر�سوم بقانون.

2.  يجــوز للعامــل اأو مــن ميثلــه اإثبــات عقــد العمــل ومقــدار األأجــر واأّي مــن احلقــوق 

التي ي�ســتحقها مبوجب اأحكام هذا املر�ســوم بقانون وألئحته التنفيذية والقرارات 
ال�ســادرة تنفيــذًا لــه، بجميــع طــرق األإثبــات.

3. ُيربم عقد العمل ملدة حمددة قابلة للتجديد وفقًا ملا يتفق عليه الطرفان*.

4.  يف حالــة متديــد اأو جتديــد العقــد، تعتــرب املــدة اأو املــدد اجلديــدة امتــدادًا للمــدة 

األأ�سلية وت�ساف اإليها يف احت�ســاب مدة اخلدمة امل�ســتمرة للعامل. 
5.  اإذا ا�ســتمر الطرفان يف تنفيذ العقد بعد انق�ساء مدته األأ�سلية اأو انتهاء العمل 

املتفــق عليــه دون اتفــاق �سريــح اعُتــرب العقــد األأ�سلــي ممتــدًا �سمنيــًا بال�ســروط 
ذاتهــا الواردة فيه.

6.  مــع مراعــاة البنــد )3( مــن هــذه املادة، حتــدد الألئحــة التنفيذية لهذا املر�ســوم 

بقانــون منــاذج عقــود العمــل وفــق امل�ســتويات املهاريــة املعتمــدة، واأحــكام تغيــري 
العقــد مــن منــط عمــل اإىل منــط اآخر، وت�ســجيلها يف الــوزارة.

*وفقًا للمر�سوم بقانون احتادي رقم )14( ل�سنة 2022 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون احتادي رقم )33( ل�سنة 2021 
ب�ساأن تنظيم عألقات العمل.
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املادة )9(
فرتة التجربة

1.  ل�ساحــب العمــل تعيــني العامــل حتــت فــرتة التجربــة مــدة أل تزيــد علــى )6( �ســتة 

اأ�سهر من تاريخ مبا�سرة العمل، ول�ساحب العمل اإنهاء خدمة العامل خألل هذه 
الفرتة بعد اإخطار العامل بذلك خطيًا قبل )14( اأربعة ع�سر يومًا بحد اأدنى من 

التاريخ املحدد ألإنهاء اخلدمة.
2.  أل يجوز تعيني العامل حتت التجربة اأكر من مرة واحدة لدى �ساحب عمل واحد، 

واإذا اجتاز العامل فرتة التجربة بنجاح وا�ستمر يف العمل ي�سبح العقد �ساريًا وفق 
البنود املتفق عليها فيه، ووجب احت�ساب تلك الفرتة �سمن مدة اخلدمة.

3.  يف حالــة رغبــة العامــل األنتقــال، خــألل فــرتة التجربــة، للعمل لــدى �ساحب عمل 

اآخــر يف الدولــة، يجــب عليــه اإخطــار �ساحــب العمــل األأ�سلــي بذلــك خطيــًا مبــدة 
أل تقــل عــن �ســهر مــن تاريــخ رغبتــه باإنهــاء العقــد، ويلتزم �ساحــب العمل اجلديد 
بتعوي�ض �ساحب العمل األأ�سلي بتكاليف األ�ستقدام اأو التعاقد مع العامل، ما مل 

يتــم األتفاق علــى خألف ذلك.
4.  يف حالــة رغبــة العامــل األأجنبــي باإنهــاء عقــد العمــل، خــألل فــرتة التجربــة، 

ملغادرة الدولة، عليه اإخطار �ساحب العمل بذلك خطيًا، قبل )14( اأربعة ع�ســر 
يومــًا بحــد اأدنــى مــن التاريــخ املحــدد ألإنهــاء العقــد، ويف حــال رغبتــه يف العــودة 
للدولــة واحل�ســول علــى ت�سريــح عمــل جديــد خــألل )3( ثألثة اأ�ســهر مــن تاريخ 
املغــادرة يلتــزم �ساحــب العمــل اجلديد بالتعوي�ض املن�سو�ــض عليه يف البند )3( 
مــن هــذه املــادة، مــا مل يكن هناك اتفاق بني العامل و�ساحب العمل األأ�سلي على 

خــألف ذلك.
5.  اإذا اأنهــى اأّي مــن الطرفــني عقــد العمــل دون مراعــاة اأحــكام هــذه املــادة، األــزم 

بــاأن يــوؤدي اإىل الطــرف الثــاين تعوي�سًا م�ســاويًا ألأجر العامل عــن مدة األإخطار 
اأو املــدة املتبقيــة مــن مــدة األإخطــار.
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6.  اإذا غــادر العامــل األأجنبــي الدولــة دون التقيــد باأحــكام هــذه املــادة، أل مينــح 

ت�سريــح عمــل للعمــل يف الدولــة ملــدة �ســنة مــن تاريــخ مغــادرة الدولــة.
7.  للــوزارة ا�ســتثناء بع�ــض الفئــات الوظيفيــة، اأو امل�ســتويات املهاريــة، اأو العمالــة 

مــن �ســرط عــدم منــح ت�سريح العمــل، املن�سو�ض عليه بالبنديــن )4( و )6( من 
هــذه املــادة، وفــق ال�سوابــط واألإجــراءات التــي حتددهــا الألئحــة التنفيذية لهذا 

املر�ســوم بقانون.

املادة )10(
�ضرط عدم املناف�ضة

1.  اإذا كان العمــل املنــوط بالعامــل ي�ســمح لــه مبعرفــة عمــألء �ساحــب العمــل اأو 

باألطــألع علــى اأ�ســرار عملــه، جــاز ل�ساحــب العمــل اأن ي�ســرتط علــى العامــل يف 
عقــد العمــل، اأأل يقــوم بعــد انتهــاء العقــد مبناف�ســته اأو باأل�ســرتاك يف اأّي م�ســروع 
مناف�ــض لــه يف القطــاع ذاتــه، علــى اأن يكــون ال�ســرط حمــددًا مــن حيــث الزمــان 
واملــكان ونــوع العمــل على القدر ال�سروري حلماية م�سالح العمل امل�ســروعة، واأأّل 

تزيــد مــدة عــدم املناف�ســة علــى �ســنتني من تاريــخ انتهــاء العقد.
2.  يبطــل هــذا ال�ســرط اإذا اأنهــى �ساحــب العمــل عقــد العمــل باملخالفــة ألأحــكام هــذا 

املر�ســوم بقانون.
3.  أل ُت�ســمع الدعــوى املرفوعــة مــن �ساحــب العمل ملخالفة العامل اأحــكام هذه املادة 

بعد م�سي �سنة من تاريخ اكت�سافه املخالفة.
4.  حتــدد الألئحــة التنفيذيــة لهــذا املر�ســوم بقانــون، األأحــكام املنظمة لهــذه املادة، 

وامل�ستويات املهارية اأو املهن الوظيفية التي يجوز ا�ستثنائها من حكم البند )1( 
من هذه املادة، وذلك وفقًا لل�سروط وال�سوابط التي حتددها الألئحة.
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املادة )11(
تعهيد �ضاحب العمل ل�ضاحب عمل اآخر يف بع�س اأعماله

ل�ساحــب العمــل اأن يعهــد اإىل �ساحــب عمــل اآخــر، تاأديــة اأّي عمــل مــن اأعمالــه 
األأ�سليــة اأو جــزء منهــا، ويكــون األأخــري يف هذه احلالة م�ســوؤوأًل وحــده عن حقوق 
عماله القائمني بذلك العمل واملرتتبة لهم مبوجب اأحكام هذا املر�سوم بقانون، 

وذلــك مــا مل يتفق الطرفــان على خألف ذلك.

املادة )12(
تكليف العامل بعمل اآخر

1.  أل يجــوز تكليــف العامــل بعمــل يختلــف اختألفــًا جوهريــًا عــن العمــل املتفــق عليــه 

يف عقــد العمــل، اإأل اإذا ا�ســتدعت ال�ســرورة ذلــك اأو بهــدف منــع وقــوع حــادث اأو 
ألإ�ســألح مــا ن�ســاأ عنــه، علــى اأن يكــون التكليــف موؤقتــًا وفــق مــا حتــدده الألئحــة 

التنفيذيــة لهــذا املر�ســوم بقانــون. 
2.   ل�ساحــب العمــل تكليــف العامــل يف غــري األأحــوال امل�ســار اإليهــا يف البنــد )1( من 

هذه املادة، للقيام بعمل غري املتفق عليه يف عقد العمل، �سريطة موافقة العامل 
اخلطية.

3.  اإذا تطلــب قيــام العامــل بعمــل غــري املتفق عليه يف عقد العمــل، تغيري العامل ملقر 

اإقامتــه، علــى �ساحــب العمــل حتمل كافة التكاليــف املالية املرتتبة على ذلك، مبا 
يف ذلك تكاليف انتقال العامل واإقامته.
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املادة )13(
التزامات �ضاحب العمل

على �ساحب العمل األلتزام مبا ياأتي:
ــط واألإجــراءات  ــروط وال�سواب ــق ال�س ــال وف ــجألت العم ــات و�س ــاظ مبلف 1.  األحتف

التــي ي�ســدر بهــا قــرار من الوزارة، على اأأل تقل مدة األحتفاظ مبلف العامل عن 
�ســنتني بعــد تاريــخ انتهاء خدمــة العامل لديه.

2.  عدم حجز الوثائق الر�سمية اخلا�سة بالعامل، اأو اإجباره على مغادرة الدولة حال 

انتهاء عألقة العمل.
3.  و�ســع لوائــح تنظيــم العمــل، مثــل ألئحــة تعليمــات العمــل واجلــزاءات والرتقيــات 

واملكافاآت وغريها من اللوائح واألأنظمة ح�سب ال�سوابط التي حتددها الألئحة 
التنفيذية لهذا املر�ســوم بقانون.

4.  اأن يوفــر للعامــل �ســكنًا مألئمــًا مرخ�ســًا مــن اجلهــات املخت�ســة وفــق القواعــد 

وال�ســروط واملعايــري املعمــول بهــا يف الدولــة، اأو اأن يدفــع له بدأًل نقديًا لل�ســكن اأو 
ــر. ــن األأج ــموأًل �سم ــون م�س اأن يك

5.  األ�ســتثمار يف تنميــة مهــارات العمــال الذيــن يعملــون خلدمتــه، وتوفــري احلــد 

األأدنى من اأدوات وبرامج التدريب والتاأهيل والتمكني وفق اأحكام هذا املر�ســوم 
بقانــون وألئحتــه التنفيذية.

6.  توفــري و�ســائل الوقايــة الألزمة حلمايــة العمال من اأخطــار األإ�سابات واألأمرا�ض 

املهنية التي قد حتدث اأثناء العمل، و�سمان توفري اللوائح األإر�سادية والتوعوية، 
وتوفــري التدريــب املنا�ســب للعمــال لتجنــب الوقــوع يف مثــل هذه املخاطــر، واإجراء 
التقييــم الــدوري للتاأكــد مــن التــزام وا�ســتيفاء كافــة اأطــراف العمــل مبتطلبــات 
األأمــن وال�ســألمة ال�سحيــة واملهنيــة، وذلــك وفــق اأحــكام هــذا املر�ســوم بقانــون 

وألئحتــه التنفيذيــة والت�ســريعات النافــذة يف هذا ال�ســاأن. 
ــق  ــه يف العمــل، وف ــه والتزامات ــة العامــل حلقوق ــان معرف ــزم ل�سم ــا يل 7.  اتخــاذ م

ــاليب املألئمــة لطبيعــة العمــل والعاملــني فيهــا. األأدوات واألأ�س
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8. حتمل تكاليف الرعاية الطبية للعامل وفق الت�سريعات النافذة يف الدولة.

9. حتمــل نفقــات التاأمينــات واأل�ســرتاكات وال�سمانــات التــي حتددهــا الت�ســريعات 

النافذة.
10. عدم ترك العامل يعمل لدى الغري اإأل وفق اأحكام هذا املر�سوم بقانون.

11.  اإعطــاء العامــل بنــاًء علــى طلبــه عنــد انتهــاء عقــد العمــل، �ســهادة خــربة دون 

مقابــل، يبــني فيهــا تاريــخ التحاقــه بالعمــل، وتاريــخ انتهائــه، ومــدة خدمتــه 
األإجماليــة، وامل�ســمى الوظيفــي اأو نــوع العمــل الــذي كان يوؤديــه، واآخــر اآجــر كان 
يتقا�ساه، و�سبب انتهاء عقد العمل، على اأأل يتم ت�سمني ال�سهادة ما قد ي�سيء 

اإىل �ســمعة العامــل اأو يقلــل مــن فر�ــض العمــل اأمامــه.
12. حتمــل نفقــات عــودة العامــل اإىل جهــة ا�ســتقدامه اأو اأّي مــكان اآخــر يكــون 

الطرفــان قــد اتفقــا عليــه، مــامل يكــن قــد التحــق بخدمــة �ساحــب عمــل اآخــر، اأو كان 
�ســبب اإنهــاء العقــد يرجــع اإىل العامــل فيكــون هــذا األأخــري ملتزمــًا بتلــك النفقــات.

13. توفري بيئة عمل اآمنة ومنا�سبة للعمل.

14.  اأي التزامــات اأخــرى مقــررة مبوجــب اأحــكام هــذا املر�ســوم بقانــون وألئحتــه 

التنفيذيــة اأو قــرارات مــن جمل�ــض الــوزراء اأو اأّي ت�ســريعات اأخــرى نافــذة يف الدولــة.

املادة )14(
حظر العمل اجلربي واملحظورات اإلأخرى

1.  أل يجــوز اأن ي�ســتعمل �ساحــب العمــل اأّي و�ســيلة مــن �ســاأنها حمــل اأو اإجبــار العامــل 

عنــوة اأو تهديــده بــاأي عقوبــة للعمــل لديــه اأو اإجبــاره علــى القيــام بعمــل اأو تقــدمي 
خدمــة رغمًا عــن اإرادته.

2.  يحظــر التحر�ــض اجلن�ســي اأو التنمــر اأو ممار�ســة اأّي عنــف لفظــي اأو ج�ســدي 

اأو نف�ســي علــى العامــل مــن قبــل �ساحــب العمــل اأو روؤ�ســائه يف العمــل اأو زمألئه اأو 
العاملــني معه.
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املادة )15(
م�ضتحقات العامل حني وفاته

1.  علــى �ساحــب العمــل، يف حــال وفــاة العامــل، ت�ســليم اأ�ســرة العامــل، اأّي اأجــور اأو 

م�ســتحقات ماليــة للعامــل م�سافــًا اإليهــا مكافــاأة نهايــة اخلدمــة والتــي ي�ســتحقها 
العامــل وفــق اأحــكام هــذا املر�ســوم بقانــون وألئحتــه التنفيذية، وذلــك خألل مدة 
أل تزيد على )10( ع�سرة اأيام من تاريخ الوفاة اأو من تاريخ علم �ساحب العمل 

بوفــاة العامل.
2.  مــع مراعــاة حكــم البنــد )1( مــن هــذه املــادة، للعامــل اأن يحــدد خطيًا ال�ســخ�ض 

املعني من اأ�ســرته با�ســتألم حقوقه يف حال وفاته.
3.  يتحمــل �ساحــب العمــل كافــة التكاليــف املرتتبــة علــى جتهيز ونقل جثمــان العامل 

املتوفى اإىل موطنه األأ�سلي اأو حمل اإقامته اإذا طلب ذووه ذلك.
4.  للــوزارة وبالتن�ســيق مــع اجلهات املعنية و�سع اآلية لألحتفاظ مب�ســتحقات العامل 

حال وفاته وتعذر ت�سليمها ألأ�سرته اأو اأ�سحاب احلق فيها.

املادة )16(
التزامات العامل

على العامل األلتزام مبا ياأتي:
1.  اأن يــوؤدي العمــل بنف�ســه وفــق توجيــه واإ�ســراف �ساحــب العمــل اأو َمــن ينــوب عنــه، 

ــد العمــل اإىل اأّي عامــل اأو اأّي  ــا هــو حمــدد يف العقــد، واأأل يقــوم بتعهي ــًا مل وطبق
�ســخ�ض اآخر.

ــة  ــة والنزاه ــي األأمان ــل، وتوخ ــاء العم ــألق اأثن ــلوك واألأخ ــن ال�س ــزم بح�س 2.  اأن يلت

املهنيــة.
3.  املحافظــة علــى و�ســائل األإنتــاج واأدوات العمــل التــي يف عهدتــه، ويحافــظ عليهــا 

مــن خــألل اتخــاذ األإجــراءات ال�سروريــة حلفظهــا يف األأماكــن املخ�س�سة لها.
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4.  املُحافظــة علــى �ِســّرية املعلومــات والبيانــات التــي يّطلع عليها بُحكــم عمله، وعدم 

اإف�ساء اأ�سرار العمل، واإعادة العهدة ل�ساحب العمل عند نهاية خدمته.
5.  عــدم األحتفــاظ ب�سفــة �ســخ�سية بــاأّي اأ�ســول لــألأوراق اأو امل�ســتندات الورقيــة اأو 

األإلكرتونيــة املرتبطــة باأ�ســرار العمــل بــدون اإذن مــن �ساحــب العمــل اأو مــن ينوب 
عنه.

6.  تنفيــذ تعليمــات ال�ســألمة وال�سحــة املهنيـــة املقــررة باملن�ســاأة وفــق الت�ســريعات 

النافــذة اأو نظــم العمــل وتعليماتــه.
ــاعات العمــل املحــددة يف عقــد العمــل،  ــام العمــل املعتمــدة و�س 7.  العمــل خــألل اأي

ــل والتجــاوب ب�ســكٍل فّعــال ألإجنــاز األأعمــال املُكّلــف بهــا بكفــاءة. والتوا�سُ
واألرتقــاء  واملهنيــة،  الوظيفيــة  مهاراتــه  لتنميــة  وباجتهــاد  با�ســتمرار  8.  العمــل 

مب�ســتوى األأداء الــذي يقدمــه ل�ساحــب العمــل.
9.  عــدم العمــل لــدى الغــري، باملخالفــة ألأحــكام هــذا املر�ســوم بقانــون وغريهــا مــن 

الت�ســريعات النافــذة يف هــذا ال�ســاأن.
10.  اإخــألء ال�ســكن الــذي وفــره �ساحــب العمــل لــه، خــألل مــدة أل تزيــد علــى )30( 

ثألثــني يومــًا مــن تاريــخ انتهــاء خدمتــه، ومع ذلــك للعامل البقاء يف ال�ســكن بعد 
انتهــاء املــدة امل�ســار اإليهــا، يف حال موافقة �ساحب العمــل، مقابل حتمل العامل 

تكلفــة البقــاء، اأو مــا يتــم األتفــاق عليه خطيًا مــع �ساحب العمل.
ــه  ــون وألئحت ــوم بقان 11.  اأّي التزامــات اأخــرى مقــررة مبوجــب اأحــكام هــذا املر�س

التنفيذيــة اأو اأّي ت�ســريعات اأخــرى نافــذة يف الدولــة.
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املادة )17(
�ضاعات العمل

1.  يكــون احلــد األأق�ســى ل�ســاعات العمــل العاديــة للعمــال )8( ثمــاين �ســاعات يف 

اليــوم الواحــد اأو )48( ثمــاٍن واأربعــني �ســاعة يف األأ�ســبوع.
2.  ملجل�ــض الــوزراء، بنــاًء علــى اقــرتاح الوزير وبالتن�ســيق مع اجلهــات املعنية، زيادة 

�ســاعات العمــل اليوميــة اأو تخفي�سهــا لبع�ــض القطاعــات األقت�ساديــة اأو بع�ــض 
الفئــات مــن العمالــة، باألإ�سافــة اإىل مواعيــد العمــل والراحــة وال�ســاعات التــي 
يحظــر العمــل فيهــا لفئــات معينة مــن العمالة، وذلك وفق ت�سنيــف العمالة الذي 

يحــدد يف الألئحــة التنفيذيــة لهــذا املر�ســوم بقانــون.
ــي يق�سيهــا العامــل يف األنتقــال  ــاعات العمــل الفــرتات الت 3.  أل حُتت�ســب �سمــن �س

بني حمل �ســكنه ومكان العمل، اإأل لبع�ض الفئات من العمال وفق ال�سوابط التي 
حتددهــا الألئحــة التنفيذيــة لهذا املر�ســوم بقانون.

4. حتدد الألئحة التنفيذية لهذا املر�سوم بقانون �ساعات العمل يف �سهر رم�سان.

5.  يف حــال كان العامــل يعمــل بغــري نظــام الــدوام الكامــل، أل يجــوز ل�ساحــب العمــل 

األأ�سلــي، اأو اأّي �ساحــب عمــل اآخــر يعمــل لديــه العامــل وفــق اأحــكام هذا املر�ســوم 
بقانــون، اأن يطالــب العامــل بــاأن يعمــل لديــه اأكــر مــن ال�ســاعات املتفــق عليهــا يف 

عقــد العمــل، اإأل مبوافقــة العامــل اخلطية.
6.  يف حــال رغبــة العامــل بتاأديــة عمله عن بعد، �ســواًء من داخــل الدولة اأو خارجها، 

ومبوافقة �ساحب العمل، فل�ساحب العمل ا�سرتاط �ساعات عمل حمددة.
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املادة )18(
�ضاعات العمل املتتالية

أل يجــوز اأن يعمــل العامــل اأكــر مــن )5( خم�ــض �ســاعات متتالية دون فــرتة اأو فرتات 
للراحــة أل تقــل يف جمموعهــا عــن �ســاعة، علــى اأأل تدخــل هــذه الفــرتات يف ح�ســاب 
�ســاعات العمــل، ويتــم تنظيــم �ســاعات العمــل وفــرتات الراحــة يف املن�ســاأة التي تعمل 
بنظام الورديات، اأو لبع�ض الفئات الوظيفية ح�سب طبيعتها – كالوظائف امليدانية 

– وح�ســب ت�سنيــف العمالــة املحــدد يف الألئحــة التنفيذية لهذا املر�ســوم بقانون.

املادة )19(
�ضاعات العمل اإلإ�ضافية

1.  ل�ساحــب العمــل ت�ســغيل العامــل �ســاعات عمــل اإ�سافيــة علــى �ســاعات العمــل 

العاديــة، علــى اأأل تزيــد علــى �ســاعتني يف اليــوم الواحــد، وأل يجــوز ت�ســغيله اأكــر 
مــن ذلــك اإأّل وفقــًا لل�ســروط وال�سوابــط التــي حتددهــا الألئحــة التنفيذيــة لهــذا 
املر�ســوم بقانــون، ويف جميــع األأحــوال يجــب اأأل يزيــد جمموع �ســاعات العمل على 

)144( مائــة واأربعــًا واأربعــني �ســاعة كل )3( ثألثــة اأ�ســابيع.
2.  اإذا ا�ســتدعت ظــروف العمــل ت�ســغيل العامــل اأكــر مــن �ســاعات العمــل العاديــة، 

اعُتــربت مــدة الزيــادة وقتــًا اإ�سافيــًا يتقا�ســى العامــل عنــه اأجــرًا م�ســاويًا لألأجــر 
املقابــل ل�ســاعات العمــل العاديــة - يح�ســب وفــق األأجــر األأ�سا�ســي - م�سافــًا اإليــه 

زيــادة أل تقــل عــن )25%( خم�ــض وع�ســرين باملائــة مــن ذلــك األأجــر.
ــاعة  ــني ال�س ــا ب ــًا فيم ــًا اإ�سافي ــغيل العامــل وقت ــل ت�س ــتدعت ظــروف العم 3.  اإذا ا�س

العا�ســرة م�ســاًء وال�ســاعة الرابعــة �سباحــًا، ا�ســتحق العامــل عــن الوقــت األإ�سايف 
األأجر املقرر بالن�ســبة اإىل �ســاعات العمل العادية - يح�ســب وفق األأجر األأ�سا�سي 
- م�سافًا اإليه زيادة أل تقل عن )50%( خم�سني باملائة من ذلك األأجر، وي�ستثنى 

مــن هذا البنــد العاملني بنظــام الورديات.
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4.  اإذا ا�ســتدعت الظــروف ت�ســغيل العامــل يف يــوم الراحــة املحــدد يف عقــد العمــل، 

اأو الألئحــة التنظيميــة للعمــل، وجــب تعوي�ســه بيــوم اآخــر للراحــة، اأو اأن يدفــع لــه 
اأجــر ذلــك اليــوم ح�ســب األأجــر املقــرر بالن�ســبة اإىل اأيــام العمــل العاديــة، م�سافــًا 
اإليــه زيــادة أل تقــل عــن )50%( خم�ســني باملائــة مــن األأجــر األأ�سا�ســي لذلــك اليوم.

5. أل يجوز ت�سغيل العامل اأكر من يومي راحة متتاليني فيما عدا عمال املياومة.

املادة )20(
فئات العمالة امل�ضتثناة

حتدد الألئحة التنفيذية لهذا املر�سوم بقانون فئات العمالة التي يجوز ا�ستثنائهم 
من األأحكام الواردة ب�ساأن �ساعات العمل الواردة يف هذا املر�سوم بقانون.

املادة )21(
الراحة اإلأ�ضبوعية

مينــح العامــل راحــة اأ�ســبوعية مدفوعــة األأجــر أل تقــل عن يــوم واحد وفقًا ملــا يحدده عقد 
العمل اأو الألئحة التنظيمية للعمل، ويجوز بقرار من جمل�ــض الوزراء زيادة يوم الراحة 

األأ�سبوعية املن�سو�ض عليه يف هذه املادة.
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املادة )22(
حتديد مقدار اأو نوع اإلأجر و�ضداده

1.  يتعــني حتديــد مقــدار اأو نــوع األأجــر يف عقــد العمــل، واإذا مل يحــدد، تولــت املحكمــة 

املخت�ســة حتديــده باعتبــاره نزاعــًا عماليًا.
2.  يلتــزم �ســـاحب العمــل بــاأْن يــوؤدي األأجــور للعاملــني لديــه يف مواعيــد ا�ســتحقاقها وفــق 

األأنظمة املعتمدة يف الوزارة وال�سروط وال�سوابط واألإجراءات التي حتددها الألئحة 
التنفيذية لهذا املر�سوم بقانون.

3.  تــوؤدي األأجــور بالدرهــم األإماراتــي، وميكــن تاأديــة األأجــر بعملــة اأخــرى اإذا مت األتفــاق 

عليــه بــني الطرفني يف عقد العمل.

املادة )23(
طريقة ح�ضاب اإلأجر للعاملني بنظام القطعة

ُيح�ســب األأجــر اليومــي للعمــال الذيــن يتقا�ســون اأجورهــم بالقطعــة وفق متو�ســط ما 
تقا�ساه العامل عن اأيام العمل الفعلية خألل )6( ال�ستة اأ�سهر ال�سابقة على الطلب 

اأو الدعــوى ب�ســاأن اأّي مو�ســوع يتعلــق باألأجــر.

املادة )24(
نقل العامل ذي اإلأجر ال�ضهري اإىل فئات اأخرى

يجــوز نقــل العامــل ذي األأجــر ال�ســهري اإىل فئــة عمال املياومة اأو العمــال املعينني باألأجر 
األأ�ســبوعي اأو بالقطعــة اأو بال�ســاعة، اإذا وافــق العامــل علــى ذلــك كتابــة، ودون األإخــألل 

باحلقوق التي اكت�ســبها العامل يف املدة التي ق�ساها باألأجر ال�ســهري.
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املادة )25(
حاإلت اإلقتطاع اأو اخل�ضم من اأجر العامل

1. أل يجوز اقتطاع اأو خ�سم اأّي مبلغ من اأجر العامل اإأل يف احلاألت األآتية:

لن�ســبة  العامــل، �سمــن احلــد األأق�ســى  اإىل  التــي منحــت  القرو�ــض   اأ.  ا�ســرتداد 
األ�ســتقطاع ال�ســهري مــن اأجــر العامــل املن�سو�ض عليها يف هذه املــادة، بعد موافقة 

العامــل اخلطيــة، وبــدون اأّي فوائــد.
 ب.  ا�ســرتداد املبالــغ التــي دفعــت اإىل العامــل زيــادة على حقه، ب�ســرط اأأل يزيد ما يتم 

اقتطاعه ن�سبة )20%( ع�سرين يف املائة من األأجر.
 ج.  املبالــغ التــي يتــم ا�ســتقطاعها لغايــات احت�ســاب األ�ســرتاك يف مكافــاآت ومعا�ســات 

التقاعــد والتاأمينات، وفق الت�ســريعات النافــذة يف الدولة.
امل�ســتحقة  القرو�ــض  اأو  املن�ســاأة  يف  األإدخــار  �سنــدوق  يف  العامــل   د.  ا�ســرتاكات 

ــوزارة. ــل ال ــا مــن قب ــق عليه ــدوق، املواف لل�سن
 هـ. اأق�ساط اأّي م�سروع اجتماعي اأو اأّي مزايا اأو خدمات اأخرى يقدمها �ساحــــب 
العمــل وتوافــق عليهــا الــوزارة، �ســريطة موافقة العامل الكتابية على األ�ســرتاك 

يف امل�سروع.
 و.  املبالــغ التــي ُتخ�ســم مــن العامــل ب�ســبب املخالفــات التــي يرتكبهــا وفــق ألئحــة 
اجلــزاءات املعمــول بهــا يف املن�ســاأة واملعتمــدة من الــوزارة، ومبا أل يزيــد على )%5( 

خم�ســة يف املائــة مــن األأجــر.
 ز.  الديــون امل�ســتحقة تنفيــذًا حلكــم ق�سائــي، ومبــا أل يزيــد علــى ربــع األأجــر امل�ســتحق 
للعامل، فيما عدا دين النفقة املحكوم بها حيث يجوز اقتطاع اكر من ربع األأجر، 

واإذا تعددت الديون توزع املبالغ املطلوب ا�ســتيفاوؤها ح�ســب مراتب األمتياز.
 ح.  املبالــغ الألزمــة ألإ�ســألح مــا اأحلقه العامل من �ســرر، نتيجة خطاأ منه اأو خمالفته 
تعليمــات �ساحــب العمــل، اأدى اإىل اإتــألف اأو تدمــري اأو فقــدان اأدوات اأو اآألت اأو 
منتجــات اأو مــواد مملوكــة ل�ساحــب العمــل، علــى اأأل يزيــد مــا يتــم اقتطاعــه علــى 
اأجر )5( خم�سة اأيام يف ال�سهر، وأل يجوز اقتطاع مبلغ اأكر من ذلك اإأل بناًء على 

موافقــة املحكمة املخت�سة.
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2.  اإذا تعــددت األأ�ســباب املوجبــة لألقتطــاع اأو اخل�ســم مــن األأجــر، فــأل يجــوز يف 

جميع األأحوال اأن تزيد ن�ســبة األ�ســتقطاع و/اأو اخل�سم على )50%( خم�ســني يف 
املائــة من األأجر.

املادة )26(
متكني العامل من القيام بعمله

1.  يكــون األأجــر مقابــل العمــل، ويلتــزم �ساحــب العمــل بتمكــني العامل من القيــام بعمله، 

واإأل كان ُملَزمًا ب�ســداد اأجره املتفق عليه.
2.  حتــدد الألئحــة التنفيذيــة اإجــراءات تــرك العامــل للعمــل يف حــال عــدم متكينــه مــن 

القيــام بالعمــل املتفــق عليه يف عقــد العمل.

املادة )27(
احلد اإلأدنى لالأجور

ملجل�ــض الوزراء، بناًء على اقرتاح الوزير وبالتن�ســيق مع اجلهات املعنية، اأن ي�سدر 
قرارًا بتحديد احلد األأدنى ألأجور العمال، اأو اأّي فئة منهم.

املادة )28(
العطالت الر�ضمية وت�ضغيل العامل فيها

1.  ي�ســتحق العامــل اإجــازة ر�ســمية باأجــر كامــل يف العطــألت الر�ســمية التــي ي�ســدر 

بتحديدهــا قرار من جمل�ــض الوزراء.
2.  اإذا ا�ســتدعت ظــروف العمــل ت�ســغيل العامــل اأثنــاء اأّي مــن العطــألت الر�ســمية، 

وجــب علــى �ساحــب العمــل تعوي�ســه بيــوم اآخــر للراحــة مقابــل كل يــوم يعمــل فيــه 
اأثنــاء العطلــة، اأو اأن يدفــع لــه اأجــر ذلــك اليــوم ح�ســب األأجــر املقرر بالن�ســبة اإىل 
اأيــام العمــل العاديــة، م�ساًفــا اإليــه زيــادة أل تقــل عــن )50%( خم�ســني باملائــة مــن 

األأجــر األأ�سا�ســي لذلــك اليوم.
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املادة )29(
اإلإجازة ال�ضنوية

1. مــع عــدم األإخــألل بحقــوق العامــل املكت�ســبة عــن املــدة ال�ســابقة علــى تاريــخ العمــل 

باأحــكام هــذا املر�ســوم بقانــون، ي�ســتحق العامــل اإجازة �ســنوية باأجر كامــل أل تقل عن:
 اأ. ثألثني يومًا عن كل �سنة من �سنوات خدمته املمتدة.

 ب. يومان عن كل �سهر اإذا كانت مدة خدمته تزيد على �ستة اأ�سهر وتقل عن �سنة.
ــي ق�ساهــا يف العمــل، وذلــك يف حــال  ــنة األأخــرية الت  ج. اإجــازة عــن اأجــزاء ال�س

انتهــاء خدمتــه قبــل ا�ســتخدام ر�سيــد اإجازتــه ال�ســنوية.
2. ي�ســتحق العامــل بنمــط العمــل بالــدوام اجلزئــي، اإجــازة �ســنوية ح�ســب �ســاعات 

العمــل الفعليــة التــي يق�سيهــا العامــل لــدى �ساحــب العمــل، حتــدد مدتهــا يف عقــد 
العمــل، وذلــك وفــق مــا تقــرره الألئحــة التنفيذيــة لهــذا املر�ســوم بقانــون.

3. ل�ساحــب العمــل اأن يوافــق علــى منــح العامــل اإجــازة مــن ر�سيــد اإجازتــه ال�ســنوية 

خألل فرتة التجربة، مع احتفاظ العامل بحقه يف التعوي�ض عما تبقى من ر�سيد 
اإجازته ال�ســنوية، يف حال عدم اجتيازه فرتة التجربة .

4. يجــب اأن يتمتــع العامــل باإجازتــه يف �ســنة ا�ســتحقاقها، ول�ساحب العمــل اأن يحدد 

مواعيــد هــذه األإجــازات وفقــًا ملقت�سيــات العمــل وباألتفــاق مع العامــل، اأو مينحها 
بالتنــاوب بــني عمــال املن�ســاأة لكــي يوؤمن �ســري عملــه، وعليه اإ�ســعار العامل باملوعد 

املحــدد لتمتعــه باألإجــازة بوقت كاٍف أل يقل عن �ســهر.
5. للعامــل مبوافقــة �ساحــب العمــل ووفــق اللوائح التنظيميــة املعمول بها يف املن�ســاأة، 

اأن يرحل ر�سيد اإجازته ال�سنوية اأو اأيامًا منها اإىل ال�سنة التالية.
6. ي�ستحق العامل األجر عن مدة اإجازته ال�سنوية.

7. تدخــل يف ح�ســاب مــدة األإجــازة ال�ســنوية، اأيــام األإجــازات املقــررة قانونــًا اأو اتفاقــًا 

اإذا تخللت األإجازة ال�سنوية التي يتمتع بها العامل، وتعترب جزءًا منها، ما مل ين�ض 
عقد العمل اأو اللوائح التنظيمية املعمول بها يف املن�ساأة ما هو اأكر منفعة للعامل.
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8.  أل يجــوز ل�ساحــب العمــل منــع العامــل مــن األ�ســتفادة مــن اإجازتــه ال�ســنوية 

امل�ستحقة ألأكر من �سنتني، اإأل اإذا رغب العامل برتحيلها اأو احل�سول على بدل 
نقــدي عنهــا وفــق اللوائــح التنظيمية املعمول بها يف املن�ســاأة، وما حتدده الألئحة 

التنفيذيــة لهــذا املر�ســوم بقانون.
9.  يحــق للعامــل احل�ســول علــى اأجــرة اأيام األإجازة امل�ســتحقة اإذا تــرك العمل قبل 

ا�ســتعماله لهــا، اأيــًا كانــت مدتها، وذلك بالن�ســبة اإىل املــدة التي مل يح�سل على 
اإجازتــه عنهــا، كمــا ي�ســتحق اأجــرة األإجــازة عــن اأجزاء ال�ســنة بن�ســبة مــا ق�ساه 

منها يف العمل، وحت�ســب وفق األأجر األأ�سا�ســي.
10.  حتــدد الألئحــة التنفيذيــة لهــذا املر�ســوم بقانــون قواعــد و�ســروط تنظيــم 

األإجــازات والتعوي�ــض عنهــا.

املادة )30(
اإجازة الو�ضع

1. ت�ستحق العاملة اإجازة و�سع مدتها )60( �ستني يومًا وفق ما ياأتي:

 اأ. )45( خم�سة واأربعني يومًا األأوىل باأجر كامل.
 ب. )15( خم�سة ع�سر يومًا التي تليها بن�سف اأجر.

2.  للعاملــة بعــد ا�ســتنفاذها اإجــازة الو�ســع اأن تنقطــع عــن العمــل بــدون اأجــر ملــدة أل 

تزيد على )45( خم�سة واأربعني يومًا مت�سلة اأو متقطعة، اإذا كان هذا األنقطاع 
ب�ســبب مر�ض اأ�سابها اأو اأ�ساب طفلها ناجت عن احلمل اأو الو�سع وأل مُيّكنها من 
العــودة اإىل عملهــا، ويثبــت املر�ــض ب�ســهادة طبيــة �سادرة عن اجلهــة الطبية، وأل 
تدخــل هــذه املــدة �سمــن مــدة اخلدمــة التــي ت�ســتحق عنهــا العاملــة مكافــاأة نهاية 
اخلدمــة اأو مــدة األ�ســرتاك يف نظــام التقاعــد وفــق الت�ســريعات النافــذة يف هــذا 

ال�ساأن.
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3.  ت�ســتحق العاملــة اإجــازة الو�ســع املذكــورة يف البنــد رقــم )1( مــن هذه املــادة، اإذا 

مت الو�سع بعد )6( �ستة اأ�سهر اأو اأكر من احلمل، �سواء ولد اجلنني ميتًا اأو ولد 
حيًا ثم مات.

4. للعاملــة، يف حالــة اإجنــاب طفــل مري�ــض اأو مــن ذوي األإعاقــة »اأ�سحــاب الهمــم«، 

وتتطلــب حالتــه ال�سحيــة مرافقــًا م�ســتمرًا لــه وفــق تقريــر طبــي �ســادر مــن اجلهة 
الطبية، احلق يف اإجازة مدتها )30( ثألثني يومًا باأجر كامل تبداأ بعد انتهاء مدة 

اإجــازة الو�ســع، ولهــا احلــق يف متديــد األإجازة ملدة )30( ثألثــني يومًا دون اأجر.
5.  علــى �ساحــب العمــل منــح العاملــة اإجــازة و�ســع متــى طلبتهــا يف اأّي وقــت اعتبــارًا 

من اليوم األأخري لل�ســهر ال�ســابق مبا�ســرة على ال�ســهر املتوقع الو�سع فيه، ويثبت 
ذلــك مبوجب �ســهادة من اجلهة الطبية.

6.  أل يخــل ح�ســول العاملــة علــى اإجــازة الو�ســع اأو األنقطــاع امل�ســار اإليهــا يف هــذه 

املــادة، بحقهــا يف احل�ســول علــى األإجــازات األأخــرى.
7.  اإذا عملــت املــراأة العاملــة لــدى �ساحــب عمــل اآخــر اأثنــاء مــدة اإجازتهــا امل�ســرح 

بها يف هذه املادة، جاز ل�ساحب العمل األأ�سلي، اأن يحرمها من اأجرها عن مدة 
األإجــازة، اأو اأن ي�ســرتد مــا اأداه لهــا.

8.  أل يجوز اإنهاء خدمة العاملة اأو اإنذارها بذلك ب�ســبب احلمل اأو ب�ســبب ح�سولها 

على اإجازة الو�سع اأو انقطاعها عن العمل وفق اأحكام هذه املادة.
9.  ت�ســتحق العاملــة بعــد عودتهــا مــن اإجــازة الو�سع ولفرتة أل تزيد على )6( �ســتة 

اأ�ســهر مــن تاريــخ الو�ســع، فــرتة اأو فرتتني راحة يوميًا ألإر�ســاع طفلها، على اأأل 
تزيد مدة الفرتتني على �ســاعة.
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املادة )31(
اإلإجازة املر�ضية

1.  علــى العامــل اإذا اأُ�سيــب مبر�ــض غــري نا�ســئ عــن اإ�سابــة عمــل، اأن يبلــغ �ساحــب 

العمــل اأو مــن ميثلــه، عــن مر�ســه، وذلــك خألل مدة أل تزيد علــى )3( ثألثة اأيام 
عمــل، واأن يقــدم تقريــرًا طبيــًا عــن حالته �سادرًا عــن اجلهة الطبية.

2.  أل ي�ســتحق العامــل اإجــازة مر�سيــة مدفوعــة األأجــر خــألل فــرتة التجربــة، ومــع 

ذلــك يجــوز ل�ساحــب العمــل منحــه اإجــازة مر�سيــة بــدون اأجــر، بنــاًء علــى تقرير 
طبــي �ســادر عــن اجلهــة الطبيــة يت�سمــن �ســرورة منــح األإجازة.

3.   للعامــل بعــد انتهــاء فــرتة التجربــة، اإجــازة مر�سيــة أل تزيــد مدتهــا علــى )90( 

ت�ســعني يومــًا مت�سلــة اأو متقطعــة عــن كل �ســنة، علــى اأن حت�ســب علــى النحــو األآتي:
 اأ. )15( خم�سة ع�سر يومًا األأوىل باأجر كامل.

 ب. )30( ثألثني يومًا التالية بن�سف اأجر.
 ج. املدة التي تلي ذلك بدون اأجر.

4.  أل ُي�ســتحق األأجــر عــن األإجــازة املر�سيــة اإذا كان املر�ض قد ن�ســاأ عن �ســوء �ســلوك 

العامــل، وفــق احلــاألت التــي ي�سدر بتحديدهــا الألئحة التنفيذية لهذا املر�ســوم 
بقانون.

5.  ل�ساحــب العمــل اإنهــاء خدمــة العامل بعد ا�ســتنفاذ اإجازته املر�سية امل�ســار اإليها 

يف هــذه املــادة، اإذا تعــذر عليــه العــودة اإىل عملــه، علــى اأن يتقا�ســى العامــل كافــة 
م�ســتحقاته املالية وفق اأحكام هذا املر�ســوم بقانون وألئحته التنفيذية.
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املادة )32(
اإجازات متنوعة

1. ي�ستحق العامل اإجازة باأجر وفق احلاألت األآتية:

 اأ.  اإجــازة حــداد  ملــدة )5( خم�ســة اأيــام، يف حــال وفــاة الــزوج اأو الزوجــة. و)3( 
ثألثة اأيام يف حال وفاة اأّي من األأم اأو األأب اأو اأحد األأبناء اأو األأخ اأو األأخت اأو 

اأحــد األأحفــاد اأو اجلــد اأو اجلــدة، وذلــك ابتــداًء مــن تاريــخ الوفــاة.
 ب.  اإجــازة والديــة ملــدة )5( خم�ســة اأيــام عمــل، للعامــل )�ســواًء األأب اأو األأم( الــذي 
يــرزق مبولــود، لرعايــة طفله، ي�ســتحقها ب�سورة مت�سلــة اأو متقطعة خألل مدة 

)6( �ســتة اأ�ســهر من تاريخ وألدة الطفل.
 ج. اأّي اإجازات اأخرى يقررها جمل�ض الوزراء.

2.  يجــوز منــح العامــل اإجــازة درا�ســية ملــدة )10( ع�ســرة اأيــام عمــل يف ال�ســنة 

الواحــدة، للعامــل املنت�ســب اأو املنتظــم بالدرا�ســة يف اإحــدى املوؤ�س�ســات التعليميــة 
ــريطة اأأل تقــل مــدة اخلدمــة  ــارات، �س ــك ألأداء األختب ــة، وذل املعتمــدة يف الدول

لــدى �ساحــب العمــل عــن �ســنتني.
3.  ي�ستحق العامل املواطن اإجازة تفرغ ألأداء اخلدمة الوطنية باأجر، وفق الت�سريعات 

النافذة يف الدولة.
4.  ي�ســرتط للح�ســول علــى األإجــازات امل�ســار اإليهــا يف هــذه املــادة، تقــدمي مــا يثبــت 

ذلــك من اجلهــات املعنية.
5. حتــدد الألئحــة التنفيذيــة األأحــكام اخلا�ســة مبنح وتنظيــم األإجازات امل�ســار اإليها 

يف هذه املادة.
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املادة )33(
اإلإجازة بدون اأجر

1.  للعامــل بعــد موافقــة �ساحــب العمــل، احل�سول على اإجــازة بدون اأجر، غري امل�ســار اإليها 

يف هذا املر�سوم بقانون.
2.  أل حت�ســب األإجــازة امل�ســار اإليهــا يف هــذه املــادة، �سمــن مــدة خدمــة العامــل لــدى 

�ساحب العمل اأو �سمن مدة األ�سرتاك يف نظام التقاعد وفق الت�سريعات املعمول 
ــاأن. ــا يف هــذا ال�س به

املادة )34(
الغياب بعد انتهاء اإلإجازة

أل ي�ســتحق العامــل الــذي أل يعــود مبا�ســرة اإىل عملــه دون �ســبب م�ســروع عقــب انتهاء 
اإجازته، اأجره عن مدة الغياب التالية ألنتهاء األإجازة.

املادة )35(
�ضريان مدة اإلإنذار يف حال اإنهاء العقد خالل فرتة اإلإجازة

يف حالــة رغبــة اأّي مــن طــريف عقــد العمــل، اإنهــاء العقــد وفــق اأحــكام هــذا املر�ســوم 
بقانون وألئحته التنفيذية، وذلك خألل فرتة وجود العامل يف اإجازة، فأل يبداأ �سريان 
مدة األإنذار املتفق عليه يف عقد العمل، اإأل ابتداًء من اليوم التايل املقرر لعودة العامل 

مــن األإجــازة، مــا مل يتفق الطرفان على خألف ذلك.
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املادة )36(
الرعاية وال�ضالمة واملهنية

تلتــزم املن�ســاآت باألأحــكام الــواردة يف القانــون األحتادي رقم )13( ل�ســنة 2020 ب�ســاأن 
ال�سحة العامة وكافة القرارات ال�سادرة تنفيذًا له، واأية ت�سريعات اأخرى �سادرة يف 
ذات ال�ســاأن، وحتــدد الألئحــة التنفيذيــة لهذا املر�ســوم بقانــون دور الــوزارة واألأحكام 

اخلا�سة ب�سألمة العمال ووقايتهم ورعايتهم ال�سحية.

املادة )37(
التعوي�س عن اإ�ضابات العمل واأمرا�س املهنة

ــع  ــيق م ــر وبالتن�س ــرتاح الوزي ــى اق ــاًء عل ــوزراء، بن ــض ال ــن جمل� ــرار م ــدد بق 1.  حُت

اجلهــات املعنيــة، اإ�سابــات العمــل واأمرا�ــض املهنــة، وال�ســروط واألإجــراءات التــي 
يتعني اتباعها يف حال حدوث اأيا منها، واأللتزامات املرتتبة على �ساحب العمل 
يف هــذا ال�ســاأن ومقــدار التعوي�ــض امل�ســتحق للعامــل حــال العجــز الكلــي الدائــم اأو 
اجلزئــي الدائــم، والتعوي�ــض امل�ســتحق لعائلتــه حــال وفاته وقواعد توزيعــه ومقداره.

2. يلتزم �ساحب العمل يف حالة اإ�سابة العامل باإ�سابة عمل اأو مر�ض مهني مبا ياأتي:

 اأ.   حتمــل نفقــات عــألج العامــل اإىل اأن ُي�ســفى ويكــون قــادرًا للعــودة اإىل العمــل اأو 
يثبــت عجــزه، وفــق ال�ســروط وال�سوابــط واألإجــراءات التــي حتددهــا الألئحــة 

التنفيذيــة لهــذا املر�ســوم بقانــون.
 ب.  اإذا حالــت اإ�سابــة العمــل اأو املر�ــض املهنــي بــني العامــل واأداء عملــه، وجــب علــى 
�ساحــب العمــل اأن يــوؤدي اإىل العامــل ما يوازي اأجره كامأل طوال مدة العألج اأو 
مدة )6( �ستة اأ�سهـــر اأيهما اأقل، فاإذا زادت مدة العألج على )6( �ستة اأ�سهر، 
ي�ســرف لــه ن�ســف األأجــر وذلك ملدة )6( �ســتة اأ�ســهر اأخرى اأو حتى يتم �ســفاء 

العامــل اأو يثبت عجــزه اأو وفاته اأيهما اأقرب.
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3.  اإذا اأدت اإ�سابــة العمــل اأو املر�ــض املهنــي اإىل وفــاة العامــل، ا�ســتحق اأ�ســرة املتويف 

تعوي�سًا م�ساويًا ألأجر العامل األأ�سا�سي عن فرتة مقدارها )24( اأربعًا وع�سرون 
�ســهرًا علــى اأأل تقــل قيمــة التعوي�ــض عــن )18،000( ثمانيــة ع�ســر األــف درهم واأأل 
تزيــد علــى )200،000( مائتــني األــف درهــم، وحُت�ســب قيمة التعوي�ــض وفق األأجر 
األأ�سا�ســي الذي كان يتقا�ساه العامل قبل وفاته ويوزع التعوي�ض على امل�ســتحقني 
عــن العامــل املتوفــى وفــق ما حتدده الألئحة التنفيذية لهذا املر�ســوم بقانون، مع 
احلفــاظ علــى حقــوق اأ�ســرة املتــويف مــن مكافــاأة نهايــة اخلدمــة، واأّي م�ســتحقات 

ماليــة اأخرى ي�ســتحقها العامل.

املادة )38(
حاإلت عدم ا�ضتحقاق العامل لتعوي�س اإ�ضابة العمل

أل ي�ســتحق العامــل تعوي�ــض اإ�سابــة العمــل، اإذا ثبــت مــن خــألل حتقيقــات ال�ســلطات 
املخت�ســة حتقــق اأي مــن احلــاألت األآتيــة:

1. تعمد العامل اإ�سابة نف�سه ألأّي �سبب.

2. حدوث األإ�سابة حتت تاأثري اخلمر اأو املخدرات اأو غريها من املوؤثرات العقلية.

3.  حدوث األإ�سابة نتيجة خمالفة عمدية للتعليمات الوقائية املعلنة يف اأماكن ظاهرة 

يف حمل العمل، على النحو الذي حتدده الألئحة التنفيذية لهذا املر�سوم بقانون.
4. حدوث األإ�سابة نتيجة �سوء �سلوك متعمد من جانب العامل.

5. رف�ــض العامــل دون �ســبب جــدي الك�ســف عليــه اأو اتبــاع العــألج الــذي قررتــه اجلهة 

الطبية.
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املادة )39(
اجلزاءات التاأديبية

1.  ل�ساحــب العمــل اأو مــن ينــوب عنــه اأن يوقــع علــى العامــل املخالــف ألأحــكام هــذا 

املر�ســوم بقانــون وألئحتــه التنفيذيــة والقــرارات ال�ســادرة تنفيــذًا لــه، اأّي مــن 
اجلزاءات األآتيــة:

 اأ. لفت النظر اخلطي.
 ب. األإنذار اخلطي.

 ج. اخل�سم من األأجر مبا أل يجاوز اأجر )5( خم�سة اأيام يف ال�سهر.
 د. الوقــف عــن العمــل ملــدة أل تزيــد علــى )14( اأربعــة ع�ســر يومــًا وعــدم دفــع اأجــر 

اأيام الوقف.
ــبة  ــنة، وذلــك بالن�س ــى �س  هـ.  احلرمــان مــن العــألوات الدوريــة ملــدة أل تزيــد عل
للمن�ســاآت التــي تعتمــد نظــام العــألوات الدوريــة، وكان العامل م�ســتحقًا لها 

وفــق اأحــكام عقــد العمــل اأو اللوائــح التنظيميــة للمن�ســاة.
 و. احلرمــان مــن الرتقيــة، يف املن�ســاآت التــي يوجــد بهــا نظــام للرتقيــة، ملــدة أل تزيد 

على �سنتني.
 ز. الف�سل من اخلدمة مع حفظ حق العامل يف مكافاأة نهاية اخلدمة.

2.  حتــدد الألئحــة التنفيذيــة ال�ســروط وال�سوابــط واألجــراءات الألزمــة لتوقيــع اأّي 

من اجلزاءات امل�ســار اإليها يف البند )1( من هذه املادة، واآلية التظلم منها.
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املادة )40(
اإلإيقاف املوؤقت عن العمل

1.  ل�ساحــب العمــل اإيقــاف العامــل موؤقتــًا عــن العمل ملدة أل تزيد علــى )30( ثألثني 

يومــًا، بهــدف اإجــراء حتقيق تاأديبي معه اإذا اقت�ست م�سلحة التحقيق ذلك، مع 
وقــف ن�ســف األأجــر خألل مدة الوقــف، واإذا انتهى التحقيق اإىل احلفظ اأو لعدم 
املخالفــة اأو جمــازاة العامــل بجــزاء األإنــذار، ي�ســرف لــه ما مت اإيقافــه من األأجر 

خألل مدة األإيقاف.
2.  ل�ساحــب العمــل اإيقــاف العامــل موؤقتــًا عــن العمــل عنــد اتهامــه بارتــكاب جرميــة 

من جرائم األعتداء على النف�ض اأو املال اأو اجلرائم املا�سة بال�سرف اأو األأمانة، 
وذلك اإىل حني �سدور قرار نهائي من اجلهة الق�سائية املخت�سة، ويوقف اأجره 
ي برباءته  عن مدة الوقف، فاإذا �سدر قرار بعدم تقدمي العامل للمحاكمة اأو ُق�سِ
لعــدم اجلنايــة اأو انتهــى التحقيــق اإىل احلفــظ لعــدم كفايــة األأدلــة، وجــب اإعادته 

اإىل عملــه مــع �سرف كامل اأجره املوقوف.

املادة )41(
بع�س �ضوابط توقيع اجلزاءات التاأديبية

1.  أل يجــوز توقيــع اأّي جــزاء تاأديبــي علــى العامــل ألأمــر ارتكبــه خارج مــكان العمل ما 

مل يكن مت�سأًل بالعمل.
2.  أل يجــوز توقيــع اأكــر مــن جــزاء تاأديبــي للمخالفــة الواحــدة، طبقــًا لن�ــض املــادة 

)39( مــن هــذا املر�ســوم بقانون.
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املادة )42(
حاإلت انتهاء عقد العمل

ينتهي عقد العمل يف اأّي من احلاألت األآتية:
1. اتفاق الطرفني كتابة على اإنهائه.

2. انتهــاء املــدة املحــددة يف العقــد، مــا مل ميــدد اأو يجــدد وفــق اأحــكام هــذا املر�ســوم 

بقانون.
3.  بنــاًء علــى رغبــة اأحــد الطرفــني، �ســريطة التقيــد باأحــكام هــذا املر�ســوم بقانــون 

ب�ســاأن اإنهــاء عقــد العمــل، وفــرتة األإنــذار املتفــق عليهــا يف العقــد.
4.  وفاة �ساحب العمل اإذا كان مو�سوع العقد مرتبطًا ب�سخ�سه.

5.  وفــاة العامــل اأو عجــزه عــن العمــل عجزًا كليــًا دائمًا، ويثبت ذلك مبوجب �ســهادة 

�سادرة من اجلهة الطبية.
6. احُلكــم علــى العامــل بحكــم نهائــي بعقوبــة مقيــدة للحريــة مــدة أل تقــل عــن )3( 

ثألثة اأ�ســهر.
7. اإغألق املن�ساأة نهائيًا، وفقًا للت�سريعات النافذة يف الدولة.

8.  اإفأل�ــض �ساحــب العمــل اأو اإع�ســاره اأو اأيــة اأ�ســباب اقت�ساديــة اأو ا�ســتثنائية حتــول 

دون ا�ســتمرار امل�ســروع، وفــق ال�ســروط وال�سوابــط واألإجــراءات التــي حتددهــا 
ــة. ــريعات النافــذة يف الدول ــة، والت�س الألئحــة التنفيذي

9. عــدم ا�ســتيفاء العامــل �ســروط جتديــد ت�سريــح العمــل ألأّي �ســبب خــارج عــن اإرادة 

�ساحب العمل.
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املادة )43(
اإنذار اإنهاء عقد العمل

1.  يجــوز ألأي مــن طــريف عقــد العمــل اإنهــاء العقــد ألأّي �ســبب م�ســروع، �ســريطة اإنــذار 

الطــرف األآخــر كتابــة، واأللتزام بالعمل خــألل مدة األإنذار املتفق عليها يف العقد، 
علــى اأأل تقــل املــدة عــن )30( ثألثــني يومًا، وأل تزيد على )90( ت�ســعني يومًا.

2.  ي�ســتمر عقــد العمــل طــوال مــدة األإنذار امل�ســار اإليها يف هذه املــادة، وينتهي بانتهاء 

املــدة، وي�ســتحق العامــل اأجــره كامــأًل عــن تلــك املــدة وفــق اآخــر اأجــر كان يتقا�ساه، 
ويجــب عليــه اأن يقــوم بالعمــل خأللهــا اإذا طلــب �ساحــب العمــل منــه ذلــك، ويجــوز 
األتفــاق علــى األإعفــاء مــن �ســرط األإنــذار اأو تخفي�ــض مدته مع احلفــاظ على كامل 
حقوق العامل عن فرتة األإنذار املتفق عليها يف عقد العمل، وي�سرتط اأن تكون مدة 

األإنــذار واحــدة للطرفني مــا مل تكن ل�سالح العامل.
3.  يجــب علــى الطــرف الــذي مل يلتــزم بفــرتة األإنــذار اأن يــوؤدي اإىل الطــرف األآخــر 

تعوي�ســًا ي�ســمى بــدل اإنــذار، ولــو مل يرتتب علــى عدم األإنذار �ســرر للطرف األآخر، 
ويكــون التعوي�ــض م�ســاوياً ألأجــر العامــل عن مدة األإنــذار كلها اأو اجلــزء املتبقي منها.
4.  يح�ســب بــدل األإنــذار وفــق اآخــر اأجــر كان يتقا�ســاه العامــل ملــن يتقا�ســون اأجورهــم 

بال�سهر اأو األأ�سبوع اأو اليوم اأو ال�ساعة، ووفق متو�سط األأجر اليومي امل�سار اإليه يف 
هــذا املر�ســوم بقانــون ملــن يتقا�ســون اأجورهــم بالقطعــة.

5. اإذا كان اإنهــاء عقــد العمــل مــن جانــب �ساحــب العمــل، فيحــق للعامــل اأن يتغيــب 

خــألل مهلــة األإنــذار يــوم عمل بدون اأجر يف األأ�ســبوع، وذلــك للبحث عن عمل اآخر، 
ويجــوز للعامــل حتديــد يــوم الغياب ب�ســرط اأن يخطر �ساحب العمل بذلك قبل )3( 

ثألثــة اأيــام علــى األأقل من يــوم الغياب.
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املادة )44(
حاإلت ف�ضل العامل دون اإنذار

ل�ساحــب العمــل ف�ســل العامــل دون اإنــذار، بعــد اإجــراء حتقيــق خطــي معــه، ويكــون 
قرار الف�سل كتابيًا وم�ســببًا، وُي�ســلمه �ساحب العمل اأو من ينوب عنه اإىل العامل يف 

اأّي مــن احلــاألت األآتية:
1. ثبوت انتحال العامل �سخ�سية غريه، اأو قدم �سهادات اأو م�ستندات مزورة.

2.  ارتــكاب العامــل خطــاأ ن�ســاأ عنــه خ�ســارة ماديــة ج�ســيمة ل�ساحــب العمــل، اأو تعمــد 

العامــل األإ�ســرار مبمتلــكات �ساحــب العمــل واإقــراره بذلك، ب�ســرط اأن يبلغ األأخري 
الــوزارة باحلــادث خــألل )7( �ســبعة اأيــام عمــل مــن وقــت علمــه بوقــوع احلــادث.

3.  خمالفــة العامــل تعليمــات النظــام الداخلــي للمن�ســاأة املتعلــق ب�ســألمة العمــل 

والعمــال اأو مــكان العمــل، ب�ســرط اأن تكــون مكتوبــة ومعلقــة يف مــكان ظاهــر، واأن 
يكــون العامــل قــد اأحيــط بهــا علمــًا.

4.  عــدم قيــام العامــل بواجباتــه األأ�سا�ســية وفــق عقــد العمــل، وا�ســتمرار األإخــألل بهــا 

رغــم اإجــراء حتقيــق خطــي معــه لهــذا ال�ســبب، والتنبيــه عليــه مرتــني بالف�ســل اإذا 
تكــرر منه ذلك.

5.  اإف�ســاء العامــل �ســرًا مــن اأ�ســرار العمــل املتعلقــة بامللكيــة ال�سناعيــة اأو الفكريــة، 

نتــج عنــه اإحلــاق خ�ســائر ب�ساحــب العمــل اأو �سيــاع فر�ســة عليــه اأو جلــب منفعــة 
�ســخ�سية للعامل.

6.  وجــود العامــل اأثنــاء �ســاعات العمــل يف حالــة �ســكر بــني، اأو متاأثــرًا مبــا تعاطــاه مــن 

مــادة خمــدرة اأو موؤثــر عقلــي، اأو ارتكــب فعــأًل خمأًل باألآداب العامــة يف مكان العمل.
7.  اعتــداء العامــل اأثنــاء العمــل علــى �ساحب العمل اأو املدير امل�ســوؤول اأو اأحد روؤ�ســائه 

اأو زمألئه يف العمل بالقول اأو الفعل اأو اأّي �سكل من اأ�سكال األعتداء املعاقب عليها 
مبقت�سى الت�سريعات النافذة يف الدولة.
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8.  تغيــب العامــل دون �ســبب م�ســروع اأو عــذر يقبلــه �ساحــب العمــل ألأكــر مــن )20( 

ع�ســرين يومــاً متقطعــة خــألل ال�ســنة الواحــدة، اأو اأكــر مــن )7( �ســبعة اأيــام متتالية.
9.  ا�ســتغألل العامــل مركــزه الوظيفــي بطريقــة غــري م�ســروعة للح�ســول علــى نتائــج 

ومكا�ســب �ســخ�سية.
10.  التحــاق العامــل بالعمل لدى من�ســاأة اأخرى دون األلتزام بال�سوابط واألإجراءات 

املقررة يف هذا ال�ساأن.

املادة )45(
حاإلت ترك العامل العمل دون اإنذار

للعامــل اأن يــرتك العمــل دون اإنــذار مــع احتفاظــه بحقوقــه عنــد انتهــاء اخلدمــة يف 
اأّي مــن احلاألت األآتية:

1.  اإخــألل �ساحــب العمــل بالتزاماتــه جتــاه العامــل الــواردة يف العقــد اأو يف هــذا 

املر�سوم بقانون اأو القرارات ال�سادرة تنفيذًا له، �سريطة اأن يكون العامل قد اأبلغ 
الوزارة قبل )14( اأربعة ع�سر يوم عمل من تاريخ ترك العمل، ودون قيام �ساحب 
العمــل باإزالــة األآثــار الناجمــة عن هــذا األإخألل رغم اإخطاره من قبــل الوزارة بذلك.
2.  ثبــوت اعتــداء �ساحــب العمــل اأو مــن ميثلــه قانونــًا علــى العامــل اأو تعر�ســه لعنــف 

اأو حتر�ــض خــألل العمــل، ب�ســرط اأن يبلــغ ال�ســلطات املعنيــة والــوزارة خــألل )5( 
خم�ســة اأيــام عمــل مــن تاريخ متكنه مــن األإبألغ.

3.  اإذا كان يف مقــر العمــل خطــر ج�ســيم يهــدد �ســألمة العامــل اأو �سحتــه، �ســريطة اأن 

يكون �ساحب العمل قد علم بوجوده، ومل يتخذ من األإجراءات ما يدل على اإزالته، 
وحتدد الألئحة التنفيذية لهذا املر�سوم بقانون �سوابط اخلطر اجل�سيم.

4.  تكليــف �ساحــب العمــل العامــل بالقيام بعمــل يختلف اختألفــًا جوهريًا عن العمل 

املتفق عليه مبوجب عقد العمل، دون موافقة العامل خطيًا على ذلك، با�ســتثناء 
حاألت ال�سرورة وفق اأحكام املادة )12( من هذا املر�سوم بقانون.
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املادة )46(
اإنهاء اخلدمة لعدم اللياقة ال�ضحية

أل يجــوز ل�ساحــب العمــل اإنهــاء خدمــة العامل لعدم لياقته ال�سحية، قبل ا�ســتنفاذه 
األإجــازات امل�ســتحقة لــه قانونــًا، ويقــع باطــأًل كل اتفــاق علــى خــألف ذلــك، ولــو كان 

مربمــًا قبــل العمــل باأحــكام هــذا املر�ســوم بقانــون.

املادة )47(
اإلنهاء غري امل�ضروع خلدمة العامل 

1.  يعــد اإنهــاء خدمــة العامــل مــن قبــل �ساحــب العمــل غــري م�ســروع، اإذا كان اإنهــاء 

خدمة العامل ب�سبب تقدمه ب�سكوى جدية اإىل الوزارة اأو اإقامة دعوى على �ساحب 
العمــل ثبت �سحتها.

2.  يلتــزم �ساحــب العمــل بدفــع تعوي�ــض عــادل للعامــل تقــدره املحكمــة املخت�ســة، 

اإذا ثبــت اأن الف�ســل غــري م�ســروع طبقــًا للبنــد )1( مــن هذه املــادة، ويحدد مقدار 
التعوي�ــض مبراعــاة نــوع العمــل ومقــدار ال�ســرر الــذي حلــق بالعامــل ومــدة خدمته، 
وي�ســرتط يف جميــع األأحــوال اأأل يزيــد مبلــغ التعوي�ــض علــى اأجــر العامــل ملــدة )3( 

ثألثــة اأ�ســهر حت�ســب وفــق اآخــر اأجــر كان يتقا�ســاه.
3.  أل تخــل اأحــكام البنــد )2( مــن هــذه املــادة بحــق العامــل يف بــدل األإنــذار ومكافــاأة 

نهايــة اخلدمــة امل�ســتحقة لــه وفق اأحــكام هذا املر�ســوم بقانون.

املادة )48(
ا�ضتمرارية عقود العمل

ت�ســتمر عقود العمل ال�ســارية وقت حدوث تغيري يف �ســكل املن�ســاأة اأو مركزها القانوين، 
ويكــون �ساحــب العمــل اجلديــد م�ســوؤوأًل عــن تنفيــذ اأحــكام تلــك العقــود، باألإ�سافــة اإىل 
تنفيــذ اأحــكام هذا املر�ســوم بقانــون وألئحته التنفيذية والقرارات ال�ســادرة تنفيذًا له، 

وذلك من تاريخ تعديل بيانات املن�ســاأة لدى اجلهات املخت�سة.
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املادة )49(
انتقال العامل بعد انتهاء عقد العمل

للعامــل يف حــال انتهــاء عقــد العمــل وفــق اأحكام هذا املر�ســوم بقانــون، األنتقال للعمل 
لــدى �ساحــب عمــل اآخــر وفق ال�ســروط واألإجراءات التــي حتددها الألئحــة التنفيذية 

لهذا املر�ســوم بقانون.

املادة )50(
اإلنقطاع غري امل�ضروع عن العمل 

1.  اإذا انقطــع العامــل األأجنبــي عــن العمــل، ل�ســبب غــري م�ســروع قبــل نهاية مــدة العقد، 

فأل مينح ت�سريح عمل اآخر لأللتحاق بعمل اآخر يف الدولة وفق اأحكام هذا املر�سوم 
بقانون، ملدة �سنة من تاريخ األنقطاع عن العمل، كما أل يجوز ألأي �ساحب عمل اآخر 

يعلم بذلك اأن ي�ستخدمه اأو يبقيه يف خدمته خألل تلك املدة.
2.  للــوزارة ا�ســتثناء بع�ــض الفئــات الوظيفيــة، اأو امل�ســتويات املهاريــة، اأو العمالــة 

مــن حكــم البنــد )1( مــن هــذه املــادة، وفق ال�سوابــط واألإجــراءات التي حتددها 
الألئحــة التنفيذيــة لهــذا املر�ســوم بقانــون.

3.  علــى �ساحــب العمــل اإخطــار الــوزارة بواقعــة األنقطــاع عــن العمــل وفــق األإجراءات 

التــي حتددهــا الألئحة التنفيذية لهذا املر�ســوم بقانون.
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املادة )51(
مكافاأة نهاية اخلدمة للعاملني بنمط الدوام الكامل

1.  ي�ســتحق العامــل املواطــن مكافــاأة نهايــة اخلدمــة عنــد انتهــاء خدمتــه وذلــك وفقــًا 

للت�ســريعات املنظمــة للمعا�ســات والتاأمينــات األجتماعيــة ال�ســارية يف الدولــة.
2.  ي�ســتحق العامــل األجنبــي الــذي يعمل وفــق منط العمل بالدوام الكامــل، والذي اأكمل 

�سنة اأو اأكر يف اخلدمة امل�ستمرة مكافاأة نهاية اخلدمة عند انتهاء خدمته، حت�سب 
وفق األأجر األأ�سا�سي، وذلك على النحو األآتي:

 اأ. اأجر )21( واحد وع�سرين يوم عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة اخلم�ض األأوىل.
 ب. اأجر )30( ثألثني يوم عن كل �سنة مما زاد على ذلك.

3.  ي�ســتحق العامــل األأجنبــي مكافــاأة عــن اأجــزاء ال�ســنة بن�ســبة ما ق�ساه منهــا يف العمل 

ب�ســرط اأن يكون قد اأكمل �ســنة من اخلدمة امل�ستمرة.
4.  أل تدخل اأيام األنقطاع عن العمل بدون اأجر يف ح�ساب مدة اخلدمة.

5.  مــع عــدم األإخــألل مبا تقرره الت�ســريعات ب�ســاأن منــح معا�ســات اأو مكافاآت تقاعد 

للعاملني يف بع�ض املن�ساآت، حُت�سب مكافاأة نهاية اخلدمة وفق اآخر اأجر اأ�سا�سي 
كان ي�ســتحقه العامــل بالن�ســبة اإىل مــن يتقا�ســون اأجورهــم بال�ســهر اأو باألأ�ســبوع 
اأو باليــوم ووفــق متو�ســط األأجــر اليومــي املن�سو�ــض عليه يف اأحكام هذا املر�ســوم 

بقانــون ملن يتقا�سون اأجورهم بالقطعة.
6. ي�ســرتط فيمــا تقــدم اأأل تزيــد مكافــاأة نهايــة اخلدمــة للعامــل األأجنبــي يف جمموعهــا 

عن اأجر �ســنتني.
7.  ل�ساحــب العمــل اأن يقتطــع مــن مكافــاأة نهايــة اخلدمــة، اأّي مبالــغ تكــون م�ســتحقة 

قانونــًا اأو بحكــم ق�سائــي، وفــق ال�ســروط واألإجــراءات التــي حتددهــا الألئحــة 
التنفيذيــة لهــذا املر�ســوم بقانــون.

8.  ملجل�ــض الــوزراء، بنــاًء علــى اقــرتاح الوزيــر وبعــد التن�ســيق مــع اجلهــات املعنيــة، 

اإقــرار اأنظمــة اأخــرى بديلــة لنظام مكافاأة نهاية اخلدمة، ويحدد القرار ال�سادر 
منــه، �ســروط و�سوابط واآلية األ�ســرتاك يف هــذه األأنظمة.
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املادة )52(
مكافاأة نهاية اخلدمة للعاملني باأمناط العمل اإلأخرى

حتــدد الألئحــة التنفيذيــة لهــذا املر�ســوم بقانــون اآليــة تنظيــم مكافــاأة نهايــة اخلدمــة 
للعاملني األأجانب باأمناط العمل األأخرى غري منط العمل بالدوام الكامل، على النحو 
الذي يعزز من كفاءة وجاذبية �سوق العمل، وما تقت�سيه م�سلحة طريف عقد العمل.

املادة )53(
�ضداد م�ضتحقات العامل حني انتهاء العقد

علــى �ساحــب العمــل اأن يــوؤدي للعامــل خــألل )14( اأربعــة ع�ســر يومًا مــن تاريخ انتهاء 
العقــد، اأجــوره وجميــع م�ســتحقاته األأخــرى التــي ين�ــض عليهــا هــذا املر�ســوم بقانــون 

والقــرارات ال�ســادرة تنفيــذًا لــه اأو العقــد اأو نظام املن�ســاأة.

املادة )54(
منازعات العمل الفردية

1.  اإذا تنــازع �ساحــب العمــل اأو العامــل اأو اأّي م�ســتحق عنهمــا يف اأّي حــق مــن احلقــوق 

املرتتبــة ألأّي منهمــا مبقت�ســى اأحــكام هــذا املر�ســوم بقانــون، عليــه اأن يقــدم طلبــًا 
بذلــك اإىل الــوزارة والتــي تقــوم ببحــث الطلب واتخاذ ما تراه ألزمًا لت�ســوية النزاع 

بينهمــا وديًا.
2.  علــى الــوزارة، يف حــال تعــذر الت�ســوية الوّديــة خــألل املــدة التــي حتددهــا الألئحــة 

التنفيذيــة لهــذا املر�ســوم بقانــون، اإحالــة النــزاع اإىل املحكمــة املخت�ســة، وتكــون 
ــًا للنــزاع وحجــج الطرفــني وتو�سيــة  األإحالــة م�سحوبــة مبذكــرة تت�سمــن ملخ�س

الــوزارة.



50

3.  يتــم التعامــل مــع منازعــات العمــل الفرديــة، علــى اأ�سا�ــض اإنهــا منازعــة بني املن�ســاأة 

والعامــل طــريف النــزاع، وأل يجــوز فر�ــض اأّي عقوبــات اأو اتخــاذ اإجــراءات اإداريــة 
�ســد املن�ســاأة قــد ت�ســبب �ســرر لعمــال اآخريــن يف املن�ســاأة اأو ل�ساحــب العمــل، اإأل 
بعــد األنتهــاء مــن ت�ســوية النــزاع اأو حلــه وفــق اأحكام هذا املر�ســوم بقانــون ولوائحه 
التنفيذيــة، وي�ســتثنى مــن هــذا البنــد، حــق الــوزارة خــألل �ســريان النــزاع باإلــزام 
�ساحــب العمــل با�ســتمرار دفــع اأجــر العامــل ملــدة �ســهرين بحــد اأق�سى، اإذا ت�ســبب 

النــزاع باإيقــاف �ســرف اأجــر العامــل، ووفــق الألئحــة التنفيذيــة.
4.  يجــوز بقــرار مــن الوزيــر، فر�ــض اإجــراءات اأو تدابــري اإداريــة اأخــرى علــى املن�ســاأة، 

لتجنــب اأن يــوؤدي النــزاع الفــردي القائــم اإىل حــدوث نــزاع عمــايل جماعــي، ي�ســر 
بامل�سلحــة العامة.

5.  علــى املحكمــة املخت�ســة خــألل )3( ثألثــة اأيــام عمــل مــن تاريــخ ا�ســتألم الطلــب 

اأن تقــوم بتحديــد جل�ســة لنظــر الدعوى ويعلن بهــا طرفا النزاع، وتف�سل فيها على 
وجه ال�ســرعة. 

6.  علــى املحكمــة املخت�ســة رف�ــض الدعــوى، اإذا مل تتبع األإجراءات امل�ســار اإليه يف البند 

)1( من هذه املادة.
7.  أل ت�ســمع الدعــوى عــن اأّي حــق مــن احلقــوق املرتتبــة مبقت�سى اأحكام هذا املر�ســوم 

بقانون بعد م�سي �سنة من تاريخ ا�ستحقاق احلق حمل املطالبة.

املادة )55(
اإلإعفاء من الر�ضوم الق�ضائية

1.  تعفــى الدعــاوى العماليــة مــن الر�ســوم الق�سائيــة يف جميــع مراحــل التقا�ســي 

والتنفيــذ، والطلبــات التــي يرفعهــا العمــال اأو ورثتهــم والتــي أل تزيــد قيمتهــا علــى 
ــة األــف درهــم. )100،000( مائ

2.  ملجل�ــض الــوزراء – بنــاًء علــى اقــرتاح وزيــر العــدل – تعديــل القيمــة امل�ســار اإليهــا يف 

البنــد )1( مــن هــذه املــادة ، بالزيــادة اأو النق�سان متــى اقت�ست احلاجة ذلك.
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املادة )56(
منازعات العمل اجلماعية

1.  اإذا تنــازع �ساحــب العمــل وجميــع عمــال املن�ســاأة اأو فريــق منهــم، وتعــذرت الت�ســوية 

الوديــة، علــى �ساحــب العمــل اأو العمــال التقدم ب�ســكوى  اإىل الوزارة وفق ال�سوابط 
واألإجــراءات التــي حتددها الألئحة التنفيذية لهذا املر�ســوم بقانون.

2.  للوزيــر فر�ــض اإجــراءات اأو تدابــري اإداريــة علــى املن�ســاأة، لتجنــب اأن يــوؤدي النــزاع 

اجلماعــي القائــم اإىل حــدوث مــا ي�ســر بامل�سلحة العامة.
3.  ملجل�ــض الــوزراء – بنــاء علــى اقــرتاح الوزيــر – اإن�ســاء جلنــة اأو اأكــر ت�ســمى )جلنــة 

منازعات العمل اجلماعية(، للنظر يف منازعات العمل اجلماعية التي يتعذر على 
الــوزارة ت�ســويتها وديــًا، ويحــدد القــرار ال�ســادر ت�ســكيلها ومهامهــا ونظــام عملهــا 
واآلية اإ�سدار قراراتها وتنفيذها، وغريها من األحكام املتعلقة بح�سن �سري العمل 

اأما اللجنة.

املادة )57(
تفتي�س العمل

1.  يكــون ملوظفــي الــوزارة، الذيــن ي�ســدر بتخويلهم قرار من وزيــر العدل باألتفاق مع 

الوزير، �سفة ال�سبطية الق�سائية يف اإثبات ما يقع باملخالفة ألأحكام هذا املر�سوم 
بقانــون وألئحتــه التنفيذيــة والقــرارات ال�سادرة تنفيذًا لــه، ويكون لهم حق دخول 

املن�ساآت ذات ال�سلة و�سبط املخالفات وحترير املحا�سر الألزمة.
2.  حتدد الألئحة التنفيذية لهذا املر�سوم بقانون اإجراءات تفتي�ض العمل.
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املادة )58(
العقوبات

أل يخــل تطبيــق العقوبــات املن�سو�ــض عليهــا يف هــذا املر�ســوم بقانــون باأّي عقوبة اأ�ســد 
ين�ــض عليها اأّي قانون اآخر.

املادة )59(
يعاقــب بالغرامــة التــي أل تقــل عـــــن )20،000( ع�ســرين األــف درهــم وأل تزيــد علــى 

)100،000( مائــة األــف درهــم، كل مــن:
ــتقدام اأجنبــي اإىل  ــد ا�س ــتندات غــري �سحيحــة بق�س 1. قــام بتقــدمي معلومــات اأو م�س

الدولــة للعمــل فيها.
2.  عرقــل اأو منــع اأحــد املوظفــني املكلفــني بتنفيــذ اأحــكام هــذا املر�ســوم بقانــون 

وألئحته التنفيذية والقرارات ال�سادرة تنفيذًا له، اأو حاول اأو �سرع يف منعه من 
ــتعمالها. ــد با�س ــتعمال القــوة اأو العنــف اأو التهدي ــواء با�س ــه �س اأداء وظيفت

3.  اأف�ســى �ســرًا مــن اأ�ســرار العمــل يكــون قد اأطلع عليــه بحكم عمله كموظــف عام مكلف 

بتنفيــذ اأحــكام هذا املر�ســوم بقانون وألئحته التنفيذيــة والقرارات ال�سادرة تنفيذًا 
لــه، ولو بعد تركه العمل.

املادة )60(
يعاقــب بالغرامــة التــي أل تقــل عــن )50،000( خم�ســني األــف درهــم وأل تزيــد علــى 

)200،000( مائتــي األــف درهــم، كل َمــن:
1. ا�ستخدم عامأًل مل ُي�سرح له بالعمل لديه.

2. ا�ستقدم اأو ا�ستخدم عامأًل، وتركه دون اأن يعمل.

3. ا�ستعمل ت�ساريح العمل يف غري الغر�ض املخ�س�ض ألإ�سدارها.
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4.  اأغلــق من�ســاأة اأو اأوقــف ن�ســاطها دون اتخــاذ اإجــراءات ت�ســوية حقــوق العاملــني، 

باملخالفــة ألأحــكام هــذا املر�ســوم بقانون وألئحته التنفيذية والقــرارات ال�سادرة 
تنفيذًا له.

5. قام بت�سغيل حدث باملخالفة ألأحكام هذا املر�سوم بقانون.

6.  مــن وافــق علــى ت�ســغيل احلــدث باملخالفــة ألأحــكام هــذا املر�ســوم بقانــون ممن له 

الوأليــة اأو الو�ساية على احلدث.

املادة )61(
يعاقــب باحلب�ــض مــدة أل تقــل عــن �ســنة وبالغرامــة التــي أل تقل عــن )200،000( مائتي 
األــف درهــم وأل تزيــد علــى )1،000،000( مليــون درهــم، اأو باإحــدى هاتــني العقوبتني، 
كل مــن ا�ســتغل اأو اأ�ســاء ا�ســتخدام ال�سألحيــات األإلكرتونيــة املمنوحــة لــه يف الدخــول 
اإىل اأنظمــة الــوزارة اأو مكــن غــريه مــن ذلــك، ممــا ترتب عليه اختــألل يف اإجراءات اأو 

العمــل. عألقــات 

املادة )62(
تتعــدد الغرامــة املحكــوم بهــا وفــق اأحــكام هذا املر�ســوم بقانــون بالن�ســبة اإىل اأ�سحاب 
العمــل بتعــدد العمــال الذيــن وقعــت يف �ســاأنهم املخالفة وبحد اأق�ســى )10،000،000( 

ع�ســرة مأليني درهم.

املادة )63(
التــي أل تقــل عــن )5000( خم�ســة اآألف درهــم وأل تزيــد علــى  يعاقــب بالغرامــة 
)1،000،000( مليــون درهــم كل مــن يخالــف اأّي حكــم اآخــر مــن اأحــكام هــذا املر�ســوم 

بقانــون وألئحتــه التنفيذيــة والقــرارات ال�ســادرة تنفيــذًا لــه.
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املادة )64(
يف حالــة العــودة اإىل ارتــكاب اأيــة خمالفة من املخالفات امل�ســار اإليها يف هذا املر�ســوم 
بقانــون وألئحتــه التنفيذيــة والقــرارات ال�ســادرة تنفيــذًا لــه، وذلــك قبــل م�ســي �ســنة 
علــى �ســابقة احلكــم علــى الفاعــل يف خمالفــة مماثلة لها، يعاقب الفاعل باحلب�ــض مع 

م�ساعفــة الغرامــة املقــررة يف هــذا املر�ســوم بقانون اأو اإحــدى هاتني العقوبتني.

املادة )65(
اأحكام ختامية

1.  احلقوق املقررة يف هذا املر�ســوم بقانون متثل احلد األأدنى حلقوق العمال، وأل تخل 

اأحــكام هــذا املر�ســم بقانــون باأّي حــق من احلقوق املقررة للعامل مبوجب اأّي ت�ســريع 
اآخــر اأو اتفــاق اأو اإقــرار اأو نظــام اأو عقــد العمــل، يرتــب للعامل حقوقًا اأكر منفعة من 

احلقوق املقررة مبوجب اأحكام هذا املر�سوم بقانون.
2.  أل يجــوز ل�ساحــب العمــل اأو العامــل اإ�ســاءة تطبيــق اأحــكام هــذا املر�ســوم بقانــون 

وألئحتــه التنفيذيــة والقــرارات ال�ســادرة تنفيذًا ألأحكامــه، كما أل يجوز ألأّي منهما 
القيــام بعمــل مــن �ســاأنه ال�سغط علــى حرية األآخر اأو حرية عمــال اأو اأ�سحاب عمل 
اآخريــن لتحقيــق اأي م�سلحــة اأو وجهــة نظــر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل اأو 

اخت�سا�ــض اجلهــة املخت�سة بت�ســوية اخلألفات.
3.  يعــد باطــأًل كل �ســرط يخالــف اأحــكام هــذا املر�ســوم بقانــون، ولــو كان �ســابقًا 

علــى نفــاذه، مــا مل يكــن اأكــر فائــدة للعامــل، ويقع باطــأًل كل اإبــراء اأو م�ساحلة اأو 
تنازل عن احلقوق النا�ســئة للعامل مبوجب هذا املر�ســوم بقانون، اإن كان خمالفًا 

ألأحكامه.
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4.  ل�ساحــب العمــل ا�ســتحداث وتطبيــق برامــج اأو لوائــح تنظيميــة يف املن�ســاأة، تكــون 

اأكــر منفعــة للعامــل ممــا هــو مقــرر مبوجــب اأحــكام هــذا املر�ســوم بقانــون وألئحته 
التنفيذيــة، واإذا تعار�ســت هــذه الربامج واللوائح مع اأحكام هذا املر�ســوم بقانون، 

تطبــق ال�ســروط األأكر منفعــة للعامل.
5.  أل يجــوز ل�ساحــب العمــل مراجعــة بنود و�ســروط عقد العمل ال�ســاري نفــاذه مع العامل 

قبــل �ســدور هــذا املر�ســوم بقانــون، بهدف تطبيق اأحكام هذا املر�ســوم بقانــون، اإأل اإذا 
كانــت تلــك التعديــألت تهــدف اإىل حتقيق فائدة ومنفعة اأكــرب للعامل، وميكن حتديث 

عقد العمل بعد انتهاءه وفق اأحكام هذا املر�سوم بقانون.
6.  ل�ساحــب العمــل اأو العامــل اإنهــاء عقــد العمــل غــري حمــدد املــدة، املــربم قبــل �ســريان 

هذا املر�سوم بقانون، ل�سبب م�سروع بعد اإنذار الطرف األآخر كتابة بـمدة أل تقل عن 
)30( ثألثني يومًا اإذا كانت مدة اخلدمة اأقل من )5( خم�ــض �ســنوات، ومدة أل تقل 
عن )60( �ستني يومًا اإذا كانت مدة اخلدمة تزيد على )5( خم�ض �سنوات، ومدة أل 

تقل عن )90( ت�ســعني يومًا اإذا زادت مدة اخلدمة عن )10( ع�ســر �ســنوات.
7.  يكــون للمبالــغ امل�ســتحقة للعامــل اأو اأفــراد عائلتــه مبقت�ســى اأحــكام هــذا املر�ســوم 

بقانــون، امتيــاز علــى جميــع اأمــوال �ساحــب العمــل، وُت�ســتوفى مبا�ســرة بعــد املبالــغ 
امل�ســتحقة للخزانــة العامــة، والنفقــة ال�ســرعية املحكــوم بهــا للزوجــة واألأوألد.
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املادة )66(
اللغة املعتمدة

1.  اللغــة العربيــة هــي اللغــة املعتمــدة يف كافة ال�ســجألت وامللفــات والبيانــات والنماذج، 

وغريها مما هو من�سو�ض عليه يف هذا املر�سوم بقانون وألئحته التنفيذية والقرارات 
ال�سادرة تنفيذًا له.

2.  يلتــزم �ساحــب العمــل با�ســتخدام اللغــة العربيــة يف اإبــرام العقــود مــع العّمــال، ويف 

كتابة ون�سر التعليمات والتعاميم التي يكون ملزمًا باإ�سدارها، على اأن تكون بجانب 
اللغــة العربيــة لغــة اأخــرى يفهمهــا العامــل غــري الناطق باللغــة العربيــة، ويراعى اأْن 
يتطابــق الن�ــض الــذي باللغــة األأخــرى مع الن�ــض العربي، ويف حــال األختألف يعتد 

بالن�ض العربي.

املادة )67(
ح�ضاب املدد واملواعيد

يكــون ح�ســاب املــدد واملواعيــد املن�سو�ــض عليهــا يف هــذا املر�ســوم بقانــون بالتقــومي 
امليــألدي، وتعــد ال�ســنة امليألديــة يف تطبيــق اأحــكام هــذا املر�ســوم بقانــون )365( 

ثألثمائــة وخم�ــض و�ســتون يومــًا وال�ســهر )30( ثألثــون يومــًا.
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املادة )68(
توفيق اإلأو�ضاع

1.  ت�ســري اأحــكام هــذا املر�ســوم بقانــون علــى عقود العمــل غري حمددة املــدة واملربمة 

وفق القانون األحتادي رقم )8( ل�سنة 1980 امل�سار اإليه.
2.  علــى اأ�سحــاب العمــل ت�سحيــح اأو�ساعهم، وحتويل عقــود العمل غري املحددة املدة 

اإىل عقــود عمــل حمــددة املــدة، وفــق ال�ســروط وال�سوابــط واألإجــراءات الــواردة يف 
هذا املر�سوم بقانون خألل �سنة من تاريخ نفاذه، ويجوز  للوزير متديد هذه املدة، 

ملــدد اأخــرى وفق ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
3.  مــع مراعــاة حكــم البنــد )2( مــن هــذه املــادة، ل�ساحــب العمــل احت�ســاب مكافــاأة 

ــون  ــواردة يف القان ــة اخلدمــة وفــق اأحــكام عقــد العمــل غــري حمــدد املــدة ال نهاي
األحتــادي رقــم )8( ل�ســنة 1980 امل�ســار اإليــه.

املادة )69(
التظلم من قرارات الوزارة

يجــوز لطــريف عألقــة العمــل التظلــم مــن القــرارات ال�ســادرة مــن الــوزارة وفقــًا 
لألإجــراءات التــي حتددهــا الألئحــة التنفيذيــة لهــذا املر�ســوم بقانــون.
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املادة )70(
اخت�ضا�ضات جمل�س الوزراء

لغايات هذا املر�سوم بقانون، يخت�ض جمل�ض الوزراء مبا ياأتي:
1.  اعتمــاد �ســروط و�سوابــط واإجــراءات ت�سنيــف املن�ســاآت اخلا�سعــة ألأحــكام هــذا 

املر�ســوم بقانون، واألمتيازات املقدمة لكل فئة من هذه املن�ســاآت.
ــتويات املهاريــة للعمالــة يف  2.  اعتمــاد �ســروط و�سوابــط واإجــراءات ت�سنيــف امل�س

�ســوق العمــل اخلا�سعــة ألأحــكام هــذا املر�ســوم بقانــون، واألمتيــازات املقدمة لكل 
م�ستوى.

التعليميــة  املوؤ�س�ســات  واإجــراءات توظيــف طــألب  �ســروط و�سوابــط  3.  اعتمــاد 

املعتمــدة يف الدولــة، علــى النحــو الذي يعزز كفاءة �ســوق العمل وتناف�ســية األأيدي 
العاملــة ومتكــني اأ�سحــاب العمــل مــن األ�ســتفادة مــن القــدرات الب�ســرية.

4.  اعتمــاد �ســروط و�سوابــط توظيــف األأ�ســخا�ض ذوي األإعاقــة )اأ�سحــاب الهمــم( 

يف الدولــة، يف الوظائــف املنا�ســبة لهــم ولقدراتهــم اجل�ســدية والفنيــة والفكريــة، 
وحتديد حقوقهم وواجباتهم واألمتيازات املقررة لهم، على النحو الذي ي�ساهم 
يف متكــني هــذه الفئــة واإ�ســراكهم يف م�ســرية التنميــة، وحتفيــز اأ�سحــاب العمــل 

لتوظيفهــم وتقــدمي كل �ســبل الدعــم والتمكني لهم.
5.  اعتمــاد ال�سيا�ســات والت�ســريعات والنظــم التــي من �ســاأنها تنظيم �ســوق العمل يف 

الدولة، وتعزيز م�ساركة مواطني الدولة يف �سوق العمل، وحتفيز اأ�سحاب العمل 
على ا�ستقطاب وتوظيف املواطنني.

6.  اإ�ســدار القــرارات التــي مــن �ســاأنها احلــد مــن تداعيــات اأّي ظــروف ا�ســتثنائية 

عامــة متــر بهــا الدولــة علــى قطــاع العمــل يف الدولة.
7.  تغيــري املــدد اأو الن�ســب اأو القيــم الــواردة يف هــذا املر�ســوم بقانون، وفــق متغريات 

واحتياجات �سوق العمل، وما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
8. حتديد الر�سوم الألزمة لتنفيذ اأحكام هذا املر�سوم بقانون وألئحته التنفيذية.
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املادة )71(
اخت�ضا�ضات الوزارة

لغايات هذا املر�سوم بقانون، تخت�ض الوزارة مبا ياأتي:
1. اقرتاح ال�سيا�سات واأل�سرتاتيجيات والت�سريعات ب�ساأن مبا ياأتي:

 اأ.  ت�ســجيع وحتفيــز املن�ســاآت لأل�ســتثمار يف تدريــب ومتكــني العمــال، ورفــع امل�ســتوى 
املهــاري والكفاءة، واألإنتاجية لهم.

ــق  ــاءات وف ــل الكف ــتقطاب اأف�س ــة، وا�س ــة والتكنولوجي ــات احلديث ــي التقني  ب.  تبن
متطلبــات �ســوق العمــل يف الدولــة لرفــع األإنتاجيــة.

 ج. تدريب طألب موؤ�س�سات التعليم العام والعايل املعتمدة يف الدولة.
ــدار  ــاآت، واإ�س ــة لعألقــات العمــل يف املن�س ــح التنظيمي ــع منــاذج موحــدة للوائ 2.  و�س

�سوابــط واآليــات اعتمادهــا مبــا يحقــق م�سلحــة العامــل و�ساحــب العمــل.

املادة )72(
الالئحة التنفيذية

ي�ســدر جمل�ــض الــوزراء – بنــاًء علــى اقــرتاح الوزير – الألئحــة التنفيذية ألأحكام هذا 
املر�سوم بقانون.

املادة )73(
اإلإلغاءات

1.  ُيلغى القانون األحتادي رقم )8( ل�سنة 1980 ب�ساأن تنظيم عألقات العمل.

2. ُيلغى كل حكم يخالف اأو يتعار�ض مع اأحكام هذا املر�سوم بقانون.

3.  ي�ســتمر العمــل بالقــرارات واألأنظمــة والقواعــد املعمــول بهــا قبــل �ســريان اأحــكام 

هــذا املر�ســوم بقانــون، ومبــا أل يتعار�ــض مــع اأحكامــه، اإىل حــني �ســدور مــا يحــل 
حملهــا وفقــًا ألأحــكام هــذا املر�ســوم بقانــون.
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املادة )74(
ن�ضر املر�ضوم بقانون والعمل به

ُين�ســر هــذا املر�ســوم بقانــون يف اجلريــدة الر�ســمية، وُيعمل به اعتبــارًا من  02 فرباير 
.2022

خليفة بن زايد اآل نهيان
رئي�س دولة اإلإمارات العربية املتحدة

�سدر عنا يف ق�سر الرئا�سة يف اأبوظبي:
بتـــــــــاريـــخ:     13  /   �سفر    /    3144هـ

املوافــــــــــق:      20 /      �سبتمرب   /  2021م



قرار جمل�س الوزراء رقم )1( ل�ضنة 2022
يف �ضاأن الالئحة التنفيذية للمر�ضوم بقانون احتادي رقم )33( 

ل�ضنة 2021 ب�ضاأن تنظيم عالقات العمل
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جدول املحتويات
رقم ال�ضفحةرقم املــادةاملو�ضوع

165التعريفات

266ت�سنيف املن�ساآت

366ت�سنيف العمال

467نظام ت�سغيل األأحداث

568اأمناط العمل

668اأنواع ت�ساريح العمل

�سروط و�سوابط واإجراءات اإ�سدار وجتديد واإلغاء 
770ت�ساريح العمل

872العمل احلر

972ن�ساط وكاألت التوظيف

1075عقد العمل

منح ت�سريح عمل جديد بعد اإنهاء عقد العمل خألل 
1176فرتة التجربة

1277�سوابط �سرط عدم املناف�سة

1378تكليف العامل بعمل اآخر

1478لوائح تنظيم العمل

1579�ساعات العمل

1680األأجور

1781عدم متكني العامل من اأداء عمله

1882األإجازة ال�سنوية للعاملني بنمط العمل بالدوام اجلزئي

اأو احل�ســول علــى بــدل  ترحيــل األإجــازة ال�ســنوية 
1983نقــدي عنهــا

املر�سيــة  األإجــازة  عــن  األأجــر  ا�ســتحقاق  عــدم 
2083النا�ســئة عــن �ســوء �ســلوك العامــل

2184األإجازات املتنوعة

2284�سألمة العمال ووقايتهم ورعايتهم ال�سحية
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جدول املحتويات
رقم ال�ضفحةرقم املــادةاملو�ضوع

2387اإ�سابات العمل

2488�سوابط توقيع اجلزاءات التاأديبية على العمال

حالــة انتهــاء عقــد العمــل ألإفأل�ــض �ساحــب العمــل اأو 
2590اإع�ساره

2690�سوابط اخلطر اجل�سيم

2791انتقال العمال

2891�سوابط األإبألغ عن انقطاع العامل

2992�سوابط األقتطاع من مكافاأة نهاية اخلدمة للعمال

العمــل  باأمنــاط  للعاملــني  اخلدمــة  نهايــة  مكافــاأة 
3093األأخــرى

3194منازعات العمل الفردية

3294منازعات العمل اجلماعية

3395اإجراءات تفتي�ض العمل

3496اجلزاءات األإدارية

3597اإجراءات التظلم من قرارات الوزارة
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3898األإلغاءات
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قرار جمل�س الوزراء رقم )1( ل�ضنة 2022
يف �ضاأن الالئحة التنفيذية للمر�ضوم بقانون احتادي رقم )33( 

ل�ضنة 2021 ب�ضاأن تنظيم عالقات العمل
جمل�س الوزراء:

بعد األطألع على الد�ستور، 	
وعلــى القانــون األحتــادي رقــم )1( ل�ســنة 1972 ب�ســاأن اخت�سا�ســات الــوزارات  	

ــه، ــوزراء، وتعديألت ــات ال و�سألحي
وعلــى املر�ســوم بقانــون احتــادي رقــم )33( ل�ســنة 2021 ب�ســاأن تنظيــم عألقــات  	

العمــل،
وعلــى املر�ســوم بقانــون احتــادي رقــم )47( ل�ســنة 2021 ب�ســاأن القواعــد العامــة  	

املوحــدة للعمــل يف دولــة األمــارات العربيــة املتحــدة،
وبناًء على ما عر�سه وزير املوارد الب�سرية والتوطني، وموافقة جمل�ض الوزراء. 	

قــــــــــــــــّرر:

املادة )1(
التعريفات

ُتطبــق ذات التعريفــات الــواردة يف املر�ســوم بقانــون، علــى هــذا القــرار، وفيمــا عــدا 
ذلــك يكــون للعبــارات التاليــة املعــاين املبينــة قريــن كل منها، ما مل يق�ِض �ســياق الن�ض 

بغــري ذلك.
: املر�ســوم بقانــون احتــادي رقــم )33( ل�ســنة 2021 ب�ســاأن تنظيــم  املر�ســـــــوم بقانون 

عألقــات العمل.
:  جمموعــة القــرارات واألأدلــة والتعاميــم ذات ال�سلــة بالعمــل يف  األأنظمة القانونية 

وزارة املــوارد الب�ســرية والتوطــني.
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املادة )2(
ت�ضنيف املن�ضاآت

مع مراعاة اأحكام البند رقم )1( من املادة رقم )70( من املر�سوم بقانون فاإنه:
1.  يتــم ت�سنيــف املن�ســاآت وفــق معايــري تت�سمــن الن�ســاط األقت�ســادي وحجــم العمالــة 

والتنــوع الثقــايف والدميوغــرايف للعمالــة ومــدى األلتــزام باألأنظمــة القانونيــة ودعــم 
تنفيــذ التوجهــات احلكوميــة املتعلقــة بالتوطــني والتدريــب وتنميــة املهارات.

ــر القــرارات الألزمــة لت�سنيــف  ــى اقــرتاح الوزي ــاء عل ــوزراء بن ــدر جمل�ــض ال 2.  ي�س

املن�ساآت واألمتيازات املقدمة لكل فئة من هذه املن�ساآت مبا ي�سمن تعزيز تناف�سية 
�ســوق العمل.

املادة )3(
ت�ضنيف العمال

مع مراعاة اأحكام البند رقم )2( من املادة رقم )70( من املر�سوم بقانون فاإنه:
1.  ي�سنــف العمــال اخلا�سعــون ألأحــكام املر�ســوم بقانــون اإىل فئــات بح�ســب معايــري 

تت�سمــن امل�ســتويات املهاريــة اأو التعليميــة اأو األإنتاجيــة اأو املهنية اأو األأجور اأو ح�ســب 
فئــات األإقامة.

ــر القــرارات الألزمــة لت�سنيــف  ــى اقــرتاح الوزي ــاء عل ــوزراء بن ــدر جمل�ــض ال 2.  ي�س

امل�ســتويات املهاريــة للعمالــة يف �ســوق العمــل واألمتيــازات املقدمــة لــكل م�ســتوى مبــا 
ي�سمــن تعزيــز اإنتاجيــة �ســوق العمــل.
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املادة )4(
نظام ت�ضغيل اإلأحداث

1.  مــع مراعــاة اأحــكام املــادة رقــم )5( من املر�ســوم بقانون، ُيحظر ت�ســغيل األأحداث يف 

األأعمال واملهن التالية:
 اأ. األأعمال وال�سناعات اخلطرة اأو ال�سارة.

 ب.   املهــن التــي يحتمــل اأن تعر�ــض �سحــة األأحــداث اأو �ســألمتهم للخطــر، ب�ســبب 
طبيعــة املهنــة اأو الظــروف التي تــوؤدى فيها.

2.   يحــدد بقــرار مــن الوزيــر بعــد التن�ســيق مــع اجلهــات املعنيــة، األأعمــال اخلطــرة اأو 

ال�ساقة اأو األأعمال التي ُتلحق بحكم طبيعتها اأ�سرارًا ب�سحة اأو �سألمة اأو اأخألق 
احلدث.

3.   يتعني على �ساحب العمل امل�سغل للحدث األلتزام باألإجراءات التالية:

 اأ.   اأن يحتفــظ ب�ســجل خا�ــض باألأحــداث، يبــني فيــه ا�ســم احلــدث وعمــره واأل�ســم 
الكامــل ملــن لــه الوأليــة اأو الو�سايــة عليــه وبيانــات التوا�ســل معــه، وحمــل اإقامــة 
احلــدث ومــن لــه الو�سايــة عليــه، وتاريــخ ا�ســتخدامه والعمــل الــذي ي�ســتخدم فيــه.

 ب.   التاأمني على احلدث �ساأنه �ساأن العمالة العادية.
 ج.   تدريــب األأحــداث العاملــني لديــه علــى كيفيــة ا�ســتخدام و�ســائل ال�ســألمة 

وال�سحــة املهنيــة.
 د.   اأن ي�سع يف مكان ظاهر يف موقع العمل، األأحكام اخلا�سة بت�سغيل األأحداث.

4.   ُت�ســتثنى املوؤ�س�ســات اخلرييــة والرتبويــة والتدريبيــة واجلهــات األأخــرى التــي تهدف 

اإىل التاأهيــل اأو التدريــب املهنــي لألأحــداث مــن بع�ــض اأحــكام املــادة رقــم )5( مــن 
املر�ســوم بقانــون واأحــكام هــذه املادة وفــق ال�سوابط األآتية:

 اأ.   اأن تكون املوؤ�س�سة م�سجلة لدى اجلهات احلكومية املخت�سة بهذا الو�سف.
 ب.   اأن يكــون هدفهــا الفعلــي وامل�ســجلة به هــو التاأهيل اأو التدريــب املهني، اأو العمل 

اخلريي اأو الرتبوي اأو األأعمال التطوعية.
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املادة )5(
اأمناط العمل

1.   مــع مراعــاة اأحــكام املــادة رقــم )7( من املر�ســوم بقانون، يكــون التعاقد مع العامل 

وفق اأي منط من اأمناط العمل املذكورة فيها، باألإ�سافة اإىل األأمناط األآتية:
 اأ.   العمــل عــن بعــد: ويتــم تاأديــة العمــل كلــه اأو جــزء منــه خــارج مقــر العمــل، ويكــون 
األت�سال ما بني العامل وجهة العمل اإلكرتونيًا عو�سًا عن التواجد فعليًا و�سواء 

كان العمــل جزئــي اأو بدوام كامل.
 ب.   تقا�ســم الوظيفــة: يتــم مبوجبــه تق�ســيم املهــام والواجبــات بــني اأكــر مــن عامل 
لتاأديــة املهــام املتفــق عليهــا م�ســبقًا، وينعك�ــض علــى قيمــة األأجــر امل�ســتحق لــكل 
منهــم بحيــث يكــون ن�ســبة وتنا�ســب. ويتــم التعامــل معهــم وفــق �سوابــط العمــل 

اجلزئي.
2.   للوزارة ا�ستحداث اأمناط عمل اأخرى ح�سب ما تقت�سيه متطلبات �سوق العمل.

3.  مــع مراعــاة مــا هــو من�سو�ــض عليه يف املر�ســوم بقانــون وهذا القــرار، يلتزم كل من 

العامــل و�ساحــب العمــل بالبنــود املن�سو�ــض عليهــا يف عقــد العمل وفــق كل منط من 
األأمنــاط املذكــورة يف البنــد )1( من هذه املادة.

املادة )6(
اأنواع ت�ضاريح العمل

1.  مــع مراعــاة اأحــكام املادة رقم )6( من املر�ســوم بقانــون، فاإن اأنواع ت�ساريح العمل 

حُتدد كاألآتي:
ــة(: يتيــح هــذا النــوع مــن  ــتقدام عامــل مــن خــارج الدول  اأ.   ت�سريــح العمــل )ا�س
الت�ساريــح للمن�ســاآت امل�ســجلة يف الــوزارة ا�ســتقدام عامــل مــن خــارج الدولــة.
 ب.   ت�سريــح عمــل انتقــال: وهــو الت�سريــح الــذي يتــم مبوجبــه انتقــال العامــل غــري 

املواطن من واإىل من�ســاأة م�ســجلة يف الوزارة.
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 ج.   ت�سريــح ملــن هــم علــى اإقامــة ذويهــم: وهــو الت�سريح الــذي يتم مبوجبه ت�ســغيل 
من هم على اإقامة ذويهم للعمل يف من�ســاأة م�ســجلة يف الوزارة.

 د.   ت�سريــح عمــل موؤقــت: وهــو الت�سريــح الــذي يتــم مبوجبــه ت�ســغيل عامــل لعمــٍل 
تقت�ســي طبيعــة تنفيــذه اأو اإجنــازه مــدة حمــددة يف اإحــدى املن�ســاآت امل�ســجلة يف 

الوزارة.
 هـ.   ت�سريح عمل مهمة: هو ت�سريح مينح ألإحدى املن�ساآت امل�سجلـة يف الوزارة

ــروع  ــت اأو م�س ــل موؤق ــاز عم ــارج ألإجنــ ــن اخل ــل م ــتقدام عام ــة يف ا�س الراغب
معــني حمـــدد املــدة.

 و.   ت�سريــح العمــل اجلزئــي: يتيــح هــذا النــوع مــن الت�ساريــح للمن�ســاآت امل�ســجلة يف 
الــوزارة ت�ســغيل عامــل مبوجــب عقد عمل جزئي بحيث تقل �ســاعات عملــه اأو اأيام 
عمله عن نظرائه ممن يعملون بدوام كامل. وميكن للعامل اأن يعمل لدى اأكر من 

�ساحــب عمــل بعد احل�سول على ت�سريح بذلــك من الوزارة.
 ز.   ت�سريــح عمــل حــدث: وهــو الت�سريــح الــذي يتم مبوجبه ت�ســغيل من بلغ �ســن 15 

عامًا ومل يتجاوز 18 من عمره يف من�ساأة م�سجلة يف الوزارة.
 ح.   ت�سريــح تدريــب وت�ســغيل طالــب: يتيــح هــذا النــوع مــن الت�ساريــح للمن�ســاآت 
امل�ســجلة يف الــوزارة تدريــب اأو ت�ســغيل طالــب يف الدولــة ممــن بلغ �ســن 15 عامًا 

وفقــًا ل�سوابــط و�ســروط حمــددة ت�سمــن بيئــة تدريــب وعمل منا�ســبتني.
 ط.   ت�سريــح عمــل مواطــن/ اأبنــاء دول جمل�ــض التعــاون: يتيــح هــذا النــوع مــن 
الت�ساريح للمن�ساآت امل�سجلة يف الوزارة ت�سغيل املواطنني اأو اأبناء دول جمل�ض 

التعــاون لــدول اخلليــج العربية.
ــب  ــد طل ــح عن ــح هــذا الت�سري ــة: مين ــي األإقامــة الذهبي ــح عمــل حلامل  ي.   ت�سري
من�ســاأة م�ســجلة يف الــوزارة ت�ســغيل عامــل داخــل الدولــة مــن حاملــي األإقامــة 

الذهبيــة.
 ك.   ت�سريــح عمــل مواطــن متــدرب: مينــح هــذا الت�سريــح للمن�ســاآت امل�ســجلة يف 

الــوزارة الراغبــة يف تدريــب مواطــن وفــق موؤهلــة العلمــي املعتمد.
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 ل.   ت�سريــح العمــل احلــر: مُينــح هــذا الت�سريــح لألأفــراد الراغبــني يف ممار�ســة 
العمــل احلــر ب�ســكل م�ســتقل )علــى اإقامتهــم الذاتيــة لألأفــراد األأجانــب( دون 
رعايــة جهــة اأو �ساحــب عمــل حمــدد يف الدولــة ودون ا�ســرتاط وجــود عقد عمل 
�ســاري املفعــول، والــذي يحقــق مــن خأللــه ال�ســخ�ض الطبيعــي دخــأًل مبا�ســرًا، 
عــن طريــق تقــدمي خدماته لفــرتة زمنية حمددة اأو ألأداء مهمة اأو تقدمي خدمة 
معينــة، �ســواء ألأفــراد اأو ملن�ســاآت، وبحيــث أل يكــون هــذا ال�ســخ�ض الطبيعي باأي 

حــال مــن األأحــوال عامــل لــدى هوؤألء األأفــراد اأو تلك املن�ســاآت.
2.   يجــوز بقــرار مــن الوزيــر ا�ســتحداث ت�ساريــح عمــل جديــدة وفــق اأحــكام املر�ســوم 

بقانون.

املادة )7(
�ضروط و�ضوابط واإجراءات اإ�ضدار وجتديد واإلغاء ت�ضاريح العمل

1.   �سروط اإ�سدار ت�ساريح العمل:

 اأ.   اأأل يقــل عمــر العامــل عــن 18 عامــًا، وُي�ســتثنى مــن ذلــك ت�سريــح عمــل احلــدث 
وت�سريــح تدريــب اأو ت�ســغيل الطالــب.

 ب.   اأن يكــون م�ســتوفيًا ال�ســروط املن�سو�ــض عليهــا يف الت�ســريعات النافــذة يف هــذا 
ال�ســاأن، وذلــك يف املهــن التخ�س�سيــة اأو اأيــة وظائــف اأخــرى تتطلــب احل�ســول 

علــى ترخي�ض مبزاولــة املهنة.
 ج.   اأن تكــون املهنــة التــي �ســيعمل فيهــا العامــل لــدى �ساحــب العمــل تتفــق مــع ن�ســاط 

املن�ساأة.
 د.   اأن تكــون رخ�ســة املن�ســاأة �ســارية املفعــول وأل توجــد عليها خمالفــات توؤدي لوقف 

ن�ساطها طبقًا لألأنظمة القانونية.
 هـ.   اأن يكــون طلــب ا�ســت�سدار الت�سريــح مقــدم مــن املخــول قانونــًا بالتوقيــع عــن 

املن�ساأة.
 و.   اأية �سروط اأخرى ي�سدر بها قرار من الوزير اأو من يفو�سه.
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2.   اإجراءات جتديد ت�ساريح العمل:

 اأ.   تقدمي الطلب وفق القنوات التي حتددها الوزارة.
 ب.   ا�ستيفاء ال�سروط املطلوبة لألإ�سدار.

 ج.   ا�ستيفاء الوثائق وامل�ستندات واملوؤهألت العلمية املطلوبة.
 د.   دفــع الر�ســوم املقــررة ح�ســب نــوع الت�سريــح وفئــة املن�ســاأة وفقًا لنظــام ت�سنيف 

املن�ساآت املعتمد.
 هـ.   اأية اإجراءات اأخرى ي�سدر بها قرار من الوزير اأو من يفو�سه.

3.   اإجراءات اإلغاء ت�ساريح العمل:

 اأ.   التقدم بطلب اإلغاء ت�سريح العمل عرب القنوات التي حتددها الوزارة.
 ب.  ا�ستكمال البيانات واملرفقات املطلوبة.

 ج.  �سداد غرامات تاأخري اإ�سدار ت�سريح العمل اأو عدم جتديده اإن وجدت.
 د. اإقرار املن�ساأة بت�سليم العامل مل�ستحقاته.

 هـ.   اأية �سروط اأخرى ت�سدر بقرار من الوزير اأو من يفو�سه.
ــح العمــل، اأو عــدم جتديدهــا، اأو الغاوؤهــا،  ــدار ت�ساري ــاع عــن اإ�س ــوزارة األمتن 4.   لل

واتخــاذ األإجــراءات القانونيــة الألزمــة يف حالــة ثبــوت اأي ممــا ياأتــي:
 اأ.   تقدمي اأي م�ستندات غري �سحيحة.

 ب.   اأن املن�ساأة وهمية اأو أل متار�ض ن�ساطها.
 ج.   عــدم األلتــزام بنظــام حمايــة األأجــور او اأي اأنظمــة اأخــرى تعتمــد لتنظيــم �ســوق 

العمــل يف الدولــة.
 د.   اأية حاألت اأخرى ي�سدر بها قرار من الوزير اأو من يفو�سه.
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املادة )8(
العمل احلر

1.   العمــل احلــر هــو نظــام للعمــل امل�ســتقل واملــرن والــذي يحقــق مــن خأللــه ال�ســخ�ض 

الطبيعــي دخــأًل مبا�ســرًا، عــن طريــق تقــدمي خدماتــه لفــرتة زمنيــة حمــددة اأو ألأداء 
مهمة اأو تقدمي خدمة معينة، �سواء ألأفراد اأو ملن�ساآت، وبحيث أل يكون هذا ال�سخ�ض 

الطبيعــي بــاأي حــال مــن األأحــوال عامــل لــدى هــوؤألء األأفــراد اأو تلك املن�ســاآت.
2.   ُي�ســدر جمل�ــض الــوزراء بنــاء علــى اقــرتاح الوزيــر القــرارات الألزمــة والتــي حُتــدد 

فيهــا اإجــراءات و�سوابــط واآليات ت�ســجيل القائمني بالعمــل احلر يف اأنظمة الوزارة 
ــة  ــز مرون ــاوؤه، ومبــا ي�سمــن تعزي ــده واإلغ ــح العمــل وجتدي ــى ت�سري ــول عل واحل�س

ومتطلبــات �ســوق العمل.

املادة )9(
ن�ضاط وكاإلت التوظيف

1.   مــع مراعــاة اأحــكام املــادة رقــم )6( مــن املر�ســوم بقانــون، ُتعــد املمار�ســة ألأي مــن 

ــًة  اأعمــال التو�ســط اأو التوظيــف املوؤقــت والتعهيــد )منفــردًة اأو جمتمعــًة( ممار�س
لن�ســاط وكاألت التوظيــف، وُي�ســتخدم يف نطــاق ن�ســاط عمــل وكاألت التوظيــف 

التعاريــف األآتيــة:
 اأ.   التو�سط: ويكون بتقريب وجهات النظر بني طريف العمل ومن ميثلهما، والتفاو�ض 
عنهما على �سروط العقد، واأل�ستخدام بهدف قيام عألقة عمل، ودون اأن ت�سبح 

الوكالة طرفًا فيها.
 ب.   التوظيــف املوؤقــت والتعهيــد: ا�ســتخدام العامــل بق�ســد اإتاحتــه لطــرف ثالــث، 
وت�سبــح عألقــة العامــل عألقــة مبا�ســرة مع الوكالة التي قامــت بتعهيد خدماته 

لطــرف ثالث )امل�ســتفيد(.
 ج.   امل�ســتفيد: اأي �ســخ�ض طبيعــي اأو اعتبــاري يتــم تكليــف العامــل لديــه وحتــت 
اإ�سرافه وفق نظام التوظيف املوؤقت والتعهيد �سواء لفرتة زمنية حمددة اأو ألأداء 

مهمــة اأو تقــدمي خدمــة معينــة.
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 د.   الوكالــة: اأي موؤ�س�ســة فرديــة اأو ذات �ســخ�سية اعتباريــة متار�ــض ن�ســاط متعلــق 
بالتو�ســط اأو التوظيــف املوؤقــت والتعهيــد لتقــدمي خدمــات عامــل اأو اأكــر لفــرتة 

زمنيــة حمــددة اأو ألأداء مهمــة اأو تقــدمي خدمــة معينــة لــدى امل�ســتفيد.
ــة اأي عمــل مــن  ــى ترخي�ــض مبمار�س 2.   يتعــني توافــر ال�ســروط التاليــة للح�ســول عل

اأعمــال الوكالــة:
 اأ.   اأأل يكون ال�سخ�ض يف املوؤ�س�سة الفردية اأو اأي من ال�سركاء يف ال�سخ�ض األعتباري، 
قد حكم عليه يف جرمية خملة بال�سرف واألأمانة، اأو يف جرمية من جرائم األجتار 
بالب�ســر، اأو اجلرائــم املن�سو�ــض عليهــا يف املر�ســوم بقانــون، ما مل يكن قــد رد اإليه 
اعتبــاره اإذا كان احلكــم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحرية، اأو بعد م�سي �ســنة من تاريخ 

احلكم اإذا كان احلكم �سادرًا بالغرامة.
 ب.  اأن تقــدم املوؤ�س�ســة الفرديــة اأو ال�ســخ�ض األعتبــاري للوزارة �سمانــًا بنكيًا أل تقل 
قيمتــه يف جميــع اأوقــات �ســريان الرتخي�ــض عــن )300( ثألثمائــة األــف درهم يف 
حالة الرتخي�ض بوكالة التو�ســط، وأل يقل عن مليون درهم يف حالة الرتخي�ض 
بوكالــة التوظيــف املوقــت والتعهيــد، اأو يف حالــة اجلمــع بــني الن�ســاطني، ويجــب 
اأن ُيجــدد تلقائيــًا اأو اأن يقــدم نظــام للتاأمــني كبديــل لل�سمــان، وللــوزارة القيــام 
بتخ�سي�ــض كل اأو بع�ــض ال�سمــان اأو التاأمــني، ل�ســداد اأي مبالــغ تكــون م�ســتحقة 
علــى الوكالــة، لعــدم قيامهــا بتنفيــذ األلتزامــات املرتتبــة عليهــا، اأو لعــدم التقيد 

بالتعليمــات والقــرارات ال�ســادرة مبوجبه.
 ج.   تقدمي التقرير األئتماين لطالب الرتخي�ض، اأو ال�ســخ�ض يف املوؤ�س�ســة الفردية 

وال�سركاء يف ال�سخ�ض األعتباري، �سادر من اجلهة املخت�سة.
 د.   اأية �سروط اأخرى ي�سدر بها قرار من الوزير.

3.    ُيجــدد الرتخي�ــض ال�ســادر مــن الــوزارة لــوكاألت التوظيــف �ســنويًا ب�ســرط التاأكــد 

من ا�ســتمرار توافر كافة ال�ســروط املطلوبة للرتخي�ض.
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4.  �سوابط ممار�سة ن�ساط التوظيف املوؤقت/ التعهيد:

 اأ.   عــدم توفــري عمال مل�ستفيـــد اإذا كانت ال�ســركة امل�ســتفيدة موقوفــة اإداريًا من قبل 
الوزارة ألرتكابها خمالفات تتعلق بتطبيق املر�سوم بقانون وهذا القرار.

 ب.   عــدم توفــري عمــال لوكالــة اأخــرى متار�ــض ن�ســاط التوظيــف املوؤقــت بهــدف 
توظيفهــم لدى امل�ســتفيد.

 ج.   اأن يكــون ال�ســخ�ض يف املوؤ�س�ســة الفرديــة اأو اأي مــن ال�ســركاء يف ال�ســخ�ض 
األعتبــاري م�ســوؤوأًل عــن تطبيــق اأحكام املر�ســوم بقانــون وألئحتــه التنفيذية على 
العمالــة امل�ســجلة لديــه، واإبــألغ اجلهــات املخت�ســة بالوزارة يف حــال علمه بوقوع 

اأي خمالفــة اأو انتهــاك حلقــوق اأو �سحــة و�ســألمة العمــال مــن قبــل امل�ســتفيد.
 د.   اأية �سوابط اأخرى ُتقررها الوزارة.

اإحــدى وكاألت  لــدى  امل�ســجل  والعامــل  امل�ســتفيد  بــني  العألقــة  5. ل�سمــان حوكمــة 

ــتفيد. التوظيــف يجــب اإبــرام عقــد مــع امل�س

6. اإجراءات اإ�سدار ترخي�ض وكالة التوظيف املوقت والتعهيد اأو التو�سط:

 اأ. تقدمي طلب عرب القنوات التي حتددها الوزارة.

 ب. ا�ستيفاء ال�سروط املطلوبة ألإ�سدار الرتخي�ض.
 ج. ا�ستيفاء ال�سمانات والتاأمينات املطلوبة.

 د. دفع الر�سوم املقررة.
 هـ. اأية اإجراءات اأخرى ي�سدر بها قرار من الوزير اأو من يفو�سه.

7. اإجراءات وقف اأو اإلغاء ترخي�ض وكاألت التوظيف:

للــوزارة وقــف ترخي�ــض الوكالــة موؤقتــًا، اأو اإلغــاء ترخي�سهــا اإذا مت التحقــق مــن 
توافــر اإحــدى احلــاألت األآتيــة:

 اأ. عدم توافر �سرط من ال�سروط التي �سدر الرتخي�ض بناًء عليها.
 ب. اإذا ثبت عدم �سحة اأي من الوثائق اأو البيانات املقدمة لغايات الرتخي�ض.
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 ج. اإذا ارتكبــت الوكالــة اأي عمــل ينطــوي علــى �ســكل مــن اأ�ســكال العمــل اجلــربي اأو 
األجتار بالب�ســر.

 د. عدم �سداد اأجور العمال.
 هـ. خمالفة اأية من ال�سروط األأخرى التي ُتقررها الوزارة.

املادة )10(
عقد العمل

مع مراعاة اأحكام املادة رقم )8( من املر�سوم بقانون، فاإنه:
1.   يجــب اأن يحتــوي عقــد العمــل ب�ســورة اأ�سا�ســية علــى ا�ســم �ساحــب العمــل وعنوانه، 

وا�ســم العامــل وجن�ســيته وتاريــخ ميــألده، ومــا يلــزم ألإثبــات �ســخ�سيته، وموؤهلــه، 
والوظيفــة اأو املهنــة، وتاريــخ األلتحــاق بالعمــل، ومــكان العمــل، و�ســاعات العمــل، 
واأيــام الراحــة، وفــرتة التجربــة اإن وجدت، ومــدة العقد، واألأجر املتفق عليه مبا يف 
ذلك املزايا والبدألت، ومدة األإجازة ال�سنوية امل�ستحقة، ومدة األإنذار، واإجراءات 
اإنهاء عقد العمل واأية بيانات اأخرى تقررها الوزارة وفق ما يتطلبه تنظيم العألقة 

بني الطرفني.

2.   يجــوز اتفــاق العامــل و�ساحــب العمــل علــى اإدخــال بنــود جديدة على منــاذج العقود 

ــون وهــذا القــرار واألأنظمــة  ــوم بقان ــرط اتفاقهــا مــع اأحــكام املر�س املعتمــدة، ب�س
القانونيــة.

3. يجوز تغيري العقد من منط عمل اإىل اآخر وي�سرتط لذلك:

 اأ. موافقة كل من العامل و�ساحب العمل.
 ب. ا�ستيفاء كافة امل�ستحقات املرتتبة على العقد األأول.

 ج. اتباع األإجراءات التي حتددها الوزارة.
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4.   يكــون التعاقــد بــني العامــل و�ساحــب العمــل علــى منــط العمــل املتفــق عليــه وفــق 

منــاذج العقــود يف نظــام الــوزارة وهــي:
 اأ.  عقد عمل الدوام الكامل.

 ب.  عقد عمل الدوام اجلزئي.
 ج.  عقد عمل العمل املوؤقت.

 د.  عقد عمل العمل املرن.
 هـ.  عقد عمل العمل عن بعد.
 و.  عقد عمل تقا�سم الوظيفة.

 ز.  اأيــة منــاذج عقــود عمــل اأخــرى ت�ســدر بقــرار مــن الوزيــر وفقــًا لت�سنيــف العمالــة 
املعتمــد من جمل�ــض الــوزراء واأمناط العمل.

املادة )11(
منح ت�ضريح عمل جديد بعد اإنهاء عقد العمل خالل فرتة التجربة

مــع مراعــاة اأحــكام البنديــن رقمــي )4( و)6( مــن املــادة رقــم )9( مــن املر�ســوم 
بقانــون، للــوزارة ا�ســتثناء بع�ــض العمــال مــن �ســرط عــدم منــح ت�سريــح العمــل وفــق 

ــة: ــط التالي ال�سواب
1.   اأن يكــون العامــل مــن امل�ســتويات املهاريــة اأو املهنيــة اأو املعرفيــة التــي حتتــاج اإليهــا 

الدولة.
2. العامل الذي يكون على اإقامة ذويه.

3. حاملي األإقامة الذهبية.

4.  اأيــة فئــات مهنيــة وفق احتياجات �ســوق العمل يف الدولــة ي�سدر بها قرار من الوزير 

مبوجب ت�سنيف العمالة املعتمد من جمل�ض الوزراء.
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املادة )12(
�ضوابط �ضرط عدم املناف�ضة

1.   مــع مراعــاة اأحــكام املــادة رقم )10( من املر�ســوم بقانون، ُي�ســرتط لتطبيق �ســرط 

عدم املناف�سة املن�سو�ض عليه فيها اأن يتم حتديد األآتي:
 اأ.   النطاق اجلغرايف لتطبيق ال�سرط.

 ب.   مدة ال�سرط، على اأأل تزيد على �سنتني من تاريخ انتهاء العقد.
 ج.   طبيعة العمل بحيث ت�سر �سررًا ج�سيمًا بامل�سالح امل�سروعة ل�ساحب العمل.

2.   يف حــال اإثــارة خــألف حــول �ســرط عــدم املناف�ســة وعدم ت�ســويتها وديًا يحــال األأمر 

للق�ساء، ويقع عبء اإثبات ال�سرر على �ساحب العمل.

3.   أل ي�ســري �ســرط عــدم املناف�ســة يف حــال كان �ســبب اإنهــاء العقــد يرجــع ل�ساحــب 

العمــل اأو ألإخأللــه بالتزاماتــه القانونيــة اأو التعاقديــة.

4.   يجــوز األتفــاق كتابــًة علــى عــدم تنفيــذ �ســرط عــدم املناف�ســة عقــب انتهــاء عقــد 

العمل.

5.   يتــم ا�ســتثناء العامــل مــن �ســرط عــدم املناف�ســة املن�سو�ــض عليــه يف املــادة رقــم 

)10( مــن املر�ســوم بقانــون وفــق ال�ســروط األآتيــة:
 اأ.   قيــام العامــل اأو �ساحــب العمــل اجلديــد بدفــع تعوي�ــض أل يتجــاوز مقــداره ثألثــة 
اأ�ســهر مــن اأجــر العامــل املتفــق عليــه يف اآخــر عقــد ل�ساحــب العمــل ال�ســابق، 

وُي�ســرتط موافقــة �ساحــب العمــل ال�ســابق كتابــة علــى ذلــك.
 ب. اإذا اأنهي العقد خألل فرتة التجربة.

 ج.   اأيــة فئــات مهنيــة وفــق احتياجــات �ســوق العمــل يف الدولــة ي�ســدر بهــا قــرار مــن 
الوزيــر مبوجــب ت�سنيــف العمالــة املعتمــد من جمل�ــض الوزراء.
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املادة )13(
تكليف العامل بعمل اآخر

1.   مــع مراعــاة اأحــكام املــادة رقــم )12( مــن املر�ســوم بقانــون، يجــوز تكليــف العامــل 

بعمــل اآخــر يختلــف اختألفــًا جوهريــًا يف طبيعتــه عــن العمــل األأ�سلــي، وذلــك علــى 
�سبيل األ�ستثناء الذي ت�ستدعيه ال�سرورة، اأو ملنع وقوع حادث، اأو ألإ�سألح ما ن�ساأ 
عــن العامــل مــن �ســرر، ويكــون احلد األأق�ســى لتكليف العامل بتلــك األأعمال )90( 

ت�ســعني يومًا يف ال�ســنة.
ــد باألختــألف اجلوهــري يف تطبيــق البنــد )1( مــن هــذه املــادة اأن يكــون  2.   ويق�س

العمــل املكلــف بــه العامــل يختلــف متامــًا وطبيعــة مهنتــه اأو موؤهلــه العلمــي.

املادة )14(
لوائح تنظيم العمل

مــع مراعــاة اأحــكام املــادة رقــم )13( مــن املر�ســوم بقانــون، علــى املن�ســاآت التــي يعمــل 
لديهــا 50 عامــأًل فاأكــر، و�ســع لوائــح لتنظيــم العمــل، مثــل ألئحــة تعليمــات العمــل، 
واجلــزاءات والرتقيــات واملكافــاآت، واإجــراءات اإنهــاء عألقــة العمــل وذلــك مبراعــاة 

ال�سوابــط األآتيــة:

ــوم  ــا يف املر�س ــض عليه ــد املن�سو� ــكام والقواع ــف األأح ــا أل يخال ــح مب ــع اللوائ 1.   و�س

بقانــون واأحــكام هــذا القــرار واألأنظمــة القانونيــة.
2. اأن تت�سمــن ألئحــة اجلــزاءات التــي يجــوز توقيعهــا علــى العمــال املخالفــني، و�ســروط 

و�سوابــط توقيعها.
3.   اأن تت�سمــن ألئحــة تعليمــات العمــل اأوقــات العمــل اليومــي والعطلــة األأ�ســبوعية 

واإجــازات األأعيــاد والتدابــري واألحتياطــات ال�سروريــة الواجــب مراعاتهــا لتجنــب 
اإ�سابــات العمــل واأخطــار احلريــق.

4. اأن تت�سمن ألئحة الرتقيات واملكافاآت املعايري وال�سوابط اخلا�سة بالرتقيات واملكافاآت.
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5.   يجــب علــى �ساحــب العمــل اإحاطــة العامــل باللوائح املن�سو�ض عليهــا يف هذه املادة 

باأية و�سيلة متاحة، واأن يتم توعيته بها، وباللغة التي يفهمها.

املادة )15(
�ضاعات العمل

مع مراعاة اأحكام املادة رقم )17( من املر�سوم بقانون، فاإنه:
1.  حتت�ســب �سمــن �ســاعات العمــل الفــرتات الزمنيــة التــي يق�سيها العامــل يف األنتقال 

بني حمل م�سكنه ومكان العمل يف األأحوال األآتية:
ــة  ــوء األأحــوال اجلوي ــيلة النقــل يف حــال �س ــي يق�سيهــا العامــل يف و�س  اأ.  الفــرتة الت
ــات  ــاأن التغــريات والتقلب ــاد ب�س ــي لألأر�س ــرات املركــز الوطن ــتجابة لتحذي واأل�س

اجلويــة.
 ب.  الوقــت الــذي يق�سيــه العامــل بو�ســيلة النقــل التي يوفرها �ساحــب العمل يف حال 

تعر�سها حلادث مروري اأو عطل طارئ.
 ج.  حالة اتفاق الطرفني يف العقد �سراحًة على ذلك.

2. ُتخف�ض �ساعات العمل العادية �ساعتني خألل �سهر رم�سان املبارك.

3.   ل�ساحــب العمــل ت�ســغيل العامــل �ســاعات عمــل اإ�سافية على �ســاعات العمل العادية 

علــى اأأل تزيــد علــى �ســاعتني يف اليــوم الواحــد، اإأل اإذا كان العمــل ألزمــًا ملنــع وقــوع 
خ�ســارة ج�ســيمة اأو حــادث خطــري اأو ألإزالــة اآثــاره اأو التخفيــف منهــا، ويف جميــع 
األأحــوال يجــب اأأل يزيــد جممــوع �ســاعات العمــل علــى )144( مائــة واأربعــًا واأربعــون 

�ســاعة كل )3( ثألثــة اأ�ســابيع.
4.   ُي�ستثنى من األأحكام املتعلقة باحلد األأق�سى ل�ساعات العمل الفئات األآتية:

 اأ. روؤ�ساء جمال�ض األإدارة واأع�ساء هذه املجال�ض.
 ب.   األأ�ســخا�ض الذيــن ي�ســغلون منا�ســب اإ�ســرافية اإذا كان مــن �ســاأن هــذه املنا�سب 

اأن يتمتع �ساغلوها ب�سلطات �ساحب العمل.
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 ج.   العمال الذين ي�ســكلون طاقم ال�ســفن البحرية والعمال الذين يعملون يف البحر 
ويتمتعون ب�سروط خدمة خا�سة ب�سبب طبيعة عملهم.

 د.   األأعمــال التــي يتحتــم طبيعتهــا الفنيــة ا�ســتمرار العمــل فيهــا مــن خــألل ورديــات 
اأو مناوبــات متعاقبــة علــى اأأل يتجــاوز متو�ســط �ســاعات العمــل )56( �ســاعة يف 

األأ�سبوع.
 هـــ.   األأعمــال التح�سرييــة اأو التكميليــة التــي يتعني بال�ســرورة تنفيذها خــــــــــــارج

احلدود الزمنية املقررة ب�ســكل عام للعمل يف املن�ســاأة.
5.  للوزيــر اإ�ســدار القــرارات الألزمــة لتحديــد األأعمــال الــواردة يف هــذه املــادة طبقــًا 

ألحتياجــات �ســوق العمل.

املادة )16(
اإلأجور

مع مراعاة اأحكام املادة رقم )22( من املر�سوم بقانون:
1.   يلتزم �ســـاحب العمل باأن يوؤدي األأجور للعاملني لديه يف مواعيد ا�ســتحقاقها وفق 

ال�سروط وال�سوابط واألإجراءات األآتية:
 اأ.   اأن يتــم �ســداد األأجــور يف مواعيــد ا�ســتحقاقها علــى النحــو املتفــق عليــه يف العقــد 

ومبــا يتفــق مع األأنظمة واملعايــري التي ت�سعها الوزارة.
 ب.   يتعــني علــى جميــع املن�ســاآت امل�ســجلة يف الــوزارة �ســداد اأجــور العاملــني لديها يف 
تاريــخ ا�ســتحقاقها مــن خــألل نظام حماية األأجور اأو اأيــة اأنظمة اأخرى معتمدة 

لدى الوزارة.
 ج.   علــى جميــع املن�ســاآت تقــدمي كافــة مــا يطلب منها ألإثبات �ســداد اأجــور عمالها يف 

حال طلب منها ذلك.
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2.   للــوزارة اتخــاذ كافــة األإجــراءات والتدابــري القانونية املن�سو�ض عليها يف املر�ســوم 

بقانــون وهــذا القــرار واألأنظمــة القانونيــة ذات العألقــة جتاه املن�ســاأة يف حال عدم 
�ســداد األأجر املتفق عليه.

املادة )17(
عدم متكني العامل من اأداء عمله

مع مراعاة اأحكام املادة رقم )26( من املر�سوم بقانون فاإنه:
1. يلتــزم �ساحــب العمــل بتمكــني العامــل من القيام بعملــه، واإأل كان ُملَزمًا ب�ســداد اأجره 

املتفق عليه.
2.   اإذا كان األمتنــاع عــن متكــني العامــل مــن اأداء عملــه لظــروف خارجــة عــن اإرادة 

�ساحــب العمــل يقــوم �ساحــب العمــل باإبــألغ العامــل بذلــك مــع �سمان �ســداد اأجره.
3.   اإذا اأراد العامــل تــرك العمــل فعليــه اخطــار �ساحــب العمــل بذلــك، ويف جميــع 

األأحــوال يجــوز للعامــل التقــدم ب�ســكوى عماليــة وفــق األأنظمــة القانونيــة املعمــول بهــا.
4.   للــوزارة عنــد تقــدمي ال�ســكوى التوا�ســل مــع �ساحــب العمــل ومنحــه مهلــة لتمكــني 

العامــل مــن اأداء عملــه، ويف حــال عــدم ا�ســتجابته فللــوزارة اإلغــاء ت�سريــح عمــل 
العامل وال�سماح له باألنتقال ملن�ساأة اأخرى مع عدم امل�سا�ض بحقوقه لدى �ساحب 

العمل.
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املادة )18(
اإلإجازة ال�ضنوية للعاملني بنمط العمل بالدوام اجلزئي

مــع مراعــاة اأحــكام البنــد رقــم )2( مــن املــادة رقــم )29( مــن املر�ســوم بقانــون، 
ي�ســتحق العامــل بنمــط العمــل بالــدوام اجلزئــي، اإجــازة �ســنوية ح�ســب �ســاعات العمــل 
الفعليــة التــي يق�سيهــا العامــل لــدى �ساحب العمــل، وحتدد مدتها على اأ�سا�ــض جمموع 
�ســاعات العمــل بعــد حتويلهــا اإىل اأيــام عمــل، مق�ســومًا على عدد اأيام العمل يف ال�ســنة، 
م�سروبــًا يف األإجــازات املقــررة قانونــًا، وذلــك بحــد اأدنــى خم�ســة اأيــام عمــل يف ال�ســنة 
لألإجــازات ال�ســنوية، ويف ح�ســاب هــذه األإجــازات امل�ســتحقة يعد اجلزء مــن اليوم يومًا 

كامــأًل، وذلــك وفقــًا لألآتي:
1. الن�ســبة ت�ســاوي ن�ســبة عمــل املوظــف بعقــد بالــدوام اجلزئــي اإىل عمــل املوظــف بعقــد 

بالــدوام الكامل.
2. �ساعات العمل الفعلية ت�ساوي )8( ثماين �ساعات عمل يوميًا كحد اأق�سى.

3. عــدد �ســاعات عمــل املوظــف بعقــد الــدوام اجلزئــي ي�ســاوي عــدد ال�ســاعات التــي مت 

التعاقد عليها.
4.   تكــون املعادلــة احل�ســابية بعــدد �ســاعات عمــل بعقــد املوظــف بالــدوام اجلزئــي يف 

ال�ســنة مق�ســومًا علــى عــدد �ســاعات العمل يف عقد الــدوام الكامل بال�ســنة م�سروبًا 
الن�ســبة. ي�ســاوي   100 يف 
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املادة )19(
ترحيل اإلإجازة ال�ضنوية اأو احل�ضول على بدل نقدي عنها

ــوم  مــع مراعــاة اأحــكام البنديــن رقمــي )8( و)9( مــن املــادة رقــم )29( مــن املر�س
بقانــون، فاإنــه:

1.   يجــوز للعامــل ترحيــل مــا أل يزيــد على ن�سف األإجازة ال�ســنوية لل�ســنة التــي تليها اأو 

اأن يتفــق مــع �ساحــب العمــل على منحه بــدأًل نقديًا عنها وفقًا ألأجره الذي يتقا�ساه 
وقت ا�ستحقاقه األإجازة.

2.   يف حالــة انتهــاء خدمــة العامــل ي�ســرف له بــدل نقدي عن ر�سيد اإجازاته ال�ســنوية 

امل�ستحقة قانونًا وفقًا لألأجر األأ�سا�سي.

املادة )20(
ــوء  ــئة عــن �ض ــتحقاق اإلأجــر عــن اإلإجــازة املر�ضيــة النا�ض عــدم ا�ض

�ضــلوك العامــل
مع مراعاة اأحكام املادة رقم )31( من املر�سوم بقانون، فاإنه:

1. أل ي�ستحق العامل األأجر خألل األإجازة املر�سية يف احلاألت األآتية:

ــكرات اأو  ــه امل�س ــل تعاطي ــلوك العامــل مث ــوء �س ــاأ عــن �س ــد ن�س  اأ.  اإذا كان املر�ــض ق
املخــدرات.

 ب.  اإذا خالــف العامــل التعليمــات اخلا�ســة بال�ســألمة وفــق الت�ســريعات النافــذة يف 
الدولــة، مثــل التعليمــات اخلا�ســة باألأزمــات والكــوارث اأو لوائــح ال�ســري واملــرور 
اأو اأيــة اإجــراءات و�سوابــط لل�ســألمة حــددت يف لوائــح املن�ســاأة مت اطــألع العامل 

عليهــا واأقــر بفهمها وباأللتــزام بها.
2.   ُي�ســرتط لتطبيــق مــا جــاء يف الفقــرة )اأ( من هذه املادة تقريــر من اجلهات املعنية 

بالدولة يثبت اأن املر�ض نتج عن �سوء �سلوك العامل.
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املادة )21(
اإلإجازات املتنوعة

مع مراعاة اأحكام املادة رقم )32( من املر�سوم بقانون، فاإنه:
1.   يجــوز منــح العامــل األإجــازة الدرا�ســية ألأداء األختبــارات علــى اأن يكــون حا�ســأًل 

علــى قبــول اأكادميــي مــن اإحــدى املعاهــد اأو الكليــات اجلامعيــة املعتمــدة يف الدولــة 
مو�سحًا به نوع الدرا�سة والتخ�س�ض ومدة الدرا�سة، ويجوز للمن�ساأة اأن تطلب ما 

يثبــت تواريــخ اأداوؤه لألختبارات.
2.   ي�ســتحق العامــل املواطــن اإجــازة تفــرغ ألأداء اخلدمــة الوطنية واألحتياطية، ح�ســب 

القوانني واألأنظمة ال�سارية يف الدولة.
3.   ي�ســتحق العامــل اإجــازة حــداد تبــداأ اعتبــارًا مــن يــوم الوفــاة �ســريطة تقدميــه مــا 

يثبــت حالــة الوفــاة عقــب عودتــه اإىل العمــل.
4.   ي�ســتحق العامل اإجازة والدية على النحو الوارد باملر�ســوم بقانون �ســريطة تقدميه 

ما يثبت ميألد طفله.
5.   يجــوز اجلمــع بــني اإجــازة احلــداد والوالديــة واألإجــازة ال�ســنوية واألإجــازة بــدون 

راتب.

املادة )22(
�ضالمة العمال ووقايتهم ورعايتهم ال�ضحية

مع مراعاة اأحكام املادة رقم )36( من املر�سوم بقانون:
1. على كل �ساحب عمل اأن:

 اأ.   يوفــر و�ســائل الوقايــة املنا�ســبة حلماية العمــال من اأخطار األإ�سابــات واألأمرا�ض 
املهنيــة التــي قــد حتــدث اأثنــاء �ســاعات العمــل وكذلــك اأخطــار احلريــق و�ســائر 
األأخطار التي قد تنجم عن ا�ستعمال األآألت وغريها من اأدوات العمل، كما يجب 
عليــه اتبــاع جميــع اأ�ســاليب الوقاية األأخــرى التي تقررها الوزارة يف هذا ال�ســاأن.
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 ب.   اأن ي�سع يف مكان بارز وظاهر من مكان العمل تعليمات مف�سلة ووا�سحة ب�ســاأن 
و�سائل منع احلريق وحماية العمال من األأخطار التي قد يتعر�سون لها اأثناء تاأدية 
عملهم وطرق الوقاية منها وكيفية عألج ما يقع من حوادث ب�سببها، على اأن تكون 
التعليمــات باللغــة العربيــة وبلغــة اأخــرى يفهمها العمــال عند األقت�ســاء، وعليه اأن 

ي�سع العألمات التحذيرية اأمام مواقع اخلطر.
 ج.   اأن يحيــط العاملــني لديــه قبــل ت�ســلمهم العمــل مبخاطــر املهنــة التــي ميار�ســونها 

كاأخطــار احلريــق واألآألت وال�ســقوط واألأمرا�ض املهنية وغريها.
 د.   اأن يعهــد باألإ�ســراف علــى األإ�ســعافات األأوليــة ملتخ�س�ــض يف تقــدمي األإ�ســعافات 

الطبيــة واأن يوفــر بــكل �سندوق لألإ�ســعافات األأولية كافة ما يلزم.
 هـ.   اأن يوفر الو�سائل ال�سرورية ملنع احلريق وكذلك اأجهزة األإطفـــــــاء املنا�سبة

للمواد القائمة  يف املن�ساأة واملواد امل�ستعملة يف ال�سناعات.
 و.   اأن يتخــذ الو�ســائل الألزمــة للتاأكــد وبا�ســتمرار مــن اأن الظــروف ال�ســائدة يف 

اأماكــن العمــل توفــر وقايــة كافيــة ل�سحــة و�ســألمة العمــال امل�ســتغلني باملن�ســاأة.
 ز.   اأن يتخــذ الو�ســائل العمليــة املنا�ســبة ملنــع اأو تقليــل اأو اإزالــة األأخطــار ال�سحيــة يف 

اأماكن العمل.
 ح.   اأن يتخــذ األحتياطــات الألزمــة لوقايــة العمــال مــن اأخطــار ال�ســقوط اأو األأ�ســياء 
ال�ســاقطة وال�ســظايا املتطايــرة اأو األأج�ســام احلــادة اأو املــواد ال�ســائلة الكاويــة اأو 
ال�ســاخنة اأو املــواد امللتهبــة اأو املتفجــرة اأو اأي مــواد اأخــرى ذات تاأثــري �ســار 
وكذلــك اتخــاذ األحتياطــات الألزمــة حلمايــة العمــال مــن اأخطــار الغــازات 

امل�سغوطــة والكهربــاء.
 ط.   اأن يقــوم بتعليــق ألفتــات اإر�ســادية يف مــكان األآألت اأو مــكان العمليــات املختلفــة 
ُيبــني بهــا نــوع التعليمــات الفنيــة ال�سروريــة باللغــة العربية وبلغة اأخــرى يفهمها 

العمال عنــد األقت�ساء.
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ــذ  ــا، واأن ينف ــزود به ــي ي ــض الت ــة واملألب� ــتخدم اأجهــزة الوقاي ــى العامــل اأن ي�س 2.   عل

جميــع تعليمــات �ساحــب العمــل التــي تهــدف اإىل حمايتــه مــن األأخطــار واأن ميتنــع 
عــن القيــام بــاأي عمــل مــن �ســاأنه عرقلــة تلــك التعليمــات، وعليــه اأن يتقيــد باألأوامــر 
والتعليمات املت�سلة باحتياطات اأمن العمل و�ســألمته واأن ي�ســتعمل و�ســائل الوقاية 
ويتعهد بالعناية مبا يف حوزته، ويحظر عليه اأن يقدم على اأي فعل يوؤدي اإىل عدم 
تنفيذ التعليمات املذكورة اأو اإىل اإ�ساءة ا�ستعمال الو�سائل املو�سوعة حلماية �سحة 
و�ســألمة العمــال اأو اإحلــاق ال�ســرر بهــذه الو�ســائل اأو اإتألفهــا، ول�ساحــب العمل اأن 
ي�سمــن ألئحــة اجلــزاءات والعقوبــات لــكل عامــل يخالــف األأحــكام املقــررة يف هــذا 

البند.
3.   تتــوىل الــوزارة التن�ســيق مــع اجلهــات ذات العألقــة بال�سحــة العامــة والرعايــة 

وال�ســألمة املهنيــة للعمــال وذلــك وفقــًا للتــايل:
 اأ.   متابعــة التــزام �ساحــب العمــل بالـــتاأمني ال�سحــي علــى العمــال مبــا يتوافــق مــع 

الت�ســريعات النافــذة يف الدولــة.
 ب.   التن�ســيق مع اجلهات املخت�سة املحلية واألحتادية فيما يتعلق ب�سحة و�ســألمة 

العمال.
 ج.   التاأكــد مــن املعايــري واأل�ســرتاطات املو�سوعــة علــى امل�ســتوى األحتــادي واملحلــي 
اخلا�ســة ب�سحــة و�ســألمة العمــال واإ�سابــات العمــل ب�ســكل م�ســتمر والتاأكــد مــن 

التزامــات العاملــني باتباعهــا.
 د.   الرقابــة والتفتي�ــض وتطبيــق اجلــزاءات األإداريــة علــى املن�ســاآت املخالفــة لتعليمــات 

ال�سحــة وال�ســألمة املهنية.
 هـــ. تعميــم القــرارات ال�ســادرة مــن اجلهات املعنية بال�سحة ب�ســاأن �سحة و�ســألمة 

العمال.
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املادة )23(
اإ�ضابات العمل

مع مراعاة اأحكام املادتني رقمي )37( و)38( من املر�سوم بقانون، فاإنه:
1.   يلتــزم �ساحــب العمــل يف حالــة اإ�سابــة العامــل باإ�سابــة عمــل اأو مر�ــض مهنــي بــاأن 

يدفــع نفقــات عــألج العامــل وفق ال�ســروط وال�سوابــط التالية:
 اأ. اأن يتم عألج العامل يف اإحدى دور العألج احلكومية اأو اخلا�سة.

 ب. اأن ت�ستمر نفقة العألج اإىل اأن ي�سفى العامل، اأو يثبت عجزه.
 ج.   اأن ي�ســمل العــألج األإقامــة بامل�ست�ســفى والعمليــات اجلراحيــة وم�ساريــف �ســور 
األأ�ســعة والتحاليــل الطبيــة وكذلــك �ســراء األأدويــة واملعــدات التاأهيليــة وتقــدمي 

األأطــراف واألأجهــزة ال�سناعيــة والتعوي�سيــة بالن�ســبة ملــن يثبــت عجــزه.
 د. ت�سمل نفقة العألج نفقات األنتقال التي يقت�سيها عألج العامل.

2.   علــى العامــل اأن يتقيــد باألأوامــر والتعليمــات املتعلقــة باحتياطــات اأمــن العمــل 

و�ســألمته، وعليــه اأن ي�ســتعمل و�ســائل الوقايــة ويتعهد بالعناية مبــا يف حوزته منها، 
ويحظــر علــى العامــل األإقــدام علــى اأي فعــل يــوؤدي اإىل عــدم تنفيــذ التعليمــات اأو 
اإىل اإ�ســاءة ا�ســتعمال الو�ســائل املو�سوعة حلماية �سحة و�ســألمة العمال اأو اإحلاق 

ال�ســرر بهــذه الو�ســائل واإتألفهــا.
3.   أل ي�ســتحق العامــل تعوي�ــض اإ�سابــة العمــل، اإذا ثبــت مــن خــألل ال�ســلطات املخت�سة 

حدوث األإ�سابة نتيجة خمالفة عمدية للتعليمات الوقائية املعلنة يف اأماكن ظاهرة 
يف حمــل العمــل ب�ســرط التــزام �ساحــب العمــل بال�سوابــط األآتية:

 اأ.    توعيــة العامــل بالتعليمــات املف�سلــة ب�ســاأن و�ســائل منــع احلريــق وحمايــة العمــال 
من األأخطار التي قد يتعر�سون لها اأثناء تاأدية عملهم وذلك باللغة العربية ولغة 

اأخــرى يفهمها العامل عند األقت�ساء.
 ب.    اإحاطــة العامــل قبــل مزاولــة العمــل مبخاطــر مهنتــه، واإلزامــه با�ســتعمال و�ســائل 
الوقاية املقرر لذلك، وعليه اأن يوفر اأدوات الوقاية ال�ســخ�سية املنا�ســبة للعمال، 

وتدريبهم على ا�ســتخدامها.
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 ج.    تدريب العامل على و�سائل ال�سألمة الواردة يف تعليمات حماية العمال.
 د.    تعليــم العامــل عنــد ا�ســتخدامه مبخاطــر مهنتــه وو�ســائل الوقايــة الواجــب عليــه 
اتخاذهــا، وعليــه اأن يل�ســق تعليمــات خطيــة مف�سلــة بهذا ال�ســاأن يف اأماكن العمل.
4.   اإذا اأدت اإ�سابــة العمــل اأو املر�ــض املهنــي اإىل وفــاة العامــل، فــاإن التعوي�ــض ي�سرف 

للم�ســتحقني عنه وفق الت�ســريعات املعمول بها يف الدولة، اأو وفق ما يحدده العامل 
قبل وفاته.

املادة )24(
�ضوابط توقيع اجلزاءات التاأديبية على العمال

مــع مراعــاة اأحــكام املــادة رقــم )39( مــن املر�ســوم بقانــون واملادة رقــم )14( من هذا 
القرار، فاإنه:

1.   يتــم توقيــع اجلــزاءات التاأديبيــة علــى العمــال ومبراعــاة توقيــع اجلــزاء املنا�ســب 

ح�ســب ج�ســامة وخطــورة املخالفــة املرتكبــة، ووفقــًا للمعايــري األآتيــة:
 اأ. مدى األإخألل ب�سرية البيانات واملعلومات املتعلقة بالعمل.

 ب. تاأثري املخالفة على �سحة و�سألمة العامل اأو العاملني يف املن�ساأة.
 ج. األأثر املايل املرتتب على املخالفة.

 د. اأثر املخالفة على �سمعة املن�ساأة والعاملني فيها نتيجة ارتكاب املخالفة.
 هـ. ا�ستغألل العامل املخالف لل�سلطة املناطة به.

 و. ن�سبة تكرار العامل للمخالفات باأنواعها.
 ز. وجود �سق جزائي اأو اأخألقي يف املخالفة املرتكبة.

2.   على �ساحب العمل و�سع ألئحة باجلزاءات مو�سحًا فيها كل عقوبة من العقوبات 

التاأديبية املبينة يف املادة رقم )39( من املر�سوم بقانون.
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3.   أل يجــوز توقيــع اأيــة عقوبــة مــن العقوبــات املن�سو�ــض عليهــا يف املــادة )39( مــن 

املر�سوم بقانون على العامل اإأل بعد اإبألغه كتابة مبا هو من�سوب اإليه و�سماع اأقواله 
وحتقيق دفاعه واإثبات ذلك يف حم�سر يودع يف ملفه اخلا�ض ويوؤ�ســر بالعقوبة يف 
نهايــة هــذا املح�ســر، ويجــب اإبــألغ العامل كتابة مبا وقع عليه مــن جزاءات ونوعها 

ومقدارها واأ�ســباب توقيعها والعقوبة التي �ســيتعر�ض لها يف حالة العودة.
4.   أل يجــوز اتهــام العامــل يف خمالفــة تاأديبيــة م�ســى علــى ك�ســفها اأكــر مــن )30( 

ثألثــني يومــًا، وأل يجــوز توقيــع عقوبــة تاأديبيــة بعــد تاريــخ انتهــاء التحقيــق يف 
املخالفــة وثبوتهــا يف حــق العامــل باأكــر مــن )60( �ســتني يومــًا.

5.   مــع عــدم األإخــألل بحــق العامــل يف التقدم ب�ســكوى عمالية، فاإنه يحــق له اأن يتظلم 

اإىل اإدارة املن�ســاأة مــن اأي جــزاء يتخــذ يف حقــه، ويقــدم التظلــم اإىل اإدارة املن�ســاأة 
باجلزاء املتظلم منه، وأل ي�سار العامل من تقدمي تظلمه، وعلى �ساحب العمل اأن 

يخطــر العامل بنتيجة تظلمه.
6.   مــع مراعــاة املــادة رقــم )14( مــن هــذا القــرار، علــى كل �ساحــب عمــل ي�ســتخدم 

50 عامــأًل فاأكــر اأن ي�ســع يف مــكان ظاهــر – اأو عــرب اأيــة اآليــة اأخــرى منا�ســبة – 

نظامًا لل�سكاوى والتظلمات يتمكن العمال من األطألع عليه، ويجب اأن ين�ض هذا 
النظــام علــى اأن يكــون للعامــل احلــق يف رفع �ســكواه اأو تظلمــه اإىل �ساحب العمل اأو 

مــن ميثلــه، واأن يتــم الــرد علــى تظلمــه كتابيًا وخألل مــدة حمددة.
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املادة )25(
حالة انتهاء عقد العمل إلإفال�س �ضاحب العمل اأو اإع�ضاره

مــع مراعــاة األأحــكام الــواردة باملر�ســوم بقانــون احتــادي رقــم )9( ل�ســنة 2016 ب�ســاأن 
األإفأل�ــض، واملر�ســوم بقانــون احتــادي رقــم )19( ل�ســنة 2019 ب�ســاأن األإع�ســار واأحــكام 

البنــد رقــم )8( مــن املــادة رقــم )42( من املر�ســوم بقانــون، فاإنه:
1.   ينتهي عقد العمل يف اأي من احلاألت التالية:

 اأ.   �ســدور حكــم ق�سائــي باإفأل�ــض اأو اإع�ســار �ساحــب العمــل وذلــك وفق الت�ســريعات 
النافذة بالدولة بهذا ال�ســاأن.

 ب.   �ســدور قــرار مــن اجلهــات املعنيــة مــا يفيــد عــدم متكــن �ساحــب العمــل مــن 
ــتثنائية خارجــة عــن اإرادتــه. األ�ســتمرار يف ن�ســاطه ألأ�ســباب اقت�ساديــة ا�س

2.   للــوزارة مــن تلقــاء نف�ســها اإلغــاء ت�سريــح عمــل العامــل بنــاء علــى احلكــم الق�سائي 

ال�ســادر باإ�ســهار اأو اإفأل�ــض �ساحــب العمــل، ويجــوز لهــا اأن ت�ســدر لــه ت�سريحــًا 
جديــدًا وفــق ال�سوابــط املعتمــدة يف هــذا ال�ســاأن.

املادة )26(
�ضوابط اخلطر اجل�ضيم

مــع مراعــاة البنــد رقــم )3( مــن املــادة رقــم )45( مــن املر�ســوم بقانــون، تكــون �سوابــط 
اخلطر اجل�سيم يف مقر العمل الذي يجيز للعامل اأن يرتك العمل دون اإنذار وفق األآتي:

1. وجود م�سدر حُمتمل لأل�ستعال.

لــة مب�ســدر للكهرباء مُيكن اأن ُي�ســبب �سدمة  �ــض لألأ�ســألك الكهربائيــة املو�سّ 2. التعرُّ

كهربائية، اأو الوفاة.
3. وجود مواد كيميائية خطرة مُيكن اأن ُت�سبب اأمرا�سًا.

4. درجات احلرارة غري األعتيادية، التي ُت�سبب حروقًا.
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ر حا�ّسة ال�سمع ب�سفة دائمة. رُّ �ض ل�سو�ساء عالية ت�سُ 5. التعرُّ

6. األأ�سعة التي ميكن اأن ت�سبب األإ�سابة مبر�ض ال�سرطان اأو العمى.

7. األأخطار البيولوجية التي مُيكن اأن ُت�سبب اأمرا�سًا.

املادة )27(
انتقال العمال

مع مراعاة اأحكام املادة رقم )49( من املر�سوم بقانون، فاإنه:
1.   للعامــل يف حــال انتهــاء عقــد العمــل وفــق اأحــكام املر�ســوم بقانــون وهــذا القــرار، 

األنتقــال للعمــل لــدى �ساحــب عمــل اآخــر وفقــًا لل�ســروط واحلــاألت التاليــة:
 اأ.   اإذا انتهت مدة العقد املتفق عليها بني الطرفني ومل يتم جتديدها.

 ب.   اإذا انتهــى العقــد خــألل �ســريانه وفقــًا ملــا ورد يف املــادة رقــم )42( واملــادة رقــم 
)45( من املر�ســوم بقانون.

 ج.   اإذا اأنهى �ساحب العمل العقد بدون �سبب يرجع للعامل.
2.   للوزير اأن ي�سدر قرارًا يحدد اآليات انتقال العامل املحددة يف هذه املادة.

املادة )28(
�ضوابط اإلإبالغ عن انقطاع العامل

مع مراعاة اأحكام املادة رقم )50( من املر�سوم بقانون، فاإنه:
1.   علــى �ساحــب العمــل اإخطــار الــوزارة بواقعــة انقطــاع العامــل عــن العمــل وفــق 

ال�سوابــط واألإجــراءات التاليــة:
 اأ.   اأن يكــون األنقطــاع عــن العمــل ألأكــر من 7 اأيام متتاليــة، دون علم �ساحب العمل 

مبكان تواجد العامل اأو اإمكانية التوا�سل معه.
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 ب.   اأن يتــم ا�ســتكمال بيانــات منــوذج األنقطــاع عــن العمــل وفــق األإجــراءات التــي 
ــوزارة. حتددها ال

2.   اإذا انقطــع العامــل األأجنبــي عــن العمــل ل�ســبب غري م�ســروع قبل نهاية مــدة العقد، 

فــأل مينــح ت�سريــح عمــل اآخــر ملــدة �ســنة مــن تاريــخ األنقطاع عــن العمل، وُي�ســتثنى 
من ذلك:

 اأ.   العامل الذي يكون على اإقامة ذويه.
 ب.   العامل الذي يطلب ت�سريح عمل جديد على ذات املن�ساأة.

 ج.  العامل من امل�ستويات املهنية اأو املهارية اأو املعرفية التي حتتاج اإليها الدولة.
 د. حاملي األإقامة الذهبية.

 هـ.  اأية فئات مهنية وفق احتياجات �سوق العمل يف الدولة ي�سدر بها قــــــــــرار من 
الوزير مبوجب ت�سنيف العمالة املعتمد من جمل�ض الوزراء.

3.   للوزيــر اأن ي�ســدر قــرارًا بتحديــد اآليــات األإبألغ عن األنقطــاع وفق املنظومة الرقمية 

املعمول بها يف الوزارة.

املادة )29(
�ضوابط اإلقتطاع من مكافاأة نهاية اخلدمة للعمال

مع مراعاة اأحكام البند رقم )7( من املادة رقم )51( من املر�سوم بقانون، فاإنه:
ــغ تكــون  ــة مبال ــة خدمــة العامــل، اأّي 1.   ل�ساحــب العمــل اأن يقتطــع مــن مكافــاأة نهاي

م�ســتحقة قانونــًا اأو بحكــم ق�سائــي، وفــق ال�ســروط واألإجــراءات األآتيــة:
 اأ.   اأن تكــون املبالــغ امل�ســتحقة علــى العامــل ألزمة أل�ســرتداد القرو�ــض اأو املبالغ التي 

دفعت له زيادة على حقه.
 ب.   أل�ســرتداد املبالغ التي يتم ا�ســتقطاعها لغايات احت�ســاب األ�سرتاك يف مكافاآت 

ومعا�سات التقاعد والتاأمينات، وفق الت�سريعات النافذة يف الدولة.
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 ج.   كمبالــغ ُتخ�ســم مــن العامــل ب�ســبب املخالفــات التــي يرتكبهــا وفــق ألئحــة 
اجلــزاءات املعمــول بهــا يف املن�ســاأة واملعتمــدة مــن الــوزارة.

 د.   كمديونيات م�ستحقة تنفيذًا حلكم ق�سائي �سادر بحق العامل.
 هـ.  كمبالغ ألإ�سألح ما اأحلقه العامل من �ســـرر، نتيجة خطــــاأ منــــه اأو خمالفتــــه
 تعليمــات �ساحــب العمــل، اأدى اإىل اإتــألف اأو تدمــري اأو فقــدان اأدوات اأو 

اآألت اأو منتجــات اأو مــواد مملوكــة ل�ساحــب العمــل.
2.   اأن يكــون �ساحــب العمــل قــد قام باألإجــراءات املن�سو�ض عليها يف املر�ســوم بقانون 

ويف هذا القرار يف حال كانت املبالغ امل�ستحقة عبارة عن خمالفات ارتكبها العامل 
اأو نتيجــة اأ�ســرار ب�ســبب خطــاأ منــه، واأأل يكون قد م�سى على املبالغ امل�ســتحقة مدة 

)3( ثألثة اأ�سهر من تاريخ ا�ستحقاقها ما مل يكن األتفاق على خألف ذلك.

املادة )30(
مكافاأة نهاية اخلدمة للعاملني باأمناط العمل اإلأخرى

مــع مراعــاة اأحــكام املــادة رقــم )52( مــن املر�ســوم بقانــون، يكــون احت�ســاب مكافــاأة 
نهايــة اخلدمــة للعاملــني باأمنــاط الــدوام اجلزئــي اأو تقا�ســم الوظيفــة وبغــري نظــام 

العمــل بــدوام كامــل وفــق األآليــة التالية:
1.   عــدد �ســاعات العمــل الــواردة بعقــد العمــل يف ال�ســنة مق�ســومًا علــى عــدد �ســاعات 

العمل يف عقد الدوام الكامل بال�ســنة م�سروبًا يف 100 ي�ســاوي الن�ســبة م�سروبة يف 
قيمــة مكافــاأة نهايــة اخلدمة لعقد العمل بالــدوام الكامل.

2.   أل تنطبــق مكافــاأة نهايــة اخلدمــة يف حــال العمــل بنمــط التوظيف املوؤقــت اإذا كانت 

مدته اأقل من �سنة.
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املادة )31(
منازعات العمل الفردية

مع مراعاة اأحكام املادة رقم )54( من املر�سوم بقانون، فاإنه:
1.   اإذا تنــازع �ساحــب العمــل اأو العامــل اأو اأّي م�ســتحق عنهمــا يف اأّي حــق مــن احلقــوق 

املرتتبــة ألأّي منهمــا مبقت�ســى اأحــكام هــذا املر�ســوم بقانــون، عليــه اأن يقــدم طلبــًا 
بذلــك اإىل الــوزارة والتــي تقــوم ببحــث الطلــب واتخاذ ما تراه ألزمًا لت�ســوية النزاع 

بينهمــا وديًا.
2.   يف حــال تعــذر الت�ســوية الوّديــة، علــى الــوزارة اإحالــة النــزاع اإىل املحكمــة املخت�ســة 

خــألل )14( اأربعــة ع�ســر يومــًا مــن تاريخ تقــدمي الطلب، وتكــون األإحالة م�سحوبة 
مبذكــرة تت�سمــن ملخ�ســًا للنزاع وحجج الطرفــني وتو�سية الوزارة.

3.   علــى كل عامــل مت اإحالــة �ســكواه للق�ســاء ت�ســجيل دعــواه وتعديــل و�سعــه يف الدولــة 

علــى وجــه ال�ســرعة، وللوزيــر اإ�ســدار القــرارات الألزمــة التــي تنظــم و�ســع العامــل 
واملن�ســاأة بعــد اإحالة ال�ســكوى للق�ساء.

4.   يحــق للعامــل املطالبــة باأجــر �ســهرين يف حــال ا�ســتمراره يف العمــل اأثنــاء �ســريان 

النــزاع العمــايل املحــال للق�ســاء، وللــوزارة يف هــذه احلالــة اإلــزام �ساحــب العمــل 
ب�ســداد ذلــك األأجــر اأو اإحالــة ال�ســكوى بهــذا اخل�سو�ــض للق�ســاء.

املادة )32(
منازعات العمل اجلماعية

مع مراعاة اأحكام املادة رقم )56( من املر�سوم بقانون، فاإنه:
1.   اإذا وقــع نــزاع بــني  �ساحــب العمــل وجميــع العمــال اأو فريــق منهــم، وف�ســل الطرفان 

يف ت�ســويته وديــًا وجــب علــى امل�ســتكي التقــدم ب�ســكوى وفــق ال�سوابــط واألإجــراءات 
: ليــة لتا ا

 اأ.   تقدم ال�سكوى عن طريق القنوات التي حتددها الوزارة.
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 ب.   بيان نوع وقيمة املطالبات.
 ج.   اأن تقدم ال�سكوى خألل اأ�سبوعني من تاريخ النزاع.

2.  يجوز للوزارة خماطبة اجلهات املعنية ألإيقاع احلجز التحفظي على املن�ســاأة ل�سمان 

حقوق العمال.
التاأمــني املخ�س�ــض للعمــال دون  اأو  للــوزارة ت�ســييل ال�سمــان امل�ســريف  3.   يجــوز 

احلاجــة ملوافقــة �ساحــب العمــل يف حــال ثبــوت �سحــة ادعــاء العمــال، اأو اتخــاذ اأية 
اإجــراءات اأو تدابــري اأخــرى ت�سمــن �ســداد م�ســتحقات العمــال.

4.   علــى الــوزارة وفــق األإجــراءات التــي ي�ســدر بتحديدهــا قــرار مــن الوزيــر ت�ســوية 

النزاع، ويف حال تعذرت الت�سوية ألأي �سبب من األأ�سباب اأو لعدم التزام األأطراف 
بالت�ســوية املتفــق عليهــا، ُيحــال النــزاع للجنة منازعات العمــل اجلماعية.

5.   تتــوىل جلــان منازعــات العمــل اجلماعيــة التــي ت�ســكل بقــرار مــن جمل�ــض الــوزراء 

بنــاء علــى اقــرتاح الوزيــر الف�سل يف النزاعات املحالة اإليها، ويكون قرارها نهائيًا 
ويذيــل بال�سيغــة التنفيذية مــن املحكمة املخت�سة.

املادة )33(
اإجراءات تفتي�س العمل

مع مراعاة اأحكام املادة رقم )57( من املر�سوم بقانون، فاإنه:
لهــم  ويكــون  الــوزارة  العمــل مفت�ســون خمت�ســون مــن موظفــي  تفتي�ــض  1.   يتــوىل 

األآتيــة: واألخت�سا�ســات  ال�سألحيــات 
القانونيــة  واألأنظمــة  القــرار  وهــذا  بقانــون  املر�ســوم  اأحــكام  تنفيــذ   اأ.   مراقبــة 
علــى وجــه �ســليم وخا�ســًة مــا يتعلــق منهــا ب�ســروط العمل واألأجــور ووقايــة العمال 

وحمايتهــم اأثنــاء قيامهــم بالعمــل.
 ب. تزويــد اأ�سحــاب العمــل والعمــال باملعلومــات واألإر�ســادات الفنيــة التــي مُتكنهــم 

مــن اتبــاع اأح�ســن الو�ســائل لتنفيــذ اأحــكام املر�ســوم بقانون وهــذا القرار.
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2.   يتــم �سبــط الوقائــع التــي ترتكــب باملخالفــة ألأحــكام املر�ســوم بقانــون وهــذا القــرار 

واألأنظمــة القانونية وفــق األإجراءات التالية:
 اأ.   اإذا حتقــق املفت�ــض اأثنــاء تفتي�ســه مــن وجــود خمالفة للمر�ســوم بقانــون اأو اللوائح 
اأو القــرارات التنفيذيــة لــه، حــرر حم�ســرًا ليثبــت فيه املخالفــة ورفعه اإىل اجلهة 

املخت�ســة ألتخــاذ ما يلزم مــن اإجراءات نحو املخالف.
 ب. ملفت�ــض العمــل اأن يطلــب عنــد األقت�ســاء مــن ال�ســلطات األإداريــة اأو األأمنيــة 

املخت�ســة تقــدمي امل�ســاعدة الألزمــة.
 ج.   يتــم �سبــط واإثبــات املخالفــات مــن املفت�ســني وفــق األآليــات واألأنظمــة والقنــوات 

والنمــاذج التي تقررهــا الوزارة.
 د.   علــى اأ�سحــاب العمــل وممثليهــم اأن يقدمــوا للمفت�ســني املكلفــني بتفتي�ــض العمــل 
الت�ســهيألت والبيانــات الألزمــة ألأداء واجبهــم واأن ي�ســتجيبوا لطلبــات احل�ســور 

اأمامهــم اأو اأن يوفــدوا مندوبــًا عنهــم اإذا مــا طلــب منهم ذلك.

3. للوزير اإ�سدار األآليات الألزمة لتنظم عمل املفت�سني واإجراءات التفتي�ض.

املادة )34(
اجلزاءات اإلإدارية

اأرقــام )58 و59 و60 و61 و62 و63 و64( مــن املر�ســوم  املــواد  اأحــكام  مــع مراعــاة 
بقانــون، وحــال خمالفــة األلتزامــات الــواردة باملر�ســوم بقانــون وبهــذا القــرار، مُتنــح 
الــوزارة �سألحيــات فر�ــض اجلــزاءات األإداريــة علــى النحــو الــوارد يف املــادة )3( مــن 

القانــون األحتــادي رقــم )14( ل�ســنة 2016 امل�ســار اإليــه باملر�ســوم بقانــون.
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املادة )35(
اإجراءات التظلم من قرارات الوزارة

مــع مراعــاة اأحــكام املــادة رقــم )69( مــن املر�ســوم بقانــون، فاإنــه يجــوز لطــريف عألقة 
العمــل التظلــم مــن القرارات ال�سادرة من الــوزارة وفقًا لألإجراءات التالية:

1.   اأن يتــم تقــدمي الطلــب عــرب القنــوات التــي حُتددهــا الــوزارة لــدى جلنــة التظلمــات 

لديهــا خــألل )30( ثألثــني يومــًا من تاريخ العلــم بالقرار.
2. اأن يكــون طلــب التظلــم م�ســتمأًل علــى كافــة البيانــات وامل�ســتندات الداعمــة لطلــب 

التظلم.

املادة )36(
الظروف الطارئة

مع مراعاة اأحكام املر�سوم بقانون وهذا القرار، فاإنه:
1.   يجــوز يف احلــاألت الطارئــة األ�ســتثنائية التــي ي�ســدر بتحديدهــا قــرار مــن جمل�ــض 

الــوزراء تطبيــق اآليــات عمــل تتنا�ســب مــع ظــروف تلــك احلــاألت، وُيراعــى فيهــا 
م�سلحــة كافــة األأطــراف يف العألقــة العماليــة، ومن تلك األآليات على �ســبيل املثال 

أل احل�ســر:
 اأ. تطبيق نظام العمل عن بعد.

 ب. منح العامل اإجازة مدفوعة األأجر.
 ج. منح العامل اإجازة بدون اأجر.

 د. خف�ض اأجر العامل.
2.   مــع عــدم األإخــألل مبــا ورد يف البنــد رقــم )1( مــن هــذه املــادة، ُي�ســدر الوزيــر 

القــرارات الألزمــة لتطبيــق اآليــات العمــل املنا�ســبة يف ظــل احلــاألت الطارئــة 
واأل�ســتثنائية.
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املادة )37(
ُي�سدر الوزير القرارات الألزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار.

املادة )38(
ُيلغى كل حكم يخالف اأو يتعار�ض مع اأحكام هذا القرار.

املادة )39(
ُين�ســر هــذا القــرار يف اجلريــدة الر�ســمية، وُيعمــل بــه اعتبــارًا مــن 02 فربايــر لعــام 

.2022

حمـمد بن را�ضــد اآل مكتــــوم
رئيــ�س جملــ�س الـــوزراء

�سدر عنا: 
بتاريخ:      2  /  رجب   /  1443هـ

املوافق:      3   /  فرباير    /  2022م






