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 رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة،             نحن ذليفة بن زايد آل نهيان

 الدستور بعد االطالع على، 

  بشىى ن اذتصاصىىات  1972( لسىىنة 1االتحىىادر ر ىى   القىىانون  وعلىىى

 ، والقوانين المعدلة له،الوزارات وصالحيات الوزراء

 بشىى ن دذىىول وة امىىة  1973( لسىىنة 6القىىانون االتحىىادر ر ىى    وعلىىى

 ، والقوانين المعدلة له،األجانب

  بشى ن تنيىي  عال ىات  1980( لسىنة 8القانون االتحىادر ر ى    وعلى

 معدلة له،، والقوانين الالعمل

  لسىىنة 3 ىىانون العقوبىىات الصىىادر بالقىىانون االتحىىادر ر ىى    وعلىىى )

 ، والقوانين المعدلة له،1987

  ىىانون اإلجىىراءات الجزائيىىة الصىىادر بالقىىانون االتحىىادر ر ىى   وعلىىى 

 ، والقوانين المعدلة له، 1992( لسنة 35 

 وبناء على ما عرضه وزير الموارد البشرية والتوطين وموافقة مجلس 

الىىىوزراء والمجلىىىس الىىىوطن، االتحىىىادر، وتصىىىدي  المجلىىىس األعلىىىى 

 لالتحاد،

 أصدرنا القانون اآلت،:

  



3 
 

 تعريفات

 (0المادة )

ف، تطبي  أحكا  هذا القانون، يقصد بالكلمىات والعبىارات التاليىة المعىان، المبينىة 

  رين كل منها ما ل  يقض سيا  النص بؽير ذلك:

 دة.اإلمارات العربية المتح الدولة:

 وزارة الموارد البشرية والتوطين. الوزارة:

 وزير الموارد البشرية والتوطين. الوزير:

الذدمة 

 المساعدة:

الذدمة الت، يؤديها العامل ةلى صاحب العمل أو أسرته، ف، مكان 

 العمل وفًقا ألحكا  هذا القانون.

وذلك الشذص الطبيع، الذر يؤدر ذدمة مساعدة مقابل أجر شامل  العامل:

 تحت ةدارة وةشراؾ وتوجيه صاحب العمل.

كل شذص طبيع،، أو مكتب استقدا ، يستذد  عامالً ألداء عمل من  صاحب العمل:

 أعمال الذدمة المساعدة.

من يرتبط به  صاحب العمل بعال ة  ربى أو مصاهرة أو يتولى  األسرة:

 رعايته  ألر سبب  انون، أو أذال ،.

المذصص لإل امة الدائمة أو اإل امة المؤ تة لصاحب العمل المكان  مكان العمل:

أو أسرته، أو المستفيد من الذدمة أو أسرته ويشمل ذلك المزارع 

 الذاصة وما ف، حكمها.

مكتب 

 االستقدا :

المكتب المرذص له، وفًقا ألحكا  هذا القانون، بالتوسط الستقدا  

بالتشؽيل المؤ ت  العمال، بناًء على ما يطلبه منه صاحب العمل أو

 للعمال.

نيا  يقو  بمقتضاه مكتب االستقدا  بتشؽيل عامل لديه بقصد ةتاحته التشؽيل 
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 المؤ ت:

  

لطرؾ ثالث  المستفيد( ألداء عمل من األعمال الت، تذضع ألحكا  

 هذا القانون، ويكون أداء هذا العمل تحت ةشراؾ وةدارة المستفيد.

المدة يبر  بين صاحب العمل والعامل يني  حقو  كل اتفا  محدد  عقد العمل:

 والتزامات الطرفين وفًقا للنموذج المعتمد من الوزارة.

األجر األساس، الذر ينص عليه عقد العمل، دون أن تكون مضافة  األجر:

 ةليه أية بدالت أو عالوات أو أية مزايا أذرى.

ت والعالوات وأية مزايا األجر األساس، مضاًفا ةليه كافة البدال األجر الشامل:

 أذرى ينص عليها عقد العمل.

 نطاق سريان القانون

 (7المادة )

بالجىدول  تسرر أحكا  هذا القانون علىى اسىتقدا  وتشىؽيل العمىال المبينىة مهىنه  .1

الملحىىى  بهىىىواألطراؾ ذات العال ىىىة، ولمجلىىىس الىىىوزراء، بنىىىاء علىىىى عىىىرض 

 ا الجدول.الوزير، ةجراء أر تعديل على المهن الواردة بهذ

ف، حالة سفر العامل برفقة صاحب العمل أو أسرته ذارج الدولىة يلتىز  طرفىا   .2

ن أحكا ، ما ل  يقىض  ىانون الدولىة العقد المبر  وفًقا لهذا القانون بما ورد فيه م

 األجنبية بؽير ذلك.
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 مكاتب استقدام وتشغيل العمال

 (3المادة )

سىىيًطا السىىتقدا  العمىىال أو ال يجىىوز ألر شىىذص طبيعىى، أو معنىىور أن يعمىىل و .1

تشىىؽيله  مؤ ًتىىا، ةال ةذا كىىان مواطًنىىا حسىىن السىىير والسىىلوك ومرذًصىىا لىىه بىىذلك 

النشاط طبًقا لهذا القىانون والئحتىه التنفيذيىة ويجىب أن يكىون للمنشى ة المىرذص 

لهىىا مىىدير مىىواطن حسىىن السىىير والسىىلوك، مىىع تقىىدي  الضىىمانات المطلوبىىة علىىى 

ويتعىين لمىنا التىرذيص تىوافر التنفيذيىة لهىذا القىانون  الالئحة النحو الذر تحدده

با ، الشروط الت، يحىددها هىذا القىانون والئحتىه التنفيذيىة والقىرارات الصىادرة 

 عن الوزارة.

ال يجىىوز اسىىتقدا  أو تشىىؽيل العامىىل ةال وفًقىىا للشىىروط والضىىوابط واإلجىىراءات   .2

المنصوص عليهىا فى، هىذا القىانون والئحتىه التنفيذيىة والقىرارات الصىادرة عىن 

الوزارة وأية تشريعات سارية ف، الدولة ف، هذا المجال، ومع مراعاة الشىروط 

يىىع األحىىوال يحيىىر وفىى، جمةن وجىىدت  -لالزمىىة لتىىرذيص كىىل مهنىىةالقانونيىىة ا

 استقدا  أو تشؽيل عامل تقل سنه عن ثمانية عشر سنة ميالدية.

يتعىين فىى، حىىال اسىىتقدا  العمىىال أو تشىىؽيله  مؤ ًتىىا عىىد  ممارسىىة أر عمىىل مىىن   .3

 األعمال اآلتية:

  التمييز بين العمال بما يذل بقاعدة المسىاواة بيىنه  علىى أسىاس العىر  أو اللىون

 السياس، أو األصل الوطن، أو األصل االجتماع،. أو الجنس أو الدين أو الرأر

  .التحرش جنسًيا بالعامل سواء كان التحرش لفيًيا أو جسدًيا 

  العمل الجبرر، أو أية ممارسة لعمل يدذل ف، ةطار االتجار بالبشر، وذلك وفًقا

 لما أصدرته الدولة من  وانين أو صاد ت عليه من اتفا يات.
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مىال ال تسىرر عليهىا أحكىا  هىذا القىانون ةال بعىد ال يجوز تشىؽيل العمىال فى، أع .4

 الحصول على موافقة الجهات المذتصة.

يصىىىدر الىىىوزير  ىىىراًرا بتحديىىىد الضىىىوابط الالزمىىىة لعمىىىل مكاتىىىب االسىىىتقدا    .5

وبالشىىروط الواجىىب توافرهىىا فىى، صىىاحب العمىىل للسىىماو لىىه باسىىتقدا  وتشىىؽيل 

عىىىد واإلجىىىراءات العمىىىال الذاضىىىعين ألحكىىىا  هىىىذا القىىىانون، كمىىىا يصىىىدر القوا

 والنماذج الواجب استذدامها من  بل هذه المكاتب.

 (4المادة )

 يلتز  مكتب االستقدا  باآلت،:

عىىد  اسىىتقدا  العامىىل مىىن دولتىىه ةال بعىىد ةعالمىىه بنىىوع العمىىل وطبيعتىىه ومقىىدار  .1

األجر الشامل وتوافر ما يثبت ليا ته وحالته الصحية والنفسية والمهنية وؼيرهىا 

الت، تحددها الالئحة التنفيذيىة لهىذا القىانون علىى أن تراعىى طبيعىة من الشروط 

 كل مهنة.

أن ال يطلب، بنفسه أو بواسىطة الؽيىر، أو يقبىل مىن أر عامىل سىواء كىان ذلىك   .2

 بل مباشرة العمل أو بعده أية عمولة مقابل حصوله علىى العمىل أو أن يسىتوف، 

 منه أية مصاريؾ.

للعامل ذالل ثالثين يوًما على األكثىر سىابقة ةجراء الفحوصات الطبية الالزمة   .3

 على دذوله الدولة.

تحمل نفقىات ةعىادة العامىل ةلىى بلىده ةضىافة ةلىى تىوفير بىديل عنىه دون تحميىل   .4

 -صاحب العمل أية نفقات ةضافية، أو رد كافة المبالػ الت، دفعها صاحب العمل

تىىرة التجربىىة حسىىب اذتيىىار األذيىىر، ةذا تبىىين، أو حىىدث، أًيىىا ممىىا يلىى، ذىىالل ف

 ( من هذا القانون:9المشار ةليها ف، المادة  
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 .انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشذص، ف، العامل 

   ثبوت عد  ليا ىة العامىل الصىحية وفًقىا للشىروط التى، تحىددها الالئحىة التنفيذيىة

لهذا القانون بعد دذوله الدولة وذالل فترة التجربة علىى أن تراعىى طبيعىة كىل 

 .مهنة

   يا  العامل بترك العمل، ف، ؼيىر األحىوال المىرذص بهىا، علىى النحىو المبىين 

 بالالئحة التنفيذية لهذا القانون.

   ،ةنهاء العقد برؼبة العامل أو بسبب منىه لعىد  تحقى  الشىروط المتفى  عليهىا فى

 هذا العامل.

 توعية وتعريؾ العامل بعادات وتقاليد المجتمع ف، الدولة. .5

ت للعامىىل مجهىىز بوسىائل المعيشىىة الالئقىىة كلمىا كانىىت هنىىاك تىوفير مسىىكن مؤ ى  .6

 ضرورة لبقاء العامل لدى المكتب فترة تقتض، أن يكون له مكان يقي  فيه.

 حسن معاملة العامل وعد  تعريضه للعنؾ.  .7

توعيىىىة العامىىىل بالجهىىىات المذتصىىىة بنيىىىر شىىىكواه بشىىى ن أر امتهىىىان لحقو ىىىه   .8

 وحرياته.

 تسلي  صاحب العمل كتيب بإيصاالت استال  األجر.  .9

أن يرد لصاحب العمل كامل المبالػ التى، دفعهىا هىذا األذيىر للمكتىب أو جىزًءا   .10

منهىىا، حسىىبما تحىىدده الالئحىىة التنفيذيىىة لهىىذا القىىانون فىى، أر حالىىة مىىن الحىىالتين 

 اآلتيتين:

 لىىى صىىاحب  يىىا  العامىىل بفسىىد العقىىد بعىىد فتىىرة التجربىىة، وبىىدون سىىبب يرجىىع ة

 العمل.

   يىا  العامىل بعىىد فتىرة التجربىة، بتىىرك العمىل لىدى صىىاحب العمىل بىدون سىىبب 

 مقبول.

 



8 
 

 (5المادة )

يبر  عقىد، وفًقىا للنمىوذج المعتمىد مىن الىوزارة، بىين مكتىب االسىتقدا  وصىاحب  .1

العمل لتنيي  االلتزامات الذاصىة باسىتقدا  العامىل، علىى أن يتضىمن هىذا العقىد 

 :بوجه ذاص ما ي ت،

 .الشروط الت، يحددها صاحب العمل ف، العامل الذر يكلؾ المكتب باستقدامه 

   الحقىىو  وااللتزامىىات األساسىىية التىى، يلتىىز  بهىىا صىىاحب العمىىل تجىىاه العامىىل

 وذاصة نوع العمل ومقدار األجر الشامل.

  االلتزامات المالية الالزمة النتقال العامل من بلده ةلى الدولىة، ومقابىل الذىدمات

حقة للمكتىىىب وؼيرهىىىا، ويجىىىوز للىىىوزير أو مىىىن يفوضىىىه ةصىىىدار  ىىىرار المسىىىت

 بضوابط وبقيمة هذا المقابل.

  . المدة المحددة لتنفيذ ةجراءات االستقدا 

ةذا ذالؾ مكتب االستقدا  الشروط المتف  عليها ف، العقد، المنصوص عليه فى،  .2

امىل ( من هذه المادة، يكون لصاحب العمل الح  فى، رفىض تشىؽيل الع1البند  

مىن هىذا  4/ 4الذر استقدمه ويكون ةذطار الرفض كتابًيا وتطب  أحكىا  المىادة 

القانون، وذلىك دون اإلذىالل بحى  صىاحب العمىل فى، مطالبىة مكتىب االسىتقدا  

 بالتعويض عن أر ضرر يلحقه نتيجة اإلذالل بشروط العقد.
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 عقد العمل

 (6المادة )

يلتىىز  صىىاحب العمىىل بىىإبرا  عقىىد عمىىل مىىع العامىىل وفًقىىا للنمىىوذج المعتمىىد مىىن 

ويشترط أن يكون العقد مكتوًبا مىن أربىع نسىد تسىل  ةحىداها للعامىل واألذىرى الوزارة،

 لصاحب العمل وتودع الثالثة لدى مكتب االستقدا  والرابعة لدى الوزارة.

 روط ةضافية بعقد ملح .وف، جميع األحوال يجوز ألطراؾ العقد ةثبات أية ش

 

 (7المادة )

يجىىب أن يتضىىمن عقىىد العمىىل أسىىماء أطرافىىه، ومكىىان العمىىل، وتىىاريد ةبرامىىه، 

قىىىىدار األجىىىىر الشىىىىامل، وطريقىىىىة وتىىىىاريد بىىىىدء العمىىىىل، ونوعىىىىه، ومىىىىدة العقىىىىد، وم

واإلجازات المسىىموو بهىىا للعامىىل، وفتىىرة التجربىىة، وفتىىرات الراحىىة واألوضىىاع دفعىىه،

انتهاء العقد باإلضافة ةلى أية شروط أذرى تقتضىيها طبيعىة العمىل، الت،  د ينتج عنها 

 وترد ف، نموذج العقد المعتمد من الوزارة.

وف، جميع األحوال يجب أن ال تجىاوز مىدة العقىد األولىى سىنتين ويجىوز تجديىده 

 لمدد أذرى باتفا  الطرفين.
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 (8المادة )

ى المطالبىة بى ر حى  مىن ال تسمع عند اإلنكار وعد  توافر العىذر الشىرع، دعىو

الحقو  المترتبة بمقتضى أحكا  هىذا القىانون بعىد مضى، سىتة أشىهر مىن تىاريد انتهىاء 

 عال ة العمل.

 (9المادة )

 يوضع العامل تحت التجربة لمدة ستة أشهر من تاريد تسلمه العمل.

 (01المادة )

مىن يجب سداد األجر الشهرر بدره  اإلمارات ذالل مىدة ال تجىاوز عشىرة أيىا  

تىىاريد اسىىتحقا ه، وللىىوزارة أن تضىىع النيىىا  الىىذر تىىراه أنسىىب لكيفيىىة وضىىمان سىىداد 

 األجر.

لعامىل للدولىىة، أو مىن تىىاريد ويسىتح  األجىر الشىىامل للعامىل مىن تىىاريد دذىول ا

صىال ذطى، أو أيىة وسىيلة ةثبىات وضىعه، ويثبىت أداء األجىر الشىامل بموجىب ةيتعديل 

 .تقررها الوزارةأذرى 
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 (00المادة )

يستقطع من األجر الشامل للعامل ما يلىز  السىتيفاء الىديون تنفيىًذا لحكى   ضىائ،  .1

 وبما ال يجاوز ربع األجر الشامل.

ةذا ارتكب العامل فعالً نج  عنه ضرر لصاحب العمل بفقد أو ةتالؾ أدوات أو   .2

آالت أو منتجات أو مواد مملوكة لهذا األذير، أو مما يكون ف، عهدة العامل أو 

فه، متىىى مىىا كىىان ذلىىك ناشىىًئا عىىن ذطىى  العامىىل الجسىىي  أو مذالفتىىه تحىىت تصىىر

لحالىىة، بموافقىىة العامىىل، وبموافقىىة التعليمىىات، يكىىون لصىىاحب العمىىل، فىى، هىىذه ا

 -الجهىىة المعنيىىة بىىالوزارة ةذا لىى  يوافىى  العامىىل، أن يسىىتقطع مىىن األجىىر الشىىامل

ره الىوزارة، وبما ال يجاوز الربع، ما يلىز  لجبىر الضىرر علىى النحىو الىذر تقىد

 وةذا ل  يت  الصلا بالموافقة على ما تقرره الوزارة يحال النزاع ةلى القضاء.

فىى، جميىىع األحىىوال، يجىىوز أن يىىت  االسىىتقطاع مىىن مكافىى ة نهايىىة الذدمىىة ةذا لىى    .3

 يتيسر االستقطاع من األجر لسداد المبالػ الثابت استحقا ها على العامل.

 

 تنظيم العمل

 (07المادة )

الح  ف، يو  راحة أسبوعية ب جر شامل وفًقا لما تحدده الالئحة التنفيذية للعامل  .1

لهذا القانون، ويجوز تشؽيله ف، يو  راحته األسىبوعية، وفى، هىذه الحالىة يكىون 

له الح  ف، يىو  راحىة بىديل أو يمىنا بىدالً نقىدًيا عنىه بمىا يعىادل األجىر الشىامل 

 لذلك اليو .
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قانون أو ات العمل والراحة بحيىث ال تقىل الراحىة تني  الالئحة التنفيذية لهذا ال  .2

اليومية للعامل عن اثنتىى عشىرة سىاعة يومًيىا، علىى أن تكىون منهىا علىى األ ىل 

 ثمان، ساعات متواصلة.

 

 اإلجازات

 (03المادة )

يستح  العامىل ةجىازة سىنوية لمىدة ثالثىين يوًمىا عىن كىل سىنة، وتكىون مدفوعىة  .1

مدة الذدمة أ ل من سنة وأكثىر مىن سىتة أشىهر األجر  بل القيا  بها، وةذا كانت 

استح  ةجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديىد موعىد بىدء اإلجىازة 

السنوية، ولىه عنىد الضىرورة تجزئتهىا ةلىى فتىرتين علىى األكثىر، فىإذا اسىتدعت 

يىىروؾ العمىىل تشىىؽيل العامىىل فىى، أثنىىاء ةجازتىىه السىىنوية كلهىىا أو بعضىىها ولىى  

التىى، عمىل ذاللهىا ةلىى السىىنة التاليىة، وجىب أن يىؤدر ةليىىه ترحىل مىدة اإلجىازة 

صىىاحب العمىىل أجىىره مضىىاًفا ةليىىه بىىدل ةجىىازة عىىن أيىىا  عملىىه يسىىاور أجىىره 

األساس، وف، جميع األحوال ال يجوز تشؽيل العامل أثناء ةجازته السىنوية أكثىر 

 من مرة واحدة ذالل سنتين متتاليتين.

لممنوحة للعامل أيىا  العطىالت المقىررة يدذل ف، حساب مدة اإلجازة السنوية ا  .2

  انوًنا أو اتفاً ا أو أية مدد أذرى بسبب المرض ةذا تداذلت مع هذه اإلجازة.

( مىن هىذا القىانون يجىوز للعامىل فى، حالىة 7مع مراعاة ما نصت عليه المادة    .3

تجديد عقد العمل تجميع اإلجازة المسىتحقة لىه عىن أكثىر مىن سىنتين والحصىول 

 .عليها مجمعة
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يتحمل صاحب العمل كل سنتين  يمة تذكرة سفر العامل ةلى بلده وعودته منه،   .4

أو البدل النقدر المساور ألجر اإلجازة المسىتحقة للعامىل عىن سىنتين باإلضىافة 

لقيمىىىة التىىىذكرة ةذا أبىىىدى العامىىىل رؼبتىىىه فىىى، االسىىىتمرار بالعمىىىل وعىىىد  القيىىىا  

 باإلجازة.

أحىىد طرفيىىه دون أن يكىىون العامىىل  ىىد ةذا انتهىىى عقىىد العمىىل أو تىى  فسىىذه مىىن   .5

حصل على ةجازته السنوية، استح  العامل عنها بدالً نقىدًيا مسىاوًيا ألجىره عىن 

عدد أيا  اإلجازة المستحقة له، ويحسب األجر بفئتىه و ىت اسىتحقا  اإلجىازة ةال 

ةذا كان عد  الحصول على اإلجازة راجًعا لصاحب العمل فيحسىب األجىر، فى، 

 ئته و ت صرفه للعامل.هذه الحالة، بف

 (04المادة )

 

للعامىىل الحىى  فىى، ةجىىازة مرضىىية لمىىدة ال تزيىىد علىىى ثالثىىين يوًمىىا فىى، السىىنة 

التعا دية، ويحصل عليها متصلة أو متقطعة متى ثبتت حاجته ةليها بتقرير طب، صىادر 

 من الجهة الصحية المعتمدة رسمًيا ف، الدولة، وتحسب على النحو اآلت،:

 يوًما األولى ب جر شامل.الذمسة عشر  .1

 الذمسة عشر يوًما التالية بدون أجر.  .2
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 التزامات صاحب العمل والعامل

 (05المادة )

 يلتز  صاحب العمل بااللتزامات الواردة ف، عقد العمل وملحقاته، باإلضافة ةلى 

 ما ي ت،:

 توفير مستلزمات أداء العمل المتف  عليه. .1

 تهيئة مكان الئ  لسكن العامل.  .2

تقىىدي  احتياجىىات العامىىل مىىن وجبىىات الطعىىا  والمالبىىس المناسىىبة ألداء العمىىل   .3

طالما يعمل لديه بنيا  الدوا  الكامل وليس بنيا  التشؽيل المؤ ىت، ةال ةذا اتفى  

 على ذالؾ ذلك.

 تحمل تكاليؾ العالج الطب، للعامل وفًقا للنيا  الصح، المعمول به ف، الدولة.  .4

 سنة تحفي له كرامته وسالمة بدنه.معاملة العامل معاملة ح  .5

عد  تشؽيل العامىل لىدى الؽيىر ةال وفًقىا للشىروط واألوضىاع المقىررة بالالئحىة   .6

التنفيذية لهذا القانون. وعد  تشىؽيل أر عامىل لديىه ةال ةذا كىان مرذًصىا للعامىل 

 بالعمل وفًقا ألحكا  هذا القانون والئحته التنفيذية.

ن ةصىىابات العمىىل واألمىىراض المهنيىىة وفًقىىا دفىىع التعىىويض الىىالز  النىىاتج عىى  .7

المعمىول بىه، ةال ةذا  بقىانون تنيىي  عال ىات العمىل لجداول التعويضات الملحقىة

  امت شركة الت مين بسداد هذا التعويض.

عد  تشؽيل العامل بمهنة تذتلؾ عن طبيعة عمله ةال برضاه وبشرط أن تكىون   .8

 من المهن المشمولة بهذا القانون.

 لعامل ف، االحتفاي بوثائقه الثبوتية الذاصة به.ضمان ح  ا  .9

منا ورثة العامل المتوف، أثناء الذدمة األجىر الشىامل للشىهر الىذر تىوف، فيىه،   .10

 وأية مستحقات أذرى للعامل.
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أن ال يتقاضى، بنفسه أو بوسيط عنه، من العامل أية مبالػ أو أر مقابل، مىا لى    .11

ئحة التنفيذيىة أو بنمىوذج العقىد المعتمىد يكن منصوًصا عليه بهذا القانون أو بالال

 من الوزارة.

أن يذطىىر الىىوزارة، بىى ر ةذىىالل مىىن العامىىل بمىىا تفرضىىه األنيمىىة القانونيىىة   .12

السىىارية، وعلىىى صىىاحب العمىىل أن يلتىىز  بمىىا تطلبىىه منىىه الىىوزارة فىى، هىىذه 

 األحوال.

 (06المادة )

 لى ما ي ت،:يلتز  العامل بااللتزامات الواردة ف، عقد العمل باإلضافة ة

أداء العمىىل بنفسىىه تبًعىىا لتوجيىىه وةشىىراؾ صىىاحب العمىىل، وطبًقىىا لمىىا هىىو محىىدد  .1

بالعقد، وأن يبذل ف، ت ديتىه العنايىة الالزمىة، وأال ينقطىع عىن العمىل بؽيىر عىذر 

 مقبول.

 مراعاة عادات وتقاليد المجتمع وااللتزا  باآلداب العامة.  .2

االلتزا  ب وامر صاحب العمل الذاصة بتنفيذ العمل المتف  عليه ما ل  يكىن فى،   .3

هذه األوامىر مىا يذىالؾ العقىد أو القىانون أو النيىا  العىا  واآلداب العامىة أو مىا 

 يعرضه للذطر أو المساءلة القانونية.

المحافيىىة علىىى ممتلكىىات صىىاحب العمىىل وأدوات العمىىل وكىىل مىىا يكىىون فىى،   .4

ت تصىىىرفه، واالعتنىىىاء بهىىىا العنايىىىة الالزمىىىة والقيىىىا  بجميىىىع عهدتىىىه، أو تحىىى

 اإلجراءات الضرورية لحفيها وسالمتها.

احترا  الذصوصية وعد  ةفشاء األسرار الت، يطلع عليه بحك  عمله ولىو بعىد   .5

 انتهائه.
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عىىد  اسىىتذدا  أدوات العمىىل ذىىارج مكىىان العمىىل ةال بموافقىىة صىىاحب العمىىل   .6

 األماكن المذصصة لها. واالحتفاي بهذه األدوات ف،

تقدي  العون والمساعدة الالزمة ف، حاالت الكوارث واألذطار الت، تهدد مكان   .7

 العمل أو سالمة الموجودين فيه.

أال يعمل تحت أية صورة من الصور ةال بموجب تصريا عمل صىادر لىه مىن   .8

 الوزارة ووفًقا لشروط هذا التصريا.

 امته المدون ف، تصريا العمىل ذىالل أن يذطر الوزارة ف، حال تؽيير محل ة  .9

 فترة زمنية ال تتعدى سبعة أيا  من تاريد التؽيير.

 

 (07المادة )

يجب على صاحب العمل ةبالغ الوزارة ذالل ذمسة أيا  مىن تؽيىب العامىل عىن 

( ساعة من 48العمل دون سبب مشروع، كما يجب على العامل ةبالغ الوزارة ذالل  

 العمل.تركه للعمل دون عل  صاحب 

 (08المادة )

علىىى صىىاحب العمىىل والعامىىل االلتىىزا  باشىىتراطات الصىىحة والسىىالمة المهنيىىة 

المعتمدة وأساليب الو اية الصحية وفًقا لمىا تىنص عليىه الالئحىة التنفيذيىة لهىذا القىانون، 

 وأية تشريعات أذرى سارية بالدولة.
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 التفتيش

 (09المادة )

 القضائ، القيا  بالمها  التالية: يحدد الوزير من يتولى من م مورر الضبط

 مرا بة تنفيذ أحكا  هذا القانون واللوائا والقرارات الصادرة تنفيًذا له. .1

ضبط كل ما يقع بالمذالفىة ألحكىا  هىذا القىانون واللىوائا والقىرارات الصىادرة   .2

 تنفيًذا له.

 التفتيش على مكاتب االستقدا . .3

( مىن 20المىادة    مراعىاة أحكىا التفتيش على أماكن عمل وة امة العمىال، مىع   .4

 هذا القانون.

 (71المادة )

( من هذا القانون، ال يجوز للمفتشىين دذىول أمىاكن 19مع مراعاة أحكا  المادة  

عمل وة امة العمىال ةال بىإذن مىن أصىحابها، أو ةذن النيابىة العامىة، وذلىك فى، الحىالتين 

 التاليتين:

 وجود شكوى من العامل أو من صاحب العمل. .1

وجىىىود دالئىىىل معقولىىىة علىىىى و ىىىوع مذالفىىىات ألحكىىىا  هىىىذا القىىىانون واللىىىوائا   .2

 والقرارات الصادرة تنفيًذا له.
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 تسوية المنازعات

 (70المادة )

ةذا و ع نزاع بين طرف، العقد وفشال ف، تسويته ودًيا وجىب عليهمىا ةحالتىه ةلىى  .1

 الوزارة.

ًيىا ذىالل أسىبوعين وفًقىا تقو  الىوزارة باتذىاذ مىا تىراه مناسىًبا لتسىوية النىزاع ود .2

 لإلجراءات المنصوص عليها ف، الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

ال تقبىىل الىىدعوى أمىىا  المحكمىىة المذتصىىة  بىىل اتبىىاع اإلجىىراءات المنصىىوص   .3

 عليها ف، هذا القانون والئحته التنفيذية.

 انتهاء العقد

 (77المادة )

 ينته، عقد العمل ف، ةحدى الحاالت اآلتية: .1

 اء مدته، ما ل  يجدد وفًقىا ألحكىا  هىذا القىانون والئحتىه التنفيذيىة والقىرارات انته

 الوزارية الصادرة ف، هذا الش ن.

   وفاة العامل، أو ةصابته بعجز أثناء العمل وبسببه، ويثبت العجىز وتحىدد نسىبته

بتقرير من لجنىة طبيىة مذتصىة، ويتحمىل صىاحب العمىل تكىاليؾ ةعىادة جثمىان 

 أو العامل العاجز ةلى بلده. العامل المتوف،،

  .وفاة صاحب العمل، ويجوز أن يستمر العقد ةلى نهاية مدته بموافقة الوزارة 

   ،ةدانة العامىل فى، جنايىة أو الحكى  عليىه بعقوبىة مقيىدة للحريىة فى، جنايىة أو فى

 جنحة.

  .اتفا  الطرفين على ةنهاء العقد 
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  تى، يجىوز فيهىا مىد الذدمىة بلوغ العامل سن الستين، ويحىدد الىوزير الحىاالت ال

 لما بعد هذا السن.

  .استنفاد اإلجازة المرضية، أو عد  الليا ة الصحية للعمل 

   انقطاع العامل عن العمل بدون عذر مقبول ذىالل السىنة التعا ديىة لمىدة عشىرة

 أيا  متصلة أو ذمسة عشر يوًما متقطعة.

   ،ثبىىوت ةذىىالل أحىىد طرفىى، العقىىد بااللتزامىىات المقىىررة عليىىه  انوًنىىا أو اتفاً ىىا

 ( من هذا القانون.23وتطب ، ف، هذه الحالة أحكا  المادة  

يجب على صاحب العمل أداء جميع مستحقات العامل المالية ذىالل عشىرة أيىا   .2

 من تاريد انتهاء العقد.

 

 (73المادة )

بىىاإلرادة المنفىىردة ةذا أذىىل الطىىرؾ اآلذىىر  ألر مىىن طرفىى، عقىىد العمىىل فسىىذه .1

 ( من هذا القانون.16( و 15بالتزاماته المنصوص عليها ف، المادتين  

لصاحب العمل وللعامل فسىد العقىد، فىإذا كىان فسىد العقىد مىن طرفى، صىاحب   .2

العمل وبسبب ال يعود للعامىل فيلتىز  صىاحب العمىل بتىوفير تىذكرة سىفر لعىودة 

افة لىدفع تعىويض يعىادل األجىر الشىامل لمىدة شىهر، وأيىة العامل ةلى بلده باإلض

مستحقات أذرى للعامل ف، ذمة صاحب العمل وأية تعويضات أذرى  د تحكى  

 بها المحكمة.

ةذا كىىان فسىىد العقىىد مىىن طىىرؾ العامىىل وبسىىبب يرجىىع ةليىىه بعىىد فتىىرة التجربىىة   .3

مل تحمل العامل، مصاريؾ عودته ةلى بلده باإلضافة لدفع تعويض لصاحب الع
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يعادل األجر الشامل لمدة شهر وأية مسىتحقات أذىرى لصىاحب العمىل فى، ذمىة 

 العامل وأية تعويضات أذرى  د تحك  بها المحكمة.

ف، جميع أحوال انتهاء عال ة العمل تكون للوزارة الصىالحية فى، مىنا العامىل   .4

تصىريا عمىل جديىد أو عىىد  منحىه طبًقىا للقواعىد التىى، تقررهىا فى، هىذا الشىى ن، 

 عاة األحكا  النافذة ف، الدولة.وبمرا

 

 (74المادة )

يكون لجميىع المبىالػ المسىتحقة للعامىل، أو لورثتىه بمقتضىى أحكىا  هىذا القىانون، 

امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المبىالػ 

 المستحقة للذزانة العامة والنفقة الشرعية.

 (75المادة )

ت انتهىاء عال ىة العمىل ال يكىون صىاحب العمىل ملزًمىا بمصىاريؾ ف، كافة حاال

عودة العامل ةلى بلده ةذا التح  العامل بعمل آذر، على النحو المبين بالالئحة التنفيذيىة 

 للقانون.
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 مكافأة نهاية الخدمة

 (76المادة )

يسىىتح  العامىىل الىىذر أكمىىل سىىنة أو أكثىىر فىى، الذدمىىة المسىىتمرة مكافىى ة نهايىىة  .1

عنىىد انتهىاء ذدمتىىه وال تىدذل أيىىا  االنقطىىاع عىن العمىىل بىدون أجىىر فىى، الذدمىة 

حساب مدة الذدمة، وتحسىب المكافى ة علىى أسىاس أجىر أربعىة عشىر يوًمىا عىن 

السنة، على أن تسل  للعامل مستحقاته من مكاف ة نهاية الذدمة عند انتهاء العقىد، 

 ويتجدد حساب المكاف ة بتجديد العقد.

عن كسور السنة األذيرة بنسبة ما  ضاه منهىا فى، العمىل  يستح  العامل مكاف ة  .2

 بشرط أن يكون  د أكمل سنة من الذدمة المستمرة.

 (77المادة )

يحر  العامل مىن مكافى ة نهايىة الذدمىة ةذا انتهىى العقىد لالنقطىاع ؼيىر المشىروع 

 عن العمل أو ةذا ت  فسد العقد من  بل العامل بدون سبب مشروع.

 (78المادة )

 عامل يحبس احتياطًيا، يو ؾ صرؾ أجره الشامل طوال مدة الحبس.كل  .1

ةذا كانت الدعوى الجنائية مرفوعة بناء على بىالغ مىن صىاحب العمىل وانتهىى   .2

التحقي  ةلى الحفي أو صدر حك  نهائ، ببراءة العامل صىرؾ لىه أجىره الشىامل 

 عن مدة الحبس، وف، حالة اإلدانة يحر  من هذا األجر.
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بنىىاء علىىى بىىالغ مىىن ؼيىىر صىىاحب العمىىل عوى الجنائيىىة مرفوعىىة ةذا كانىىت الىىد .3

الشىىامل، أمىىا ةذا حفىىي  وتمىىت ةدانىىة العامىىل فىىال يصىىرؾ مىىا تىى  و فىىه مىىن أجىىره

 تمت براءته فيلز  المبلػ بدفع األجر.التحقي  أو

 العقوبات

 (79المادة )

أر  انون آذر، يعا ب بالحبس مىدة  مع عد  اإلذالل ب ية عقوبة أشد ينص عليها

ال تجاوز ستة أشهر وبالؽرامة الت، ال تقل عن عشرة آالؾ دره  وال تجاوز مائة ألؾ 

 دره  أو بإحدى هاتين العقوبتين:

كىىل مىىن عر ىىل أو منىىع أحىىد المىىويفين المكلفىىين بتطبيىى  أحكىىا  هىىذا القىىانون أو  .1

 اللوائا أو القرارات الصادرة تنفيًذا له من أداء عمله أو شرع ف، ذلك.

بتنفيذ أحكا  هذا القانون أفشى سًرا من األسىرار التى، يكىون  كل مويؾ مكلؾ  .2

  د اطلع عليها بحك  وييفته ولو بعد ترك العمل.

كل من سهل للعامل تىرك العمىل أو آواه، بؽىرض اسىتؽالله أو تشىؽيله بطريقىة   .3

 ؼير مشروعة، وللمحكمة أن تقض، باإلبعاد عند اإلدانة.
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 (31المادة )

قوبىة أشىد يىنص عليهىا أر  ىانون آذىر، يعا ىب كىل مىن مع عد  اإلذالل ب يىة ع .1

( من هىذا القىانون بالؽرامىة 4و 3و 2و 1/ 3يذالؾ أر حك  من أحكا  المادة  

التىى، ال تقىىل عىىن ذمسىىين ألىىؾ درهىى  وال تجىىاوز مائىىة ألىىؾ درهىى  وتضىىاعؾ 

 العقوبة ف، حالة العود الرتكاب هذا العمل ذالل سنة من تاريد الحك  عليه.

( من هذه المىادة مكتىب االسىتقدا  الىذر 1العقوبة المبينة ف، البند   يعا ب بذات  .2

 ( من هذا القانون.4يذالؾ أر حك  من أحكا  المادة  

 

 (30المادة )

مع عد  اإلذالل ب يىة عقوبىة أشىد يىنص عليهىا أر  ىانون آذىر، يعا ىب بالؽرامىة 

ذا القانون أو الت، ال تجاوز عشرة آالؾ دره  كل من ذالؾ أر حك  آذر من أحكا  ه

 اللوائا أو القرارات الصادرة تنفيًذا له.

 أحكام ختامية

 (37المادة )

يكون مكتب االستقدا  هو صاحب العمل ف، التشىؽيل المؤ ىت دون أن ينىال ذلىك 

من التزامات العامل  بىل الشىذص الطبيعى، أو أسىرته المسىتفيدين مىن الذدمىة، وتىني  

 ءات وشروط التشؽيل المؤ ت.الالئحة التنفيذية لهذا القانون ةجرا
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 (33المادة )

اللؽة العربية ه، لؽة العقود، وعند استذدا  لؽة أجنبية ةلى جانب اللؽة العربيىة، 

 يكون النص العرب، هو المعتمد.

 (34المادة )

تعفى الدعاوى المقامة مىن العمىال وفًقىا ألحكىا  هىذا القىانون، مىن جميىع الرسىو  

 التقاض، ويكون نيرها على وجه االستعجال.القضائية ف، جميع مراحل 

 (35المادة )

على المكاتب العاملة فى، مجىال االسىتقدا  أو التشىؽيل المؤ ىت للعمىال أن تسىور 

أوضاعها وفًقا ألحكا  هذا القىانون واللىوائا والقىرارات الصىادرة تنفيىًذا لىه ذىالل سىتة 

 أشهر من تاريد العمل بهذا القانون.

 (36المادة )

/ ج( مىىن هىىذا القىىانون، تحىىدد بقىىرار مىىن 5ة مىىا نصىىت عليىىه المىىادة  مىىع مراعىىا

 مجلس الوزراء الرسو  المستحقة على تنفيذ أحكا  هذا القانون.
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 (37المادة )

يقع باطالً كل شرط ف، عقد أو اتفا  يذىالؾ أحكىا  هىذا القىانون ولىو كىان سىابًقا 

 على نفاذه ما ل  يكن أكثر فائدة للعامل.

 (38المادة )

تذتص محاك  الدولة بالنير ف، المنازعات والىدعاوى المرفوعىة بسىبب مذالفىة 

 أحكا  هذا القانون أو اللوائا أو القرارات الصادرة تنفيًذا له والعقود الت، ينيمها.

 (39المادة )

 ذالؾ أو يتعارض مع أحكا  هذا القانون.لؽى كل حك  ي  ي  

 (41المادة )

لالئحة التنفيذية والقرارات الالزمىة لتنفيىذ يصدر مجلس الوزراء أو من يفوضه ا

أحكىىا  هىىذا القىىانون ذىىالل مىىدة ال تجىىاوز سىىتة أشىىهر مىىن تىىاريد نفىىاذه، وييىىل العمىىل 

مسىىتمًرا بالقواعىىد السىىارية و ىىت ةصىىدار هىىذا القىىانون لحىىين ة ىىرار اللىىوائا والقىىرارات 

 الجديدة.
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 (40المادة )

 به بعد شهرين من تاريد نشره. نشر هذا القانون ف، الجريدة الرسمية، ويعملي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذليفة بن زايد آل نهيان

 رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 صدر عنا ف،  صر الرئاسة ب بو يب،:

 هـ1438رمضان  16بتاريد: 

  2017يونيو  11المواف : 
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بشأن عمال  7107( لسنة 01انون اتحادي رقم )ملحق بق

 الخدمة المساعدة

 عمال الذدمة المساعدةأنواع مهن 

 المهنة  

 مستذد  1

 بحار 2

 حارس 3

 راع، 4

 سايس 5

 مضمر 6

 صقار 7

 عامل 8

 مدبرة منزل 9

 طباخ 10

 مربية أطفال 11

 مزارع 12

 بستان، 13

 مدرب ذاص 14

 مدرس ذاص 15

 ممرض ذاص 16

 مندوب ذاص 17

 مهندس زراع، ذاص 18

 سائ  ذاص 19
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