الباب األول تعاريف وأحكام عامة
أ  -تعاريف
مادة ()1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية المعاني المبينة قرين
كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك:
صاااحب العمل هو كل ش خ ط طبيعي أو ابتباري يسخخت دم بامو أو أكقر لقار أ ر
مهما كان نوبه.
العامل هو كل ذكر أو أنقى يعمل لقار أ ر مهما كان نوبه في دمة صاحب العمل
وتحت أدارته أو إشرافه ولو كان بعيدا بن نظره ويندرج تحت هذا المدلول الموظفون
والمست دمون الذين يعملون في دمة صاحب العمل وال اضعون ألحكام هذا القانون.
المن شأة هي كل وحدة اقت صادية فنية أو صنابية أو ت ارية يعمل فيها بمال تهدف
الى انتاج سلع أو تسويقها أو تقديم دمات من أي نوع
عقد العمل هو كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة يبرم بين صخخخخخخخاحب العمل
والعامل يتعهد فيه األ ير بأن يعمل في دمة صخخخخخخخخاحب العمل وتحت إداراته أو
أشرافه مقابل أ ر يتعهد به صاحب العمل.
العمل هو كل ما يبذل من هد أنساني  -فكري أو فني أو سماني  -لقار أ ر سوار
كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت.
العمل المؤقت هو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه أو إن ازه مدة محددة.
العمل الزراعي هو العمل في حراقة األرض وزرابتها و ني محاصخخخخخخخيلها من أي
نوع كانت وتربية المواشي والحيوانات الدا نة ودودة القز والنحل وما شابه ذلك.
الخدمة المستمرة هي ال دمة غير المنقطعة لدى صاحب العمل نفسه أو لفه
القانوني من تاريخ ابتدار ال دمة.

األجـر هو كل ما يعطى للعامل لقار بمله بمو ب بقد العمل سوار كان نقدا أو بينا
مما يدفع سخخنويا أو شخخهريا أو أسخخبوبيا أو يوميا أو بلى أسخخا السخخابة أو القطعة أو
تبعا لإلنتاج أو بصورة بموالت.
ويشخخمل األ ر بووة غور المعيشخخة كما يشخخمل األ ر كل منحة تعطى للعامل زار
أ مان ته أو ك فار ته إذا كا نت هذه الم بالغ مقررة في بقود الع مل أو في ن ظام الع مل
الدا لي للمنشخخخخخأة ج أو رى العرف أو التعامل بمنحها حتى أصخخخخخبن بمال المنشخخخخخأة
يعتبرونها زرا من األ ر ال تبربا.
األجر األساسي هو األ ر الذي ينط بليه بقد العمل في أقنار سريانه بين الطرفين
وال تد ل ضمن هذا األ ر البدالت أيا كان نوبها.
إصابة العمل هي إصابة العامل بأحد األمراض المهنية المبينة بال دول الملحق بهذا
القانون أو بأية إصخخخخخخابة أ رى ناشخخخخخخئة بن بمله حصخخخخخخلت له أقنار تأدية ذلك العمل
وبسخخخخخخببه ويعتبر في حكم إصخخخخخخابة العمل كل حاد يقع للعامل ول فترة ذهابه إلى
بمله أو بودته منه بشرط أن يكون الذهاب واإلياب دون توقف أو ت لف أو انحراف
بن الطريق الطبيعي.
دائرة العمل هي الفروع التابعة لوزارة العمل الم تصخة بشخئون العمل في اإلمارات
األبضار في االتحاد.
ب – أحكام عامة
مادة ()2
اللغة العربية هي اللغة الوا بة في االسخخختعمال بالنسخخخبة إلى ميع السخخخ وت والعقود
والملفات والبيانات وغيرها مما هو منصخخخخخوط بليه في هذا القانون أو في أي قرار
أو الئحة تصخخخخخخخدر تطبيقا ألحكامه كما تكون اللغة العربية وا بة االسخخخخخخختعمال في
التعليمات والتعميمات التي يصخخخخخخخدرها صخخخخخخخاحب العمل لعماله وفي حالة اسخخخخخخختعمال
صخخخخخخخاحب العمل لغة أ نبية إلى انب اللغة العربية يعتبر النط العربي هو النط
المعتمد.
مادة ()3
ال تسري أحكام هذا القانون بلى الفئات اآلتية:
أ -موظفي ومسخخخخخخخت دمي وبمال الحكومة االتحادية والدوائر الحكومية في اإلمارات
األبضخخخخخار في الدولة وموظفي ومسخخخخخت دمي وبمال البلديات وغيرهم من الموظفين
والمسخخخخخت دمين والعمال العاملين في الهيئات العامة والمؤسخخخخخسخخخخخات العامة االتحادية

والمحلية وكذلك الموظفين والمسخخخخخت دمين والعمال الذين يعينون بلى المشخخخخخروبات
الحكومية االتحادية والمحلية.
ب -أفراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة واألمن.
ج -دم المنازل ال اصة ومن في حكمهم.
د -العمال الذين يعملون في الزرابة أو المرابي فيما بدا األشخخخخخ اط الذين يعملون
في المؤسخخسخخات الزرابية التي تقوم بتصخخنيع منت اتها أو الذين يقومون بصخخفة دائمة
بتشغيل أو إصوح اآلالت الميكانيكية الوزمة للزرابة.
مادة ()4
يكون ل ميع المبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون للعامل أو المستحقين بنه
امتياز بلى ميع أموال صخخخخخاحب العمل من منقول وبقار وتسخخخخختوفى مباشخخخخخرة بعد
المصخخخروفات القضخخخائية والمبالغ المسخخختحقة لل زانة العامة والنفقة الشخخخربية المحكوم
بها للزو ة واألوالد.
مادة ()5
تُعفى من الرسوم القضائية في ميع مراحل التقاضي والتنفيذ الدباوى التي يرفعها
العمال أو المسخخختحقون بنهم اسخخختنادا إلى أحكام هذا القانون ويكون نظرها بلى و ه
السربة.
وللمحكمخخة في حخخالخخة الحكم بعخخدم قبول الخخدبوى أو رفضخخخخخخخهخخا أن تحكم بلى رافعهخخا
بالمصروفات كلها أو بعضها.
مادة ()6
مع بدم اإل ول باألحكام ال اصخخة بمنازبات العمل ال مابية المنصخخوط بليها في
هذا القانونج إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق بنهما في أي حق من
الحقوق المترتبة ألي منهما بمقتضخى أحكام هذا القانونج فعليه أن يقدم طلبا بذلك إلى
دائرة العمل الم ت صةج وبلى هذه الدائرة أن تقوم با ستدبار طرفي النزاع وات اذ ما
تراه الزما لتسخخخخخوية النزاع بينهما ودياج فمذا لم تتم التسخخخخخوية الودية تعين بلى الدائرة
المذكورة ول أسخخخخخخخبوبين من تاريخ تقديم الطلب أليها إحالة النزاع إلى المحكمة
الم تصخخخخخة ج وتكون اإلحالة مصخخخخخحوبة بمذكرة تتضخخخخخمن مل صخخخخخا للنزاعج وح
الطرفين وموحظات الدائرة.
وبلى المحكمة ول قوقة أيام من تاريخ وصخخول الطلب إليها أن تقوم بتحديد لسخخة
لنظر الدبوى ويعلن بها طرفا النزاع .وي وز للمحكمة أن تطلب حضخخخخخخخور مندوب
بن دائرة العمل الستيضاحه فيما ورد بالمذكرة المقدمة منها.

وفي ميع األحوال ال تسخخمع دبوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضخخى
أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه كما ال تقبل الدبوى إذا لم تتبع
اإل رارات المنصوط بليها في هذه المادة.
مادة ()7
يقع باطو كل شخخخخرط ي الف أحكام هذا القانون ولو كان سخخخخابقا بلى نفاذه ما لم يكن
أكقر فائدة للعامل.
مادة ()8
يكون حسخخخخاب المدد والموابيد المنصخخخخوط بليها في هذا القانون بالتقويم الميودي
وتعتبر السخخخخخخنة الميودية في تطبيق أحكام هذا القانون  )365بوما والشخخخخخخهر )30
يوما إال إذا نط بقد العمل بلى وف ذلك.
الباب الثاني استخدام العمال وتشغيل األحداث والنساء
أحكام مشتركة لتشغيل األحداث والنساء
الفصل األول استخدام العمال
مادة ()9
العمل حق لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدةج وال ي وز لغيرهم ممارسة العمل
دا ل الدولة إال بالشروط المنصوط بليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا
له.
مادة ()10
في حالة بدم توافر العمال المواطنين تكون األولوية في است دام العمال بلى النحو
التالي :
 -1للعمال العرب الذين ينتمون ب نسيتهم إلى إحدى الدول العربية.
 -2للعمال من ال نسيات األ رى.
مادة ()11
ينشأ في دائرة العمل قسم الست دام المواطنين ي تط بما يلي:
أ -إي اد فرط العمل المناسبة للمواطنين.
ب -مسابدة أصحاب األبمال بلى تلبية احتيا اتهم من العمال المواطنين بند الحا ة
إليهم.

ج -قيد العمال المواطنين المتعطلين والباحقين بن بمل أفضل في س ل اط ويتم
القيد بنار
بلى طلبهم ويمنن الطالب دون مقابل شهادة بحصول هذا القيد في يوم تقديم
الطلب.
وتعطى شهادة القيد رقما مسلسو ويكتب اسم الطالب وسنة ومحل إقامته ومهنته
ومؤهوته
و براته السابقة.
مادة ()12
ألصخخحاب األبمال أن يسخخت دموا أي متعطل من العمال المواطنينج وبليهم في هذه
الحالة أن ي طروا دائرة العمل كتابة بذلك ول مسخخخخخخخة بشخخخخخخخر يوما من تاريخ
است دامه.
ويتضمن هذا اإل طار اسم العامل وسنه وتاريخ تسلمه العمل واأل ر المحدد له ونوع
العمل الذي اُلحق به ورقم شهادة القيد.
مادة ()13
ال ي وز اسخخخخت دام غير المواطنين بقصخخخخد العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة
إال بعد موافقة دائرة العمل والحصخخخول بلى ر صخخخة بمل وفقا لإل رارات والقوابد
التي تقررها وزارة العمل والشئون اال تمابية.
وال تمنـن هذه الر صة أال بتوافـر الشـروط التالية:
 -1أن يكون العامل من ذوي الكفاية المهنية أو المؤهوت الدراسية التي تحتاج إليها
البود.
 -2أن يكون العامل قد د ل البود بطريقة مشروبة ومستوفيا الشروط المنصوط
بليها في
نظم اإلقامة المعمول بها في الدولة.

مادة ()14
ال ي وز لدائرة العمل الموافقة بلى است دام غير المواطنين إال بعد التأكد من واقع
س وتهم من أنه ال يو د بين المواطنين المقيدين في قسم االست دام بمال متعطلون
قادرون بلى أدار العمل المطلوب.
مادة ()15
ي وز لوزارة العمل والشئون اال تمابية إلغار بطاقة العمل الممنوحة لغير المواطن
في الحاالت اآلتية:
أ -إذا ظل العامل متعطو بن العمل مدة ت اوز قوقة اشهر متوالية.
ب -إذا فقد شرطا أو أكقر من الشروط التي منحت البطاقة بلى أساسها.
ج -إ ذا تبين لها صوحية أحد العمال المواطنين للحلول محله .وفي هذه الحالة
يستمر العامل في بمله إلى نهاية مدة بقده أو بطاقة بمله الممنوحة أيهما
اقرب أ و.
مادة ()16
يُن شأ بوزارة العمل وال شؤون اإل تمابية ق سم اط با ست دام غير المواطنين ينظم
العمل فيه بقرار من الوزير.
مادة ()17
ال ي وز ألي ش ط طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطا لوست دام أو لتوريد العمال
غير المواطنين ما لم يكن مر صا له بذلك.
وال ي وز إصدار هذا التر يط إال للمواطنين وفي الحاالت الضرورية التي تقتضي
إصداره وبقرار من وزير العمل.
ويكون التر يط لمدة سنة قابلة للت ديد وي ضع المر ط له إلشراف الوزارة
ورقابتها وال ي وز منن الترا يط المذكورة إذا كان قمة مكتب للتوظيف تابع للوزارة
أو لهيئة معتمدة منها يعمل في المنطقة وقادر بلى التوسط في تقديم اليد العاملة.
مادة ()18
ال ي وز لوسيط العمال أو مورد العمـخال المر ـخخط له أن يطلب أو أن يقبل من أي
بامل سخخخخخخخوار كان ذلك قبل قبوله في العمل أو بعده أية بمولة أو مكافأة مادية مقابل
حصول العامل بلى العمل أو أن يستوفي من العامل أية مصاريف إال وفقا لما تقرره
أو تصادق بليه وزارة العمل والشؤون اإل تمابية.

ويعتبر العمال المقدمون من قبل وسيط االست دام أو مورد العمال فور التحاقهم بالعمل
بماال لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون
العوقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون أي تد ل من وسيط العمل الذي تنتهي
مهمته وبوقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم ب دمته.
مادة ()19
تُحدد بقرارات من وزير العمل والشخخؤون اإل تمابية القوابد واإل رارات والنماذج
التي تعتمدها مكاتب االسخخخخخخخت دام العامة وال اصخخخخخخخة وكيفية التعاون والتنسخخخخخخخيق بين
ن شاطات م تلف هذه المكاتب وال شروط التي يتم التر يط بمو بها لتأ سي مكاتب
اسخخخخت دام اصخخخخة أو للعمل كوسخخخخيط أو مورد للعمال كما تُحدد بقرارات منه داول
التصنيف المهني التي تعتمد أساسا لعمليات االست دام.
الفصل الثانيي تشغيل األحداث
مادة ()20
ال ي ـوز تشغيل األحـدا من ال نسين قبل تمـام ال امسـة بشـرة.
مادة ()21
ي ب بلى صاحب العمل قبل تشغيل أي حد أن يستحصل منه بلى المستندات اآلتية
وأن يقوم بحفظها في ملف الحد ال اط:
 -1شهادة ميودة أو مست رج رسمي منها أو شهادة بتقدير سنه صادرة من طبيب
م تط ومصدق بليها من السلطات الصحية الم تصة.
 -2شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب م تط ومصدق بليها.
 -3موافقة كتابية ممن له الوالية أو الوصاية بلى الحد .
مادة ()22
ي ب بلى صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بس ل اط باألحدا يبين فيه
اسم الحد وبمره واالسم الكامل لمن له الوالية أو الوصايه بليه ومحل إقامته وتاريخ
است دامه والعمل الذي است دم فيه.
مادة ()23
ال ي وز تشغيل االحدا ليو في المشروبات الصنابية ويقصد بكلمة الليل مدة ال
تقل بن اقنتي بشرة سابة متتالية تشمل الفترة من القامنة مسار حتى السادسة صباحا.
مادة ()24

يحظر تشغيل االحدا في االبمال ال طرة أو المضرة بالصحة التي يصدر بتحديدها
قرار من وزير العمل والشؤون اإل تمابية اال تمابية بعد استطوع راي ال هات
الم تصة.
مادة ()25
يكون الحد األقصى لسابات العمل الفعلية بالنسبة إلى األحدا ست سابات يوميا
وي ب أن تت ل سابات العمل فترة أو أكقر للراحة أو لتناول الطعام أو للصوة التقل
في م موبها بن سابة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحي ال يعمل الحد أكقر من
اربع سابات متواليةج وال ي وز إبقار الحد في مكان العمل أكقر من سبع سابات
متصلة.
مادة ()26
ال ب وز تكليف األحدا بعمل سابات إضافية مهما كانت األحوال أو ابقاؤهم في
محل العمل بعد الموابيد المقررة لهم وال تشغيلهم في ايام الراحة.
الفصل الثالث تشغيل النساء
مادة ()27
ال ي وز تشغيل النسار ليو ويقصد بكلمة ليو مدة ال تقل بن احدى بشرة سابة
متتالية تشمل الفترة ما بين العاشرة مسار والسابعة صباحا.
مادة ()28
يستقنى من حظر تشغيل النسار ليو الحاالت اآلتية:
أ -الحاالت التي يتوقف فيها العمل في المنشأة لقوة قاهرة.
ب -العمل في مراكز إدارية وفنية ذات مسئولية.
ج -العمل في دمات الصحة واألبمال األ رى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير
العمل
والشؤون اإل تمابية إذا كانت المرأة العاملة ال تزاول بادة بمو يدويا.
مادة ()29
يُحظر تشغيل النسار في االبمال ال طرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو أ وقيا وكذلك
في األبمال األ رى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون اإل تمابية
بعد استطوع راي ال هات الم تصة.
مادة ()30

للعاملة أن تحصل بلى إ ازة وضع بأ ر كامل مدتها مسة وأربعون يوما تشمل
الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها ويشترط إال تقل مدة دمتها المستمرة لدى
صاحب العمل بن سنةج وتكون إ ازة الوضع بنصف أ ر إذا لم تكن العاملة قد
أمضت المدة المشار إليها .
وللعاملة بعد استنفاذ إ ازة الوضع أن تنقطع بن العمل بدون أ ر لمدة أقصاها مائة
يوم متصلة أو متقطعةج إذا كن هذا االنقطاع بسبب مرض ال يمكنها من العودة إلى
بملهاج ويقبت المرض بشهادة طبية صادرة بن ال هة الطبية التي تعينها السلطة
الصحية الم تصة أو مصدق بليها من هذه السلطة أنه نتي ة بن الحمل أو الوضع.
وال تحتسب اإل ازة المنصوط بليها في الفقرتين السابقتين من اإل ازات األ رى.
مادة ()31
ول القمانية بشر شهرا التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها فضو
بن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين ا ريين يوميا لهذا الغرض ال تزيد كل منهما
بلى نصف سابة.
وتحتسب هاتان الفترتان اإلضافيتان من سابات العمل وال يترتب بليهما أي ت فيض
في األ ر.
مادة ()32
تُمنن المرأة األ ـر المماقل أل ر الر ـل إذا كانت تقـوم بذات العمـل.

الفصل الرابع أحكام مشتركة لتشغيل األحداث و النساء
مادة ()33
لوزير العمل والشؤون اإل تمابية أن يستقني بقرار منه المؤسسات ال يرية والتربوية
من كل أو بعض األحكام المنصوط بليها في الفصلين السابقين من هذا الباب إذا
كانت هذه المؤسسات تهدف إلى التأهيل أو التدريب المهني لألحدا أو للنسار وبشرط
أن ينط في األنظمة الدا لية لهذه المؤسسات بلى طبيعة األبمال التي يقوم بها
األحدا والنسار وسابات وشروط العمل فيها بصورة ال تتعارض مع الطاقة الحقيقية
لألحدا والنسار.

مادة ()34
يكون مسئوال زائيا بن تنفيذ أحكام الفصلين القاني والقال من هذا الباب كل من:
أ -أصحاب العمل أو من يمقلونهم.
ب -من له الوالية أو الوصاية بلى الحد وأزواج النسار أو أوليائهن أو األوصيار
بليهن إذا كن قصرا وذلك إذا وافقوا بلى است دام األحدا والنسار وفا
ألحكام القانون.
الباب الثالث
عقود العمل والسجالت واألجور
الفصل األول
عقد العمل الفردي
مادة ()35
مع مراباة ما نط بليه في المادة  )2يكون بقد العمل مكتوبا من نس تين تسلم
إحداها للعامل واأل رى لصاحب العمل وإذا لم يو د بقد مكتوب از إقبات كافة
شروطه ب ميع طرق اإلقبات القانونية.
مادة ()36
يحدد في بقد العمل بو ه اط تاريخ إبرامه وتاريخ بدر العمل ونوبه ومحله ومدته
إذا كان محدد المدة ومقدار األ رة.
مادة ()37
ي وز تعيين العامل تحت الت ربة مدة ال تت اوز ستة أشهر ولصاحب العمل االستغنار
بن دمات العامل ول هذه الفترة دون إنذار ودون مكافأة نهاية ال دمةج وال ي وز
تعيين العامل تحت الت ربة أكقر من مرة واحدة لدى صاحب بمل واحدج وإذا ا تاز
العامل فترة الت ربة بن اح واستمر في العمل و ب احتساب تلك الفترة من مدة
ال دمة.
مادة ()38
يكون بقد العمل لمدة غير محددة أو لمدة محددة فمذا ُحددت مدته و ب أال ت اوز
أربع سنوات وي وز باتفاق الطرفين ت ديد هذا العقد لمدة أ رى مماقلة أو لمدة أقل
مرة واحدة أو أكقر .وفي حالة ت ديد العقد تعتبر المدة أو المدد ال ديدة امتدادا للمدة
األصلية وتضاف إليها في احتساب مدة ال دمة اإل مالية للعامل.
مادة ()39

يعتبر بقد العمل غير محدد المدة منذ بدر تكوينه في أي من الحاالت اآلتية:
 -1إذا كان غير مكتوب.
 -2إذا كان مبرما لمدة غير محددة.
 -3إذا كان مكتوبا ومبرما لمدة محددةج واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضار مدته
دون
اتفاق كتابي بينهما.
 -4إذا كان مبرما ألدار بمل معين غير محدد المدة أو قابل بطبيعته ألن يت دد واستمر
العقد
بعد انتهار العمل المتفق بليه.
مادة ()40
إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضار مدته األصلية أو انتهار العمل المتفق
بليه دون اتفاق صرين ابتبر العقد األصلي ممتدا ضمنيا بالشروط ذاتها الواردة فيه
بدا شرط المدة

مادة ()41
إذا بهد صاحب العمل إلى آ ر تأدية بمل من أبماله األصلية أو زر منها كان هذا
األ ير مسئوال وحده بحقوق بماله القائمين بذلك العمل الفربي والمترتبة لهم بمو ب
أحكام هذا القانون.
الفصل الثاني عقد التدريب المهني
مادة ()42
بقد التدريب المهني هو العقد الذي بمو به يلتزم صخخخخخخاحب المنشخخخخخخأة بتهيئة تدريب
مهني كامل يتفق وأصخخخول المهنة إلى شخخخ ط آ ر أتم القانية بشخخخرة من بمره بلى
األقلج ويلتزم بدوره أن يعمل أقنار فترة التدريب لحسخخخخخخخاب صخخخخخخخاحب العمل وفقا
للشروط والزمن الذين يتفق بليهما.
وي ب أن يكون بقد التدريب مكتوبا وإال كان باطو وأن يكون صاحب العمل أو من
يقوم بالتدريب حائزا بلى المؤهوت وال برات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد
تدريب العامل فيها كما ي ب أن تو د في المنشأة نفسها الشروط واإلمكانيات الفنية
الوزمة لتعلم المهنة أو الحرفة.
مادة ()43
يتولى العامل المتدرب البالغ السخخخخخخن القانونية التعاقد بنفسخخخخخخهج وال ي وز لمن لم يبلغ
القامنة بشخخخخرة من العمر أن يتعاقد مباشخخخخرة مع صخخخخاحب بمل للتدريب بل ي ب أن
يمقله وليه الطبيعي أو وصيه الشربي أو من يتولى أمره.
مادة ()44
نسخخخخخخخخ بلى األقل تودع واحدة منها دائرة العمل

 - 1يحرر بقد التدريب من قو
الم تصة
لتس يلها والتصديق بليها ويحتفظ كل من الطرفين بنس ة مصدق بليها.

 - 2إذا تضمن بقد التدريب المطلوب تس يله نصا م الفا للقانون أو اللوائن أو
القرارات
التنفيذية الصادرة تطبيقا ألحكامهج فلدائرة العمل الم تصة أن تطلب من المتعاقدين
إزالة تلك الم الفة.
 - 3إذا لم تبد دائرة العمل الم تصة ول م لة شهر من إيداع بقد التدريب لديها
أية
موحظات أو ابتراضج ابتبر العقد مصدقا بليه حكما من تاريخ إيدابه.

مادة ()45
ي ب أن يتضخخخخخخخمن بقد التدريب بيانات بن هوية المتعاقدين أو من يمقلهما بلى
حسخخخخخخخخب األحوال وبن كيفية إ رار التدريب ومدته ومراحله والمهنة موضخخخخخخخوع
التدريب.
مادة ()46
بلى صاحب العمل أن يمنن المتدرب وقتا كافيا لتلقي التعليم النظريج وبليه أن يدرب
العامل بلى أصول المهنة والفن الذي است دم أل له طيلة المدة المحددة في العقد وأن
يعطيه شهادة بند انتهار كل مرحلة من مراحل التدريب وفقا لألحكام المنصوط
بليها في هذا الفصل .وكذلك شهادة نهائية بند انتهار مدة التدريب.
وتكون هذه الشهادة قابلة للتصديق من دائرة العمل الم تصة وفق األصول
واإل رارات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشؤون اإل تمابية.
مادة ()47
ي وز أن يتعهد العامل في بقد التدريب بأن يعمل بعد انتهار تدريبه لدى صخخخخخخخاحب
العمل أو في المنشخخخخخأة التي رى تدريبه فيها مدة ال تزيد بلى ضخخخخخعف مدة التدريب
كما ي وز أن يتعهد صخخاحب العمل في بقد التدريب باسخخت دام العامل بعد انتهار مدة
تدريبه.
مادة ()48
تُحدد في بقد التدريب األ ور المسخخختحقة في كل مرحلة من مراحلهج وي ب أال تقل
األ ور في المرحلة األ يرة بن الحد األدنى المقرر لعمل مماقل وأال يكون تحديدها
بحال من األحوال بلى أسا القطعة أو اإلنتاج.
مادة ()49
ي ضخخخخخع العامل المتدرب الذي تقل سخخخخخنه بن قماني بشخخخخخرة سخخخخخنةج قبل بدر تدريبه
لفحط طبي لحالته الصخخخخخخخحية وقدرته بلى القيام بأبمال المهنة التي يريد التدريب
فيها وإذا كانت هذه المهنة تتطلب شخخخخخروطا بدنية وصخخخخخحية اصخخخخخة في ب أن ينط
التقرير الطبي بلى توافر هذه الشخخخخخخخروط في المرشخخخخخخخن للتدريب سخخخخخخخوار كانت هذه
الشروط سمانية أو نفسية.

مادة ()50

لوزير العمل أن ينظم بقرار منه التدريب في المهن والحرف التي تتطلب تدريب
العمخخال فيهخخا وأن يحخخدد مخخدة التخخدريخخب في هخخذه المهن والحرف والبرام النظريخخة
والعملية وشروط الفحط والشهادة التي تعطى بند انتهار مدة التدريب.
وتصدر قرارات الوزير في هذا الشأن بعد استطوع رأي المؤسسات العامة المعنية
وللوزير في ميع األحوال أن يسمي بيرا أو أكقر في شؤون المهنة أو الحرفة المراد
تنظيم التدريب فيها ليستأن برأيه في هذا التنظيم.
مادة ()51
لوزير العمل أن يقرر إنشخخخخخار مراكز للتدريب المهني منفردة أو بالتعاون مع هيئات
مهنية أو يرية وطنية أو أ نبية أو دولية ويحدد القرار الصخخخخخخادر بمنشخخخخخخار المركزج
المهنة التي ي ري التدريب بليها وشخخروط القبول بالمركز وبرام الدراسخخة النظرية
والعملية ونظام االمتحانات والشهادات المهنية وغير ذلك من األحكام الوزمة لحسن
سير المركز.
مادة ()52
لوزير العمل والشؤون اإل تمابية أن يُلزم المنشآت والشركات وأصحاب الصنابات
والمهن والحرف التي يحددها بأن تقبل للعمل فيها بددا معينا أو نسبة معينة من
المواطنين المتدربين وذلك وفق الشروط واألوضاع والمدد التي يحددها.
وللوزير كذلك أن يُلزم المنشآت والشركات وأصحاب الصنابات والمهن والحرف
التي يحددها أن تقبل ألغراض التدريب واستكمال ال برة العملية فيها بددا معينا أو
نسبة معينة من طوب المعاهد والمراكز الصنابية والمهنية وذلك وفق الشروط
واألوضاع والمدد التي يتم االتفاق بليها مع إدارة المنشأة المعنية.
مادة ()53
بلى صاحب العمل الذي يست دم مسة بمال فأكقر مراباة ما يلي:
 -1أن يحتفظ بملف اط لكل بامل يذكر فيه اسمه وصنابته أو مهنته وسنه
و نسيته ومحل إقامته وحالته اال تمابية وتاريخ بدر ال دمة وأ ره وما يطرأ
من تغيرات وال زارات التي وقعت بليه واإلصابات واألمراض المهنية التي
أصيب بها وتاريخ انتهار ال دمة وأسباب ذلك.
 -2أن يعد لكل بامل بطاقة إ ازات تودع ملفه وتقسم إلى قوقة أقسام :األول
لإل ازات السنويةج والقاني للمرضيةج والقال لإل ازات األ رى .ويدون
صاحب العمل أو من يقوم مقامه في هذه البطاقة كل ما يحصل بليه العامل
من إ ازات وذلك للر وع إليها بند طلب أية إ ازة.
مادة ()54

بلى صاحب العمل الذي يست دم مسة بشر بامو فأكقر أن يعد في كل محل أو
فرع يزاول فيه العمل الس وت والوقائق التالية :
 -1سجل األجور وتدرج فيه أسمار العمال حسب تواريخ التحاقهم بال دمة مع
إقبات مقدار األ ر اليومي أو األسبوبي أو الشهري وملحقاته أو أ ر القطعة
أو العمولة لكل منهم وأيام اشتغاله وتاريخ تركه العمل نهائيا.
 -2سجل إصابات العمل ويدون فيه ما يقع للعمال من إصابات العمل واألمراض
وذلك بم رد بلمه بها.
المهنية
 -3الئحة النظام األساسي للعمل ويدون فيها بلى و ه ال صوط أوقات العمل
والعطلة األسبوبية وإ ازات األبياد والتدابير واالحتياطات
اليومي
الضرورية الوا ب مراباتها لت نب إصابات العمل وإ طار الحريق وتوضع
هذه الوئحة في مكان ظاهر بمحل العمل .ويشترط لنفاذ هذه الوئحة وما يطرأ
بليها من التعديوت ابتمادها من دائرة العمل ول قوقين يوما من تاريخ
تقديمها إليها.
 -4الئحة الجزاءات وتوضع في مكان ظاهر بمحل العمل ويدون فيها ال زارات
التي ي وزتوقيعها بلى العمال الم الفين وشروط وحاالت توقيعها .ويشترط
لنفاذ هذه الوئحة وما يطرأ بليها من تعديوت ابتمادها من دائرة العمل ول
قوقين يوما من تاريخ تقديمها إليها.
الفصل الرابع األجور
مادة ()55
تؤدى األ ـور في أحد أيام العمـل وفي مكانه بالعملـة الوطنيـة المتداولـة قانـونا.
مادة ()56
العمال المعينون بأ ر سنوي أو شهري تؤدى أ ورهم مرة بلى األقل في كل شهر
و ميع العمال اآل رين تؤدى أ ورهم مرة كل أسبوبين بلى األقل.

مادة ()57

يحسب األ ر اليومي بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أ ورهم بالقطعة بلى أسا
متوسط ما تناوله العامل في أيام العمل الفعلية ول ستة الشهور السابقة بلى انتهار
ال دمة.
مادة ()58
ال ي وز إقبات الوفار للعمال باأل ر المستحق لهم أيا كانت قيمته أو طبيعته إال
أو اإلقرار أو اليمين.
بالكتابة
ويعتبر باطو كل اتفاق بلى وف ذلك ولو كان سابقا بلى العمل بهذا القانون.
مادة ()59
ال ي وز إلزام العامل شرار أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينت ه صاحب
العمل.
مادة ()60
ال ي وز اقتطاع أي مبلغ من ا ر العامل لقار حقوق اصة إال في الحاالت اآلتية-:
أ .استرداد السلف أو المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة بلى حقه بشرط
إال ي اوز ما يقتطع من األ ر في هذه الحالة بشرة في المائة من األ ر
الدوري للعامل.
ب .األقساط التي ي ب قانونا بلى العمال دفعها من أ ورهم كأنظمة
الضمان اال تمابي والتأمينات.
ت .اشتراكات العامل في صندوق االد ار أو السلف المستحقة للصندوق.
 .أقساط أي مشروع ا تمابي أو أية مزايا أو دمات أ رى يقدمها صاحب
العمل وتوافق بليها دائرة العمل.
ج .الغرامات التي توقع بلى العامل بسبب الم الفات التي يرتكبها.
ح .كل دين يستوفي تنفيذا لحكم قضائي بلى أال يزيد ما يقتطع تنفيذا للحكم بلى
ربع األ ر المستحق للعامل وإذا تعددت الديون أو تعدد الدائنون ابتبر حدها
األبلى نصف األ ر ج وتقسم المبالغ المطلوب ح زها بين مستحقيها قسمة
غرمار بعد دفع دين النفقة الشربية بنسبة ربع األ ر.
مادة ( ) 61
إذا تسبب العامل في فقد أو إتوف أو تدمير أدوات أو آالت أو منت ات أو مواد مملوكة
لصاحب العمل أو كانت في بهدة هذا األ ير وكان ذلك ناشئا بن طأ العامل أو
م الفته تعليمات صاحب العملج فلصاحب العمل أن يقتطع من أ ر العامل المبلغ
الوزم إلصوحها أو إلبادة الوضع إلى ما كان بليه بلى أال يزيد ما يقتطع لهذا

الغرض بلى أ ر مسة أيام كل شهر ولصاحب العمل أن يطلب من المحكمة
الم تصة بن طريق دائرة العمل الم تصة السماح له باقتطاع أكقر من ذلك إذا كان
للعامل مال أو مورد آ ر.
مادة ( ) 62
ال ي وز لصاحب العمل أن ينقل بامو باأل ر الشهري بغير رضار كتابي منه إلى
سلك بمال المياومة أو العمال الذين يتقاضون أ ورهم باألسبوع أو السابة أو القطعة.
مادة ()63
يحدد مرسوم اتحادي بنار بلى اقتراح وزير العمل والشئون اال تمابية وموافقة
م ل الوزرار الحد األدنى لأل ور ونسبة بووة غور المعيشة وذلك بصفة بامة أو
بالنسبة إلى منطقة معينة أو مهنة معينة.
ويقدم الوزير اقتراحه بتحديد أو بمبادة النظر في الحد األدنى لأل ور بعد استطوع
رأي السلطات الم تصة والهيئات المهنية لكل من أصحاب العمل والعمال إذا و دت
واستنادا إلى الدراسات
و داول تقلبات أسعار تكلفة المعيشة التي تضعها ال هات الم تصة في الدولة بحي
تكون تلك الحدود الدنيا كافية إلشباع حا ات العامل األساسية وضمان أسباب المعيشة.
مادة ()64
تصبن الحدود الدنيا لأل ور أو تعديوتها نافذة ابتبارا من تاريخ نشر المرسوم المحدد
لها في ال ريدة الرسمية.

الباب الرابع
ساعات العمل واإلجازات

الفصل األول
ساعات العمل
مادة ()65
يكون الحد األقصى لسابات العمل العادية للعمال البالغين قماني سابات في اليوم
الواحد أو قمان وأربعين سابة في األسبوع .وي وز زيادة سابات العمل إلى تسع
سابات في اليوم في األبمال الت ارية وأبمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها
من األبمال التي ي وز إضافتها بقرار من وزير العمل.
كما ي وز ت فيض سابات العمل اليومية بالنسبة إلى األبمال المرهقة أو الضارة
بالصحة وذلك بقرار من وزير العمل والشؤون اال تمابية وت فض سابات العمل
العادية سابتين ول شهر رمضان وال تحتسب ضمن سابات العمل الفترات التي
يقضيها العامل في االنتقال بين محل سكنه ومكان العمل.
مادة ()66
تنظم سابات العمل اليومية بحي ال يعمل العامل أكقر من م سابات متتالية دون
فترات للراحة والطعام والصوة ال تقل في م موبها بن السابة وال تد ل هذه
الفترات في حساب سابات العمل.
أما في المصانع والمعامل التي يكون العمل فيها بلى أفواج متعاقبة في الليل والنهار
أو في األبمال التي يتحتم فيها ألسباب فنية واقتصادية استمرار العمل دون توقف
فينظم الوزير بقرار منه كيفية منن العمال فترات الراحة والطعام والصوة.
مادة ()67
إذا استدبت ظروف العمل تشغيل العامل أكقر من سابات العمل العادية ابتبرت مدة
الزيادة وقتا إضافيا يتقاضى العامل بنه أ را مساويا لأل ر المقابل لسابات العمل
العادية مضافا إليه زيادة ال تقل بن  %25من ذلك األ ر.
مادة ()68
إذا استدبت ظروف العمل تشغيل العمال وقتا إضافيا فيما بين السابة التاسعة مسار
والسابة الرابعة صباحا استحق العامل بن الوقت اإلضافي األ ر المقرر بالنسبة إلى
سابات العمل العادية مضافا إليها زيادة ال تقل بن  %50من ذلك األ ر.
مادة ()69

ال ي وز أن تزيد سابات العمل الفعلية اإلضافية بلى سابتين في اليوم الواحد إال إذا
كان العمل الزما لمنع وقوع سارة سيمة أو حاد طير أو إلزالة آقاره أو الت فيف
منها.
مادة ()70
يوم ال معة هو يوم الراحة األسبوبية العادي ل ميع العمال فيما بدا بمال المياومة
فمذا استدبت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم و ب تعويضه يوما آ ر للراحة
أو أن يدفع له األ ر األساسي بن سابات العمل العادية مضافا إليه زيادة  %50بلى
األقل من ذلك األ ر.
مادة ()71
ال ي وز تشغيل العامل أكقر من يومي معه متتاليين فيما بدا أبمال المياومة.
مادة ()72
ال تسري أحكام هذا الفصل بلى الفئات اآلتية :
 .1األش اط الذين يشغلون مناصب بالية ذات مسؤولية في اإلدارة والتو يه إذا
كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل بلى
العمال ويصدر قرار من وزير العمل والشؤون اال تمابية بتحديد هذه الفئة.
 .2العمال الذين يشكلون طاقم السفن البحرية والعمال الذي يعملون في البحر
ويتمتعون بشروط دمة اصة بسبب طبيعة بملهم وذلك فيما بدا بمال
الموانئ المشتغلين في الشحن والتفريغ وما يتصل بذلك.
مادة ()73
ي ب بلى صاحب العمل أن يضع بلى األبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في
الد ول وكذلك في مكان ظاهر في محل العمل دوال ببيان يوم الغلق األسبوبي
وسابات العمل وفترات الراحة بالنسبة إلى ميع فئات العمال مع إ طار دائرة العمل
الم تصة بصورة من هذا ال دول .فمذا كان المحل ال يتبع نظام الغلق األسبوبي ج
و ب بلى صاحب العمل أن يضع في األمكنة المشار إليها في الفقرة السابقة دوال
ببيان يوم الراحة األسبوبي لكل فئة من العمال.
مادة ()74
يستحق العامل إ ازة رسمية بأ ر كامل في المناسبات التالية:
يوم واحد
أ -بيد رأ السنة اله رية
يوم واحد
ب -بيد رأ السنة الميودية
يومان
ج -بيد الفطر المبارك
قوقة أيام
د -بيد األضحى والوقفة

ه -المولد النبوي الشريف
و -اإلسرار والمعراج
ز -العيد الوطني

يوم واحد
يوم واحد
يوم واحد

مادة ()75
يمنن العامل ول كل سنة من سنوات دمته إ ازة سنوية ال ي وز أن تقل بن المدد
اآلتية :
أ .يومان بن كل شهر إذا كانت مدة دمة العامل تزيد بن ستة أشهر وتقل بن
السنة.
ب .قوقون يوما في كل سنة إذا كانت مدة دمة العامل تزيد بن سنة.
وفي حالة انتهار دمة العامل فمنه يستحق إ ازة سنوية بن كسور السنة األ يرة.
مادة ()76
لصخخخاحب العمل تحديد موبد بدر اإل ازة السخخخنوية وله بند الضخخخرورة ت زئتها إلى
فترتين بلى األكقر وال يسري حكم الت زئة بلى اإل ازة المقررة لألحدا .
مادة ()77
تد ل في حساب مدة اإل ازة السنوية أيام العطل المقررة قانونا أو اتفاقا أو أي مدد
أ رى بسبب المرض إذا ت للت هذه اإل ازة وتعتبر زرا منها.
مادة ()78
يتقاضى العامل أ ره األساسي مضافا إليه بدل السكن إن و د بن أيام اإل ازة
السنويةج فمذا استدبت ظروف العمل تشغيل العامل في أقنار إ ازته السنوية كلها أو
بعضها ولم ترحل مدة اإل ازة التي بمل ولها إلى السنة التالية و ب أن يؤدي إليه
صاحب العمل أ ره مضافا إليه بدل إ ازة بن أيام بمله يساوي أ ره األساسي.
وفي ميع األحوال ال ي وز تشغيل العامل أقنار إ ازته السنوية أكقر من مرة واحدة
ول سنتين متتاليتين.
مادة ()79
للعامل الحق في الحصول بلى أحره بن أيام اإل ازة السنوية التي لم يحصل بليها
إذا فصل من العمل أو ترك العمل بعد فترة اإلنذار المقررة قانونا .ويحسب هذا البدل
بلى أسا األ ر الذي كان يتقاضاه العامل وقت استحقاقه في تلك اإل ازة.
مادة ()80

بلى صاحب العمل أن يؤدي للعامل قبل قيامه بم ازته السنوية كامل األ ر المستحق
له مضافا إليه أ ر اإل ازة المقررة له طبقا ألحكام هذا القانون.
مادة ()81
إذا استدبت ظروف العمل تشغيل العامل أقنار إ ازة األبياد أو العطوت التي يتقاضى
بنها أ را كلها أو بعضها و ب أن يعوض بنها بم ازة أ رى مع دفع الزيادة له في
األ ر بمقدار  %50من أ ره فمذا لم يعوض بنها بم ازة دفع صاحب العمل للعامل
زيادة في أ ره األساسي مقدارها  %150بن أيام العمل.
مادة ()82
إذا أصيب العامل بمرض غير ناشئ بن إصابة بمل و ب بليه أن يبلغ بن مرضه
ول يومين بلى األكقر وبلى صاحب العمل أن يبادر إلى ات اذ اإل رارات الوزمة
لتوقيع الكشف الطبي بليه فورا للتحقق من مرضه.
مادة ()83
 -1ال يستحق العامل أية إ ازة مرضية مدفوبة األ ر ول فترة الت ربة.
 -2إذا أمضى العامل أكقر من قوقة اشهر بعد انتهار فترة الت ربة في دمة صاحب
العمل المستمرة وأصيب بمرض كان له الحق في إ ازة مرضية ال تزيد بلى تسعين
يوما متصلة أو متقطعة بن كل سنة من سنوات دمته وتحسب بلى النحو التالي :
أ .ال مسة بشر يوما األولى با ر كامل.
ب .القوقين يوما التالية بنصف أ ر.
ت .المدد التي تلو ذلك بدون أ ر.
مادة ()84
ال يستحق األ ر ول اإل ازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ مباشرة بن سور
سلوك العامل مقل تعاطيه المسكرات أو الم درات.
مادة ()85
ي وز لصاحب العمل إنهار دمة العامل بعد استنفاذه إ ازاته المرضية المنصوط
بليها في المواد )82ج  )83ج  )84من هذا القانون إذا لم يتمكن ولها من العودة
إلى بمله وفي هذه الحالة يتقاضى العامل مكافأته وفقا ألحكام هذا القانون.
مادة ()86
إذا استقال العامل من ال دمة بسبب المرض قبل نهاية ال مسة واألربعين يوما األولى
من اإل ازات المرضية ووافق طبيب الحكومة أو الطبيب الذي يعينه صاحب العمل

بلى سبب االستقالة و ب بلى صاحب العمل أن يؤدي للعامل المستقيل األ ر الذي
قد يكون مستحقا له بن المدة الباقية من ال مسة واألربعين يوما األولى المشار إليها.
مادة ()87
يمنن العامل طوال مدة دمته ولمرة واحدة إ ازة اصة وبدون ا ر ألدار فريضة
الح ال تحسب من إ ازاته األ رى وال ي وز أن تزيد بن قوقون يوما.
مادة ()88
ال ي وز للعامل في أقنار إ ازته السنوية أو المرضية المنصوط بليها في هذا الفصل
أن يعمل لدى صاحب بمـل آ ـرج فـمذا أقبـت صاحب العمـل ذلـك كـان له الحق في
إنهار دمات العامل دون إنذار وحرمانه من أ ره بن مدة اإل ازة.
مادة ( )89
مع مراباة ما هو منصوط بليه في هذا القانون يحرم كل بامل ال يعود إلى مباشرة
بمله بقب انتهار إ ازته مباشرة من أ ره بن مدة غيابه ابتدار من اليوم الذي انتهت
فيه اإل ازة.
مادة ( ) 90
مع بدم اإل ول بالحاالت التي يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل بدون إنذار أو
المكافأة المنصوط بليها في هذا القانون ال ي وز لصاحب العمل أن يفصل العامل
أو أن ينذره بالفصل أقنار تمتعه بم ازته المنصوط بليها في هذا الفصل.

الباب الخامس
سالمة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية واالجتماعية

مادة ( ) 91
بلى كل صاحب بمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أ طار
اإلصابات واألمراض المهنية التي قد تحد أقنار العمل وكذلك أ طار الحريق وسائر
األ طار التي قد تن م بن استعمال اآلالت وغيرها من أدوات العمل كما ي ب بليه
اتب اع كافة أساليب الوقاية األ رى التي تقررها وزارة العمل والشؤون اإل تمابية
وبلى العامل أن يست دم أ هزة الوقاية والموب التي يزود بها لهذا الغرض وان
ينفذ ميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايته من األ طار وأن يمتنع بن
القيام بأي بمل من شأنه برقلة تنفيذ تلك التعليمات.
مادة ( ) 92
بلى كل صاحب بمل أن يعلق في مكان ظاهر من مكان العمل تعليمات مفصلة بشأن
وسائل منع الحريق وحماية العمال من األ طار التي قد يتعرضون لها أقنار تأدية
بملهم وذلك باللغة العربية ولغة أ رى يفهمها العامل بند االقتضار.
مادة ( ) 93
بلى كل صاحب بمل أن يعد صندوقا أو صناديق لإلسعافات الطبية مزودة باألدوية
واألربطة والمطهرات وغيرها من وسائل اإلسعاف التي تقررها وزارة العمل
والشؤون اإل تمابية وي صط صندوق إسعاف لكل مائة بامل ويوضع الصندوق
في مكان ظاهر وفي متناول يد العمال ويعهد باستعماله إلى مت صط في تقديم
اإلسعافات الطبية.
مادة ( ) 94
مع بدم اإل ول بأحكام اللوائن والقرارات التي تصدرها السلطات الحكومية الم تصة
ي ب بلى صاحب العمل أن يوفر أسباب النظافة والتهوية التامة لكل مكان من أماكن
العمل وأن يزود هذه األمكنة باإلضارة المناسبة والمياه الصالحة للشرب ودورات
المياه.
مادة ( ) 95
بلى صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكقر فحط بماله المعرضين ل طر
اإلصابة بأحد أمراض المهنة المحددة في ال دول الملحق بهذا القانون فحصا شامو
مرة كل ستة أشهر بلى األكقر بصفة دورية وأن يقبت نتي ة ذلك الفحط في س وته
وكذلك في ملفات أولئك العمال.
بلى األطبار أن يبلغوا فورا صاحب العمل ودائرة العمل بن حاالت األمراض المهنية
التي تظهر بين العمال وحاالت الوفاة الناشئة بنها بعد التأكد منها بم رار البحو
الطبية والمعملية الوزمة وبلى صاحب العمل بدورة أن يبلغ ذلك دائرة العمل.

وللطبيب الذي ي ري الفحط الدوري أن يطلب إبادة فحط أي بامل تعرض لمرض
مهني بعد مدة اقل من الفترة الدورية المنصوط بليها في الفقرة األولى من هذه المادة
إذا و د أن حالته تستدبي ذلك.

مادة ( ) 96
بلى صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل العناية الطبية طبقا للمستويات التي يقررها
وزير العمل والشؤون اإل تمابية باالشتراك مع وزير الصحة.
مادة ( ) 97
لوزير العمل والشؤون اإل تمابية بعد استطوع رأي وزارة الصحة أن يحدد بقرارات
منه التدابير العامة والوقاية الصحية التي تطبق بلى ميع المنشآت التي تست دم
بماال وال سيما فيما يتعلق بتدابير السومة واإلنارة والتهوية وغرف الطعام وتأمين
المياه الصالحة للشرب وللنظافة وتصفية ما يعكر ال و من غبار ود ان وتحديد
االحتياطات الوا ب ات اذها ضد الحريق والتيار الكهربائي.
مادة ( ) 98
بلى صخخاحب العمل أو من ينوب بنه أن يعلم العامل بند اسخخت دامه بم اطر مهنته
ووسخخخائل الوقاية الوا ب بليه ات اذها وبليه أن يلصخخخق تعليمات طية مفصخخخلة بهذا
الشأن في أمكنة العمل.
مادة ( ) 99
ال ي وز ألصحاب العمل أو لوكوئهم أو ألي ش ط له سلطة بلى العامل أن يد ل
أو يسمن بد ول أي نوع من المشروبات الكحولية إلى أماكن العمل الستهوكها فيهاج
كما ال ي وز لهم أن يسمحوا بد ول أي ش ط في المنشأة أو البقار فيها وهو في
حالة سكر.
مادة ( ) 100
بلى العامل أن يتقيد باألوامر والتعليمات المتعلقة باحتياطات آمن العمل وسومته
وبليه أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها ويحظر بلى
العامل اإلقدام بلى أي فعل يؤدي إلى بدم تنفيذ التعليمات المذكورة أو إلى إسارة
استعمال الوسائل الموضوبة لحماية صحة وسومة العمال أو إلحاق الضرر بهذه
الوسائل أتوفها.
ولصاحب العمل أن يضمن الئحة ال زارات وبقوبات لكل بامل ي الف األحكام
المقررة في الفقرة السابقة.

مادة ( ) 101
بلى كل صاحب بمل يست دم بماال في مناطق بعيدة بن المدن وال تصل إليها وسائل
المواصوت العادية أن يوفر لهم ال دمات اآلتية:
 .1وسائل االنتقال المناسبة.
 .2السكن الموئم.
 .3المياه الصالحة للشرب.
 .4المواد الغذائية المناسبة.
 .5وسائل اإلسعافات الطبية.
 .6وسائل الترفيه والنشاط الرياضي.
ويحدد وزير العمل والشئون اال تمابية بقرار منه المناطق التي ينطبق بليها حكم
هذه المادة كلها أو بعضها وفيما بدا المواد الغذائية تكون ال دمات المشار إليها في
هذه المادة بلى نفقة صاحب العمل وال ي وز تحميل العامل شيئا منه.
الباب السادس
قواعد التأديب
مادة ()102
ال زارات التأديبية التي ي وز لصاحب العمل أو من يقوم مقامه توقيعها بلى بماله
هي:
 .1اإلنذار
 .2الغرامة
 .3الوقف بن العمل بأ ر م فض لمدة ال تزيد بلى بشرة أيام
 .4الحرمان من العووة الدورية أو تأ يلها في المنشآت التي يو د بها نظام لمقل
هذه العووات
 .5الحرمان من الترقية في المنشآت التي يو د بها نظام الترقية
 .6الفصل من ال دمة مع حفظ الحق في مكافأة نهاية ال دمة
 .7الفصل من ال دمة مع الحرمان من المكافأة كلها أو بعضها وال ي وز توقيع
هذا ال زار لغير األسباب المذكـورة بلى سبيـل الحصـر في المـادة )120
من هذا القانون
مادة ()103
تحدد الئحة ال زارات األحوال التي توقع فيها كل بقوبة من العقوبات التأديبية المبينة
في المادة السابقة.
ولوزير العمل والشؤون اال تمابية أن يصدر بقرار منه الئحة نموذ ية لل زارات
والمكافآت ليسترشد بها أصحاب العمل في وضع لوائحهم ال اصة بذلك.

مادة ()104
ي وز أن تكون الغرامة مبلغا محددا أو مبلغا مساويا أل ر العامل بن مدة معينة وال
ي وز أن تزيد الغرامة المقررة بن م الفة واحدة بلى ا ر مسة أيام كما ال ي وز
أن يقتطع من ا ر العامل وفار للغرامات الموقعة بليه أكقر من أ ر مسة أيام في
الشهر الواحد.
مادة ()105
تقيد الغرامات التي توقع بلى العمال في س ل اط مع بيان سبب توقيعها أو
مناسبتها واسم العامل ومقدار أ ره ويفرد حساب اط لها وت صط حصيلتها
الشهرية للصرف بلى شؤون الرباية اال تمابية للعمال وفقا للقرار الذي يصدره
وزير العمل والشؤون اإل تمابية في هذا الشأن.
مادة ( ) 106
ال ي وز توقيع زار الحرمان من العووة الدورية أكقر من مرة واحدة كل سنة كما
ي وز تأ يل هذه العووة ألكقر من ستة اشهر.
مادة ( ) 107
ال ي وز توقيع زار الحرمان من الترقية ألكقر من حركة ترقيات واحدةج قم يرقى
العامل المعاقب في أول حركة تالية بند توفر الشروط الوزمة للترقية.
مادة ( ) 108
تقيد الفروق المالية التي يعود نفعها بلى صاحب العمل من زار الحرمان من الترقية
أو الحرمان من العووة أو تأ يلها في س ل اط مع بيان سبب توقيعها أو مناسبته
واسم العامل ومقدار ا ره ويفرد حساب اط لها ج وت صط الحصيلة الشهرية
لتلك الفروق للصرف بلى شئون الرباية اال تمابية للعمال وفقا للقرار الذي يصدره
وزير العمل والشؤون اإل تمابية في هذا الشأن.
مادة ( ) 109
ال ي وز توقيع أية بقوبة تأديبية بلى العامل آلمر ارتكبه ارج مكان العامل ما لم
يكن متصو بالعمل أو بصاحبه أو بمديره المسئول .كما ال ي وز توقيع أكقر من بقوبة
و احدة أو ال مع بين أية بقوبة تأديبية وبين اقتطاع زر من أ ر العامل طبقا لنط
المادة  ) 61من هذا القانون.
مادة ( ) 110
ال ي وز توقيع اية بقوبة من العقوبات المنصوط بليها في المادة  ) 102بلى
العامل اال بعد ابوغه كتابة بما هو منسوب اليه وسماع أقواله وتحقيق دفابه واقبات
ذلك في محضر يودع ملفه ال اط ويؤشر بالعقوبة في نهاية هذا المحضر.

ي ب ابوغ العامل كتابة بما وقع بليه من زارات ونوبها ومقدارها واسباب توقيعها
والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العودة.
مادة ()111
ال ي وز اتهام العامل في م الفة تأديبية مضى بلى كشفها أكقر من قوقين يوما وال
ي وز توقيع بقوبة تأديبية بعد تاريخ انتهار التحقيق في الم الفة وقبوتها في حق
العامل بأكقر من ستين يوما.
مادة ()112
ي وز وقف العامل مؤقتا بن العمل بند اتهامه بارتكاب ريمة بمدية من رائم
االبتدار بلى النف أو المال أو ال رائم الماسة بالشرف أو األمانة أو اإلضراب بن
العمل.
وتبدأ مدة الوقف من تاريخ إبوغ الحاد إلى السلطات الم تصة حتى صدور قرار
منها في شأنه .وال يستحق العامل أ رة بن مدة الوقف المذكورةج فمذا صدر قرار
بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببرارته و ب أبادته إلى بملهج كما ي ب أدار
أ ره كامو بن مدة الوقف إذا كان وقفه بن العمل كيديا من انب صاحب العمل.

الباب السابع
في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة
الفصل األول
انتهاء عقد العمل
مادة ()113
ينتهي بقد العمل في أي من األحوال اآلتية:
 .1إذا اتفق الطرفان بلى إنهائه شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية.
 .2إذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن قد امتد صراحة أو ضمنا وفق
أحكام هذا القانون.

 .3بنار بلى إرادة أحد الطرفين في بقود العمل غير المحددة المدة وذلك بشرط
التقيد بأحكام هذا القانون المتعلقة باإلنذار ولألسباب المقبولة إلنهار العقد دون
تعسف.
مادة ()114
ال ينقضي بقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم يكن موضوع العقد متصو
بش صه.ولكن العقد ينتهي بوفاة العامل أو بع زه كليا بن أدار بمله وذلك بمو ب
شهادة طبية معتمدة من السلطات الصحية الم تصة في الدولة.
بلى انه إذا كان ب ز العامل ال زئي بن القيام بعمله يمكنه من القيام بأبمال أ رى
تتفق وحالته الصحية فعلى صاحب العمل في حالة و ود مقل هذه األبمال أن ينقل
العامل وبنار بلى طلبه الى بمل آ ر من هذه األبمال وان يعطيه األ ر الذي يدفعه
بادة لمقلها وذلك مع بدم اإل ول بما قد يكون للعامل من حقوق وتعويضات بمو ب
هذا القانون.
مادة ()115
إذا كان بقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفس ـه لغير األسبـاب المنصـوط
بلـيها في المـادة  )120كان ملتزما بتعويض العامل بما أصابه من ضرر بلى أن
ال ي اوز مبلغ التعويض بأي حال م موع األ ر المستحق بن مدة قوقة أشهر أو
المدة الباقية من العقد أيهما أقصر وذلك كله ما لم يو د نط في العقد يقضي بغير
ذلك.
مادة ()116
إذا فسخ العقد من هة العامل لغير األسباب المنصوط بليها في المادة  )121كان
العامل ملتزما بتعويض صاحب العمل بما يكون قد لحقه من سارة نتي ة فسخ
العقدجبلى أال ي اوز مبلغ التعويض أ ر نصف شهر بن مدة قو أشهر أو المدة
المتبقية من العقد أيهما اقصر وذلك كله ما لم يو د نط في العقد يقضي بغير ذلك.
مادة ()117
 .1ي وز لكل من صاحب العمل والعامل إنهار بقد العمل غير المحدد
المدة لسبب مشروع في أي وقت ال حق النعقاد العقد بعد إنذار
الطرف اآل ر كتابة قبل انتهائه بقوقين يوما بلى األقل.
 .2بالنسبة إلى بمال المياومة يتم اإلنذار في المدد اآلتية:
أ -أسبوبا واحدا إذا اشتغل العامل مدة تزيد بلى ستة اشهر وتقل بن
السنة.
ب -أسبوبان إذا اشتغل العامل مدة ال تقل بن سنة واحدة.
ج_ شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة ال تقل بن م سنوات .
مادة ( ) 118

يظل العقد قائما طوال مدة اإلنذار المشار إليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها
ويستحق العامل أ ره كامو بن تلك المهلة بلى أسا آ ر أ ر كان يتقاضاهج وي ب
بليه إن يقوم بالعمل ولها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.
وال ي وز االتفاق بلى اإلبفار من شرط اإلنذار أو ت فيض مهلتهج و لكن ي وز
اإلتفاق بلى زيادة تلك المهلة.
مادة ( ) 119
إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف اآل ر بمنهار العقد أو إذا انقط مهلة
اإلنذار و ب بلى الملتزم باإلنذار أن يؤدي إلى الطرف اآل ر تعويضا يسمى بدل
إنذار ) ولو لم يترتب بلى إغفال اإلنذار أو انقاض مدته ضرر للطرف اآل ر ويكون
التعويض مساويا ال ر العامل بن مهلة اإلنذار كلها أو ال زر الناقط منها.
ويحسب بدل اإلنذار بلى أسا آ ر أ ر كان يقبضه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون
أ ورهم الشهر أو األسبوع أو اليوم أو السابة وبلى أسا متوسط األ ر اليومي
المنصوط بليه في المادة  ) 57من هذا القانون بالنسبة إلى من يتقاضون أ ورهم
بالقطعة.
مادة ()120
ي وز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار في أي من الحاالت اآلتية-:
أ -إذا انتحل العامل ش صية أو نسية زائفةج أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.
ب -إذا كان العامل معينا تحت الت ربة ووقع الفصل أقنار مدة الت ربة أو في نهايتها.
ج -إذا ارتكب العامل طأ نشأ بنه سارة مادية سيمة لصاحب العمل بشرط أن
ول  )48سابة من وقت بلمه بوقوبه.
يبلغ دائرة العمل بالحاد
د -إذا الف العامل التعليمات ال اصة بسومة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون
هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وأن يكون قد أحيط بها شفويا إذا كان
أميا.
ه -إذا لم يقم العامل بوا باته األساسية وفقا لعقد العمل واستمر في إ وله بها رغم
إ رار تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه بليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك.
و -إذا حكم بلى العامل نهائيا من المحكمة الم تصة في ريمة ماسة بالشرف أو
األمانة أو اآلداب العامة.
ز -إذا أفشى سرا من أسرار المنشأة التي يعمل بها.
ح -إذا و د أقنار سابات العمل في حالة سكر بين أو متأقر بم در.
ط -إذا وقع منه أقنار سابات العمل ابتدار بلى صاحب العمل أو المدير المسئول أو
أحد زموئه في العمل.
ي -إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع اكقر من بشرين يوما متقطعة ول السنة
الواحدة أو أكقر من سبعة أيام متوالية.

مادة ()121
ي وز للعامل أن يترك العمل دون إنذار في إحدى الحالتين اآلتيتين:
أ -إذا أ ل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل في المواد المنصوط بليها في
العقد أو القانون.
ب -إذا وقع من صاحب العمل أو من يمقله قانونا ابتدار بلى العامل.
مادة ( ) 122
يعتبر إنهار دمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفيا إذا كان سبب اإلنهار ال يمت
للعمل بصلة بو ه اط يعتبر اإلنهار تعسفيا إذا كان إنهار دمة العامل بسبب
تقدمه بشكوى دية إلى ال هات الم تصة أو إقامة دبوى بلى صاحب العمل قبت
صحتها.
مادة ( ) 123
أ -إذا فصل العامل فصو تعسفيا فللمحكمة الم تصة أن تحكم بلى صاحب العمل
بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراباة نوع العمل ومقدار
الضرر الذي لحق بالعامل ومدة دمته وبعد تحقيق ظروف العملج ويشترط
في ميع األحوال أال يزيد مبلغ التعويض بلى أ ر العامل لمدة قوقة أشهر
تحسب بلى أسا أ ر أ ر كان يستحقه.
ب -ال ت ل أحكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل
اإلنذار المنصوط بليهما في هذا القانون.
مادة ( ) 124
ال ي وز لصاحب العمل إنهار دمة العامل لعدم لياقته صحيا قبل استنفاذه اإل ازات
المستحقة له قانونا ويقع باطو كل اتفاق بلى وف ذلك ولو كان االتفاق مبرما قبل
العمل بهذا القانون.
مادة ( ) 125
بلى صاحب العمل أن يعطي العامل بنار بلى طلبه وفي نهاية بقدة شهادة نهاية
دمة تمنن بغير مقابل يبين فيها تاريخ د وله ال دمة وتاريخ رو ه منها ومدة
دمته اإل مالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وأ ر أ ر كان يتقاضاه وملحقاته أن
و دت.
كما ي ب بليه أن يرد إليه ما قد يكون له من شهادات و أوراق و أدوات.
مادة ()126
إذا حد تغير في شكل المنشأة أو مركزها القانوني فمن بقود العمل التي تكون سارية
وقت حدو التغير تبقى قائمة بين صاحب العمل ال ديد وبمال المنشأة وتعتبر ال دمة
مستمرة ويكون صاحب العمل األصلي وال ديد مسئولين بالتضامن مدة ستة أشهر

بن تنفيذ االلتزامات الناشئة بن بقود العمل في الفترة السابقة بلى حدو
وبعد انقضار المدة المذكورة يتحمل صاحب العمل ال ديد المسئولية وحده.

التغير

مادة ()127
إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمن له بمعرفة بمور صاحب العمل أو االطوع بلى
أسرار بمله كان لصاحب العمل أن يشترط بلى العامل إال يقوم بعد انتهار العقد
بمنافسته أو باالشتراك في أي مشروع مناف له وي ب لصحة هذا االتفاق إن يكون
العامل بالغا إحدى وبشرين سنة ميودية كاملة وقت إبرامهج وأن يكون االتفاق
مقصورا من حي الزمان والمكان ونوع العمل بلى القدر الضروري لحماية مصالن
العمل المشروبة.
مادة ()128
إذا انقطع العامل غير المواطن لغير سبب مشروع بن العمل قبل نهاية العقد المحددة
المدة فو ي وز له االلتحاق بعمل آ ر ولو بأذن من صاحب العمل طوال سنة من
تاريخ االنقطاع بن العمل جكما ال ي وز ألي صاحب بمل آ ر يعلم بذلك أن يست دمه
أو يبقيه في دمته ول تلك المدة.
مادة ()129
إذا انذر العامل غير المواطن صاحب العمل برغبته في إنهار العقد غير المحدد المدة
وانقطع بن العمل قبل نهاية مهلة اإلنذار المقررة قانونا فو ي وز له االلتحاق بعمل
آ ر ولو بمذن من صاحب العمل لمدة سنة من تاريخ انقطابه بن العمل ج وال ي وز
ألي صاحب بمل آ ر يعلم بذلك أن يست دمه أو يبقيه في دمته ول تلك المدة.
مادة ()130
يستقنى من أحكام المادتين  128ج  129العامل غير المواطن الذي حصل قبل التحاقه
بعمل آ ر بلى موافقة وزير العمل والشئون اال تمابية بنار بلى تنسيب من صاحب
العمل األصلي.
مادة ()131
يتحمل صاحب العمل بند انتهار العقد نفقات بودة العامل إلى ال هة التي استقدمه
منها أو إلى أي مكان آ ر يكون الطرفان قد اتفقا بليه .و إذا التحق العامل بعد انتهار
بقده ب دمة صاحب بمل آ ر كان هذا األ ير ملتزما بنفقات سفر العامل بند انتهار
ال دمة ج ومع مراباة ما نط بليه في البند السابق إذا لم يقم صاحب العمل بترحيل
العامل أو لم يف بمصروفات ترحيله قامت السلطات الم تصة بذلك بلى نفقة صاحب
العمل وي وز لهذه ال هة تحصيل ما أنفقته بطريق الح ز.

فمذا كان سبب إنهار العقد ير ع إلى العامل رى ترحيله بلى نفقته إذا كان لديه ما
يفي بذلك.

مادة ( )131مكرر
 -1في تطبيق أحكام المادة السابقة يقصد بنفقات بودة العامل قيمة تذكرة سفره
وكذلك ما قد ينط بليه بقد العمل أو نظام المنشأة من أحقية العامل في نفقات
سفر بائلته ونفقات شحن أمتعته.
 -2وفي الحاالت التي يوفر فيها أصحاب العمل السكن للعامل يلتزم العامل بم ور
السكن في مدة ال ت اوز قوقين يوما من تاريخ انتهار دمته.
 -3وال ي وز تأ ر العامل في إ ور السكن بعدها ألي سبب من األسباب بشرط
أن يؤدي صاحب العمل إلى العامل ما يأتي:
أ -النفقات المبينة في البند  )1من هذه المادة.
ب -مستحقات نهاية ال دمة وأية مستحقات أ رى يلتزم بها صاحب
العمل طبقا لعقد العمل أو نظام المنشأة أو القانون
 -4فمذا نازع العامل في قيمة النفقات والمستحقات المشار إليها و ب بلى دائرة
العمل الم تصة تحديد هذه النفقات والمستحقات بصفة مستع لة ول أسبوع
من تاريخ إبوغها بلى أن ت طر بها العامل فور تحديدها.
 -5ويبدأ في هذه الحالة سريان مدة القوقين يوما المشار إليها في البند  )2من
هذه المادة ابتبارا من تاريخ قيام صاحب العمل بميداع النفقات والمستحقات
المحددة بمعرفة دائرة العمل زانة وزارة العمل بصفة أمانة .فمذا لم يقم
العامل بم ور السكن بعد انتهار القوقين يوما المذكورة تقوم دائرة العمل
بالتعاون مع السلطات الم تصة باإلمارة المعنية بات اذ اإل رارات اإلدارية
الوزمة لإل ور.
 -6وال ت ل أحكام هذه المادة بحق العامل في المنازبة فيها أمام المحكمة
الم تصة.
مادة ( )131مكرر 1
 -1يلتزم صاحب العمل بأن يقدم إلى دائرة العمل الم تصة ضمانا مصرفيا يصدر
بتحديد نوبه ومقداره وإ رارات تقديمه والشركات والمؤسسات التي يطبق
بليها وغير ذلك من األحكام المتعلقة به قرارا من م ل الوزرار .وي صط
هذا الضمان لحسن تنفيـذ التزامات صاحب العمل المنصوط بليها في
المادتين  )131و  131مكرر )1من هذا القانون.

 -2يكون استقطاع أية مبالغ من الضمان المصرفي المشار إليه في الفقرة )1
من هذه المادة بنار بلى حكم قضائيج وذلك باستقنار اآلتي-:
أ -نفقات بودة العامل إلى موطنه أو إلى المكان المتفق بليه مع صاحب
العمل.
ب -المبالغ التي يقر صاحب العمل أمام دائرة العمل الم تصة باستحقاق
العامل لها.
ففي هاتين الحالتينج ي وز للوزارة استقطاع تلك المستحقات من مبلغ
الضمان المشار إليه في البنـد  )1من هذه المادة .وأدائها إلى العامل وفار
للحقوق المقررة.

الفصل الثاني
مكافأة نهاية الخدمة
مادة ()132
يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكقر في ال دمة المستمرة مكافأة نهاية ال دمة بند
انتهار دمته وال تد ل أيام االنقطاع بن العمل بدون أ ر في حساب مدة ال دمة
وتحسب المكافأة بلى النحو التالي:
 -1أ ر واحد وبشرين يوما بن كل سنة من سنوات ال دمة ال م
 -2أ ر قوقين يوما بن كل سنة مما زاد بلى ذلك.
ويشترط فيما تقدم أال تزيد المكافأة في م موبها بن أ ر سنتين.

األولى.

مادة ( ) 133
يستحق العامل مكافأة بن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون
قد اكمل سنة من ال دمة المستمرة.
مادة ( ) 134
مع بدم اإل ول بما تقرره بعض القوانين بمنن معاشات أو مكافآت تقابد للعاملين
في بعض المنشآتج تحسب مكافأة نهاية ال دمة بلى أسا آ ر أ ر كان يستحقه
العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أ ورهم بالشهر أو األسبوع أو باليوم و بلى أسا
متوسط األ ر اليومي المنصوط بليه في المادة  ) 57من هذا القانون لمن يتقاضون
أ ورهم بالقطعة وال يد ل في األ ر الذي يت ذ أساسا لحساب مكافأة نهاية ال دمة
كل ما يعطى للعامل بينا وبدل السكن وبدل االنتقال وبدل السفر وبدل السابات
اإلضافية وبدل التمقيل وبدل تداول بدل الصندوق ) وبدل تعليم األوالد وبدل
ال دمات الترفيهية واال تمابية أو أية بدالت أو بووات أ رى.
مادة ( ) 135
لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية ال دمة أية مبالغ تكون مستحقة له بلى
العامل.
مادة ( ) 136
إيفار للغايات المقصودة من المادة  ) 132ال تعتبر حاالت االست دام التي سبقت
تاريخ العمل بهذا القانون بأنها حاالت يستحق بنها العامل مكافأة نهاية ال دمة أال إذا
كان بامو مواطنا وذلك مع بدم اإل ول بالحقوق التي يكون العامل قد اكتسبها
بمو ب قوانين العمل الملغاة أو بمو ب بقد العمل أو أي اتفاق أو الئحة أو النظام
الدا لي للمنشأة.
وتؤدي المكافأة المستحقة للعامل – في حالة وفاته – إلى المستحقين بنه.

مادة ()137
إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد غير محدد المدة بمله بمحض ا تياره بعد دمة
مستمرة ال تقل بن سنة وال ت اوز قو سنوات استحق قل مكافأة نهاية ال دمة
المنصوط بليها في المادة السابقة فمذا زادت مدة دمته المستمرة بلى قو سنوات
ولم ت اوز م سنوات استحق قلقي المكافأة المذكورةج فمذا زادت مدة دمته
المستمرة بلى م سنوات استحق المكافأة الكاملة.
مادة ()138
إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد محدد المدة بمله بمحض ا تياره قبل نهاية مدة العقد
فمنه ال يستحق المكافأة المقررة لنهاية ال دمة ما لم تكن مدة دمته المستمرة قد
اوزت م سنوات.
مادة ( ) 139
يحرم العامل من مكافأة ال دمة كلها في إحدى الحالتين اآلتيتين:
أ -إذا فصل من ال دمة ألحد األسباب المبينة في المادة  ) 120من هذا
القانون أو ترك العمل لتفادي فصله وفق أحكامها.
ب -إذا ترك العمل م تارا ودون إنذار في غير الحالتين المنصوط بليهما
في المادة
 ) 121من هذا القانون وذلك بالنسبة للعقود غير المحددة المدة أو قبل أن
يكمل م سنوات من ال دمة المستمرة بالنسبة للعقود المحددة المدة.
مادة ( ) 140
إذا و د في منشأة صندوق اد ار للعمال وكان نظام الصندوق يقضي بأن ما يؤديه
صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل إنما هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة
نهاية ال دمة و ب أدار مبلغ االد ار للعامل أو المكافأة المستحقة طبقا للقانون أيهما
أكقر.
وإذا لم ينط نظام الصندوق بلى أن ما أداه صاحب العمل هو مقابل التزامه القانوني
بمكافأة نهاية ال دمة فللعامل الحصول بلى ما يستحقه في صندوق االد ار فضو بن
المكافأة القانونية.
مادة ()141
إذا و د في المنشأة نظام للتقابد أو التأمين أو نظام مشابه لهما از للعامل المستحق
لمعاش التقابد أن ي تار بينه وبين المكافأة المقررة أو ما يستحقه في صندوق المعاش
أو التأمين أيهما أفضل.

الباب الثامن
التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة
مادة ()142
إذا أصيب العامل بمصابة بمل أو بمرض مهني مما هو مبين بال دولين
رقمي )2,1الملحقين بهذا القانون و ب بلى صاحب العمل أو من يقوم مقامه إبوغ
الحاد فورا إلى كل من دائرة الشرطة ودائرة العمل أو أحد فروبها التي يقع في
دائرتها محل العمل.
وي ب أن يتضمن البوغ اسم العامل وسنه ومهنته وبنوانه و نسيته ووصف مو ز
للحاد وظروفه وما ات ذ من إ رارات إلسعافه أو بو ه.
وتقوم الشرطة فور وصول البوغ بم رار التحقيق الوزم ويقبت في المحضر أقوال
الشهود وصاحب العمل أو من يمقله وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك كما يبين
المحضر بو ه اط ما إذا كان للحاد صلة بالعمل وما إذا كان قد وقع بمدا أو
نتي ة لسور سلوك فاحش من انب العمل.
مادة ()143
بلى الشرطة فور انتهار التحقيق أن ترسل صورة من المحضر إلى دائرة العمل
وأ رى إلى صاحب العمل .ولدائرة العمل أن تطلب استكمال التحقيق أو أن تقوم هي
باستكماله مباشرة إذا رأت ضرورة لذلك.
مادة ()144
يلتزم صاحب العمل في حالة إصابات العمل وأمراض المهنة بأن يدفع نفقات بوج
العامل في إحدى دور العوج الحكومية أو األهلية المحلية)إلى أن يشفى العامل أو
يقبت ب زه ويشمل العوج اإلقامة بالمستشفى أو بالمصن والعمليات ال راحية
ومصاريف صور االشعة والتحاليل الطبية وكذلك شرار األدوية والمعدات التأهيلية
وتقديم األطراف واأل هزة الصنابية والتعويضية بالنسبة لمن يقبت ب زه وبلى
صاحب العمل فضو بما تقدم أن يدفع نفقات االنتقال التي يقتضيها بوج العامل.
مادة ()145
إذا ح الت اإلصابة بين العامل وأدار بمله و ب بلى صاحب العمل أن يؤدي إليه
معونة مالية تعادل أ ره كامو طوال مدة العوج أو لمدة ستة أشهر أيهما أقصرجفمذا
استغرق العوج أكقر من ستة أشهر ج فضت المعونة إلى النصف وذلك لمدة ستة
أشهر أ رى أو حتى يتم شفار العامل أو يقبت ب زه أو يتوفى أيهما أقصر.

مادة ()146
تحسب المعونة المالية المشار إليها في المادة السابقة بلى أسا آ ر أ ر يتقاضاه
العامل وذلك بالنسبة إلى من يتقاضون أ ورهم بالشهر أو األسبوع أو اليوم أو السابة
وبلى أسا متوسط األ ر اليومي المنصوط بليه في المادة  )57بالنسبة إلى من
يتقاضون أ ورهم بالقطعة.

مادة ()147
يضع الطبيب المعال بند انتهار العوج تقريرا من نس تين تسلم إحداها للعامل
واأل رى لصاحب العمل يحدد فيه نوع اإلصابة وسببها وتاريخ حدوقها ومدى صلتها
بالعمل ومدة العوج منها وما إذا كان قد ت لف بنها باهة مستديمة أو غيرها ودر ة
الع ز أن و د وما إذا كان ب زا كليا أو زئيا ومدى قدرته بلى االستمرار في
مباشرة العمل مع و ود ب ز.
مادة ()148
إذا نشأ وف حول مدى لياقة العامل لل دمة صحيا أو در ة الع ز أو غير ذلك من
األمور المتصلة باإلصابة أو العوج و ب إحالة األمر إلى وزارة الصحة وذلك بن
طريق دائرة العمل الم تصة وي ب بلى وزارة الصحة كلما أحيل إليها نزاع من هذا
النوع أن تشكل ل نة طبية من قوقة أطبار حكوميين لتقرير مدى لياقة العامل لل دمة
صحيا أو در ة ب زه أو غير ذلك مما يتصل باإلصابة والعوج.
ولل نة أن تسترشد بمن ترى االستعانة بهم من أهل ال برة ويكون قرار الل نة نهائيا
ويقدم إلى دائرة العمل الت اذ ال طوات الوزمة لتنفيذه.
مادة ()149
إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل استحق أفراد بائلته تعويضا
مساويا أل ر العامل األساسي بن فترة مقدارها أربعة وبشرين شهرا بلى أن ال تقل
قيمة التعويض بن قمانية بشر ألف درهم وأن ال تزيد بلى مسة وقوقين ألف درهم
وتحسب قيمة التعويض بلى أسا آ ر أ ر كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع
التعويض بلى المستحقين بلى العامل المتوفى وفق أحكام ال دول الملحق بهذا
القانون.
وفي ت طبيق أحكام هذه المادة يقصد بعبارة بائلة المتوفى من كانوا يعتمدون في
معيشتهم ابتمادا كليا أو بصورة رئيسية بلى د ل العامل المتوفى حين وفاته من
األش اط اآلتية:
 .1األرملة أو األرامل

 .2األوالد وهم:
أ -األبنار الذين لم يبلغوا سن السابعة بشرة وكذلك األبنار المنتسبون
ب صورة منتظمة في المعاهد الدراسية ولم يتموا أربعا وبشرين سنة
من العمر أو العا زون سمانيا أو بقليا بن الكسب وتشمل كلمة
األبنار أبنار الزوج أو الزو ة الذين كانوا في رباية العامل المتوفى
حين وفاته.
ب -البنات غير المتزو ات ويشمل ذلك بنات الزوج أو الزو ة غير
المتزو ات الوتي كن في رباية العامل المتوفى حين وفاته.
 .3الوالدان
 .4اال وة واأل وات وفقا للشروط المقررة بالنسبة إلى األبنار والبنات
مادة ()150
إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى ب ز العامل ب زا زئيا دائماج فمنه
يستحق تعويضا طبقا للنسب المحددة في ال دولين الملحقين بهذا القانون مضروبة في
قيمة تعويض الوفاة المنصوط بليها في الفقرة األولى من المادة السابقة حسبما يكون
الحال.

مادة ()151
يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة الع ز الكلي الدائم هو المقدار
ذاته المستحق في حالة الوفاة.
مادة ()152
ي وز لوزير العمل بند االقتضار وباالتفاق مع وزير الصحة تعديل دول أمراض
المهنة رقم  )1و دول تقدير تعويضات الع ز رقم  )2الملحقين بهذا القانون.
مادة ()153
ال يستحق العالم المصاب تعويضا بن اإلصابة أو الع ز التي لم تؤد إلى الوفاة إذا إذا
قبت من تحق يقات السلطات الم تصة أن العامل تعمد إصابة نفسه بقصد االنتحار أو
الحصول بلى تعويض أو إ ازة مرضية أو ألي سبب آ رج أو كان العامل وقت
الحادقة واقعا وبفعله تحت تأقير م در أو تحت تأقير ال مرج وكذلك إذا تعمد م الفة
تعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل أو كانت إصابته أو ب زه
نتي ة سور سلوك فاحش مقصود من انبه أو رفض دون سبب دي الكشف بليه أو
اتباع العوج الذي قررته الل نة الطبية المشكلة وفقا ألحكام المادة .)148

و ال يلزم صاحب العمل في هذه الحاالت بعوج العامل أو أدار أية معونة مالية إليه
الباب التاسع
منازعات العمل الجماعية
مادة ()154
منازبات العمل ال مابية هي كل وف بين صاحب بمل وبماله يتصل موضوبه
بمصلحة مشتركة ل ميع العمال أو لفريق منهم في منشأة أو مهنة أو حرفة معينة أو
في قطاع مهني معين.
مادة ()155
إذا وقع نزاع بين واحد أو أكقر من أصحاب العمل و ميع بمالهم أو فريق منهم
وفشل الطرفان في تسويته وديا و ب بليهما اتباع ال طوات التالية-:
 -1يقدم العمال شكواهم أو طلبهم كتابة إلى صاحب العمل ويرسلون في الوقت ذاته
صورة منها إلى دائرة العمل.
 -2ي يب صاحب العمل كتابة بلى شكوى العمال أو طلبهم ول سبعة أيام من أيام
العمل
ابتبارا من تاريخ تسلمه الشكوى ويرسل في الوقت ذاته نس ة من رده إلى دائرة
العمل.
 -3إذا لم يرد صاحب العمل بلى الشكوى ول المهلة أو لم يؤد رده إلى تسوية
النزاع تولت
دائرة العمل الم تصة سوار من تلقار نفسها أو بنار بلى طلب أحمد انبي النزاع
الوساطة لحل النزاع وديا.
 -4إذا كان الشاكي هو صاحب العمل قدم شكواه إلى دائرة العمل مباشرة لتتولى
الوساطة
لحل النزاع وديا.
مادة ()156
إذا لم تؤ ِد وساطة دائرة العمل الم تصة إلى حل النزاع ول بشرة أيام من تاريخ
اتصالها بالواقعة محل النزاع و ب بليها إحالة النزاع إلى ل نة التوفيق الم تصة
للبت فيه مع أ طار الطرفين كتابة بذلك.
مادة ()157
تشكل في كل دائرة للعمل ل نة تسمى ل نة التوفيق وصدر بهذا التشكيل قرار من
وزير العمل والشئون اال تمابية.

مادة ()158
بلى كل من طرفي النزاع تتبعه أمام ل نة التوفيق حتى يفصل به وتصدر الل نة
قرارها بأغلبية اآلرار ول أسبوبين من تاريخ إحالة النزاع إليها.
و يكون هذا القرار ملزما للطرفين إذا كانا قد وافقا كتابة أمام الل نة بلى قبول قرارها
فمذا ت لف هذا اإلتفاقج از ألي من الطرفين أو لكليهما الطعن في قرار الل نة أمام
ل نة التحكيم العليا و ذلك ول قوقين يوما من تاريخ صدور القرار و إال أصبن
نهائيا وا ب التنفيذ.

مادة ()159
ال يحول فسخ بقد العمل أو فصل ممقلي العمال األبضار في ل نة التوفيق دون
استمرار أولئك األبضار في أدار مهمتهم فيها ما لم ي تر العمال غيرهم.
مادة ()160
تنشأ بوزارة العمل والشئون اال تمابية ل نة تسمى ل نة التحكيم العليا لحل منازبات
العمل ال مابية وتؤلف بلى النحو التالي-:
 -1وزير العمل رئيسا ويحل وكيل وزارة العمل أو مدير بام الوزارة محله في حالة
غيابه.
 -2قاض من المحكمة االتحادية العليا يعين بقرار من وزير العدل بنار بلى ترشين
ال معية
العمومية لهذه المحكمة بضوا.
 -3أحد ذوي ال برة والت ربة في محيط العمل من المشهود لهم بالحيدة يعين بقرار
من وزير
العمل والشئون اال تمابية بضوا .وي وز تعيين بضوين احتياطيين من بين
فئتي العضوين األصليين ليحو محلهما في حالة غيابهما أو قيام مانع لديهما.
ويكون تعيين األبضار األصليين واالحتياطيين لمدة قو سنوات قابلة للت ديد ويتم
ذلك بأداة التعيين ذاتها.
مادة ()161
ت تط ل نة التحكيم العليا لحل منازبات العلم ال مابية بالفصل بصورة نهائية وباتة
في ميع ال وفات التي ترفع إليها من قبل أصحاب الشأن وتصدر قراراتها باألغلبية
وي ب أن تكون مسببة.
مادة ()162

يصدر قرار م ل الوزرار بنار بلى اقتراح وزير العمل والشؤون اال تمابية بعد
استطوع رأي وزير العدل بتنظيم إ رارات التقاضي وغير ذلك من القوابد الوزمة
لحسن سير العمل أمام ل ان التوفيق ول نة التحكيم العليا لحل منازبات العمل
ال مابية.
ولهذه الل ان في سبيل أدار بملها حق اإلطوع بلى األوراق والمستندات والس وت
وسائر األدلة وإلزام حائزها بتقديمها ود ول المنشأة إل رار التحقيق المطلوب وات اذ
ما تراه من اإل رارات للفصل في النزاع.
مادة ()163
ال ي وز ألي من الطرفين المتنازبين أن يعودا إلقارة النزاع الذي صدر في شأنه
قرار نهائي من إحدى الل ان المنصوط بليها في هذا الباب إال بموافقة طرفي
النزاع.
مادة ()164
تطبق الل ان المنصوط بليها في هذا الباب أحكام هذا القانون والقوانين السارية
وأحكام الشريعة اإلسومية وما ال يتعارض معها من قوابد العرف ومبادئ العدالة
والقانون الطبيعي والقانون المقارن.
مادة ()165
تنفذ قرارات ل نة التحكيم العليا لحل منازبات العمل ال مابية بالتعاون مع ال هة
الم تصة في كل إمارة.
الباب العاشر
تفتيش العمل
مادة ()166
يتولى تفتيش العمل مفتشون م تصون يلحقون بوزارة العمل والشئون اال تمابية
ويكون لهم الصوحيات واال تصاصات المنصوط بليها في هذا القانون.
و يحمل مفتشو العمل بطاقات تقبت صفاتهم تصدرها لهم وزارة العمل و الشؤون
اإل تمابية.
مادة ()167
ي تط مفتش العمل بما يأتي:

أ -مراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل بلى و ه سليم و اصة ما يتعلق منها بشروط
العمل واأل ور ووقاية العمال وحمايتهم أقنار قيامهم بالعمل وما يتصل بصحة
العمال وسومتهم واست دام األحدا والنسار.
ب -تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات واإلرشادات الفنية التي تمكنهم من
أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام القانون.
اتباع
ج -إبوغ السلطات الم تصة بأو ه النقط التي تقصر األحكام القائمة بن
معال تها
واقتراح ما يلزم لذلك.
د -ضبط الوقائع التي ترتكب بالم الفة الحكام قانون العمل واللوائن والقرارات
الصادرة
تطبيقا الحكام هذا القانون.
مادة ()168
يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم أبمال وظائفهم أمام وزير العمل والشئون اال تمابية
يمينا بأن يحترموا القانون ويؤدوا أبمالهم بأمانة وإ وط وال يفشوا أي سر أو أي
ا تراع صنابي أو غير ذلك من األسرار التي يطلعون بليها بحكم وظائفهم ولو بعد
انقطاع صلتهم بهذه الوظائف .وبليهم أن يحيطوا الشكاوي التي تصل إليهم بالسرية
المطلقة وأال يبوحوا بأمرها لصاحب العمل أو من يقوم مقامه.
مادة ()169
بلى أصحاب العمل ووكوئهم أن يقدموا للمفتشين المكلفين بتفتيش العمل التسهيوت
والبيانات الوزمة ألدار وا بهم وأن يست يبوا لطلبات المقول أمامهم أو أن يوفدوا
مندوبا بنهم إذا ما طلب منهم ذلك.

مادة ()170
يحق لمفتش العمل ات اذ أي من التدابير اآلتية:
 -1د ول أية منشأة اضعة ألحكام هذا القانون في أي وقت من أوقات الليل أو
النهار دون إ طار سابق بشرط أن يكون ذلك في موابيد العمل.

 -2القيام بأي فحط أو تحقيق الزم لوستيقاق من سومة تنفيذ القانون وله بلى
األ ط-:
أ -سؤال صاحب العمل أو العمال بلى انفراد أو في حضور شهود بن
أي أمر من األمور المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.
ب -االطوع بلى ميع المستندات الوزم االحتفاظ بها طبقا لقانون
العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له والحصول بلى صور
ومست ر ات منها.
ت -أ ذ بينة أو بينات من المواد المستعملة أو المتداولة في
العمليات الصنابية وغيرها من األبمال ال اضعة للتفتيش مما
يظن أن لها أقرا ضارا بلى صحة العمال أو سومتهم بقصد
تحليلها في الم تبرات الرسمية ولمعرفة مدى هذا األقر مع
إ طار صاحب العمل أو ممقله بالنتي ة وات اذ اإل رارات
المناسبة في هذا الشأن.
د -التأكد من تعليق اإلبونات والنشرات التي يو ب القانون
تعليقها في محل العمل.
مادة ()171
يصدر وزير العمل والشئون اال تمابية اللوائن التنفيذية الوزمة لتنظيم أبمال التفتيش
المنصوط بليها في المادة السابقة.
مادة ()172
مع بدم اإل ول بما نط بليه في المادة )169بلى من يقوم بالتفتيش أن ي طر
صاحب العمل أو ممقله بحضورهج وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم بالتفتيش من
أ لها تقتضي غير ذلك.
مادة ()173
لمفتش العمل أي يطلب من أصحاب العمل أو وكوئهمج ولضمان تنفيذ األحكام ال اصة
بصحة العمال وسومتهم إد ال تعديوت في األ هزة والمعدات المستعملة لديهم وذلك
في اآل ال ا لتي يحددها وله كذلك في حالة و ود طر داهم يهدد صحة العمال
وسومتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه الزما من إ رارات لدرر هذا ال طر فورا.
مادة ()174
إذا تحقق المفتش أقنار تفتيشه من و ود م الفة لهذا القانون أو اللوائن أو القرارات
التنفيذية لهج حرر محضرا ليقبت فيه الم الفة ورفعه إلى دائرة العمل الم تصة الت اذ
ما يلزم من إ رارات نحو الم الف.

مادة ()175
لمفتش العمل أن يطلب بند االقتضار من السلطات اإلدارية الم تصة ومن ر ال
الشرطة تقديم المسابدة الوزمة.
وإذا كان التفتيش متعلقا بالنواحي الصحية للعمل و ب بلى المفتش أن يصطحب معه
بموافقة مدير دائرة العمل الم تصة طبيبا م تصا من وزارة الصحة أو من يعين لهذا
الغرض من األطبار.
مادة ()176
يضع رئي مفتشي العمل في المنطقة تقريرا شهريا بن نشاط تفتيش العمل ونواحي
التفتيش والمنشآت التي تم التفتيش بليها وبدد الم الفات المرتكبة ونوبيتها كما يضع
تقريرا سنويا بن التفتيش في المنطقة يضمنه نتائ التفتيش وآقاره وما يراه من
موحظات واقتراحات وترسل صورة من التقرير الشهري والسنوي إلى دائرة العمل.

مادة ()177
تضع وزارة العمل والشئون اال تمابية تقريرا سنويا بن التفتيش في الدولة يتضمن
كل ما يتعلق برقابة الوزارة بلى تنفيذ قانون العمل وبلى األ ط في األمور التالية:
 .1بيانا باألحكام المنظمة للتفتيش.
 .2بيانا بالموظفين الم تصين بالتفتيش.
 .3إحصائيات بالمنشآت ال اضعة للتفتيش وبدد العمال فيها وبدد الزيارات
وال والت التفتيشية التي قام بها المفتشون والم الفات وال زارات التي وقعت
واصابات العمل وأمراض المهنة.
مادة ()178
تضع وزارة العمل والشئون اال تمابية نماذج لمحاضر ضبط الم الفات وس وت
التفتيش والتنبيهات واإلنذارات كما تضع األحكام الوزمة لكيفية حفظها واستعمالها
وتقوم بتعميمها بلى دوائر العمل في م تلف المناطق.
مادة ()179
مع مراباة األولوية المقررة للمواطنين وباإلضافة إلى الشروط العامة المطلوبة في
تعيين الموظفين يشترط في مفتشي العمل:

 .1أن يكونوا متصفين بالحياد التام.
 .2أن ال تكون لهم أي مصلحة مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش بليها.
 .3أن ي تازوا فحصا مسلكيا بعد قضائهم فترة تمرين ال تقل بن قوقة أشهر.
مادة ()180
تعقد دورات تدريبية اصة ت ريها وزارة العمل لمفتشي العمل ويرابى في هذه
الدورات تدريب المفتشين بصورة اصة بلى ما يأتي:
 -1أصول تنظيم الزيارات التفتيشية واالتصال بأصحاب العمل والعمال.
 -2أصول تدقيق الس وت والدفاتر.
 -3أصول إرشاد أصحاب العمل إلى تفسير النصوط القانونية وفوائد تطبيقها
ومسابدتهم في هذا التطبيق.
 -4مبادئ أساسية في التكنولو يا الصنابية ووسائل الوقاية من إصابات العمل
واألمراض المهنية.
 -5مبادئ أساسية في الكفاية اإلنتا ية وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة
لظروف ممارسة العمل.
الباب الحادي بشر
العقوبات
مادة (*)181
مع بدم اإل ول بأية بقوبة أشد ينط بليها أي قانون آ ر يعاقب بالحب مدة و
بالغرامة التي ال تقل بن  )10،000بشرة آالف درهم أو بمحدى هاتين العقوبتين:
 -1كل من الف أي نط آمر من نصوط هذا القانون أو اللوائن أو القرارات المنفذة
له.
 -2كل من برقل أو منع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائن
أو القرارات المنفذة له أو حاول أو شرع في منعه من أدار وظيفته سوار باستعمال
القوة أو العنف أو التهديد باستعمالها.
 -3كل موظف مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون أفشى سرا من أسرار العمل أو أي
ا تراع صنابي أو غير ذلك من أساليب العمل يكون قد اطلع بليه بحكم وظيفته ولو
كان قد ترك العمل.
مادة ( )181مكرر ()1
 - 1مع مراباة األحكام الواردة في قانون د ول و إقامة األ انبج و دون اإل ول
بأية بقوبة أشد ينط بليها أي قانون آ ر يعاقب بغرامة مقدارها )50،000
مسون ألف درهم:

أ – كل من يست دم أ نبيا تسري بليه أحكام قانون العملج دون الحصول
بلى
ر صة بمل.
ب – كل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين
لديه
 – 2و تكون العقوبة الحب و الغرامة  )50،000مسون ألف درهم في حالة
العود الرتكاب أي من ال رائم المنصوط بليها في هذه المادة
 -3يعوض الكفيل الذي يبلغ بن هرب مكفوله بمبلغ  )5،000مسة آالف درهما
صما من مبلغ الغرامة المحكوم بها كما ي صم من مبلغ الغرامة قيمة تذكرة سفر
المكفول.
مادة ( )181مكرر ()2
 -1يعاقب بغرامة مقدارها  )50،000مسون ألف درهم كل صاحب منشأة
است دم ا نبيا بلى غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون
االلتزام بالشروط و األوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول بلى التصرين
الوزم لذلك.
و تكون العقوبة الحب و الغرامة التي مقدارها  )50،000مسون ألف درهم في
حالة العود.
 -2يعاقب بالحب لمدة التقل بن شهرين و بغرامة مقدارها  )100،000مائة
ألف درهم كل صاحب منشأة است دم أو آوى متسلو.
 -3يعفى صاحب المنشأة من العقوبة المقررة إذا قبت بدم بلمه بالواقعة محل
ال ريم ةج و يعاقب من قام باالست دام أو اإليوار بعقوبة الحب المقررة كما تتحمل
المنشأة الغرامة المقررة.
 -4تستقنى ال رائم المنصوط بليها في هذه المادة من سريان أحكام الظروف
الم ففة المنصوط بليها في قانون العقوبات المشار إليه.
* عدلت هذه المادة بمرسوم القانون اإلتحادي رقم ( )8لسنة 2007
مادة ()182
تتعدد الغرامة بالنسبة الى صاحب العمل بقدر بدد العمال الذين وقعت في شأنهم
الم الفة بحد أقصى  )5،000،000مسة مويين درهم.
مادة ()183

في حالة العودة إلى ارتكاب ريمة قبل مضي سنة بلى سابقة الحكم بلى الفابل في
ريمة مماقلة لها ي وز الحكم بمضابفة العقوبة.
مادة ()184
مع مرابخخاة مخخا نط بليخخه في المواد  )126,41,34تقخخام الخخدبوى ال زائيخخة بلى
مدير المنشخخأة المسخخئول بن إدارتها كما تقام أيضخخا بلى صخخاحبها إذا كانت الظروف
تحمل بلى االبتقاد بأنه لم يكن ي هل الوقائع المكونة للم الفة.
مادة ()185
إذا لم يقم صخخخخاحب العمل بااللتزامات المفروضخخخخة بليه طبقا ألحكام هذا القانون كان
لدائرة العمل الم تصة أن تصدر قرار تبين فيه موضوع اإل ول و تعلم به صاحب
العمل التمام هذه األبمال في مدة تحدد من تاريخ ابونهج و اال قامت الدائرة المشار
اليها باتمتم األبمال بلى نفقة صاحب العمل و تحصيل النفقات بطريق الح ز.
مادة ()186
ترابي دائرة العمل بند تطبيق أحكام القانون و اللوائن و القرارات التنفيذية له اال
تل أ ما أمكن الى طلب ات اذ اال رارات ال زائية اال بعد تو يه النصن و اإلرشاد
الى صاحب العمل و العمال الم الفين و انذارهم بند االقتضار كتابة بتصحين
أوضابهم طبقا للقانون و ذلك قبل السير في تلك اال رارات.
الباب القاني بشر
أحكام ختامية
مادة ()187
يعين وزير العمل و الشئون اال تمابية بقرار منه دوائر العمل و مكاتبها التي ت تط
بتطبيق أحكام هذا القانون و ا تصاصها المكاني.
مادة ()188
يكون لمديري دوائر العمل و مفتشي أقسام التفتيش بوزارة العمل و الشئون
اال تمابية صفة القبض القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون و اللوائن و القرارات
و األوامر التي تصدر تنفيذا له.
مادة ()189
يلغى كل نط ي الف أحكام هذا القانون.
مادة ()190

مع بدم اال ول باالبفار بن الرسوم المقررة في الحاالت الواردة في هذا القانون
يحدد بقرار من وزير العمل الرسوم المستحقة بلى است راج ترا يط مكاتب
االست دام و تأشيرات و بطاقات العمل و ت ديدها و است راج صور منها و غيرها
مما هو منصوط بليه في هذا القانون بلى اال ي اوز الرسم مسمائة درهم.
مادة ()191
ي وز لم ل الوزرار بنار بلى اقتراح من وزير العمل و الشئون اال تمابية تقرير
أية قوابد تكون أكقر فائدة للعمال المواطنين.
مادة ()192
بلى وزير العمل و الشخخئون اال تمابية اصخخدار القرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون و
بلى الوزرار كل فيما ي صه تنفيذ أحكامه.
مادة ()193
ينشر هذا القانون في ال ريدة الرسمية و يعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.

