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  المقدمة           

 

Decent Work is the type of work for which all of us aspire. It is done under conditions 
where people are gainfully employed (and there exist adequate income and 
employment opportunities); social protection system (labour protection and social 
security) is fully developed and accessible to all; social dialogue and tripartism are 
promoted and encouraged; and rights at work, as specified in ILO Declaration on 
Fundamental principles and Rights at Work and Core ILO Conventions, are practiced, 
promoted and respected.  

WageIndicator Foundation has been working, since late 2007, to raise awareness on 
workplace rights through a unique tool, i.e., Decent Work Check.  The Decent Work 
Check considers different work aspects, which are deemed important in attaining 
"decent work". The work makes the rather abstract Conventions and legal texts tangible 
and measurable in practice. 

The Decent Work Check employs a double comparison system. It first compares 
national laws with international labour standards and gives a score to the national 
regulations (happy or sad face). If national regulations in a country are not consistent 
with ILO conventions, it receives a sad face and its score decreases (and vice versa). It 
then allows workers to compare their on-ground situation with national regulations. 
Workers can compare their own score with national score and see whether their 
working conditions are consistent with national and international labour standards. The 
Check is based on de jure labour provisions, as found in the labour legislation.  

Decent Work Check is useful both for employees and employers. It gives them 
knowledge, which is the first step towards any improvement. It informs employees of 
their rights at the workplace while simultaneously enlightening employers about their 
obligations. Decent Work Check is also useful for researchers, labour rights 
organizations conducting surveys on the situation of rights at work and general public 
wanting to know more about the world of work. WageIndicator teams, around the 
world, have found out that workers, small employers and even labour inspectors are 
not, sometimes, fully aware of the labour law. When you are informed - being a 
workers, self-employed, employee, employer, policy maker, labour inspector - there is a 
greater possibility that you ask for your rights (as a worker), you comply with rules (as 
an employer) and you strive to enforce these (as a labour inspector).  

The work is relevant to the challenges posed to the future of work especially the 
effective enforcement of legislation in financially constrained states, rise of precarious 
employment and measuring the impact of regulatory regimes. 

Currently, there are more than 100 countries for which a Decent Work Check is 
available here: www.decentworkcheck.org During 2020, the team aims to include at 
least 10 more countries, thus taking the number of countries with a Decent Work Check 
to 115!  

  

 

https://rawateb.org/uae
http://www.decentworkcheck.org/
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  والعمل العمالة حول الرئيسية التشريعات            

 

 1971ستور دولة اإلمارات العربية املتحدة د .1

 1980لعام  8اإلماراتي )رقم قانون العمل  .2

 ( 2016لعام  739قرار وزاري بشأن حماية األجور )رقم  .3

رقم   .4 الوزراء  مجلس  قرار  أحكام  بعض  بتعديل  الوزراء  مجلس  والغ  2010لعام    27قرار  الرسوم  على  بشأن  رامات 

 ( 2012لعام  10الخدمات املقدمة من وزارة العمل )رقم 

 2019لعام  2قانون مركز دبي املالي العاملي رقم  .5

 (1981لعام  4/1قرار وزاري بشأن تحديد األعمال الخطرة أو التي يجوز فيها خفض ساعات العمل املقررة قانونا )رقم  .6

 ( 2015لعام  764القرار الوزاري بشأن عقود العمل املوحدة ) .7

 (  2015لعام  765قرار وزاري بشأن إنهاء عقد العمل )رقم  .8

 ( 2015لعام  766جديد )رقم قرار وزاري بشأن منح تصريح عمل  .9

 ( 1999 عامل 7القانون االتحادي للمعاشات والضمان االجتماعي )رقم  .10

 1987قانون العقوبات  .11

  6/1صحة أو اآلداب والذي ال يجوز تشغيل املرأة فيه )رقم قرار وزاري بشأن تحديد العمل الخطر أو اململ أو الضار بال .12

 (. 1981عام ل

الوزاري   .13 القرار  )رقم  يحدد  محظورة  فهي  وبالتالي  القاصرين  بصحة  الضارة  أو  الشاقة  أو  الخطرة  لعام    5/1األعمال 

1981 .) 

 بشأن مكافحة التمييز والكراهية  2015( لعام  2القانون االتحادي رقم ) .14
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الدولية  العمل منظمة   اتفاقيات  
 

 ( 1970) 131األدنى لالجور: اتفاقية الحد  

 ( 1962) 117( و 1949) 95االجر العادى وحماية األجور: اإلتفاقيات 

 

 لم تصدق اإلمارات العربية املتحدة على أي من االتفاقيات املذكورة أعاله. 

 الدولية  العمل  منظمة اتفاقيات بموجب األحكام  ملخص

األ   يراعي  أن   يجب نفقادنى  الحد  املوظفة    تلألجور  املوظف/  وعالوة على ذلك .  اسرتها  /وأسرته معيشة 

أن االح   يرتبط  يجب  املكتسبة  العام    باملستوى معقول    لبشك   ور لألجدنى  ال د  معيشة  ومستوى  لألجور 

 دوري سواء يومي، أسبوعي أو شهري. بشكل  جور األ  دفعيتم أن  يجب  .خرى االجتماعية األ   لفئاتا

 

 العمل واألجور   01/13
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   :واألجور مل ائح املنظمة للعاللو 

 (1980لسنة  8اإلماراتي )رقم قانون العمل  •

 (2016لسنة  739ار وزاري بشأن حماية األجور )رقم قر  •

أحكام قرار   • بتعديل بعض  الوزراء  الوزراء رقم  قرار مجلس  الرسوم والغرامات عل   2010لسنة    27مجلس  ى  بشأن 

 (2012لسنة  10الخدمات املقدمة من وزارة العمل )رقم 

 2019لعام  2قانون مركز دبي املالي العاملي رقم  •

 

 الحد األدنى لألجور 

 

جميع املبالغ املدفوعة للعامل على أساس سنوي أو شهري أو أسبوعي أو يومي  املكافأة  شمل األجر أو  ي  العمل، انون  بموجب ق

نقًدا أو عيًنا.    املدفوعات  تمت هذةسواء    العمل. مقابل العمل الذي يؤديه بموجب عقد    عمولة،  عمل أو إنتاج أو القطعة  بأو  

ال يتم تضمين البدالت على  و ن الطرفين.  األجر األساس ي هو األجر املنصوص عليه في عقد العمل خالل فترة صالحيته بيويعد  

 .اإلطالق في هذه املكافأة

 

اتحادي  قرار  يصدر بو للموظف وتأمين وسائل املعيشة.  افيا لتلبية االحتياجات األساسية  يجب أن يكون الحد األدنى لألجور ك 

يتم تحديد الحد األدنى لألجور ومؤشر  و بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون االجتماعية واملصدق عليه من مجلس الوزراء.  

 .تكلفة املعيشة إما بشكل عام أو ملنطقة معينة أو ملهنة معينة

 ( 1980لعام   8من قانون العمل اإلماراتي )رقم  64-60 ، 1املادة ر: املصد

 

 يرجى الرجوع إلى قسم الحد األدنى لألجور  الحالية،للحصول على معلومات تفصيلية حول الحد األدنى لألجور  

 

 م املنتظ السداد 

 

 القانون االتحادي 

 

منح للموظف سنوًيا أو شهريً و   عينًيا، تكون املكافآت نقًدا أو  
ُ
ل ساعة أو بالقطعة أو بالتناسب مع  ا أو أسبوعًيا أو يومًيا أو ك ت

 .اإلنتاج أو كعمولة مقابل خدماته بموجب عقد العمل

 

منح للموظف مقابلوأي مي  املعيشة،تشمل املكافأة بدل تكاليف  
ُ
هذه املبالغ دائًما في    تحددشريطة أن    كفاءته،أو    آمانتة   زة ت

مارس    العمل،لوائح الشركة أو في عقد  
ُ
منح  كأو ت

ُ
 أو ت

ً
 من    احتى يتم اعتباره  للموظفين،عادة

ً
جزًءا ال يتجزأ من املكافأة بدال

 .التبرع بها

 

ا الشهري يتم  العاملين    لسداد  ألجر  للموظفين  ويتم  املستحقين  شهري  أو  سنوي  أساس  أجو على  املوظفين    ر سداد  جميع 

صاحب/  العمل. ال ُيصرح لبمقر  يوم عمل  عن كل  تي(  لدرهم اإلمارالة الوطنية )ااملكافآت بالعم  دسدوت  اآلخرين كل أسبوعين 

https://rawateb.org/uae
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بتحويل املوظف من األجر الشهري إلى أجر العمل اليومي أو األسبوعي أو بالساعة أو القطعة دون موافقة املوظف.  رب العمل  

 من قبل صاحب العمل.  سدادليس من الضروري تقديم قسائم و 

 

أكتوبر    عتبارا ا على    ،2016من  ايجب  من  الشركات  أكثر  توظف  تاريخ    10في غضون    ر األجو   سدادعامل    100لتي  من  أيام 

ستتوقف الوزارة عن منحهم أي تصاريح عمل إضافية بدًءا من اليوم السادس عشر    ،اإلخفاق في ذلكفي حالة  واستحقاقها.  

تقوم الوزارة  وبناء على ذلك،    ،االمتناعة  ني دخول الشركة مرحلة إعادمن تاريخ التأخير. إذا استمر التأخير ملدة شهر فهذا يع

صاحب/ رب  إذا فشل  و بإبالغ الجهات القضائية واألطراف األخرى ذات الصلة باتخاذ كافة اإلجراءات العقابية الالزمة ضدها.  

تاريخ    60ملدة    ر األجو   سدادفي  العمل   من     االستحقاق،يوًما 
ً
اإلدارية.  يسف الغرامات  ذلك  قيمة  تبع  اإلدا الغراماوتبلغ  رية  ت 

عن    5000 متأخر  أجر  لكل  أقص ى  و   العامل، درهم  العمال    50.000بحد  تعدد  حالة  في  تأخر  بشكاوى  املتقدمين  درهم  من 

 .يوًما أو أكثر 60األجور ملدة 

 

على   العمل  يجب  رب  أي عنصر  صاحب/  أو  الطعام  بشراء  العامل  إلزام  يصنعها  عدم  منتجات محددة  أو  متاجر  من  آخر 

 صاحب العمل. 

 

لي العمل  جوز  في بعصاحب/ رب  املوظف  القانو أن يخصم من أجر  التي ينص عليها  الحاالت  ة  وال يستلزم ذلك موافق  ن ض 

تتجاوز   أال  )يجب  املالية  املبالغ  أو  السلف  سداد  الحاالت  هذه  تشمل  الحاالت.  هذه  في  ال10املوظفين  الراتب  من  دوري  ٪ 

والغرامات املفروضة على املوظف    االدخار،واالشتراك في صندوق    ين، تأم والومساهمات نظام الضمان االجتماعي    (،للموظف

بخصم  صاحب/ رب العمل  فقد يقوم    العمل، تسبب املوظف في خسارة أدوات أو آالت أو معدات صاحب  وفي حالة  والديون.  

من  أيام  املصادر:    خمسة  للموظف.  الشهري  )رقم    62-55املادتان  األجر  اإلماراتي  العمل  قانون  قرار  وال  (؛1980لعام    8من 

ام قرار مجلس الوزراء رقم  قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكو   (؛2016لسنة    739حماية األجور )رقم  ب  الخاصوزاري  ال

 (2012لسنة  10على الخدمات املقدمة من وزارة العمل )رقم ضة املفرو غرامات  الو  القرارات  / رسومالبشأن  2010 عامل 27

  

 لعاملي مركز دبي املالي ا

 

تعني األجور جميع املبالغ املدفوعة للموظف مقابل العمل    القانون،ووفق  يفرق قانون العمل بين "األجر" و "األجر األساس ي".  

املنجز أو الخدمات املقدمة بموجب عقد العمل. يعّرف القانون األجور األساسية بأنها أجر املوظف باستثناء أي جزء من أجر  

عين  تلقيه  يتم  األ املوظف  تعليم  أو  الصندوق(  )أمين  العمالت  صرف  أو  السفر  أو  للسكن  كبدل  أو  الخدمات  ًيا  أو  طفال 

أو   املكافآت  أو  البدالت  من  آخر  نوع  أي  أو  والترفيهية  األجر    ةالعمول  سداداالجتماعية  يتم حساب  اإلضافي.  العمل  أجر  أو 

 .السنة األساس ي مع األخذ في االعتبار إجمالي عدد األيام التقويمية في

 

فترة  و مرة واحدة على األقل في الشهر.    اإلجازة،بما في ذلك أجر    ،السداداألجور في فترة    سدادبأصحاب / أرباب العمل  يلتزم  

ال  ة،السنأو    شهرالأو    سبوعاأل أو    يومالساعة أو  التعني  سداد  ال للموظفين بالساعة أو اليوم أو األسبوع أو    سدادحيث يتم 

أو   ااملطبقة    سدادال  فترةأو    السنة؛ الشهر  تم  على  إذا  أو  ل  السدادملوظفين  أو سعر قطعة  ثابت  أساس سعر  لموظف على 

في غضون سبعة    ر األجو   سداديجب    واحًدا،سواء كانت فترة األجور أسبوًعا واحًدا أو شهًرا  و عمولة أو على أساس حافز آخر.  

 . ر األجو  سدادأيام من انتهاء فترة 
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وأي خصومات ثابتة    ةتغير م  أي مبالغو   املدفوع،مبلغ األجر اإلجمالي  حيث تبين    القانون،  ببموج  دادالسقسائم  يتم املطالبة ب

الخصم.   األجر وأغراض  من  العمل  لويمكن  تتم  رب  توفير  صاحب/  باملبلغ  أيًضا  الكتروني  سدد  بيان 
ُ
أخذ  امل للعمال  ويمكن 

 .صورة مطبوعة منه

 

العمل  يقدم  ال   رب  املدة    ملينالعاالسداد  بيان  صاحب/  عن  تبعقد عمل محدد  يوجد  و يوًما.    30قل  بشأن  نص  ال  قانوني 

 .املستخدمة  ةوالعمل  السدادطريقة  

 

 يحدده القانون.  وفق ما  اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل دون موافقة املوظفين أو غير ذلكصاحب/ رب العمل ال يحق ل

 

إنهاء  ع العمل  يجب على    العمل،ند  يوًما.  املبالغ األخرى  وجميع    األجور   سداد صاحب/ رب  أربعة عشر  أخففي غضون    ق إذا 

الغرامة املعادلة آلخر أجر يومي عن كل يوم يتأخر    سدادفإنه / أنها ستكون مسؤولة عن    بذلك،في القيام  صاحب/ رب العمل  

العمل.   صاحب  على  و فيه  العمل  قانون  العمل  يحظر  أرباب   / توظيف.  أصحاب  تكاليف  أي  أن استرداد    القاعدة لهذه    إال 

 أشهر من بدايته  6على سبيل املثال إذا تم إنهاء عقد العمل في غضون  ،استثناءات

 

 2019من قانون التوظيف ملركز دبي املالي العاملي رقم  21-15املادتانملصدر: ا
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الدولية  العمل منظمة   اتفاقيات  
 

 ( 1919)  01تعويض وقت العمل اإلضافى : إتفاقية 

 (1990)  711: إتفاقية عمل الليلي

 

 .فقط 01االتفاقية اإلمارات على ت صادق

 الدولية  العمل  منظمة اتفاقيات بموجب األحكام  ملخص

بشكل عام يجب تجنب العمل اإلضافي. ولكن كلما كان أمرا ال مفر منه يجب ان يكون هناك تعويض  

  ول اإلضافية التي يحق لك الحص  املزايا  الحد األدنى لألجر االساس ي لكل ساعه باإلضافة إلى  –إضافي 

، يجب اال يقل معدل الدفع للوقت اإلضافي عن واحد  1عليها. وفقا الى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 %(. 125وربع من الوقت العادي )

  ويشمل   متتالية،  ساعات (  07)  سبع   عن   تقل  ال  فترة  خالل   تنفيذها  يتم   التي األعمال  كل   الليلي العمل   يعني

  أداء   عمله  يتطلب  الذي  الليلي  العامل  صباحا  الخامسة   الساعة   ىإل  الليل  منتصف  من  الزمني  الفاصل

 171  االتفاقية  وتنص.  االقل(  على  ساعات  3)  معينــا  حدا  تتجاوز   التي  الليلي  العمل  ساعات  من  كبير  عدد

.  االستحقاقات  من  ذلك  شابه  ما  أو  األجور   زيادة  أو  العمل  وقت  بتقليص  الليليين  العمال  تعويض  على

 .1990 لعام 178 رقم  الليلي  العمل  توصية في لةاثمم أحكام وترد

أو    يحق  األسبوعية،  الراحة   أجازه   خالل  أو   دينية   / رسمية  اجازة  أثناء  العمل  منك   طلب   إذا للموظف 

تعويض على  الحصول  االسبوع .  املوظفة  نفس  في  التعويض  يكون  أن  شرط    يتم   أن   شريطة   ،  وليس 

 .ذلك بعد التعويض

العمل العامل  راحة  خ  إذا طلب من  ان يحصل على فترة  نهاية االسبوع، يجب  اجازة  ايام  ساعة   24الل 

  على   ولكن  نهاية االسبوع  فى  التعويض  هذا  يكون   أن  الضروري   من  ليس.  دون انقطاع بدل من هذه االيام 

  يحصل  أن  يجب  رسمية،  العمل خالل اجازة  الضروري   من  كان  أذا  وباملثل.  التالي  االسبوع  خالل  االقل في

أج ال    السبوع  نهاية  واجازات  الرسمية   خالل االجازات  العمل  في  زيادة معدالت االجور .  تعويضية  هاز على 

 يلغي للعامل حقه في الحصول على إجازة/ راحة. 

 

 التعويض  02/13
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 الخاصة بالتعويضات: 

 (1980لسنة  8اإلماراتي )رقم  مل قانون الع •

فيها   • يجوز  التي  أو  الخطرة  األعمال  تحديد  بشأن  وزاري  العمل  قرار  )رقم  خفض ساعات  قانونا  لسنة    4/1املقررة 

1981. 

 2019 لعام 2مركز دبي املالي العاملي رقم  قانون  •

  

 العمل اإلضافي بدل /تعويض

 

الراحة التي ال   وذلك باستثناء فترات،  امل تحت تصرف صاحب العملعساعات العمل هي كل تلك الساعات التي يكون فيها ال

تحت   العامل خاللها  العامة  وتقدر      تصرفه.يكون  العمل  )ساعات  اليوم  (  8بثمانية  في  األسبوع.    ساعة  48وساعات  في وفي 

والحراس  واملطاعم  والفنادق  التجارية  املؤسسات  مثل  معينة  ي  املماثلة،والعمليات    ةقطاعات  عمل  جد  و حيث  ضغط 

ت  استثنائي، اليومية حتى    زيدقد  العمل  اليوم.    9ساعات  في شهر رمضان تنخفض ساعات العمل ساعتين في  أما  ساعات في 

االجتماعية.  و اليوم.   والشؤون  العمل  وزير  قبل  من  العمل  في ساعات  التغييرات  تنظيم  فترات  و يتم  العمل  ال تشمل ساعات 

 .ةمالراحة ووقت السفر من وإلى اإلقا

 

اليوم مع استراحة ملدة ساعة للوجبات والصالة. يجب أال    )للشباب الصغير(   العمل لألحداث اعات  وتبلغ س ست ساعات في 

خفض  يمكن  و من سبع ساعات في مكان العمل.    يستمر ألكثريعمل األحداث بشكل مستمر ألكثر من أربع ساعات ويجب أال  

العمل   للعديد  ساعات  اليوم  في  ساعات  سبع  التي  مإلى  الصناعات  تكرير  ن  في    سمنت،األ وتصنيع    النفط،تشمل:  والعمل 

 .وإنتاج السكر  والزجاج،وتصنيع الغراء  واملحاجر،املناجم 

 

حدود اليومية واألسبوعية لساعات العمل العادية. ال يجوز أداء العمل اإلضافي  الالعمل اإلضافي هو العمل الذي يتم خارج  و 

با يومًيا  ساعتين  من  حاالت  سألكثر  آثارهتثناء  من  التخلص  أو  الخطيرة  الحوادث  أو  الكبيرة  الخسارة  منع  مثل  أو    ا معينة 

 . تخفيفها

 

٪ من معدل األجر  125 لعاملدد ل يس مالي،للحصول على تعويض و حصل العامل على معدل إضافي لساعات العمل اإلضافي. وي

)القسط   اإلضافي  العمل  لساعات  للع25العادي  بالنسبة  فقط(.  الساعة  م٪  بين  الليل  في  اإلضافي     9ل 
ً
  4والساعة    مساءا

 
ً
 .(٪ فقط50٪ من األجر العادي )القسط هو 150للعاملين  سدديُ  ،صباحا

 

ل الخطرة أو التي يجوز فيها  زاري بشأن تحديد األعما قرار و   (؛1980لعام    8من قانون العمل اإلماراتي )رقم    68-65املصادر:  

 (1981لعام  4/1نا )رقم و ساعات العمل املقررة قان  خفض

 

 مركز دبي املالي العاملي 

 

يوجد  ال العادية.  بشأن  قانوني  نص    العمل  ثمان  فساعات  هو  القانون  في  عليها  املنصوص  العمل  لساعات  األقص ى  الحد 

األسبوع.   في  لو وأربعون ساعة  يجوز  العمل  ال  رب  العامل.  صاحب/  من  القصوى دون موافقة مسبقة  العمل  تجاوز ساعات 
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يحتوي  و أال يطلب أو يسمح بساعات عمل أو ساعات مفرطة خطرة على صحة وسالمة العامل.  صاحب/ رب العمل  ب على  يج

ساعات    8ل الذين يعملون أقل من  بشأن العمل بدوام جزئي )العما  تفصيليةنصوص  ي املالي العاملي أيًضا على  قانون مركز دب

 
ً
 (يوميا

 

ا  املبارك،شهر رمضان  خالل   الحد  العأليبلغ  لساعات  الصائمين ست ساعات  قص ى  املسلمين  للموظفين   مل 
ً
أي    يوميا دون 

 .ساعات العمل قلةكن تخفيض أجور العمال بسبب األجور. ال يم  تخفيض

 

 .ال يوجد نص قانوني يتعلق بأجر العمل اإلضافي

 

 2019 لعام 2رقم من قانون التوظيف ملركز دبي املالي العاملي  23-21و 17املواد املصدر: 

 

 تعويض العمل الليلي بدل /

 

العمل اإلضافي. بالنسبة    ببدل  /فيما يتعلق بتعويضذلك  لعامالت و والسيدات األحداث  بالنسبة لقانون العمل الليلي  اليحدد  

الصغار(  األحداثللعمال   في ذلك   ،)الشباب  بما  متتالية  اثنتي عشرة ساعة  "فترة ال تقل عن  بأنه  الليل  العمل    يعرف قانون 

    8  الساعةمن  ترة  الف
ً
   6  –مساءا

ً
عة متتالية بما في ذلك فترة ال تقل عن أحد عشر سا  هو  "الليل"  للعامالت،. بالنسبة  صباحا

.  7 –مساءا  10 الفترة من 
ً
 صباحا

 

فقط في ظروف معينة حيث يتوقف العمل في املنشأة بسبب  العمل  يمكن للمرأة  و واألحداث في الليل.    السيدات يحظر تشغيل  

في وظائف إدارية وتقنية مسؤولة أو إذا كانت تعمل في الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات  العمل  يمكنها  أو  اهرة  الق  لقوةا

 .عادة ال تقوم بعمل يدوي إذا أنها والشؤون االجتماعية التي قد يقررها وزير العمل  

 

 .ة الليليةلفتر في اللعاملين  ساعاتأو تعويض الساعات العمل  تخفيض بال ينصح قانون العمل 

 

 (1980لعام  8قانون العمل اإلماراتي )رقم  من 27و 23املصادر: 

 

 مركز دبي املالي العاملي 
 

 .عملهم الليلية وساعاتاملين في الفترة ال يمكن تحديد أي نص في القانون بشأن الع

 

 أيام الراحة  /بدل العطالت 
 

 .العاملين بأجر يومي ناءستثيوم الجمعة هو يوم راحة أسبوعي لجميع املوظفين با

 

صاحب/ رب العمل  فإن    (،خالل فترة تكون فيها فترة راحة )الراحة األسبوعية  العمل العامل  من  صاحب/ رب العمل    طلبإذا  

تعادل فترة الراحة املنصوص عليها في القانون.  و ملزم بالتأكد من أن العامل مسموح له بالراحة التعويضية التي تعتبر معقولة  

https://rawateb.org/uae


 

The text in this document was last updated in April 2020. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in UAE & 
DFIC in Arabic, please refer to https://rawateb.org/uae  

 
10  

مع األجر  ٪    50  بدل   سدادب/ رب العمل  صاحيجب على    هذه،منح فترة الراحة    املوضوعية،بسبب بعض األسباب    ر،تعذإذا  

 في أيام الًجمع املتعاقبة.يوم الجمعة. يجب أال يعمل املوظفون على التوالي في كل ساعة عمل العادي عن 

 .املوظفين اإلداريين  ر /كباال تنطبق هذه األحكام على املوظفين الذين يعملون بأجر يومي و 

 

عامة أو  العطلة  يوم الفي  ٪ من معدل األجر العادي لكل ساعة عمل  50للعامل    سدديُ   رسمية، العطلة  أثناء ال  بالنسبة للعمل 

 يوم راحة تعويض ي بأجر كامل 

 

 ( 1980لعام  8قانون العمل اإلماراتي )رقم  من 81و 72-70املواد املصادر: 

 

 املي ركز دبي املالي العم

 

أداءيجوز    االستثنائية، ظروف  الفي   يوم    للعاملين  في  العمل  حالة  في  الرسمية.  والعطالت  األسبوعية  الراحة  أيام  في  العمل 

ي  األسبوعي،الراحة   أو أجر عالوة.  وجد  ال  القانون يتطلب إجازة يومية تعويضية  العوفأي نص في  العمل في يوم  طلة ي حالة 

 منهامالي    سداد مبلغعاملي إجازة يومية تعويضية أو  ي املالي الز دبملركيتطلب قانون العمل    الرسمية،
ً

ا م  بدال
ً
 مع  أو مبلغ

ً
تناسبا

 .واملوظفصاحب/ رب العمل تبادل بين املتفاق اال، كما هو مقرر في املدة الزمنية للعمل

 

 .  2019 لعام 2للعمالة رقم من قانون مركز دبي املالي العاملي  32املادة املصدر: 

 

 نهاية األسبوع / أيام العطل الرسمية بدل عطلة /ضتعوي

 

ف العمل  حالة  يوم  في  )الجمعةاأل راحة  الي  الحصول فيحق    (،سبوعي  عمل50على    للعامل  ساعة  كل  عن  الجمعة  في    ٪  يوم 

العادي150) األجر  من  بأجر    (،٪  التعويض ي  الراحة  يوم  توفير  عدم  حالة  في  كامل.في  يتم  الذي  للعمل   عطلةال  بالنسبة 

 .تعويض ي بأجر كاملالراحة العامة أو يوم  العطلة ال٪ من معدل األجر العادي لكل ساعة عمل في 50للعامل  سدديُ  الرسمية،

 

 (  1980لعام   8قانون العمل اإلماراتي )رقم  من  81و 70 ناملصادر: املادتا

 

 مركز دبي املالي العاملي 

 

العمالق من  ُيطلب  أيا  املوظفين  /د  في  الراحالعمل  األس م  هة  مثل  في  الرسمية.  والعطالت  عندما يضطر  بوعية  الحاالت  ذه 

صاحب/ رب  أو مبلغ نسبي كما هو محدد في االتفاق املتبادل بين    تعويضيةالحصول على مدفوعات    هيحق ل  ،لذلك  املوظف

 .يوم الراحة األسبوعي فيلعمل اتعويض  على نص بشأنال يتضمن القانون و واملوظف.  العمل 

 

   2019 لعام 2من قانون مركز دبي املالي العاملي للعمالة رقم  32ادة ملادر: ص امل
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الدولية  العمل منظمة   اتفاقيات  
 

 األجر  مدفوعة  اإلجازات بشأن( 1970) 132 رقم اتفاقية

 األسبوعية أن أيام الراحة بش( 1957)  106 و( 1935) 47 ،( 1921) 14 تفاقيات

 باإلضافة الى ذلك، يتم تطبيق اتفاقيات مختلفة للصناعات املختلفة.

 

  .132و 106و  47و 14لم تصدق اإلمارات العربية املتحدة على االتفاقيات 

 الدولية  العمل  منظمة اتفاقيات بموجب األحكام  ملخص

تقل   ال  كامل  بأجر  متتالية  سنوية  أجازه  العامل  وال  21  عنيستحق    اإلجازة   ضمن   من  تحتسب  يوما 

بإجازته. طبقا الى االتفاقيات  العامل  تمتع أثناء تقع والدينية التي  الرسمية والعطل اإلجازات  أيام السنوية

يوم   17  عن كل   كامل  بأجر  السنوية   أن يحصل العامل على األقل على يوم من أجازته  الجماعية، يجب

 عمل.  

  الرسمية والقومية  العطل جميع في مل كا بأجر إجازة   العامل  يستحق
ً
 .بها املعمول   للقوانين وفقا

فترة  أن  ويجب على  العامل    كل   أي  أيام،  7  كل  متتالية  ساعة   وعشرين  أربعة  عن  تقل  ال  راحة  يحصل 

  أسبوع. 

         

     فى والعمل السنوية االجازة  03/13

 واالسبوعية  الرسمية االجازات
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 باإلجازات السنوية والرسمية   املتعلقةاللوائح  

 (1980لسنة  8اإلماراتي )رقم قانون العمل  •

 2019لعام  2مركز دبي املالي العاملي رقم ون قان •

 

 سنوية الجازة  إل دفوعة / ااملجازة اال 

 

منح اإلجازة السنوية بمعدل يومين ونصف في  
ُ
يحق للموظفين الحصول على إجازة سنوية بعد انتهاء ستة أشهر من الخدمة. ت

عام  مدة الخدمة أكثر من ستة أشهر وأقل من  زادت    من الخدمة. إذا  يوم عمل( بعد عام واحد  26يوًما تقويمًيا أو    30الشهر )

 .تمنح اإلجازة بمعدل يومين في الشهر واحد،

على    ن جزئييأن يقرر تواريخ اإلجازة السنوية حسب تقديره ويجوز له تقسيم اإلجازة السنوية إلى  صاحب/ رب العمل  يجوز ل

ية  اإلجازة السنو   حالة عدم استهالك رصيدفي  و  صغار(.اب ال)الشب ة األحداث  األكثر. ال يسمح بتقسيم اإلجازة السنوية في حال

 يتم ترحيلها تلقائًيا إلى السنة التالية.  استحقاقها،في سنة 

 

إنهاء  ع للموظفين    العمل،ند  بيحق    مبلغا 
ً
اعدال اإلجازة  لم  ن  التي  بهالسنوية  العمل  .  ينتفع  رب  لصاحب/  يجوز  فصل  ال 

 .الت التي يحددها القانون الحا السنوية إال في املوظف أثناء اإلجازة

 

على املوظف العمل كلًيا أو جزئًيا أثناء  تعين    األساس ي مع عالوة املنزل. إذا األجر  على  املوظف    حصلي  السنوية،خالل اإلجازات  

  ويعتمد إلجازات.  املنجز أثناء ا   عن العمل  تعويضمع  األساس ي    راألج  سدادصاحب/ رب العمل  يجب على    السنوية،اإلجازات  

العمل  يتعين على  هذا و راتبه األساس ي.    التعويض علىهذا   إجازة  لاملستحق    راألج  سدادصاحب/ رب  إلى  لموظف باإلضافة 

 . قيامة باإلجازة سنوية كاملة قبل 

 

دة الخدمة  م  وحت تراإذا  و ملدة ثالثين يوًما في السنة.    األجر   املنازل الحصول على إجازة مدفوعةمالة  يحق لع  ،13  املادةوفق  

تحديد تاريخ اإلجازة  صاحب/ رب العمل  فيحق للعامل الحصول على إجازة ملدة يومين في الشهر. يمكن ل  وعام،  ة شهور ستبين  

إلى    العمل  ولم يتم تأجيلاإلجازة  خالل مدة  وفي حالة العمل  إلى فترتين.    تجزئتهاا وعندما يكون من الضروري  السنوية مسبًق 

علفيج  التالي، الشهر   رب  ى  ب  بالعمل  صاحب/  العامل  دمج    أجرةتعويض  يجوز  ال  األيام.  عدد  في  اليومي مضروًبا  األساس ي 

أو  
ً
قانونا املستحقة  العامل    األعياد  املعلقة ألكثرلمرض  إجازته  الحصول على  للعامل  يحق  السنوية.  عامين عند    إلجازة  من 

كر  ا تذال السداد للعاملين رسومالعمل   رب / صاحبعلى   ة. يجبة واحدإلجازات دفعاستهالك الرصيد الكلي لتجديد العقد أو  

التذاكر إذا رفض العامل التخلي عن اإلجازة. إذا انتهى عقد العامل    ةتكلف  سدادعامين أو    وإلى بلدهم كل ذهاب وعودة من  

فة  تكل الحصول على يحق للعامل العمل،  رب  /دون االستفادة من اإلجازات السنوية املستحقة لظروف العمل الالزمة لصاحب

 راتبة  /  .أجرهعادل ت

 

 ( 1980لعام   8من قانون العمل اإلماراتي )رقم  80- 75 املادتان  املصدر:
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 العاملي   املالي  دبي مركز 

 

مدة تسعين  أمض ى  يجب أن يكون قد  و كامل.  يوم عمل على األقل من اإلجازة السنوية براتب    20يحق للعامل الحصول على  

بمعدل واحد    السنوية،يحصل العامل على استحقاق اإلجازة    العمل،خالل السنة األولى من  .  اإلجازةحق  ليست يوًما على األقل  

أشهر    6أيام ملدة    10هو  بالتناسب مع مدة خدمتهم )استحقاق اإلجازة    الشهر، يوًما في    20من اثني عشر من االستحقاق ملدة  

 .ةمن الخدم 

 

أكثر.  ملدة أسبوع    يحق للعمال الحصول على إجازة سنوية بت  وبالتالي،أو  اإلجازة السنوية ولكن الحد األدنى هو    جزئةُيسمح 

،  العمل،يجب على العامل إبالغ صاحب    السنوية،لالستفادة من اإلجازة  و أسبوع واحد.  
ً
تاريخ البدء  قبل سبعة أيام من    خطيا

على    وباملثل،.  باإلجازة العمل  يجب  رب  يصاحب/  العاأن    رغبالذي  ذلك  السنوية  إجازاته  ب  مليقوم  قبل  العامل  يبلغ  أن 

 بسبعة أيام كتاب
ً
 . يا

 

ت للعامل  امل يمكن  غير  السنوية  إجازته  اثني عشر    ستعملة رحيل  ملدة  التالية  التقويمية  السنة  إلى  أقص ى(  أيام كحد  )خمسة 

 .ميةم العطل الرس اإلجازات السنوية أياال تشمل  وبعد ذلك تنتهي اإلجازة غير املستخدمة.  أقص ى،شهًرا كحد 

 

 من اإلجازة السنوية عند    ر أجو   سدادعن اإلجازة السنوية )اإلجازة( إال في حالة إنهاء العقد. يتم    يحظر التعويض
ً
للعمال بدال

العمل.   صاحب  مع  املتبادل  باالتفاق  أو  العمل  عقد  إنهاء  و إنهاء  اإلجازة  نقدا  للعامل  دسديُ   العمل،عند  سنوية  ال  مقابل 

فعليه / عليها أن    اإلنهاء،إذا حصل العامل على إجازة سنوية أكثر من اإلجازات املستحقة عند  ها. و لم يستعمل  تي الستحقة  امل

 .املبلغ املقابلصاحب/ رب العمل  يعيد ل

 

 
ً
 . هآخر يوم عمل لوفق  باستخدام األجر اليومي للموظف ن اإلجازة السنوية عيتم احتساب التعويض بدال

 

 2019لعام   2العاملي رقم  ز دبي املاليقانون مرك 31-27املادتان ملصدر: ا

 

 في أيام العطل الرسمية األجور   سداد

 

: يوم 11  الرسمية هوعدد أيام العطل  و اإلمارات العربية املتحدة لديها عشرة أيام عطلة رسمية ذات طبيعة دينية وتذكارية.  

األضحى / عيد التضحية    الحج )عيد  (، طر )يومينعيد الف  / طر  عيد الف  (، يناير  01رأس السنة امليالدية )  الهجرية،رأس السنة  

أيام عليه وسلممولد    (،)ثالثة  )) / النبي صلى هللا  الذكرى  يوم   / الشهداء  يوم   ، واحد(  )  30يوم  الوطني  العيد   ،   2نوفمبر( 

 .ليلة املعراجو ديسمبر( 

 

  الجمعة،رسمية يوم العطلة  الذا صادف يوم  وعة األجر. إالعطل الرسمية في اإلمارات العربية املتحدة هي أيام عطل مدفوتعد  

التعويض   يوم  يكن  لم  إذا  إضافية.  تعويضية  إجازة  العامل  من    ممكًنا،ُيمنح  العمل  ُيطلب  رب  العامل    زيادةصاحب/  أجر 

 .العادي(٪ من معدل األجر 150ساس ي )األ 
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 ازة إضافية. ديم إجانوني لتقوجد شرط ق يفال للموظف، كانت العطلة الرسمية تقع خالل اإلجازات السنوية  إذا

 

 (1980لعام  8قانون العمل اإلماراتي )رقم  من 81و 74املصادر: 

 

 ركز دبي املالي العاملي م

 

العطل الرسمية مدفوعة.  وتكون  العطالت الرسمية في مركز دبي املالي العاملي هي نفسها املوجودة في اإلمارات العربية املتحدة.  

 من ذلك أو    ةلعمال يوم عطيجوز منح الو 
ً

ا  تعويض    سدادبدال
ً
 منه أو مبلغ

ً
فترة العمل )في عطلة عامة( بناء  مع    تناسبيبدال

 .والعاملصاحب/ رب العمل  على اتفاق متبادل بين 

 

 2019لعام   2من قانون مركز دبي املالي العاملي للعمالة رقم  32املصدر: 

 

 يام الراحة األسبوعية أ

 

صاحب/  فيجب على    األسبوعي،راحة  اليوم  في حالة العمل في  ساعة راحة(.    24سبوعي للموظفين )األ حة  يوم الرا  الجمعة هو 

 .توفير راحة تعويضية أو أجر إضافيرب العمل 

 

 (1980لعام  8من قانون العمل اإلماراتي )رقم  70املصادر: 

 

 ركز دبي املالي العاملي م

 

.  ساعة أسبوعي  أربع وعشرين   يمنح العمال فترة راحة متواصلة من
ً
اليومية هي إحدى عشرة ساعة متتالية في  و ا فترة الراحة 

 .اليوم. الراحة اليومية واستراحة الصالة مدتها ساعة واحدة على األقل

 

 2019لعام  2من قانون مركز دبي املالي العاملي للعمالة رقم  26-24املصدر: 
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية
 

 بشأن إنهاء االستخدام  (1982) 158 رقم اتفاقية
 

   .158ة املتحدة على االتفاقية بيلم تصدق اإلمارات العر 

 ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

األسئلة عدم    الباب  هذا   في  الواردة  تهدف  من  العمل  مرونة  مدى  و  العمال  بأمن  يتعلق  ما  قياس  الى 

الحصول  ل )يحق للعام واحدة اتفاقية في بوضوح التدابير  عدم االشارة الى هذه من الرغم وعلى. استقراره

الالزم    الخدمة  نهاية  مكافأة  على الى اإلشعار  االتفاق باإلضافة  الى  إنهاء خدمته طبقا  (. 158ية رقم  عند 

وبالرغم من ذلك، أفضل ممارسات املجال تتطلب إبرام عقود عمل مكتوبة للموظفين كما أنه ال ينبغي  

  إخضاع  يجوز   العمل   عقد   توقيع  وعند .  تعيين العاملين بعقود محدده املدة للقيام بمهام ذات طابع دائم

  فترة  تحدد  أن   لصالحية العامل. ويجب   يمأشهر( يعقبها تقي   ستة   على   تزيد  )عادة ال  اختباريه   لفترة  العامل

 عالقة   انتهاء  عند  الخدمة  تعويض نهاية  للعمال  ويدفع  قبل إنهاء خدمة العامل؛  العمل  عقد  في  االشعار

 .العمل

العق استخدام  يمكن  حين  بيان    ودففي  على  الحصول  للعامل  يحق  الشفهية،  االتفاقيات  أو  املكتوبة 

 وظيفي مكتوب عند بداية عقد العمل. 

يتم   ال أن  الى     دائم  طابع  ذات  بمهام  للقيام  املدة  محدده  بعقود  العاملين  تعيين   ينبغي  حيث يؤدي ذلك 

 عدم استقرار العمالة. 

يت اختباريه  رةلفت  العامل  إخضاع  يجب حتى  للقيام ثن معقوله  الالزمة  الجديدة  املهارات  اكتساب  له  ى 

 العقد للعامل الذي تم تعيينه حديثا خالل الفترة االختبارية دون أي عواقب سلبية.  إنهاء  يجوز  بالعمل.

ء يجب أن يقوم صاحب العمل باحتساب مدة اإلشعار املحدده بما يتالئم مع مدة خدمة العامل قبل إنها

 عقد العمل.  

العمالة أو أي سبب أخر ن  وقد يتطلب م إنهاء الخدمة )بسبب فائض  العمل دفع تعويض عن    صاحب 

 .(السلوك  سوء أو  القدرة على القيام بمهام العمل  عدم باستثناء

 

 العمالة أمن  04/13
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   العمل  ظروف بشأن لوائح 

 (1980لسنة  8اإلماراتي )رقم  العمل  انون ق •

 ( 2015لسنة  764عقود العمل القياسية )رقم قرار وزاري بشأن  •

 ( 2015لسنة  765قرار وزاري بشأن إنهاء عقد العمل )رقم  •

 (2015 لسنة 766قرار وزاري بشأن منح تصريح عمل جديد )رقم  •

 

 كتوبة اصيل العمل املتف
 

مبرم بين صاحب عمل وموظف يتعهد بموجبه األخير بالعمل في    محدودة،غير  سواء لفترة محدودة أو    اتفاق،  عمل هوعقد ال

 .له من قبل صاحب العمل  دسدوتحت إدارته أو سيطرته مقابل أجر يصاحب/ رب العمل خدمة 

 

 عقد العمل    يجب إبراموقبل بدء العمل،  
ً
في   محددة.أو غير  مدة العقد محددة  ت  فين سواء كانوتوقيعه من كال الطر   كتابيا

عقد   وجود  عدم  القانونية.    ،حرر محالة  اإلثبات  وسائل  بجميع  جميع شروطه  إثبات  نسختين  التحرير  ويتم  يمكن  في  عقد 

لكل طرف.    أصليتين، واحدة  رقم  و نسخة  الوزاري  للقرار  أن    ،2015لعام    764وفًقا  للمعاي  يبرميجب  وفًقا  العمل  /    ريعقد 

امل الالشكل  من  و عتمد  العامل.  وزارة  عليه  تعديالت  و يوقع  إجراء  يمكن  لمبال  ما  عقد  وتعتمدها    أي  العمل  تتوافق  وزارة 

 أصحاب / أرباب العمل يلتزم و والشؤون االجتماعية. 
ً
 لبإبرام   حاليا

ً
 .  التفاصيل الالزمةيضم كافة  عمل العقد  نموذجا واضحا

 

ويتعين  على املوظفين الجدد واملوظفين الذين يجددون عقودهم.    ،2016يناير    1من  ا  به اعتبارً املعمول    الجديد،   قراريسري ال

العمل   العملبالصيغة املقدمأن يكون خطاب عرض  العمل.  وأن يكون    ة واملعتمدة من قبل وزارة   لدى وزارة 
ً
وما أن  مسجال

 ل. عم عقد ا بمثابة يكون أيضً فإن خطاب العرض س الشركة،لتحاق باملوظف جاهًزا لال  يكون 

 

الي إلى  إضافة    قرار حظر  جديدة  العمل نموذج  بنود  القانونية    عقد  املتطلبات  مع  ومتوافقة  متسقة  تكن  لم  وال    للوزارة،ما 

 .عليها الوزارة العقد وتوافقنموذج تتعارض مع البنود األخرى من 

 

مدة العقد )في حالة    العمل؛عة ومكان  بيط  العمل؛بدء  وتاريخ    إبرامه،يجب أن ينص عقد العمل على املعلومات التالية: تاريخ  

 .املكافأة  /بر/ الراتبلغ األجاملالعقود محددة املدة( و 

 

طبيعة   ذات  الوظيفة  كانت  إذا  أو  املحددة  الزمنية  الفترة  انتهاء  بعد  العمل  استمر  إذا  أو  مكتوب  غير  العمل  عقد  كان  إذا 

 .فإن عقد العمل يعتبر لفترة غير محددة دائمة،

 

صاحب/  لعامل ل( بشأن عامالت املنازل أنها الخدمة التي يقدمها ا15في املادة )  2017( لسنة  10حادي رقم. )ن االت القانو حدد  

ذكر االلتزامات التالية  أصحاب / أرباب العمل في مكان العمل وفًقا ألحكام هذا القانون. يجب على أسرتها  /أسرته    /رب العمل 

 :في عقد العمل املنزلي

  ثالث، منع العمال من العمل لحساب طرف  و االشتراطات الالزمة ألداء العمال املتفق عليهم للعمل.    فةكاالتأكد من   .1

أي مبلغ من طرف  و  تلقي  التزامات  عدم  و   ثالث،من  أو  أي مهمة  أو  الكاملة  املهمة دون موافقته  بأداء  العامل  إلزام 

 .أخرى ال يغطيها القانون 
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العمل  يجب على   .2 الالزمة  ق ووجبات يو فير سكن الئو ت صاحب/ رب  العمل  الطبي    ةتكلف  سدادو مية ومالبس  العالج 

  املستحقة في حالة حدوث إصابة   تالتعويضا  سدادو وفًقا لنظام الرعاية الصحية في دولة اإلمارات العربية املتحدة  

و العامل بشكل الئق  أثناء  في حالة وفاة  عمل ومعاملة  افإن    الخدمة، العامل  أجر  اد  يقوم بسدمل  علصاحب/ رب 

 .شهر كامل ورصيد مستحق آخر لورثته

 .باالحتفاظ بحيازة العمال الشخصية مثل وثائق الهوية الشخصيةصحاب / أرباب العمل يسمح أل ال .3

 

بشأن    2015لسنة    764قرار وزاري رقم    (؛1980لعام    8من قانون العمل اإلماراتي )رقم    39و    36و    35و    1املصادر: الفقرات  

 دة العمل املوح عقود

 

 مركز دبي املالي العاملي 

 

أسماء   العمل  عقد  يتضمن  أن  يجب  العمل.  بدء  من  أيام  في غضون سبعة  للعامل  وإعطاؤه   
ً
العمل خطيا عقد  إبرام  يجب 

العمل   رب  بدء    واملوظف؛صاحب/  أيام    الدفع؛  ومدةاألجر    العمل؛تاريخ  أو  بساعات  املتعلقة  واألحكام    العمل، الشروط 

الرسمية واألجور    األجور،و   السنوية جازة  واإل  فترات إشعار إلنهاء العقد من    واألجور؛واإلجازات املرضية    الرسمية،والعطالت 

الوظيفي أو وصف    واملوظف؛صاحب/ رب العمل  قبل   ؛    العمل؛املسمى  العمل ؛ أي إجراءات تأديبية / شكوى سارية  مكان 

 . دد املدة(مح عقدالومدة أو تاريخ انتهاء العمل )في حالة 

 

وفًقا لتقدير   آلخر، من وقت  للتغيير، إبالغ العامل بشكل حيوي باألحكام والشروط التي تخضع صاحب/ رب العمل  يجب على  

 كتابي.    وظف بالتعديالت في شكل إشعارإبالغ املصاحب/ رب العمل أصحاب العمل. يجوز ل

 

ديه تأشيرة إقامة صالحة وتصريح عمل للعمل في أي  ن لملي ما لم يكيحظر على العامل األجنبي العمل في مركز دبي املالي العا

الطبي   االختبار  اجتياز  عند  األجنبي  للمواطن  العمل  وتصريح  اإلقامة  تأشيرة  منح  يتم  املتحدة.  العربية  اإلمارات  في  مكان 

يرعاه   الذي  العمل  اإللزامي  رب  املحلي.  صاحب/  العوتعد  اإلماراتي  وتصريح  اإلقامة  ملدتأشيرة  صالحة  ثمل  سنوات.  ة  الث 

 تكاليف تأشيرات اإلقامة وتصاريح العمل لعمالهم. أصحاب / أرباب العمل  يتحمل  و 

 

ويتم إلغاؤها عند إنهاء العمل. يجب على أي صاحب عمل جديد   معين، قتصر التأشيرة وتصريح العمل على صاحب عمل ت

مل من الحصول على عمل جديد في  م يتمكن العالعامل. إذا ل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة جديدة وتصريح عمل ل 

 .اإلمارات مغادرة ية عليتعين  عمله،بعد إنهاء  إقامته، غضون شهر واحد من إلغاء تأشيرة 

 

الحصول على وثائق الكفالة املطلوبة )بما في ذلك أصحاب / أرباب العمل  يجب على  العاملي،دبي املالي  بمركزعاملين للبالنسبة 

لتأشيرات والتصاريح والتراخيص والتصاريح واملوافقات التي قد يطلبها  كز دبي املالي العاملي( واماراتية ومر ئق الهوية اإل وثا

لسلطة املختصة أو اتفاقية   أو دبي،قانون  القانون االتحادي ببموج  الخاصة.وذلك على نفقتهم   آلخر، القانون من وقت 

أصحاب /  ويكون  في مركز دبي املالي العاملي. صاحب/ رب العمل دى  وني لعمل بشكل قانلتمكين املوظف من ال املوظفين،رعاية 

 ة أعاله. عرضة للغرامة في حالة مخالفة املتطلبات املذكور أرباب العمل 

 

 2019 لعام 2قانون التوظيف ملركز دبي املالي العاملي رقم  من 63و 62و 57و 14املصدر: الفقرات 
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 محددة املدة العمل ود  عق

 

  ة ومادية لتوقيع عقد محدد املدةدة محددة أو غير محددة. يجب أن تكون هناك أسباب موضوعيعقد العمل مليجوز إبرام 

مرة أو عدة مرات لفترات    املتبادل،باالتفاق تجديده قابلية مع ، للعقد املحدد املدة أربع سنوات القصوى أال تتجاوز املدة  و 

ى ملدة العقد املحدد املدة بما في ذلك تجديده بموجب القانون. يبدو  قص  ألديد الحد الم يتم تح ذلك،مماثلة أو أقصر. ومع 

 765الوزاري الجديد رقم قرار  فإن ال ذلك،هام ذات الطبيعة الدائمة. ومع أن قانون العمل ال يحظر العقود املحددة املدة للم 

 .يحدد املدة القصوى للعقد املحدد املدة بسنتين

 

 .لذلك يتم إضافتها في حساب إجمالي فترة خدمة املوظف األصلية،فترة اد الجددة هي امتد بما أن الفترة امل

 

 ال يمكن تغيير أو استبدال شروط وأحكام العقد إال بموافقة الوزارة.  ،2015لسنة  764بموجب القرار الوزاري رقم 

  

ح عمل جديد  جوز منح تصريمل للعمال. يد تصاريح الع( منح أو تجدي 2015لسنة  766جديد رقم )ال وزاري القرار  الظم ين

يمكن منح تصريح عمل ويمكن للعامل االنضمام إلى   املدة،للعامل عند إنهاء عمل العامل املذكور. في حالة العقد املحدد 

 :شركة جديدة في الحاالت التالية

 املدة؛ حدد املعقد  الانتهاء  أ(

أشهر على األقل. ال   6قد أكمل  يكون العامل  دة شريطة أنقد املحدد املاتفاق متبادل بين الطرفين إلنهاء الع  ب(

 (؛3و 2و 1تنطبق حالة الستة أشهر على مستويات املهارة )

 و  األقل؛أشهر على  6إنهاء عقد العمل شريطة أن يكون العامل قد أكمل صاحب/ رب العمل بدأ  ج(  

من   د(  أي  التجديد شريطة  ينهي  بعد  العمل  عقد  الطالطرفين  يلتزم  بفأن  املنهي    (، أشهر  3-1)اإلخطار  ترة  رف 

بالتزامات   اآلخر   العقود،ويلتزم  الطرف  يتجاوز    باألجر  ويعوض  )ال  بالفعل  عليه  اإلجمالي    الراتب-  3املتفق 

 . (الشهري 

 

 :اليةيمكن منح تصريح عمل ويمكن للعامل االنضمام إلى شركة جديدة في الحاالت الت  مسمى، حالة العقد ألجل غير في 

ال تنطبق  و أشهر.    6ادل بين الطرفين إلنهاء العقد شريطة أن يكون العامل قد أكمل ما ال يقل عن اق متباتف أ(  

 (؛3و  2و  1حالة الستة أشهر على مستويات املهارة )

تم  أشهر( شريطة أن يكون العمال قد  3-1)اإلخطار  عقد العمل مع االلتزام بفترة ام أي من الطرفين بإنهاء يق ب( 

 ((؛ 3  و 2و 1وأن حالة ستة أشهر ال تنطبق على مستويات املهارة ) على األقل دة ستة أشهرتوظيفهم مل

 أشهر على األقل  6عقد العمل شريطة أن يكون العامل قد أكمل  الشروع إنهاءصاحب/ رب العمل يمكن ل ج(  

  

لبال وغير  املقود  لعنسبة  املدة  ت  املدة،حددة  امل حددة  العامل  منح  عمل  يجوز  أخفق  و   د،جديصريح  في  صاحب  إذا  العامل 

تم إغالق العمل وأكد فريق تفتيش العمل أن    ذا إو   (؛يوًما أو أكثر  60ملدة    ر األجو   سدادالتزاماته القانونية والتعاقدية )عدم  

التجاري  يكن    الكيان   نشطلم 
ً
الوزارة خالل هذه    ا أبلغ  قد  العامل  وأن  امل  الفترة؛ألكثر من شهرين  حكمة لصالح  إذا حكمت 

يتم  ملا لم  أو  شهرين  ملدة  أجر  على  يحصل  لم  بأنه  الفصل    ضتعوي  سدادوظف  ت  التعسفي؛عن  لم  الشركة  أن   سدد أو 

 . استحقاقات نهاية الخدمة  استحقاقات املوظفين مثل
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 ي
ً
 صبح تصريح العمل الذي يتم الحصول عليه من خالل معلومات مزورة باطال

ً
ا  لحقائق في هذأن تثبت الوزارة ا بمجردوالغيا

 .دالصد

 

ه يحق  أن( بشأن العامل املنزلي ، أوضحت فكرة تعويض نهاية الخدمة 10من القانون االتحادي رقم ) 27،28،  26في املادة 

املدفوعة في    إدراج جميع أيام الغياب غيرويتم الحصول على تعويض نهاية الخدمة. قض ي عام واحد في الخدمة  لذي ياللعامل 

يحق للعامل االستفادة  و يوًما عن كل سنة خدمة.  14التعويض على أساس أجر   احتساب تمي مة، بحيث خدال تعويض نهاية 

ا كان العقد قد  رفض تعويض نهاية الخدمة إذالحق في  صاحب/ رب العمل ولمن تعويض العام املاض ي على أساس تناسبي. 

 .بب وجيهغير القانوني عن العمل أو إنهاء العقد دون س االنقطاعانتهى بسبب 
 

لسنة    764القرار الوزاري بشأن عقود العمل املوحدة )رقم    (؛1980لعام    8من قانون العمل اإلماراتي )رقم    38صادر: املادة  ملا

 ( 2015 لسنة 766( ؛ قرار وزاري بشأن منح تصريح عمل جديد )رقم 2015
 

 ركز دبي املالي العاملي م
 

إبرام عقد عمل محدد املدة أو  في حرية مطلق اللألطراف و واع العقود. عاملي بين أنال يميز قانون التوظيف بمركز دبي املالي ال

 .عقد عمل ألجل غير مسمى
 

 2019لعام  2من قانون التوظيف ملركز دبي املالي العاملي رقم  (i) (2) 14املصدر: §
 

 ختبارال افترة 
 

الغرض من فترة ويعتبر  تجربة. ة أو فتر   اختبار  فترة ى شرطحدد املدة علاملعقد غير الحدد املدة أو امل عمل  القد ينص عقد  

ا صاحب/ رب العمل التجربة هو مساعدة 
ً
ملهام املوكلة إليه وتمكين  للقيام باعلى تقييم املهارات املهنية للموظف املعين حديث

 .تناسبه وتفي بتوقعاتهاملوظف من تحديد ما إذا كانت الوظيفة 
 

التويعد   للمدة  العام  املدة هو    غير   لعقدلجريبية  الحد األقص ى  أو تجديده.  و .  ستة أشهرمحدد  تمديد االختبار  ال  و ال يمكن 

صاحب/  يمكن إنهاء العمل بدون إشعار من قبل  و أكثر من فترة اختبار واحدة لنفس صاحب العمل.  القيام بيجوز للموظفين  

يتم احتساب    ذلك،مر في العمل بعد  تسفانة ينجاح  فترة االختبار بلاملوظف  وفي حالة اجتياز  االختبار.  فترة    أثناءرب العمل  

 تلك املدة أيًضا في فترة خدمته. 
 

 ( 1980لعام  8من قانون العمل اإلماراتي )رقم  37املصادر: املادة 
 

 مركز دبي املالي العاملي 
 

 ألن 
ً
يحدد   2019فإن قانون   االختبار،لم يتضمن أي أحكام بشأن فترات   2005قانون مركز دبي املالي العاملي السابق ونظرا

 .يمكن إنهاء عقد العمل دون تقديم أي إشعار خالل فترة االختبارو أشهر.  6االختبار بحد أقص ى  فترة
 

 2019لعام  2العاملي رقم  ( من قانون التوظيف ملركز دبي املالي6)  62و( l( )2) 14املصدر: §
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 اإلخطار   تمتطلبا

 

صاحب/  يمكن ل ذلك،حاالت معينة يحددها القانون. خالف ر في  ون سابق إنذا إنهاء عقد العمل دصاحب/ رب العمل يمكن ل

 .اإلنهاءيوًما )شهر واحد( قبل  30واملوظف إنهاء عقد العمل لفترة غير محددة من خالل تقديم إشعار خطي مدته رب العمل 

 

لل  اإلخطار هيات  ، فإن متطلبباليوميةبالنسبة للموظفين العاملين     لعام واحد؛ أشهر    6من    تتراوح  ن مدة عامليأسبوع واحد 

 سنوات على األقل.  5ملدة  عاملينوشهر واحد لل األقل؛على  عام واحد ملدةللعاملين أسبوعان 

 

فترة  خ للموظفين  اإلخطار،الل  إذا    يحق  الطريقة.  بنفس  واجباته  أداء  ومواصلة  كامل  العمل  أخفق  أجر  رب  أو  صاحب/ 

 منتعويض ب  سدادفيجب عليه    إشعار،املوظف في تقديم  
ً
اإلخطار  يساوي أجر املوظف عن فترة    اآلخر،  للطرفاإلخطار    دال

  األجر ًرا يومًيا على أساس متوسط  أو بما يتناسب مع الجزء املتبقي. يتم احتساب تعويض املوظف الذي يتقاض ى أج  بالكامل

 . عليه حصلوا  راتب  آخر أساس على  ساعةبال أو  يومي أو أسبوعي  أو شهري  بأجر  للعامليناإلخطار  بدل  احتساب  ويتم اليومي

 

 :بحكم الواقع في الحاالت التالية مدته،بصرف النظر عن   العمل،نتهي عقد  ي

  يوًما، 60األجور لفترة تتجاوز  سدادفي تلبية االلتزامات التعاقدية والقانونية )عدم صاحب/ رب العمل إخفاق   أ(  

 (؛واملزايا وما إلى ذلك

للعامل نتيجة إلغالق أعمال صاحب   عمل تأمين الذي فشل في  ب العمل صاحب/ ر ضد  ة  تقديم شكوى قضائي ب( 

يجب الحصول على تقرير صادر عن تفتيش العمل يؤكد أن العمل كان غير نشط ملدة   الحالة، العمل. في هذه  

 الفترة؛تزيد عن شهرين ويجب أن يكون العامل قد أبلغ الوزارة خالل هذه 

رة ويتم الحصول على حكم نهائي لصالح العامل ينص على أنه  قبل الوزا   ي املحكمة من تقديم شكوى عمالية ف ج(  

التعسفي أو اإلنهاء املبكريحق للعامل الحصول   أو تعويض عن الفصل  للعقد    على أجر ال يقل عن شهرين 

أو بما في ذلك مكاصاحب/ رب العمل    منهاملدة أو أي مزايا أخرى يحرمه  ااملحدد   فأة نهاية  دون سبب قانوني 

 . خدمةال

 

بة للعقود املحددة املدة والعقود غير  الشروط التي يمكن بموجبها إنهاء العقد بالنس 2015لعام  765حدد القرار الوزاري 

 :محددة املدة / غير املحددة املدة. يجوز إنهاء العقد املحدد املدة في الحاالت التالية

 تجديده؛م ( وحيث ال يت إنهاء العقد تلقائًيا عند انتهاء مدته )سنتان (1

 العقد؛اتفاق متبادل بين الطرفين إلنهاء  (2

 :أي من الطرفين العقد مع االلتزام باملبادئ التالية  إنهاء (3

 عن نية إنهاء عقد العمل.   إشعار أ.  
ً
نهي بالعقد الطرف اآلخر كتابة

ُ
  اإلخطارتتراوح فترة و الطرف امل

 أشهر؛  اإلخطار ثالثةتكون مدة  طار، اإلخقد فترة  إذا لم يحدد العو الكتابي بين شهر وثالثة أشهر.  

 اإلخطار؛األطراف املتعاقدة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية )العمل واملكافأة( خالل فترة   استمرار  ب. 

 الطرف الذي ينهي العقد الطرف اآلخر براتب إجمالي قدره ثالثة أشهر تعويض  ت. 
 

يجب أن يواجه   اآلخر، االمتثال من قبل الطرف   دون سبب لعدمقانونية أو بأي من الطرفين للخطوات الفي حالة عدم امتثال 

 .إنهاء العقد عواقب قانونية
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في الحاالت التالية )املادة   خطار/ إشعار حدد املدة دون إاملحدد املدة أو غير املإنهاء عقد العمل صاحب/ رب العمل  يجوز ل

 (:  لمن قانون العم 120

 مزورة؛ ت  ائق أو شهاداأو تقديم وث اعتماد هوية أو جنسية زائفة  ▪

 نهايتها؛التعيين في فترة االختبار والفصل خالل الفترة املذكورة أو في  ▪

بإخطار إدارة  صاحب/ رب العمل بشرط أن يقوم صاحب/ رب العمل ارتكاب خطأ يتسبب في خسارة مادية كبيرة ل ▪

 ذلك؛ساعة من معرفة  48العمل بالحادث في غضون 

يجب  و كان العمل شريطة أن يتم عرض هذه التعليمات كتابة في أماكن بارزة. مة م الخاصة بسال   مخالفة التعليمات ▪

 بذلك؛إبالغ املوظفين األميين شفهيا 

العمل واالستمرار في انتهاكها بالرغم من التحقيق الرسمي معه في هذا  عقد باألساسية املدرجة الواجبات  ب اإلخالل  ▪

 ذلك؛الفصل إذا تكرر   الصدد وتحذيره من

 للمؤسسة؛ سرار التجارية ن األ كشف عال ▪

 العامة؛داب  اآل  إصدار حكم نهائي من املحكمة املختصة فيما يتعلق بجريمة تخل بالشرف أو األمانة أو ▪

 العمل؛ خالل ساعات  خدرفي حالة سكر / سكر أو تحت تأثير امل العامل  علىالعثور  ▪

 له؛معالئه أثناء  أو املدير أو أي من زم صاحب/ رب العمل على  االعتداء ▪

 أيام متتالية خالل عام واحد   7يوًما متقطًعا أو ألكثر من  20دون عذر قانوني ألكثر من التغيب عن العمل  ▪

 

 يجوز للعامل إنهاء عقد العمل دون سابق إنذار في الحاالت التالية:

 أو  العمل؛د كما هو مطلوب بموجب قانون العمل أو عقبالتزاماته تجاه العامل في العامل إذا لم ي ▪

 أو ممثله القانوني على املوظف. صاحب/ رب العمل إذا اعتدى   ▪

 

 :يتم إنهاء العقد ألجل غير مسمى في الحاالت التالية

 اإلنهاء؛ إذا اتفق الطرفان على   ▪

ويستمر في احترام الواجبات التعاقدية خالل  قرر أي من الطرفين إنهاء عقد العمل مع إخطار الطرف اآلخر كتابًيا ي ▪

 (؛أشهر  3)تتراوح من شهر إلى  ر خطااإل  / اإلشعار فترة

 و القانونية؛إذا لم يمتثل أي من الطرفين للشروط   ▪

 .من قانون العمل 120إنهاء العمل بموجب املادة  ▪

 

 765قرار وزاري بشأن إنهاء عقد العمل )رقم  (؛1980لعام  8من قانون العمل اإلماراتي )رقم  121-117املادتان املصادر: 

 ( 2015لسنة 

 

 الي العاملي بي املمركز د

 

أي   العمل ألي سبب وفي  إنهاء  العمل  يجوز لو املطلوبة.    خطارفترة اإل بشرط وجود    وقت،يمكن  العامل إنهاء  صاحب/ رب  أو 

العمل   كان  عالقة  وحيث  الخدمة  إنهاء  واحد  طرف  سلوك  فيها  يستدعي  التي  الحاالت  العمل  في  رب  املوظف  صاحب/  أو 
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 العمل املعقول قد أنهى  

 

عنها    أيًضا االستغناء  ا في عقد العمل أو يمكنهم  اإلخطار   /اإلشعارمدة    على والعامل  صاحب/ رب العمل  فق كال من  أن يت يمكن  

فإن الحد األدنى القانوني لإلشعار ينطبق.    األقل،متبادل وتم توظيف العامل ملدة شهر على    في حالة عدم وجود اتفاق   .  تماًما

وثالثين يوًما ألكثر من ثالثة أشهر إلى أقل    املستمرة،مع شهر إلى ثالثة أشهر من الخدمة  مل  عة أيام للعافترة اإلشعار سبوتعد  

ملدة خمس سنوات أو أكثر من الخدمة املستمرة. يمكن للطرفين االتفاق    يوًما  90و  املستمرة، من خمس سنوات من الخدمة  

 من فترة اإلشعار من ال السدادبشكل متبادل على  
ً
 رطرف اآلخبدال

 

 يقدم له  أن صاحب/ رب العمل  على  تعينيي حالة فصل العامل الذي قض ى عام واحد فو
ً
 كتابيا

ً
   الفصلسبب يوضح  بيانا

 

 2019لعام  2قانون التوظيف ملركز دبي املالي العاملي رقم من  62 الفقرةاملصدر: 

 

 مكافأة نهاية الخدمة  

 

  يحق للموظف الذيو . وفق مدة خدمتهممكافأة نهاية الخدمة  فيني انو اعد بحق قعاش التقغير املستحقين ملتمتع املوظفون ي

يوًما   21الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ملدة صاحب/ رب العمل عام واحد على األقل من العمل املتواصل مع قض ى 

يتم  و ن الخدمة. فية ملكل سنة إضا تقويمًيا أساسًيا يوًما 30وتقويمًيا أساسًيا لكل من السنوات الخمس األولى من الخدمة 

السنة األولى من الخدمة. يجب أال  احتساب االستحقاق على أساس تناسبي ألي فترة خدمة تقل عن سنة واحدة بعد إكمال  

 .يتجاوز إجمالي مدفوعات نهاية الخدمة مكافأة عامين

  

حصل  آخر أجر  وفق  بوع أو اليوم  ساأل الشهر أو    راتبهم في  حصلون علىاية الخدمة للموظفين الذين ييتم احتساب مكافأة نهو 

املوظف بالنسبة  علية  بال.  نهاية    فإن  يومية، للعاملين    اليومي. ال يشمل هذا األجر   األجر عتمد على متوسط  ت  الخدمةمكافأة 

ستحق له من  أن يخصم من مكافأة نهاية الخدمة املبلغ املصاحب/ رب العمل  يجوز لو ُيعطى للعامل.  العالوات أو خالفة مما  

 . بل املوظفق

 

. وهي ثلث مكافأة نهاية  خدمتهافأة نهاية الخدمة على مدة  تعتمد مك  (،الستقالة )عقد ألجل غير مسمىاملوظف ل حالة تقديمي ف

ث  ملدة تتراوح من ثال ثلثي التزيد مكافأة نهاية الخدمة إلى و من الخدمة. ملدة تتراوح من عام لثالث أعوام  الخدمة املوضحة أعاله 

 أعوام.   5عن  خدمتهمدة   زادت إذا ويستحق العامل / املوظف املكافأة كاملة من الخدمة.   أعوامخمس  ل

 

في حالة عدم  حدد املدة أو امل عقد للخمس سنوات قبل في حالة االستقالة يفقد املوظفون استحقاقهم ملكافأة نهاية الخدمة 

ي  دون سابق إنذار )فصاحب/ رب العمل من قبل  تم فصلهم ن( أو إذاانو شعار )باستثناء الحاالت التي ينص عليها القتقديم اإل 

 ن(. املحددة من قبل القانو الحاالت  

 

عقد   إنهاء  على    العمل، عند  الحصول  أيًضا  للعمال  لم  أجر  و   ستحقة،املجور  األ يحق  ولكن  املستحقة  السنوية  اإلجازات 

 من اإلشعار.  السدادو  تستعمل بعد،
ً
 بدال
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عاش التقاعد في  املستحق مل  للموظفوز يج مماثلة،أو أي برامج   االجتماعيشات والضمان  ملعامج اطبق برنا منشأة ت أيوفي 

 األكثر مالءمة له.  عاش أو املكافأة املقررة أو إما امل اختيار 

 

 ( 1980لعام  8من قانون العمل اإلماراتي )رقم  141-132الفقرة املصادر: 

 

 مركز دبي املالي العاملي 

 

  يحق للموظف الذيو . مكافأة نهاية الخدمة وفق مدة خدمتهم التقاعد بحق قانوني فيعاش ن ملستحقي غير املوظفون تمتع املي

يوًما   21الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ملدة صاحب/ رب العمل عام واحد على األقل من العمل املتواصل مع قض ى 

يتم  و سًيا لكل سنة إضافية من الخدمة. تقويمًيا أسا ايوًم  30ودمة تقويمًيا أساسًيا لكل من السنوات الخمس األولى من الخ

احتساب االستحقاق على أساس تناسبي ألي فترة خدمة تقل عن سنة واحدة بعد إكمال السنة األولى من الخدمة. يجب أال  

 .يتجاوز إجمالي مدفوعات نهاية الخدمة مكافأة عامين

 

ل األساس ي  لألجر  اليومي  املعدل  أسيتم حساب  على  أيام  لعامل  التعاقد  السنة.  اس عدد  إنهاء  حالة  عام  ا قبل  وفي  ستكمال 

أن يقتطع من  صاحب/ رب العمل  يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس تناسبي. يجوز ل  املستمرة،من الخدمة  واحد  

 لعامل مكافأة نهاية الخدمة املبلغ املستحق له من ا

 

نظاًما  صاحب/ رب العمل ضع و ى العمل لسبب ما. في هذه الحالة ة إذا انته نهاية الخدم يحق للعامل الحصول على مكافأةال 

  يوفر، /ها أن للعمال، فعليةتقاعدًيا 
ً
يجب على  و خياًرا للعامل لالختيار بين نظام املعاشات ومكافأة نهاية الخدمة.  ،كتابيا

 عامل أن يذكر صراحة اختياره كتابال
ً
 .صاحب العملليقدمه و يا

 

وكذلك التعويض عن جميع اإلجازات غير   ومكافأة نهاية الخدمة املستحقات،كافة   سدادمل رب العصاحب/ على  ب يج

 .أربعة عشر يوًما من إنهاء العملفي غضون املستعملة 

 

 2019لعام   2من قانون العمل ملركز دبي املالي العاملي رقم  66 املادةاملصدر: 
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

 (1981) العائلية املسؤوليات ذوي  العمال  اتفاقية: 156 رقم اتفاقية

  (1981)   العائلية  ولياتسؤ امل  ذوي  العمال :  165 رقم  توصيات
 

 .165و  156لم تصادق اإلمارات على االتفاقيتين 
 

 ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

 تكون مدتها قصيرة.  ما إجازة االبوة هي اإلجازة التي يحصل اآلباء الجدد بعد والدة الطفل وعادة

من   طويلة إجازة   على للحصول  ألحد االبوين متاح يار كخ العائليةاإلجازة  ( إلى165)رقم  تشير التوصية 

العمل )مدفوعة أو غير مدفوعة األجر( بدون االستقالة من العمل. عادة ما يتم الحصول على هذه 

  القوانين  تحدد أن يمكن العاملين، لآلباء اإلجازة بعد االنتهاء من إجازة الوضع وإجازة االبوة. وبالنسبة

 .  األمهات إجباريا أو  اآلباء يحصل عليها أن يجب التي العائلية  زةاإلجا   من املعنية جزء

والحياة   العمل  بين تحقيق التوازن  لآلباء واألمهات/ املرن  العمل  الخاصة بخيار  165وتحث التوصية رقم 

خالل   من عامبشكل  العمل  ظروف  تحسين إلى التي تهدف  التدابير في ينظروا أن العمل االسرية أصحاب

 . العمل املرن   باتتيتر  إتاحة

 

 ئلية العا  املسؤوليات  05/13
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   أسرية مسئوليات لديهم الذين بالعاملين الخاصة القوانين

 2019 لعام 2 رقم  العاملي املالي  دبي بمركز  التوظيف قانون  •

 

 األبوة  إجازة

 

على إجازة أبوة مدفوعة   2019أي نص بشأن إجازة األبوة. ينص قانون  2005لعام ال يتضمن قانون مركز دبي املالي العاملي 

فترة التأهيل ملدة سنة واحدة قبل   مض ىأ  العامل قدأو تبنيه. يجب أن يكون  أيام لآلباء عند والدة طفل   5بالكامل مدتها 

قبل   بإجازةفي القيام بنيته صاحب/ رب العمل لعامل إبالغ يجب على ا األبوة،إجازة  وللحصول على الحصول على إجازة األبوة. 

يمكن أخذ اإلجازة في غضون شهر واحد من الوالدة أو تبني الطفل )تحت سن  و أسابيع على األقل من الوالدة أو تبني الطفل.  8

 سنوات(.  5

 

 2019لعام  2من قانون التوظيف بمركز دبي املالي العاملي رقم  39 املادةاملصادر: 

 

   لوالدينا جازةإ

 

 الوالدين. بإجازة في قانون العمل يتعلق  نص ال يوجد 

 

 والحياة العمل بين التوازن /   للوالدين املرن  العمل  خيار 

 

 ًصر. ل لآلباء الذين لديهم أطفال قفي قانون العمل يتعلق باملرونة في العمنص ال يوجد 
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

 12أن تكون مدة إجازة الوضع  ( على 1952لعام  103نصت االتفاقية السابقة لحماية األمومة )رقم 

اسبوعا على األقل، ستة اسابيع قبل الوالدة وستة اسابيع بعد الوالدة. أيضا يوجد اتفاقية أخرى الحقة  

  14 أن تكون إجازة الوضع ض ى( تقت2000لعام  183)رقم 
ً
  إلزامية  األقل من ضمنهم إجازة على أسبوعا

 .أسابيع ستة  ملدة الوالدة بعد

 

  .183و 103لم تصدق اإلمارات على االتفاقيتين 

 ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

ل والوالدة دون تحمل أي  حميحق للعاملة الحصول على الخدمات والرعاية الطبية الالئقة خالل فترة ال 

 تكاليف إضافية. 

ضرر   تلحق  قد  التي  الخطرة  االعمال  في  العامالت  تشغيل  الحمل  يحظر  فترات  أثناء  بأطفالهن  أو  بهن 

 والرضاعة. 

 أسبوعا.   14عن  الوضع إجازة   يجب أن ال تقل فترة

 لوضع.  ا  يجب أن تحصل العاملة على ما ال يقل عن ثلثي راتبها السابق خالل فترة إجازة

الحم فترة  خالل  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  أو  الفصل  أو  الطرد  من  العاملة  حماية  يتم  أن  ل  ينبغي 

 وإجازة الوضع. 

 يحق للعاملة العودة إلى نفس املنصب والوظيفة أو ما يساويها ويعادلها بعد العودة من إجازة الوضع.

إرضاع طفلها بعد الوالدة والعودة الى  جل يجب أن تحصل العاملة على فترات راحة مدفوعة األجر من أ

 العمل. 

 

 

 والعمل الوضع أجازة  06/13
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    والعمل  الوضع اجازة قوانين

 (1980لسنة  8اإلماراتي )رقم  العمل  قانون  •

 2019لعام  2مركز دبي املالي العاملي رقم ون قان •

 

 جانية املطبية  الرعاية ال

 

 .في قانون العمل يتعلق بالرعاية الطبية للعامالت الحوامل نص ال يوجد 

 

 مركز دبي املالي العاملي 

 

  يحق للعاملة الحامل التي  ذلك،غير ملزم بتوفير الرعاية الطبية للعامالت الحوامل. ومع صاحب/ رب العمل 
ً
حددت موعدا

 .أن تأخذ إجازة خالل ساعات العمل للحفاظ على املوعد مسجل،بناًء على نصيحة ممارس طبي  الوالدة،ا قبل  لتلقي رعاية م

 

اليومي  و حصل على أجر عن فترة الغياب بسعر الساعة املناسب.  تأخذ إجازة أن  ت  تي ال  ةيحق للعامل أجر الساعة هو األجر 

 . اإلجازة وذلك عن يومبموجب عقد العمل الساري مل العادية في يوم العمل مقسوًما على عدد ساعات الع

 

 .لوالدةما قبل اتقديم شهادة طبية تؤكد الحمل وإثبات املواعيد لرعاية  ةأن يطلب من العاملصاحب/ رب العمل  جوز لي

 

 2019 لعام 2من قانون التوظيف ملركز دبي املالي العاملي رقم  56و   55و 41و 37املصدر: الفقرات 

 

 بال ضرر  عمل

 

العمل في أماكن خطرة أو ضارة أو ضارة بالصحة أو اآلداب أو  ن يحظر عليهو عام بشأن حماية وسالمة العامالت. نص يوجد 

 .تحدده وزارة العمل والشؤون االجتماعية بعد التشاور مع الجهات املختصةكما أي مكان آخر 

 

 ( 1980لعام  8راتي )رقم قانون العمل اإلما من  29املادةاملصادر: 

 

 ركز دبي املالي العاملي م

 

صاحب/ رب العمل  فمن واجب  ذلك،ال يمكن تحديد أي بند محدد بشأن حماية صحة وسالمة العامالت الحوامل. ومع 

 .التر مكان عمل صحي وآمن لجميع العماتوفي

 

 2019ام لع 2من قانون التوظيف بمركز دبي املالي العاملي رقم  40املادة املصدر: 
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   األمومة/ الوضع إجازة

 

  45مدتها  وضع / للعامالت الحصول على إجازة أمومةيحق 
ً
 .يوما

 

منح هذه   100يحق للعامالت الحصول على إجازة بدون أجر ملدة 
ُ
يوم )متتالية أو غير متتالية( بسبب والدة الطفل أو الحمل. ت

مفادها أن املرض  و السلطة الصحية املختصة  قبل منمدة تعدة الطبية من قبل سلطة طبية ماإلجازات بعد إصدار الشها

 .ناتج عن الحمل أو الوالدة

 

 ( 1980لعام  8من قانون العمل اإلماراتي )رقم  30املادة املصادر: 

 

 مركز دبي املالي العاملي 

 

سبوع املتوقع أو  األ ل وقبدة. الوال وبعد  مدتها خمسة وستون يوم عمل لتغطية فترة ما قبل وضع / يحق للعامالت إجازة أمومة

.  قل من الخدمة املستمرةعام واحد على األ للعمالت ملدةإجازة األمومة صاحب/ رب العمل    دسدي، للوالدة/ الوضع الفعلي

،صاحب/ رب العمل إخطار يجب على العاملة  و 
ً
 من التاريخ   خطيا

ً
يجوز   الوضع.لبدء إجازة ملخطط اقبل واحد وعشرين يوما

ها  أن يطلب منكما يجوز له تقديم شهادة طبية تبين تاريخ امليالد املتوقع أو الفعلي. ب ةالعاملمطالبة  لعمل  صاحب/ رب ال

 بخط إخطاره
ً
 قبل ثمانية أسابيع على األقل من األسبوع املتوقع للوالدة. هاحامليا

 

اإلجازة   الحصول على يمكن   الوضع.زة  ء إجا أثنا  (أيام العملالتي تقع في  ) أيام العطل الرسمية  بإضافة الوضع متد فترة إجازة  ت

 .وضعوية بشكل منفصل بعد إجازة الالسن

 

 يقل عمره عن ثالثة أشهرتنطبق الحقوق املذكورة أعاله أيًضا على 
ً

 .العاملة التي تتبنى طفال

 

 2019لعام  2قانون التوظيف بمركز دبي املالي العاملي رقم  من  37املادةاملصدر: 

 

   الدخل

 

اللل الحعاملة  إجازة  حامل  في  الخدمة.  وضع  ق  من  األقل  على  واحدة  أتمت سنة  إذا  األجر  األ و مدفوعة  تخفيض  إلى    جريتم 

ينص  و .  وضعالإجازة    أجر   صاحب/ رب العمل  دسديو عام واحد.  عن  صاحب/ رب العمل  مدة الخدمة مع  قلت    النصف إذا 

يوًما بسبب املرض املرتبط بالحمل    100أو متقطعة( ملدة    قانون العمل أيًضا على إجازة إضافية غير مدفوعة األجر )متتالية

 أو الوالدة. 

 

 ( 1980لعام  8من قانون العمل اإلماراتي )رقم  30املادة املصادر: 
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 مركز دبي املالي العاملي 

 

ر  األجنصف  سداديتم و .  الثين األولىبالكامل عن األيام الثالثة والث وضع الإجازة أجر  للعاملة صاحب/ رب العمل  دسدي

الحصول    التيحظر القانون على العماو . وضع٪( لبقية أيام العمل البالغ عددها اثنان وثالثون يوًما من إجازة ال50)األساس ي 

 جازة الوضع إل بدل  على 

 

 . 2019لعام  2من قانون التوظيف ملركز دبي املالي العاملي رقم  38املادةاملصدر: 

 

 الفصل  من الحماية

 

 الوضع. في قانون العمل يضمن الحماية من الفصل أثناء إجازة   ص نوال يمكن تحديد أي 

 

 مركز دبي املالي العاملي 

 

الوضع  فترة إجازة   ظفة التي أنجبت مؤخًرا أو خاللأو املو  الحامل،  ةفصل العاملصاحب/ رب العمل يحظر قانون العمل على 

فصل  صاحب/ رب العمل ال يمكن لو عامل. وظيفتها أو شروط عملها دون موافقة خطية مسبقة من ال يرغيتأو  خاصة

 .رض الذي يعزى إلى الحمل أو الوالدةاملبسبب   نت بدوام كامل بسبب غيابهالعامال 

 

 2019لعام  2( )أ( من قانون التوظيف ملركز دبي املالي العاملي رقم 1) 40املادةاملصدر: 

 

 نفس الوظيفةالرجوع للعمل في حق  

 

 الوضع.  بعد إجازة رجوع إلى نفس وظيفتها ي اليتعلق بحق املوظفة ف نص ال يوجد 

 

 مركز دبي املالي العاملي 

 

بنفس الشروط واألحكام   الوضع، للعاملة الحق في العودة إلى نفس الوظيفة أو البديل املناسب بعد االستفادة من إجازة 

 .وبنفس حقوق األقدمية بعد االستفادة من إجازة األمومة

 

 2019لعام  2ز دبي املالي العاملي رقم التوظيف بمركمن قانون  40املادة املصدر: 
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 الطبيعية  الرضاعة

 

  ملدة الطبيعية للرضاعة استراحاتاملوظفات املرضعات  منح  يجب ، الوضع إجازة على  الحصول   بعد العمل  إلى عودتهن  عند

بحيث ال تتجاوز   العادية الراحة فترات إلى  باإلضافة اليوم في مرتين هذه  الراحة فترات توفير  يتمو . الطفل والدة بعد شهًرا 18

 .املوظفات  أجور من    خصمت  وال عمل ساعات أنها  علىفترات الراحة  هذه مع  التعامل يتمو . ساعة نصف

 

 ( 1980لعام  8من قانون العمل اإلماراتي )رقم   31املادةاملصادر: 

 

 ركز دبي املالي العاملي م

 

على   2019يحتوي قانون ، بينما بشأن فترات الرضاعة الطبيعية نصأي  2005ام لم يتضمن قانون مركز دبي املالي العاملي لع

إجازة األمومة الحصول على إجازة مرضية  ويحق للعاملة بمجرد عودتها للعمل بعد . ضاعةواضح بشأن فترات الر نص 

 .يومساعات في ال  6الوالدة( إذا تجاوزت ساعات عملها مدفوعة األجر بالكامل )خالل ستة أشهر بعد 

 

 . 2019لعام  2من قانون التوظيف بمركز دبي املالي العاملي رقم  26املادةاملصدر: 
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

والصحة   بالسالمة  الخاصة  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  معظم  مع  تشمل  التعامل  كيفية  املهنية 

 املخاطر املهنية مثل مواد االسبست واملواد الكيميائية. 

    .ئمة لذلك مال ( هى االكثر 1981)لعام  155 اتفاقية رقم

 ( 1947) 81 : رقم اتفاقية تفتيش العمل

 

   .فقط 81صادقت اإلمارات على االتفاقية 

 .الدولية ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل 

 على صاحب العمل أن يتخذ االحتياطات الالزمة لتحقيق امن وسالمة العمال بكل نزاهة. 

 للعمال مجانا.  واألجهزة األخرى الالزمةت  الواقية واملعدا كما يجب توفير املالبس

أن ُيعلن  باألمن والصحة املهنية ويجب   املتعلقة يجب أن يحصل العمال على البرامج التدريبية والتثقيفية

 في مكان ظاهر عن مخارج الطوارئ.

خالل  السالمة  لضمان من  العمل  منشأة  على  التفتيش  يجرى  املهنية،   عمالي   تفتيش  نظام  والصحة 

 .وفعال مستقل  زي مرك

 

    العمل فى واالمن الصحة  07/13
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    :العمل  مكان في  والسالمة بالصحة املتعلقة  اللوائح 

 1980لسنة  8اإلماراتي )رقم  العمل  قانون  •

 2019 لعام 2رقم املالي العاملي  قانون مركز دبي  •

 

 يهتم صاحب/ رب العمل 

 

للعمال الحق في  و حماية صحة وسالمة العمال في مكان العمل وفقا ألحكام قانون العمل. صاحب/ رب العمل يجب على  

 .بيئة عمل آمنة وغير خطرة على الصحة الحصول على

 

توفير   املهنية؛من املخاطر  خالل تنفيذ تدابير الوقاية ضمان صحة وسالمة العمال من أصحاب / أرباب العمل يجب على  

  العمل؛إجراء تقييم للمخاطر في مكان صاحب/ رب العمل  وتوفير التنظيم والوسائل الالزمة. يتعين على  والتدريب؛املعلومات 

لك مخاطر الحرائق  اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجنب مخاطر اإلصابات واألمراض املهنية التي قد تحدث أثناء العمل وكذو 

  التي أقرتها ق جميع وسائل الحماية األخرى ويجب عليه تطبي  األخرى،واملخاطر األخرى الناشئة عن استخدام اآلالت واألدوات  

 وزارة العمل والشؤون االجتماعية.

 

اتخاذها لتجنب    واجبهنته والتدابير الوقائية الإبالغ املوظف باملخاطر التي تنطوي عليها م صاحب/ رب العمل  على   جبي

يكون  وأن  العربية في أماكن بارزة عرض جميع اإلجراءات الوقائية وعالمة التحذير املكتوبة باللغةكما يجب علية املخاطر. 

 .لشرب واملراحيضوبه مياه ل مكان العمل مضاًء وجيد التهوية ونظيًفا

، مرة  تعيين طبيب للفحص الكامل اوأيضً ف، موظ 100ع املعدات الالزمة لكل ولية ماأل سعافات  اإل يجب توفير صندوق 

تقديم الرعاية الطبية وفق املعايير التي يقررها وزير العمل  صاحب/ رب العمل على  ويتعينواحدة على األقل في ستة أشهر.  

 .االجتماعية بالتعاون مع وزير الصحةوالشؤون  

 

 ( 1980لعام  8من قانون العمل اإلماراتي )رقم  100-91املادة املصدر: 

 

 ركز دبي املالي العاملي م

 

ل. للعمال الحق في  حماية صحة وسالمة العمال في مكان العمل وفقا ألحكام قانون العمصاحب/ رب العمل على  يتعين 

ضمان صحة وسالمة ورفاهية  أصحاب / أرباب العمل يجب على لذا بيئة عمل آمنة وغير خطرة على الصحة. الحصول على 

وآمن وبدون مخاطر على صحة    التحرشات / توفير وصيانة مكان عمل خاٍل من املضايقاتهذا بجانب ، العامل في مكان العمل

 .املوظفين

 

بمخاطر الحرائق    التأكد من وجود أنظمة مناسبة تقلل من املخاطر على الصحة فيما يتعلقلعمل  صاحب/ رب امن واجب  

توفير املعلومات والتعليمات والتدريب  صاحب/ رب العمل  ى  يجب عل .  وتخزين ونقل املواد واملواد الخطرة  تناول واستخدام و 

إذا لزم   أو  العربية  أو  اإلنجليزية  باللغة  للموظفين  في  واإلشراف  يفهمها املوظفون لضمان صحتهم وسالمتهم  األمر لغة أخرى 
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بالتوظيف وتداملتعل  وجدت،   األخطار إن بتعيين  ال  وقتكتابًيا  إبالغ كل موظف  ه  علييجب  و   العمل. القة  الحماية  واجب  ابير 

 كاف وآمن إلى ومن مكان العمل.  مواصالتوالحفاظ على   توفيرصاحب/ رب العمل كما يجب على   اتخاذها؛

 

ناسبة  املضاءة  اإل  املباني؛درجة حرارة معقولة في أماكن العمل داخل   املناسبة؛التهوية   ضمانصاحب/ رب العمل  جب على  ي

كافية  الناسبة و املصحية الرافق امل ناسبة؛املقاعد  املعمل و المحطة   الغرفة؛عاد النظافة؛ مساحة كافية وأب  كافية؛الو 

 .كافية من مياه الشرب الصحيةالمدادات  اإل و 

 

لقيام بأنشطة تمنع أو  لبشكل مباشر أو غير مباشر  معاقبة أي موظف    عدم استبعاد أوأصحاب / أرباب العمل  يجب على  

ف  حدت املخاطر على الصحة والسالمة  للقيام  من  التحديد  املوظف على وجه  تم تعيين  العمل حيث  بسبب  أو    بذلك؛ ي مكان 

 اتخاذ خطوات معقولة لتفادي خطر جسيم ووشيك ورفض العودة إلى مكان الخطر حتى ينتهي الخطر. 

 

بعض  في لوكه وعدم مالئمة سملوظف  تقصير اصاحب/ رب العمل اال إذا أثبت  تنطبق هذه الحماية من الفصل أو العقوبة  وال

 .سيتخذ نفس اإلجراء  فطنصاحب/ رب العمل   أيالظروف وأن  

 

  تأثريناآلخرين املاألشخاص املوظف وصحة   صحته وسالمةلرعاية  العمل،أثناء  قانوني،واجب بصاحب/ رب العمل لتزم ي

 .بسلوك املوظف

 

 2019ام لع 2من قانون التوظيف ملركز دبي املالي العاملي رقم  53-43املادة املصدر: 

 

 املجانية الحماية

 

من مخاطر اإلصابات واألمراض املهنية التي قد تحدث أثناء   ينيجب على كل صاحب عمل توفير وسائل حماية مناسبة للعامل

ُيطلب من املوظفين  وكذلك العمل وكذلك مخاطر الحرائق واملخاطر األخرى الناشئة عن استخدام اآلالت واألدوات األخرى.  

 .املقدمة لهم معدات ومالبس واقية يوفرها املوظف ألغراض السالمة ويجب عليهم االلتزام بالتعليمات أيًضا استخدام 

 

 ( 1980 لعام 8من قانون العمل اإلماراتي )رقم  91املادة املصدر: 

 

 مركز دبي املالي العاملي 

 

  ذلك،لحماية الشخصية مجاًنا. ومع في توفير معدات اأصحاب / أرباب العمل في القانون حول واجب  ال يمكن تحديد أي نص 

الصحة والسالمة والرفاهية في العمل لجميع العاملين فيه.   عملًيا،بقدر اإلمكان  يضمن،أن صاحب/ رب العمل  يجب على  

إبالغ  صاحب/ رب العمل يجب على و . يجب أن يكون مكان العمل خالًيا من املضايقات وآمًنا وبدون مخاطر على املوظفكما 

 تابكل موظف ك
ً
 .التي يجب على العامل اتخاذهااألخطار املرتبطة بالتوظيف والتدابير الوقائية بوقت تعيين  يا

 

 2019 لعام 2قانون التوظيف ملركز دبي املالي العاملي رقم   (c)( 1) 44و  40املادتاناملصدر: 
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   التدريب

 

  واجب هم والتدابير الوقائية الار املتعلقة بمهنتاملوظفين باألخطبالغ أو ممثله وقت التعيين إصاحب/ رب العمل  جب على  ي

  .عرض تعليمات مكتوبة مفصلة في هذا الصدد في مكان العملصاحب/ رب العمل يجب على  ذلك،اتخاذها. عالوة على 

 ( 1980لعام 8 رقم)  اإلماراتي  العمل  قانون  من  97§: املصدر

 

 مركز دبي املالي العاملي 

 

مة في مكان العمل.  اتخاذها لضمان الصحة والسال   واجبعمال بالتدابير الوقائية الال إبالغصاحب/ رب العمل  على   تعيني

إذا لزم    أو،باللغة اإلنجليزية  ملوظفين، على اتوفير املعلومات والتوجيه والتدريب واإلشراف أصحاب / أرباب العمل ُيطلب من و 

 ل ؛ لضمان صحتهم وسالمتهم في العم املوظفون،لغة أخرى يفهمها   األمر، 

 

 2019لعام  2( )ب( من قانون التوظيف ملركز دبي املالي العاملي رقم 1) 44املادةاملصدر: 

 

 العمل  تفتيش ظامن

 

يتم تفتيش العمل من قبل املفتشين املتخصصين امللحقين بوزارة العمل والشؤون االجتماعية. يراقب مفتشو العمل التنفيذ  

ويقدمون تقارير إلى   الفني،والعاملين باملعلومات والتوجيه  أرباب العمل  أصحاب / ويزود  العمل، السليم ألحكام قانون  

 .تي تنتهك أحكام قانون العملالسلطات املختصة ويبلغون عن الحاالت ال

 

أو   مسبق  بإشعار  العمل  ساعات  بزياراتهم خالل  العمل  مفتشو  تحقيق    بدونه؛يقوم  أو  اختبار  أي  مقابلة    ضروري؛إجراء 

أخذ عينة أو عينات من    القانون؛االحتفاظ بها بموجب أحكام    واجب فحص جميع السجالت ال  العمل؛   املوظفين أو صاحب 

األنشطة   في  املتداولة  أو  املستخدمة  من    الصناعية؛املواد  موقتوافق  والتأكد  في  عرضها  املطلوب  والكتيبات  ع  اإلشعارات 

القانون. يجب على    العمل أحكام  العمل  مع  اآل صاحب/ رب  باملعلومات واملواد  مهمة  خرين تسهيل  واملمثلين  املفتش وتزويده 

 . الالزمة

 

يوجه   لألحكام والنصوص،لضمان االمتثال و لرئيس ي عن اإلشراف على التنفيذ السليم ألحكام القانون. تش هو املسؤول ااملف

تقرير إلى وزارة العمل التخاذ  إلى إجراء التعديالت الالزمة واتخاذ التدابير الالزمة وتقديم صاحب/ رب العمل مفتش العمل 

 .اإلجراءات الالزمة

 

كبير   في  يصدر  الوزارة  دور  عن  سنوي  تقرير  بإعداد  العمل  وزارة  وتقوم  التفتيش  عمليات  عن   
ً
شهريا  

ً
تقريرا العمل  مفتش ي 

 .لواليةا عمليات التفتيش التي تتم في
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االتحادي  20و    19املادتين  أشارت   القانون  )  من  لسنة  10رقم.  ع  2017(  وكالء  يتولى  الوزير  ن  أ  املنازل،  مالبشأن  تعيين 

بإذن من املالك في حالة   لالعماأن يتم تكسين  مسؤولين عن تطبيق أحكام القانون املحلي عن طريق التفتيش في مكان العمل و 

 . دليل على مخالفة أحكام هذا القانون. 2 العامل،أو صاحب/ رب العمل  من قبل املقدمة  . الشكوى 1سببين: 

 

 (1980لعام  8اإلماراتي )رقم من قانون العمل  180-166املصدر: §

 

 ركز دبي املالي العاملي م

 

ال يحتوي قانون التوظيف في مركز دبي املالي العاملي على أي أحكام محددة لتفتيش العمل للتحقق من متطلبات الصحة  

 .تطبيق قانون التوظيفاملسؤولية العامة إلدارة  (DIFCA) تتولى سلطة مركز دبي املالي العامليو والسالمة الخاصة به. 

 

لتأكيد االلتزام بأحكام  أصحاب / أرباب العمل يجوز ملجلس إدارة مركز دبي املالي العاملي تعيين مفتشين للتحقيق في شؤون 

 .القانون وتقديم تقارير مكتوبة بشأنه

 

 2019لعام  2الة رقم من قانون مركز دبي املالي العاملي للعم 70-69املادتان املصدر: 
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

( بشأن الضمان االجتماعي، إعانات 1969) 130( و 1964) 121اتفاقيات  ،(1952) 102اتفاقية رقم 

  .إصابات العمل والرعاية الطبية وإعانات املرض

 

  .130و 121و 102لم تصدق اإلمارات العربية املتحدة على االتفاقيات 

 .موجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية ب ملخص األحكام

حقوق   حماية  يتم  أن  قانون يجب  الى  طبقا  باملرض.  اإلصابة  عند  أجره  على  الحصول  وضمان  العامل 

إعانة دفع  عدم  يمكن  اليمني  أن    من  األولى  الثالثة  األيام  خالل  املرض  العمل  يجب  كما  العامل  غياب 

%  45ولى من مرضه. ويجب أن ال يقل هذا االجر عن  اال يحصل العامل على أجره ملدة خالل الستة اشهر  

% من أحدث  60االدنى لألجور. )كل الدول لها حرية اختيار النظام الذي يضمن حصول العامل  من الحد 

األولى(. يستحق السنة  أو خالل  للمرض  األولى  الستة أشهر    مرضه   عند  العامل  أجر حصل عليه خالل 

 مدفوعة األجر.  مرضيه  إجازة

بدون تحمل أي تكاليف إضافية. كما  يحصل العامل على الرعاية الصحية الالزمة اثناء مرضه  ن  يجب أ

 ينبغي أن يتم توفير الحد االدنى الالزم من الرعاية الصحية للعاملين ولعائلتهم بتكلفة معقوله. 

 ال يمكن فصل العامل خالل الستة أشهر االولى من املرض. 

الة  حادث يجب أن يحصل على تعويض أكبر. وفي ح  عن  أو  منهي  رضم   عن  إذا اصيب العامل بعجز ناش ئ 

إذا   بينما  أجره  متوسط  من األقل  على%  50  على  العامل   العجز املؤقت أو العجز الكلي املستديم، يحصل 

املدفوعات   في  املتوفي  العامل   أجر   متوسط  من%  40  على  الورثة واملستحقين  يحصل  كانت اإلصابة قاتلة،

 .الدورية

 

    واملرض العمل  08/13
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   :العمل إصابات  وإعانات  املرضية باإلجازات  الخاصة  اللوائح 

 (1980لسنة  8اإلماراتي )رقم  العمل  قانون  •

 2019لعام  2قانون مركز دبي املالي العاملي رقم  •

 

 دخل  ال

 

وهي ستة أشهر على األقل من الخدمة.   االختبار،ال يحق للعمال الحصول على إجازات مرضية مدفوعة األجر حتى انتهاء فترة 

يوًما من اإلجازة املرضية )املستمرة أو املتقطعة( لكل سنة   90يحق له  االختبار، تهاء فترة  إذا أكمل العامل ثالثة أشهر بعد انو 

 .أو خدمة

 

يوًما(   45وإجازة الثالثين يوًما التالية بنصف أجر والباقي )  بالكامل،أول خمسة عشر يوًما من اإلجازة املرضية مدفوعة  وتكون 

   ذلك، بدون أجر. ومع  
ُ
ملرض ناتًجا عن سوء سلوك املوظف )استهالك الكحول أو  ت املرضية إذا كان اإعانات اإلجازا  دسدال ت

 املخدرات(. 

 

إذا  أما إنهاء العقد.  صاحب/ رب العمل يمكن ل املرضية،املوظف على استئناف عمله عند انتهاء اإلجازة وفي حالة عدم قدرة 

الحكومي أو الطبيب املعين من قبل  سؤول الطبي يوًما األولى بسبب املرض )الذي يبرره امل 45استقال املوظف في غضون 

 من ذلك 45يمكن للموظف املطالبة بالباقي من راتبه القانوني ) (،صاحب العمل
ً
 .يوًما( بدال

 

صاحب/ رب العمل  يحق ل مال املنازل، بشأن ع 2017( لسنة 10( من القانون االتحادي رقم. )14كما هو موضح في املادة )

وفًقا لألدلة الصادرة عن مسؤول الجهة الصحية املعتمد في اإلمارات العربية املتحدة.   ًما،يو دة ثالثين  مرضية مل منحهم إجازة

يوًما األخيرة كإجازة غير مدفوعة   الخمسة عشريوًما هي اإلجازة مدفوعة األجر متبوعة بـخمسة عشر يجب أن تكون أول و 

 .األجر

 

 ( 1980ام لع 8تي )رقم من قانون العمل اإلمارا 86-86املصدر: املادة 

 

 ركز دبي املالي العاملي م

 

صاحب/ رب العمل  يجب على و يحق للعمال الحصول على إجازة مرضية مدفوعة األجر ملدة ستين يوم عمل.  املرض،في حالة 

اإلجازة  النظر عما إذا كانت للعامل أجره اليومي أثناء اإلجازات املرضية. ويظل إجمالي مدة اإلجازة كما هو بغض   دسدأن ي

خالل العشرين  و يحق للعمال الحصول على أجر كامل خالل األيام العشرة األولى من اإلجازة املرضية.  و أو مستمرة.   مجزئة

تمنح اإلجازة املرضية على أساس غير  و نصف األجر اليومي.  سدادب/ رب العمل صاحيجب على  املرضية، يوًما التالية لإلجازة 

 .ا سنوًيايوًم  30مدفوع بمجرد تجاوزها 
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مرض العامل  ب األسبوع،واحدة على األقل في   مرة العمل،إخطار صاحب  من ينوب عنة يجب على العامل أو  الغياب،أثناء 

  ذلك،إذا فشل العامل في تلبية و أيضا شهادة طبية تؤكد املرض.  صاحب/ رب العمل على أداء واجباته. قد يطلب وعدم قدرته 

 .العامل املرض ي حجب راتب صاحب/ رب العمل يمكن ل

 

اإلجازة   للحصول على  الخدمة  ملتطلبات  أدنى  يوجد حد  بعقد محدد    املرضية، ال  املوظفين  تنطبق على  ال  األحكام  لكن هذه 

 دة ومدته شهر واحد أو أقل. امل

 

 2019لعام  2قانون مركز دبي املالي العاملي للعمالة رقم  من  35و 34املادتاناملصدر: 

 

 طبية لا رعايةال

 

مواطنو اإلمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي األخرى رعاية صحية كاملة للمرض ى الداخليين والخارجيين في   يتلقى

 .والعيادات الحكوميةاملستشفيات 

 

 مركز دبي املالي العاملي 

 

 .الحصول على تأمين صحي خاص للعاملين والحفاظ عليهصاحب/ رب العمل    يجب على

 

 2019لعام  2ون العمل ملركز دبي املالي العاملي رقم من قان 56املادةاملصدر: 

 

 العمل  أمن

 

   ملاعالتوظيف    يعد
ً
)   مضمونا األجر  األجر وغير مدفوعة  املرضية مدفوعة  اإلجازة  فترة  بالنسبة إلجازة    90خالل  أما  يوًما(. 

صاحب/ رب العمل  ال يجوز لو .  فإن توظيف العامل يكون مضموًنا خالل األشهر االثني عشر األولى من العجز  العمل،إصابة  

العمل    وأثناءإصابة العمل  الناتجة عن  رة عدم القدرة على العمل  ء فتصابة )إال بموافقة العامل( أثنااإل إنهاء املوظف في إجازة  

واستجابة لطلب إعادة    العمل،العجز عن  حالة  في  وبسبب أي من األمراض املهنية املحددة في قانون الضمان االجتماعي.    أو

وظيفة أخرى مناسبة إذا تسببت  إعادة العامل في العمل السابق أو في  صاحب/ رب العمل يجوز ل  املوظف،العمل الذي قدمه 

 اإلصابة أو املرض في عدم القدرة على العمل السابق 

 

 2019لعام  2من قانون التوظيف بمركز دبي املالي العاملي رقم  36املادة املصدر:   

 

 العمل صاباتإ/   اإلعاقة  استحقاقات

 

والسفر من وإلى العمل إذا تم تنظيم النقل من قبل   العمل،تشمل اإلصابات املهنية الحوادث الناشئة عن العمل وأثناء  

 .وفي رحالت العملصاحب/ رب العمل 
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ية أو  نفقات عالج املوظف في املستشفيات الحكومصاحب/ رب العمل   دسدي املهنية،في حالة الحوادث في العمل أو األمراض  

الخاصة بما في ذلك نفقات النقل حتى الشفاء أو إعالن اإلعاقة. إذا كان العجز قصير املدى عن العمل )إعاقة مؤقتة( ناتًجا  

تة األولى  خالل األشهر السصاحب/ رب العمل إعانة مرضية تساوي األجر الكامل من قبل  سداديتم  منهي، عن حادث أو مرض  

(. أو حتى نهاية العالج )أيهما ي
ً
٪ من األجر األساس ي حتى الشفاء   50إعانة املرض إلى تخفض   خرى، أما في الستة أشهر األ أتي أوال

 .
ً
 أو إعالن اإلعاقة أو الوفاة أيهما يحدث أوال

 

لل  الوفاة،ي حالة  ف يعادل    ورثة يحق  تعويض  إماراتي.    75000الحصول على  أساس  و درهم  التعويض على  مبلغ  احتساب  يتم 

  ةمل / األراملًيا على املتوفى بما في ذلك األر هم األشخاص الذين يعتمدون كلوالورثة  ليه املوظف قبل وفاته.  آخر راتب حصل ع

 واألطفال واآلباء واألشقاء 

 

 ضتعوي سداديتم  الدائم،في حالة العجز الجزئي  أما عويض في حالة العجز الدائم املبلغ املستحق في حالة الوفاة. يعادل الت

 .إلعاقة املقدرةوفًقا لدرجة ا

 

أصبح املواطنون اإلماراتيون   (،1999لعام  7تطبيق القانون االتحادي للمعاشات والضمان االجتماعي )رقم من خالل 

للعمال برفع دعاوى   برنامجمشمولون اآلن بنظام تأمين اجتماعي منفصل ينص على اإلصابات واألمراض املهنية. يسمح ال

 .أو طرف ثالثصاحب/ رب العمل  همال من قبل قعة اإل وا إثبات األضرار عند مدنية عن 

 

 ( 1980لعام   8اإلماراتي )رقم من قانون العمل   151-148املادة املصدر: 

 

 مركز دبي املالي العاملي 

 

( العجز  3( العجز الجزئي الدائم )2( العجز الكلي الدائم )1األربعة التالية: )  األوضاعيمكن أن تؤدي إصابات العمل إلى 

 .( اإلصابة املميتة التي تؤدي إلى وفاة العامل4ت و )املؤق

 

التعويض ويقدر  أو أثناء عملهم. اتج عن عملهم  لعمال الذين يصابون في حادث نتعويضات لصاحب/ رب العمل  دسدي

ويتم حسابه على أساس آخر أجر شهري حصل عليه   شهًرا، أربعة وعشرين  بأجرواإلعاقات ني عن أخطر اإلصابات القانو 

التعويض بنسبة مئوية من الحد األقص ى لإلصابات واإلعاقات األقل خطورة بما يتماش ى مع  ويحدد لعامل قبل اإلصابة. ا

 .التعريفة القانونية

 

شهًرا    24العاملين املعينين بما يعادل أجر  ألفراد التي يعولها  تعويًضا إلى احب/ رب العمل  صا  سدد ي  القاتلة،في حالة اإلصابة  

 قبل الوفاة. على أساس آخر أجر شهري حصل عليه العامل  ذلك تم حسابياألقل و على 

 

صاحب/ رب  يجب على  و  منهي، إصابة أو مرض  املصاب نتيجة  النفقات الطبية للموظف   سدادبصاحب/ رب العمل لزم ي

 .غطي إلى حد كبير تكاليف مثل هذا العالجتيمكن أن والتي  لعماله،توفير تأمين صحي خاص العمل 
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ستطاع املوظف املصاب أو املريض إثبات أن اإلصابة أو املرض حدث بسبب اإلهمال أو خرق للتشريع ذي الصلة من  إذا او 

 .للحصول على تعويضاتصاحب/ رب العمل يجوز للعامل رفع دعوى ضد  العمل،جانب صاحب  

 

 2019 لعام 2من قانون التوظيف ملركز دبي املالي العاملي رقم  55املادة ملصدر: 
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 منظمة العمل الدولية اتاتفاقي

 

رقم(:  الدنيا  املعايير)  االجتماعي  الضمان على  (.  1952)لسنة    102  اتفاقية  الحصول  ولضمان 

  الالحقة االتفاقيات في االستحقاقات املختلفة، بطريقة ما، تم وضع معايير افضل

 (،1964)لسنة  121 اتفاقية رقم :العمل إصابات إعانات

 (1967) لعام 128ورثة: اتفاقية رقم الو  والشيخوخة  العجز  إعانات

 ( 1969 )لسنة 130املرض: اتفاقية رقم  وإعانات الطبية الرعاية

 ( 1988  )لسنة 168البطالة: اتفاقية رقم  من  والحماية  بالعمالة النهوض

 

 .168و 130و 128و 121و 102لم تصّدق اإلمارات على االتفاقيات 

 .مة العمل الدوليةنظ بموجب اتفاقيات م  الواردة  ملخص األحكام

سنة. وإذا تم ذلك،    65في الظروف الطبيعية، يجب اال يتم تحديد سن التقاعد عن العمل بما يزيد على  

على   السن  كبار  "قدرة  االعتبار  في  يؤخذ  أن  واالقتصادية يجب  الديموغرافية  و"املعايير  العمل" 

  الحد   من  مئوية  كنسبة  املعاش  د قيمةديتح  ويمكن واالجتماعية التي يمكن أن التدليل عليهم احصائيا".

 . املكتسب األجر  من  مئوية نسبة أو لألجور  األدنى

تعادل نسبة من الحد    إعانة  الشخص املعيل، تحصل أسرته متمثلة في الزوجة واالبناء على  وفاة  حالة  في

عن   اإلعانة  قيمة  تقل  ال  بحيث  املكتسب  الشهري  االجر  من  نسبة  أو  لألجور  من  40االدنى  جر  اال % 

 املرجعي.

نسبة   اساس  على  احتسابه  يتم  وأن  محدده  زمنية  لفترة  يكون  أن  البطالة  تأمين  على  للحصول  يشترط 

 الشهري املكتسب.   محدده من الحد االدنى لألجور أو الحد االدنى لألجر

إعانة العجز عندما يصاب املؤمن عليه بعجز دائم غير منهي يحول     يتم دفع 
ً
  ن بي  مستديمة  وبصفة  كليا

بمرض،    منه  يتكسب  عمل  أو  مهنة  أي  مزاولة  وبين  عليه   املؤمن اإلصابة  الى  ويؤدي  التقاعد  سن  قبل 

 % من االجر املرجعي.40إصابة أو إعاقة. ال تقل إعانة العجز عن 

 

 العمل فى املساواة  09/13
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  :الوظيفي باألمن املتعلقةاللوائح  

 ( 1999لسنة   7القانون االتحادي للمعاشات والضمان االجتماعي )رقم  •

 2019لعام  2قانون مركز دبي املالي العاملي رقم  •

 

 حقوق التقاعد 

 

  سنة  15اشتراك ال تقل عن  فترةسداد  يلزماملواطنين و  لغيرعام  65وسنة.  60عد هو الحد األدنى القانوني لسن التقاويعتبر 

 للحصول على معاش الشيخوخة. 

 

وفق   بأول، أوال  السدادعلى أساس  أصحاب / أرباب العمل الجتماعي من مساهمات العاملين و يتم تمويل نظام الضمان ا

اقتطاع مساهمات من العمال وإيداع مساهمات مجمعة للهيئة  العمل  أصحاب / أربابيتعين على  و كشوف املرتبات الشهرية. 

٪ م بينما تبلغ  12.5صاحب/ رب العمل تبلغ مساهمة  الخاص، في القطاع  والعامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية. 

الراتب األساس ي   ٪ من 2ضافة إلى البدالت. كما تساهم الحكومة بنسبة ٪ من الراتب الشهري األساس ي باإل 5مساهمة املوظف 

 للموظف باإلضافة إلى البدالت في النظام.

 

نسبة استحقاق التقاعد على سنوات  وتعتمد للرجال.  55أو للسيدات   50سن يمح في  املبكر،ناك أيًضا خيار للمعاش ه

هذه النسبة   سنة من االشتراكات وتزداد 15٪ من الراتب الداخل في حساب املعاش التقاعدي على 60سداداالشتراك. يتم  

سنة من   35٪ )أكثر من 100٪ لكل سنة إضافية. في حالة تجاوز الراتب الداخل في حساب املعاش التقاعدي 2بمعدل 

ملرة واحدة يساوي الراتب األساس ي لثالثة أشهر عن كل سنة   ()معاشوع وظف الحصول على مبلغ مقطيحق للم (، االشتراك

 .إضافية من الخدمة

 

 :يتم منح مكافأة على أساس الراتب األخير على النحو التالي املؤهلة،الشروط  إذا لم يتم استيفاء  

 األولى؛شهر ونصف لكل سنة من السنوات الخمس   راتب أوال: 

 التالية؛ ثانيا. راتب شهرين لكل من السنوات الخمس  

 سنوات  10ثالثا. راتب ثالثة أشهر لكل سنة فوق 

 

أساس الراتب األساس ي باإلضافة إلى البدالت الشهرية.   خل في حساب التقاعد( على)الدايتم احتساب الراتب القابل للتقاعد 

ة  خمسعن  قل إذا  الكاملة  الفترة  أو املاضية  الخمس  السنوات  في االشتراك راتب يتم احتساب الراتب األساس ي وفًقا ملتوسط و 

 .درهم 10،000بمبلغ  التقاعدي للمعاش األدنى  دالح أعوام ويقدر 

 

 ( 1999لعام  7القانون االتحادي للمعاشات والتأمينات االجتماعية )رقم  من 20و 16و 1ت الفقرا املصادر:
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 مركز دبي املالي العاملي 

 

  ملوظفيه،خطة معاشات تقاعدية ل صاحب/ رب العمل وعند وضع 
ً
خيار االختيار بين   للموظفين،ُيطلب منه أن يقدم خطيا

 .تلقي مكافأة نهاية الخدمة املشاركة في نظام املعاشات التقاعدية أو

 

صاحب/ رب العمل  يسجله   الخليجي،عندما يكون املوظف من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة أو دول مجلس التعاون  

كافأة نهاية الخدمة عند  ستحق ملغير مألنه  بها،املعمول  عات االتحاديةفي نظام معاشات تقاعد العامل اإلماراتي وفًقا للتشري

 .اء العملإنه

 

 2019لعام  2من قانون التوظيف ملركز دبي املالي العاملي رقم   66و 65املادة املصدر: 

 

 ورثة ال  /املعالين  استحقاق

 

واآلباء واأليتام واألشقاء(. في حالة وفاة املوظف  )األرملة أو األرمل عالين والورثة ضمان االجتماعي على إعانة املينص قانون ال

 .اش بافتراض أن مدة اشتراكه تزيد عن خمس وثالثين سنةيتم تعديل املع

 

،  لكل من الوالديندرهم إماراتي  600تبلغ اإلعانة و درهم.  800األرملة أو الزوج املستفيد هو  إلعانة /الحد األدنى الستحقاق

  األدنى،ن الحد  عستفيدين حصة امل قلت إذا و درهم لجميع املستفيدين اآلخرين )األطفال واألشقاء(.  400بينما تبلغ اإلعانة 

 .لراتب املذكور حصة اتجاوز ال تبشرط أال  التقاعدي، يتم احتسابها على أساس الراتب  

 

 .نقل نصيبها إلى األيتام أو األرملة املوجودةيرملة وفي حالة وفاة األ الزواج.  دمعاش األرملة والبنت واألخت يتوقف عن

 

 من األ امل نقلي املتوفى،على املوظف  ه معاشإذا كان األب على قيد الحياة ويعتمد و 
ً
. يتوقف راتب االبن  بناءعاش إلى األب بدال

 .القانون )االبناء( عند بلوغه واحد وعشرون سنة من العمر باستثناء الشروط التي ينص عليها  

 

 ( 1999لعام  7القانون االتحادي للمعاشات والتأمينات االجتماعية )رقم  34-24املادتان املصادر: 

 

 البطالة  عاناتإ

 

 .ال يوجد نص قانوني بشأن إعانات البطالة

 

 إعانات العجز  

 

 العجز. إعانات ال يوجد حكم منفصل يتعلق ب
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية
 

 املمنوعة  اسباب التمييز ( توضح االتفاقية 1958)لسنة  111 رقم  االتفاقية 

  ( بشأن املساواة في االجور لكافة العمال عند تساوي ظروف العم 1952)لسنة 110 رقم  ية االتفاق
 

 .111و 100صادقت اإلمارات على كلتا االتفاقيتين 

 .ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

في أماكن العمل  ة  يجب مراعاة مبدأ املساواة بين الجنسين في األجور عن كل االعمال ذات القيمة املتساوي

العرق، اللون،    بسبب  املساواة في األجور بصرف النظر عن حالتهم االجتماعية. كما يحظر التمييز وعدم  

يتم تحديد نظام واضح وشفاف    الجـنس،  امليالد. يجب أن  الجنسية/ موطن  أو  السياسية  اآلراء  الدين، 

 هذا الشأن. ي يكفل تحقيق املساواة في األجور ويمنع جميع اشكال التمييز ف

مييز القائم على النوع االجتماعي بالرغم  باإلضافة الى ذلك يعتبر الترهيب والتحرش الجنس ي أحد انواع الت 

 من عدم ذكر ذلك صراحة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية. 

ال يستطيع صاحب العمل التمييز ضد احد العمال في أي جانب من الجوانب املتعلقة بالعمل )التعيين،  

النال األنشطة  في  املشاركة  أو  النقابية  العضوية  بسبب  النقل(  التدريب،  تقديم  ترقي،  بسبب  أو  قابية 

االجتماعية،   الحالة  الجنس،  اللون،  العرق،  مثل  أخرى  أسباب  ألي  أو  العمل  صاحب  ضد  شكوى 

عي، الغياب  مااملسئوليات العائلية، الحمل، الدين، اآلراء واملعتقدات السياسية، الجنسية، األصل االجت 

اإلع  العمالية،  النقابات  احدى  عضوية  السن،  املرض،  بسبب  أو  املؤقت  اإليدز  بمرض  اإلصابة  اقة/ 

رقم   الدولية  العمل  منظمة  )اتفاقيات  الوضع.  إجازة  بسبب  العمل  من   159،  158،  156،  111الغياب 

 (. 183و

 النوع االجتماعي.س على اسا تمييز أو تفرقة مهنية أي الحق في العمل مكفول للجميع دون 

 

 العمل فى املساواة  10/13
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  العمل:باملساواة في اللوائح الخاصة  

 1971دستور اإلمارات العربية املتحدة   •

 (1980لسنة  8قانون العمل اإلماراتي )رقم  •

 1987قانون العقوبات  •

ال يجوز تشغيل املرأة فيه )رقم    بحيثاآلداب  املناف  أو الضار بالصحة أو    العمل الخطري بشأن تحديد  قرار وزار  •

 ( 1981لعام  6/1

 

 جر املتساوي األ 

 

 .نفس القدر من العملالقائمين بأجر الرجال يحق للعامالت الحصول على نفس  العمل،وفقا لقانون 

 

 1980لعام  8من قانون العمل اإلماراتي )رقم  32املادة املصدر: 

 

 مركز دبي املالي العاملي 

 

يحظر القانون التمييز   ذلك،مقابل العمل املتساوي القيمة. ومع   السيدات محدد بشأن األجر املتساوي للرجال و  نص ال يوجد 

 .روط وظروف العملبين الجنسين فيما يتعلق بأي ش 

 

 2019لعام  2قانون التوظيف ملركز دبي املالي العاملي رقم  من 59و( 2) 43املادة املصدر: 

 

 الجنس ي   التحرش

 

في العمل. ينص البند الوحيد املتعلق   التحرشات /في القانون بشأن التحرش الجنس ي أو أي نوع من املضايقات نص ال يوجد 

أو  صاحب/ رب العمل  فصل املوظف دون إشعار إذا ارتكب اعتداًء على ب/ رب العمل صاحبهذا القانون على أنه يمكن ل

 .املدير أو زمالئه

 

يعاقب إما بالحبس ملدة سنة واحدة أو   أفعاله،إلى املرأة من خالل أقواله أو   الشخصفي حالة إساءة  العقوبات،وفقا لقانون 

أو اإلساءة إلى شعورهم   لألشخاص،حالة املضايقة  وبة نفسها فيدرهم أو كليهما. تنطبق العق 10000بغرامة ال تزيد عن 

 املنصب.  من خالل استغالل سلطة أو التسبب في ألم جسدي لهم  باآلداب،

 

رقم    بموجب تعد  ،2019لعام    4القانون  التم  ويتضمن  العقوبات  قانون  األنثى    تصرف يل  تواضع  على  "االعتداء  الالئق  غير 

 التحرش الجنس ي محظور ويعد وسائل اإللكترونية أو أي وسيلة أخرى". بالكلمات أو األفعال أو ال
ً
اآلن بموجب القانون ويمكن    ا

د من  العديدرهم. عندما يرتكب    10000ال تقل عن    ة غرام  سدادمعاقبة الجناة بالسجن ملدة سنة واحدة على األقل و / أو  
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يتم مضاعفة الحد األدنى للحكم بالسجن )ال يمكن أن    الضحية،التحرش أو عندما يكون للجاني سلطة وظيفية على  الجناة  

 درهم.  50،000يكون أقل من عامين( وتزيد الغرامة إلى حد أدنى قدره 

 

 1987قانون العقوبات  من 359و 248·  (؛1980لعام  8من قانون العمل اإلماراتي )رقم  120املادة املصدر: 

 

 ركز دبي املالي العاملي م

 

وآمن وبدون    التحرشات /االلتزام القانوني بتوفير وصيانة مكان عمل خاٍل من املضايقاتالعمل   صاحب/ ربيقع على عاتق 

 .مخاطر على صحة املوظف. وهذا يشمل حماية املوظفين من التحرش الجنس ي

 

واإلعاقة والدين  والجنسية  والعرق  االجتماعية  والحالة  الجنس  أساس  على  التمييز  أيًضا  العمل  قانون  أو    يحظر  العقلية 

املرغوب  و الجسدية.   أو السلوك غير  للمعاملة  العمال  أيًضا إخضاع  التمييز  إلى خلق مكان عمل    فيه يهدف يشمل  أو يؤدي 

 . مخيف أو معادي أو مهين

 

 2019لعام  2من قانون التوظيف بمركز دبي املالي العاملي رقم  60املادة املصدر: 

 

 التمييز عدم

 

جميع األشخاص متساوون أمام القانون وال يوجد تمييز بين مواطني اإلمارات العربية   ،املتحدة لعربيةااإلمارات  وفًقا لدستور  

 .املتحدة على أساس العرق أو الجنسية أو العقيدة أو الوضع االجتماعي

 

العمل. ومع    قانونييوجد نص  ال   التعيين واالختيار في قانون  التمييز أثناء إجراءات  أرباب  أفإن    ،ذلكبشأن حظر  صحاب / 

يتم إعطاء األفضلية ملواطني الدول    هم،فر اتو واطني اإلمارات العربية املتحدة. في حالة عدم  إعطاء األفضلية ململزمون بالعمل  

 لتوظيف. العربية األخرى على مواطني الدول األخرى أثناء ا

 

التمييز بأنه "أي تمييز أو تقييد أو إقصاء أو  بشأن مكافحة التمييز والكراهية يعّرف    2015( لسنة  2نون االتحادي رقم )القا

امل أو  أو العقيدة  أو الجماعات على أساس الدين  أو اللون أو    بدأتفضيل بين األفراد  أو العرق  أو الطبقة  األصل  أو الطائفة 

كل  درهم    درهم، وال تتجاوز مليون وبغرامة ال تقل عن خمسمائة ألف    سنوات،يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن خمس    العرقي.

اتين  أو بإحدى ه  بأي وسيلة من وسائل التعبير أو بأي وسيلة أخرى   أو  من أشكال التمييز بأي شكل   فعلشخص يرتكب أي  

 العقوبتين. 

 

ال في    2019لعام    6رقم  قرار  يحظر  بالتساوي  يخل  أو  الفرص  تكافؤ  يضعف  أن  شأنه  من  الذي  األشخاص  بين  التمييز 

أصحاب  على  لها نفس املهام ويحظر التي  ملهنالتمتع بحقوق العمال. كما يحظر التمييز في االحصول على العمل واستمراريته و 

 بسبب حملها  وظفة التمييز ضد مأرباب العمل  /
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أقر   اإلماراتيوقد  الوزراء االتحادي  )رقم    مجلس  في يوليو  43القرار  الهمم  ةاإلعاقدعم األشخاص ذوي    2018(    (. )أصحاب 

ثير إضعاف أو إعاقة أو إلغاء  بأنه "أي تمييز أو استبعاد أو تقييد بناًء على إعاقة الشخص بهدف أو تأالقرار التمييز    رفعي

املعاملة  ال في  على  تكافؤ  يجب  اإلماراتية".  التشريعات  بموجب  املمنوحة  الحقوق  من  أي  ممارسة  أو  التمتع  رب  أو  صاحب/ 

ضمان الدخول والخروج املناسبين في مكان العمل. للموظف  و   معقول،ذلك سكن  توفير بيئة عمل معقولة للعامل وكالعمل  

 .طاملا أنه قادر على أداء عمله الوقت،الحق في الحفاظ على الوظيفة حتى إذا تفاقمت إعاقته بمرور 

 

املادة   املتحدة    25املصدر:  العربية  اإلمارات  العمل رقم    من   10و  9املادة    ؛ 1971من دستور  القانون    ؛1980لسنة    8قانون 

 بشأن مكافحة التمييز والكراهية  2015( لسنة 2االتحادي رقم )

 

 ركز دبي املالي العاملي م

 

يحظر قانون العمل ملركز دبي املالي العاملي التمييز ضد املوظف فيما يتعلق بالتوظيف أو أي مصطلح أو شرط للتوظيف على  

و الحمل أو األمومة أو الدين أو اإلعاقة العقلية أو  أو العرق أو الجنسية أو العمر أ االجتماعيةأساس الجنس أو الحالة 

 .على املوظفين وليس على املتقدمين للعمل نطبق فقطوهو األمر الذي يالجسدية. 

 

بأنه   التمييز  القانون  يُ قائم  يعّرف  حيث  أعاله  املذكورة  املحظورة  األسس  أحد  العامل  على  من    بشكلعامل   
ً
تفضيال أقل 

ف  اآلخرين؛ العامل  املمارسة التي ال  أو وضع  أو  أو تعرض    اآلخرون؛   يوجهها ي وضع غير مؤاٍت لتطبيق نفس الحكم أو املعايير 

 . حاط للكرامة أو مؤذالعامل ملعاملة أو سلوك غير مرغوب فيه يهدف أو يؤدي إلى خلق مكان عمل مخيف أو معاد أو  

 

لبي واسع النطاق وطويل األمد على قدرتهم على أداء واجباتهم  إن العمال يعانون من إعاقة عقلية أو جسدية لها تأثير سٌيقال 

ستمر  ت( شهًرا أو من املحتمل أن 12أثير طويل األمد إذا استمر ملدة ال تقل عن اثني عشر )لإلعاقة توفًقا لعقد العمل. يكون 

 .قل( شهًرا على األ 12ملدة اثني عشر )

 

تعديالت معقولة على  من إعاقة عقلية أو بدنية إذا أخفق في إجراء يعاني  ما ضد موظف   تحيزيصاحب/ رب العمل يقال إن 

جريت، كان العمل أو حكم أو معيار أو ممارسة قابلة للتطبيق من مل ماديةأي ميزة 
ُ
ن املوظف من تلبية  تمك شأنها، إذا أ

 .الوظيفة متطلباته.

والحفاظ عليه وبدون مخاطر على صحة وسالمة   توفير مكان عمل خاٍل من التمييز واإليذاءأصحاب / أرباب العمل يجب على  

 .العامل

 

 2019لعام  2قانون التوظيف ملركز دبي املالي العاملي رقم  من 59و( 2) 43املادة املصدر: 

 

 للمهنة  تكافئامل  ختيار اال 

 

ملرأة ال تنطبق على  هناك قيود معينة على عمل اإال أن ال يوجد قانون محدد بشأن املساواة في املعاملة للمرأة في العمل. 

 غير يدوي في الخدمات الطبية  ين أو يؤد فنية،وظائف إدارية أو  نلديه من  عدا) عدم السماح للسيدات مثل الرجال،
ً

عمال
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 )غيرهاو 
ً

  10( بالعمل ليال
ً
العمل في أماكن لها آثار خطرة أو ضارة أو ضارة على  كما يحظر عليهن  باًحا( ص  7حتى الساعة   مساءا

 .قهنصحتهن وأخال

 

ال  1981عام  لوزاري  القرار  اليحظر   أكثر من  سيدات  تشغيل  العمل    مهنة،   20في  يلي:  ما  املناج 1في أعمال  بعضها يشمل    م ( 

اللحا 3  ،ناألفرا (  2  واملحاجر، مخاز 5  املدابغ،  (4  ،م(  تصني6  األسمدة،  ن (  التحمي7  املطاط،  ع(  تفري8  ،ل(    (9  البضائع،  غ( 

 . اتالحان

 

ن والعامالت ها تشغيل العامليلوزارة املوارد البشرية والتوطين بتنظيم الظروف التي ال يجوز في  2019لعام    6رقم    قرار اليتيح  

 
ً
أو شاقة أو ضارة بالصحة    وظائف خطرةوتوظيف العامالت في  للسيدات    القيود السابقة على العمل   تم إلغاء  ذلك،. ومع  معا

 . أو األخالق

 

قرار وزاري بشأن تحديد العمل الخطير أو اململ أو الضار    (؛1980لعام    8ماراتي )رقم  قانون العمل اإل   من  28و  27صادر:  امل

 ( 1981لعام  6/1بالصحة أو اآلداب والذي ال يجوز تشغيل املرأة فيه )رقم 
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

 ( 1937) 138الحد األدنى للسن: اتفاقية رقم  

 ( 1999) 182األطفال: اتفاقية رقم  عمالة  أشكال  أسوا 

 

 .182و 138صّدقت اإلمارات على االتفاقيتين  

 .ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

القيام باألعمال الضارة التي يمكن أن تؤثر سلبا على صحتهم  ار الحدث على  جبفي اماكن العمل ال يمكن إ

 وقد تعوق نموهم العقلي والبدني.

  أعمارهم   تتراوح  الذين   األشخاص   تشغيل  أو  ويجوز استخدام.  املختلفة  باملدارس  الحدث  يلتحق   أن   يجب

 ي املدرسة. ف بسيطة شريطة أال يعطل ذلك مواظبتهم أعمال عاما في 14الى  12 بين  ما

عاما    14عاما ولكن قد تقرر بعض الدول النامية تخفيضه الى    15حد االدنى لسن االلتحاق بالعمل هو  ال

االستثنائية. وال الحاالت    من  نوع  أي   في  للقبول   سنة  18  عن  للسن  األدنى  الحد  يقل  أن  يجوز   في بعض 

  بسبب   الحدث الى املخاطر  خالق أ  أو  سالمة  أو  صحة   يعرض  أن  يحتمل   التي  العمل   أو  االستخدام  أنواع 

عاما في بعض الظروف    16كما يمكن أيضا تخفيض هذا السن الى    .فيها  يؤدى  التي  الظروف   أو  طبيعته

 املحددة.

أي   تشغيل   ينبغي  وال في    هذا  ويعتبر  .أخالقهم  أو  سالمتهم   أو   بصحتهم   يضر  أن   شأنه  من  عمل   االطفال 

أن يقل الحديجوال   األطفال.  عمالة  أشكال  أسوأ  من  العمل الخطرة   لسن  األدنى  وز  باألعمال    االلتحاق 

 .سنة 18 عن

 

 االطفال عمالة  11/13
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            االطفال عمالة  قوانين

 (1980لسنة  8إلماراتي )رقم قانون العمل ا •

لعام  5/1)رقم  يتم حظرهارة بصحة القاصرين وبالتالي األعمال الخطرة أو الشاقة أو الضاالقرار الوزاري يحدد   •

1981 ) 

 2019لعام  2قانون مركز دبي املالي العاملي رقم  •

 

 العمل  لسن األدنى الحد

 

  عاًما  12 سن  من األطفال تدريب يمكن استثنائية،  حاالت فيو. سينالجن  لكال سنة 15 هو  الدائم العمل  لسن  األدنى  الحد

 .العمل صاحب   قبل من كمتدرب

 

  ميالد شهادة من ونسخة  الحدث، وص ي  أو  األمر ولي من  موقعة خطية  موافقة على الحصول صاحب/ رب العمل    على يجب

  بسجل االحتفاظأصحاب / أرباب العمل  ى عل يجب. املحدد  للعمل الطبية  اللياقة وشهادة( مقبول  رسمي   بديل أو) الفرد

  واملسمى العمل،  وتاريخ اإلقامة،   ومكان عليه، الوص ي  أو  األمر لولي الكامل  واالسم  الحدث،  باسم العمل  مكان  في منفصل

 . الوظيفي

 

  لبشك  الحدث  يعمل أال شريطة ساعة ملدة استراحة مع اليوم في ساعات  ست لألحداث العمل ساعات  تتجاوز  أن يجوز  ال

 .اليوم  في ساعات سبع  من ألكثر العمل  مكان  في يبقى وأال ساعات أربع  من  ألكثر مستمر

 

يجعل التعليم إلزامًيا وحًقا أساسًيا لكل مواطن في اإلمارات   2012وافق مجلس الوزراء اإلماراتي على قانون جديد في عام 

أو بلوغ   12مواطن )ست سنوات( حتى االنتهاء من الصف   لكلالحكومة توفير التعليم املجاني ويتعين على العربية املتحدة. 

،أيهما يحدث   ،18سن 
ً
 .من خالل املدارس العامة واملؤسسات التعليمية أوال

 

  لعام  11القانون االتحادي بشأن التعليم اإللزامي )رقم    (؛1980لعام    8من قانون العمل اإلماراتي )رقم    25-20املصادر: املادة  

1972 ) 

 

 الي العاملي ركز دبي املم

 

 عام،  16الحد األدنى لسن العمل في مركز دبي املالي العاملي هو 

 

 2019لعام   2قانون التوظيف ملركز دبي املالي العاملي رقم  13املادة املصدر: 
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 الخطر  العمل  لسن األدنى الحد

 

يحظر على األحداث  و عاًما.  18هو بول عموًما قواملولكن السن القانوني الكامل   "،ال يحدد قانون العمل بوضوح "األحداث

 .ضارة بالصحة حسبما يقرر وزير العمل بعد التشاور مع الجهات املختصةالرهقة أو  املخطرة أو ال العمل في أماكن العمل 

 

الليل )أي ظرف من الظروف    تحت  ال ُيسمح لألحداث     8العمل بعد الوقت املحدد )الوقت اإلضافي( وفي 
ً
  ص  6إلى  مساءا

ً
باحا

 ُيمنع األحداث أيًضا من العمل في عطالت نهاية األسبوع والعطالت.و 

 

( رقم  الوزاري  القرار  ذلك   (5/1نص  يشمل  عشرة.  السابعة  سن  تحت  القاصرين  تشغيل  فيها  يحظر  التي  الصناعات  على 

مصانع    (6  األسمدة،  عمصان  (5  بز،املخاأمام األفران في    (4النفط  مصانع تكرير    (3  ،ن( األفرا2  واملحاجر،  م ( املناج1:  أعمال

 .اتالحان( العمل في 10العمل في مصانع النسيج و (9 ،املطاط  عتصني (8 املدابغ،  (7 الزجاج،

 

رقم    26-  23املصادر:   العمل  قانون  الضارة بصحة  1980لسنة    8من  أو  الشاقة  أو  الخطرة  األعمال  الوزاري  القرار  يحدد   .

 (1981لعام  5/1قم القاصرين وبالتالي فهي محظورة )ر 
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 منظمة العمل الدوليةاتفاقيات 

 

 ( 1957) 105الجبري اتفاقية رقم  العمل إلغاء ,(1930) 29العمل الجبري: اتفاقية رقم 

اب  عق  بأي  التهديد   تحت   شخص  أي  على  عنوة   تفرض   التي   أو الخدمات  األعمال  جميع   القسري هو   العمل

العنف بل وفي بعض االحيان  مثل: عدم الحصول على االجر، الفصل التعسفي من العمل، التحرش أو  

 العقاب البدني. ويعد العمل القسري احد اشكال التعدي على حقوق االنسان. 

 

 .105و 29صادقت اإلمارات على كل من االتفاقيتين 

 .ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

  تحت   قدمه بشكل غير طوعيوهو أي عمل إجباري انتزع من شخص  )  الجبري   أو  القسري   العمل  رحظي

 وطأة التهديد باستعمال القوة( فيما عدا بعض الحاالت االستثنائية.  

  يبحث  العامل  كان  وإذا.  اماكن أخرى   في  العمل   عن   بالبحث   للعمال   السماح   اصحاب االعمال  على   يجب

اشكال  يعتبر عكس ذلك احد  . )تهديدهم بالفصل  أو   أجورهم   ينبغي فقدان   فال  آخر،   مكان  في  عمل  عن

 .(القسري طبقا الى القانون الدولي العمل

 ذلك في بما عمله ساعات مجموع يتعرض العامل الى احد اشكال ظروف العمل غير اإلنسانية إذا تجاوزت

 األسبوع.  في ساعة 56 اإلضافية العمل  ساعات

 

 القسرية  العمالة  12/13
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   :الجبري  العمل بشأن لوائح 

 1971دستور اإلمارات العربية املتحدة   •

 (1980لسنة  8قانون العمل اإلماراتي )رقم  •

 2019لعام  2قانون مركز دبي املالي العاملي رقم  •

 

 واإلجباري  القسري  لالعم  حظر 
 

 لدستور اإلمارات العربية 
ً
ال يجوز إخضاع أي شخص للعمل القسري إال في الحاالت التي ينص عليها القانون    املتحدة،وفقا

 .وشريطة تعويضه عن هذا العمل. ال يجوز استعباد الشخص

 

 1971من دستور اإلمارات العربية املتحدة  34املادة املصدر: 

 

 االستقالة    في والحق ئفالوظا تغيير  حرية
 

وفي حالة إنهاء  . من ترك العمل  قبل شهر واحدصاحب/ رب العمل ر لشعااإل  تقديمإنهاء عقد العمل بعد   موظفليحق ل

 .تعويض إنهاء الخدمة املبكر لصاحب العمل سدادفإنه مسؤول عن   العقد، املوظف عمله قبل انتهاء 

 

ال  صاحب/ رب العمل  أو من يمثله على العامل أو  صاحب/ رب العمل  اعتدى يجوز للعامل ترك العمل دون سابق إنذار إذا  

 .يفي بااللتزامات املنصوص عليها في العقد أو في قانون العمل

 

 ( 1980لعام  8قانون العمل اإلماراتي )رقم   من 121و 117املادتان املصادر: 

 

 مركز دبي املالي العاملي 

 

أو العامل إنهاء  صاحب/ رب العمل فترة اإلشعار املطلوبة. يجوز لتقديم شريطة  وقت،يمكن إنهاء العمل ألي سبب وفي أي 

أو املوظف املعقول قد أنهى  صاحب/ رب العمل  يستدعي فيها سلوك طرف واحد إنهاء الخدمة وحيث يكون  عقد العمل لسبب 

 .العمل

 

تماًما. في حالة عدم  االستغناء عنها أو فترة اإلشعار في عقد العمل   طول   والعامل االتفاق علىصاحب/ رب العمل يمكن ل

  ةوتقد رمديتم تطبيق الحد األدنى القانوني لفترة اإلشعار.   األقل،تبادل وحيث تم توظيف العامل ملدة شهر على  امل االتفاق 

قل من خمس  وثالثين يوًما ألكثر من ثالثة أشهر إلى أ ،في العملإلى ثالثة أشهر  شهر يقض ي الذي للعامل   اإلشعار بسبعة أيام

 من فترة اإلشعار من   السداد. يمكن للطرفين االتفاق بشكل متبادل على  ثريوًما ملدة خمس سنوات أو أك  90و ،سنوات
ً
بدال

 .الطرف اآلخر

 

 2019لعام  2من قانون التوظيف ملركز دبي املالي العاملي رقم  63و  62املادتان املصدر: 
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 الالإنسانية العمل  ظروف

 

ت العمل إلى ما بعد ساعات العمل العادية التي تبلغ ثماني ساعات في اليوم وثماني وأربعين ساعة في األسبوع.  يمكن تمديد وق

اإلضافية  يها الساعات  األقص ى لساعات العمل بما ف  دويقدر الح، وز العمل اإلضافي اليومي ساعتينال يتجاأ  يجب ذلك،ومع 

يرجى الرجوع إلى   هذا،ساعة عمل إضافي(. ملزيد من املعلومات حول  12ساعة +  48ة )ساع 60هو أيام عمل باألسبوع 6في 

 .قسم التعويض

 

 1980لعام  8من قانون العمل اإلماراتي )رقم  69و  65املصادر: 
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 الدوليةل اتفاقيات منظمة العم

 

 ( 1948) 87التنظيم: اتفاقية   حق وحماية  النقابية   الحرية

 (1949) 98الجماعية: اتفاقية  واملفاوضة  التنظيم حق

 

 .98و 87لم تصادق اإلمارات على االتفاقيتين  

 .ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

وهو جزء   النقابات العمالية  إلى  االنضمام  في  ق لحا   هي   تكوينها  أو  الجمعيات  إلى  االنضمام   حرية   في  الحق 

العمال بسبب ممارستهم للنشاط النقابي  من الحقوق األساسية لإلنسان. وال يجوز فرض عقوبات على  

خارج أوقات العمل الرسمية. ويجب أن تكون قائمة االستثناءات قصيرة بالنسبة الى قطاعات األنشطة  

 االقتصادية والعمال في منظمة ما.

وبموجب  .  عائق  دون   واحكام العمل  أصحاب العمل بشأن شروط  مع  التفاوض  للمنظمات النقابية   حقوي

النقابية الحق في حرية الدولي للمنظمات  العمل    ملحاولة   العمل   مع اصحاب  التفاوض  اتفاقيات منظمة 

  من   ةدماملق   الشكاوى   ملعالجة   خاص  إجراء  لديها   الدولية  العمل  منظمة)   جماعية.  اتفاقيات  إبرام

 (.املبدأ   هذا انتهاك بشأن  النقابات

صالحهم االجتماعية واالقتصادية وهو امر عرض ي  ويحق للعمال ممارسة االضراب من اجل الدفاع عن م

 .87رقم  الدولية العمل منظمة اتفاقية  ونتيجة طبيعية للحق في التنظيم املنصوص عليه في

 

 العمالية النقابات حقوق   13/13
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   العمالية النقابات قوانين

 (1980لسنة  8انون العمل اإلماراتي )رقم ق •

 1987قانون العقوبات  •

 2019لعام  2قانون مركز دبي املالي العاملي رقم  •

 

 االتحاد وتشكيل  االنضمام حرية

 

التشريعات ذات الصلة ال تحتوي  بيد أن الجماعية ومجالس العمل ( )الروابطالنقابات والجمعيات يحظر القانون صراحة  ال 

 .أن تسجيل النقابات أو االعتراف بهاعلى أحكام بش

 

 مركز دبي املالي العاملي 

 

 . كما أنه ال يسمح بها النقابات،تكوين  صراحة   ال يحظر قانون العمل

 

 الجماعية  املفاوضة حرية

 

ال يوجد نص قانوني يتعلق باملفاوضة الجماعية. يتم توظيف العمال بموجب العقد الذي استعرضته وزارة العمل والشؤون  

على لجان التوفيق التي تنظمها وزارة العمل والشؤون االجتماعية أو على محاكم  االعتماد العمال ويتعين على  الجتماعية. ا

 لة.لحل خالفات العمل ذات الص  العمل الخاصة

 

 (1980لعام  8من قانون العمل اإلماراتي )رقم  158املصدر: املادة 

 

 مركز دبي املالي العاملي 

 

 في قانون العمل ملركز دبي املالي العاملي.تنظيمها الجماعية أو  واالتفاقات اتاملفاوض ب االعترافال يتم 

 

   اإلضراب في  الحق

 

إذا وافق ثالثة موظفين أو أكثر بشكل عام على   العقوبات،بر اإلضراب غير قانوني في اإلمارات العربية املتحدة. وفقا لقانون  يعت

يعاقب كل منهم بالحبس   مشروع،ن أداء أي من واجباتهم أو سعوا لتحقيق غرض غير  مغادرة مكان عملهم أو امتنعوا عمدا ع 

 .ملدة أقصاها سنة واحدة
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أو تسببت في    للخطر،عاملون للسجن إذا عّرضت األفعال املشار إليها أعاله حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم يتعرض ال

 .أو إذا كان الجاني محرًضا  أخرى،عامة  أو تسببت في التدخل ملصلحة  الناس، اضطراب أو تحريض بين 

 

 1987من قانون العقوبات  231املصدر: املادة 

 

 العاملي مركز دبي املالي  

 

(. ُينظر  DIFCتشريع في مركز دبي املالي العاملي )الأو تنظيمه بموجب به  يحق للموظفين اإلضراب عن العمل وال يتم االعتراف ال 

 والذي ينطبق أيًضا على مركز دبي املالي العالم  اإلماراتي،عامة بموجب قانون العقوبات على أنه جريمة فوض ى  إلضرابإلى ا
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  العمل واألجور   01/13

   أكسب على األقل الحد األدنى لألجور الذي أعلنته الحكومة   .1

  أحصل على راتبى بشكل شهرى   .2

 )يومى، أسبوعى،نصف شهرى، شهرى  أساس(
 

  التعويض   02/13

 كلما عملت عمل إضافى أحصل على تعويض  .3

 )ساعة فى األسبوع 48يتم تثبيت معدل العمل اإلضافى على معدل أعلى اذا عملت أكثر من (

 

4.   
ً
 ، أحصل تعويض أعلى عن العمل ليال

ً
  .كلما عملت ليال

األجازة اذا كنت مضطر إلى العمل فى أجازة رسمية أو فى يوم الراحة  أحصل على تعويض عن   .5

 . ألسبوعية ا

 

  .  كلما عملت فى يوم الراحة األسبوعية أو العطلة الرسمية ، أحصل على التعويض املستحق عن ذلك  .6

  السنوية والعمل فى االجازات الرسمية واالسبوعية  االجازة   03/13

 كم عدد أسابيع األجازة لسنوية املدفوعة التى تحصل عليها؟   .7

 املستمر  شهر من العمل 12نتهاء من يوم مدفوعة األجر عند اإل  21  

 

  )احصل على راتبى خالل األجازات الرسمية ) القومية والدينية  .8

قل يوم ) أحصل على فترة راحة    .9
ٌ
  ساعة( فى األسبوع 24أسبوعية على األ

  أمن العمالة  04/13

  .لقد قدمت بيان مكتوب ع فى بداية توظيفى  .10

 ة للمهام الدائمة قوم بتعيين عاملين بعقود ثابتصاحب العمل الذى أعمل به ال ي  .11

 من فضلك ضع عالمة ال اذا كان صاحب عملك يقوم يتعيين عمال بعقود دائمة

 

  ۔شهور فقط 3فترة اختبارى كانت   .12

  ۔ صاحب عملى يعطى إنذر قبل إنهاء عقد العمل الخاص بى  .13

   ۔صاحب العمل يقدم مكافأة فى حالة إنتهاء العمل   .14

 للقانون. و تتوقف على راتب العامل ومدة خدمتهاملكأتقدم 
ً
 فاة طبقا

 

  املسؤوليات العائلية  05/13

 ۔  أجازة مدفوعة لألبوةصاحب عملى يقدم    .15

 هذه األجازة تقدم لآلباء الجدد / الشركاء وتعطى عند ميالد الطفل

 

 (  وعة األجرصاحب العمل الذى أعمل فيه يقدم أجازة للعائلة ) مدفوعة وغير مدف  .16

الوالدين أو تقدم هذه األجازة بمجرد نفاذ أجازة الوضع او أجازة األبوة. يمكن أن تؤخذ هذه األجازة من قبل أحد 

 كالهما على التوالى

 

   

1            3 
 

2                           4+ 

 ال                نعم                 قانوني تنظيم

 القومية القوانين على موافق تعنى تحقق

 القومية القوانين على موافق غير تعنى
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 بما يكفى للجمع بين عملى ومسئولياتى األسرية  .17
ً
 ۔ جدول أعمالى مرنا

 ت الوقت املرن من خالل العمل بدوام جزئى أو غيرها من خيارا

 

  أجازة الوضع والعمل  06/13

  ۔ الوالدة وقبل  بعد طبية رعاية  على حصلت أنا  .18

  العمل من معفاة  أنا)  حملى فترة أثناء  .19
ً
  ۔ الخطرة ومناالعمال ( ليال

  90 األقل على استمرت بى الخاصة  الوضع  أجازة  .20
ً
   ۔يوما

   ۔ىتب را من  2/3 على  حصلت الوضع اجازة فترة خالل  .21

    ۔ حملى فترة  خالل الفصل من  محمية  أنا  .22

 القدرة  أو السلوك مثل بالحمل عالقة لها ليس ألسباب العامالت فصل يمكن يزال ال

 

  ۔ الوضع أجازة   من عودتى عند مشابهة  وظيفة  أو الوظيفة  نفس على الحصول  فى الحق لدى  .23

  ۔ الطفل  إلطعام العمل ساعات خالل للرضاعة بقترات به أعمل الذى  العمل صاحب يسمح  .24

  الصحة واالمن فى العمل  07/13

   ۔ وصحى آمن العمل مكان  أن العمل صاحب يتأكد  .25

  ۔  التكلفة من  وخالية واقية  مالبس تشمل  وقاية معدات العمل صاحب يوفر  .26

  الصحية   املخاطر يعرفون  العمال أن   ويضمن والسالمة الصحة  عن  تدريب يقدم العمل  صاحب  .27

 .حادث حدوث حالة فى املختلفة الطوارىء  ومخارج

 

 لقوانين  امتثال من للتحقق األقل  على السنة  فى واحدة مرة عملى  مكان بزيارة  العمل  مفتش يقوم  .28

  .العمل  مكان فى العمل

 

  العمل واملرض   08/13

  من األقل  ىلع % 45 على أحصل  كما  األجر  مدفوعة مرضية  أجازة به أعمل   الذى  العمل  صاحب يقدم  .29

  مرض ى فترة من  األولى أشهر  الستة خالل راتبى

 

  العمل  إصابة  وخالل مرض ى  فترة خالل مجانية طبية رعاية  على حصلت لقد  .30

   مرض ى فترة من األولى  شهور  الستة خالل  آمنة وظيفتى   .31

  املهنة   تسببه مرض أو /   منهى حادث وقوع حالة فى كاف تعويض على الحصول   يمكننى  .32

  األمن اإلجتماعى   09/13

  للسيدات( الش ىء نفس)  الستين لسن اصل   حين معاش استحق  أنا  .33

  معاش  على اقاربى سيحصل  وفاتى يتم عندما  .34

  وظيفتى  خسرت إذا  بطالة إعانة  على أحصل  .35

  أو منهى  غير مرض  بسبب  الكسب  على قادر  غير أكون   أن حالة فى عجز استحقاقات  على أحصل  .36

 حادث  او  إصابة

 

  املساواة فى العمل   10/13

( املتساوية القيم ذو العمل )  املماثلة/املتساوية األعمال   عن األجر فى املساواة العمل  صاحب  يضمن  .37

 .تمييز أى دون 

 

 ال                نعم                 قانوني تنظيم
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  . العمل  مكان فى الجنس ى التحرش  ضد صارمة  إجراءات   العمل  صاحب يأخذ  .38

  *: أساس  على تمييز  أى  دون ( نقل تدريب، ترقية، تعيين، )  عمل  فرص فى املساواة  قدم على أتعامل  أنا  .39

 (i) اإلجتماعى النوع/  الجنس    

(ii) العرقية    

(iii)  اللون     

(iv)  الدين    

(v) السياس ى  الرأى    

(vi) امليالد مكان /  الجنسية    

(vii) الطبقى/  اإلجتماعى األصل     

(viii) األسرية الحالة/  األسرية املسئولية     

(ix) السن      

(x)  األيدز/  خاصةال اإلحتياجات ذوى     

(xi) الصلة ذات واألنشطة النقابات اتحاد فى العضوية   

(xii) لغة  

(xiii) (  الغيرية الجنسية امليول  أو الجنس وثنائيي  الجنس مثلي)  الجنس ي  التوجه 

(xiv) االجتماعية  الحالة 

(xv) جسماني مظهر   

(xvi) األمومة/  الحمل 

 

 

 

  الرجل  بها عملي التى  الصناعات نفس فى أعمل  ان  استطيع كإمراة أنا  .40

   اإلجتماعى النوع أساس  على نمطية قوالب اى بدون 

 

  عمالة االطفال   11/13

  سنة  15 هو للتوظيف األدنى الحد. سنة 15 من  أقل األطفل  عمل يحظر عملى مكان فى  .41

   خطرة أعمال فى العمل  سنة 18 من  أقل  األطفال  على يحظر عملى مكان فى  .42

 سنة 18 هو  الخطرة عمالاأل  فى للعمل األدنى الحد

 

  العمالة القسرية 12/13

  . اإلشعار   مدة قضاء بعد أو اإلرادة  عند العقد  إنهاء فى الحق لدى  .43

  .القسرى   العمل  من خالى عملى بمكان يحتفظ عملى صاحب  .44

  .عنها تعويض ى ويتم  االسبوع خالل  إضافى عمل  ساعة  12 فقط أعمل  ، اإلضافى العمل  اعمل  عندما  .45

  حقوق النقابات العمالية  13/13

  .عملى مكان  فى عمال اتحاد  لدى أنا  .46

  .العمال  اتحادات إلى  االنضمام فى الحق   لدى انا  .47

  .الجماعية االتفاقيات   إلى باالنضمام لنا يسمح العمل  صاحب  .48

  تنظيم " خالل من واالقتصادية االجتماعية   مصالحنا عن  الدفاع  على قادرين العمل  فى وزمالئى أنا  .49

 . التمييز  من خوف أي  دون  من " اضراب

 

         

        

 ال                نعم                 قانوني تنظيم

 الخيارات.على األقل من  9، يجب أن كنت قد أجبت ب "نعم" إلى 39احصل على درجة إيجابية مركب على السؤال           *
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  لتحقق  بالحساب للقيام. العمل  بشأن الوطنية  القانونية  املعايير  إلى ترقى عملك صاحب كم   بأن الشخصية نتيجتك تخبر

  الجدول  في املوجودة  القيم  مع مقارنتها  ثم. ملحوظ نعم جابةإ لكل واحدة نقطة  تتراكم أن  يجب بك،  الخاص الالئق العمل

  .أدناه
           

 .املتراكمة" نعم" من  الخاص  املبلغ هو  …… 

 

    .الدولية  العمل  معايير تتعلق أسئلة  49 على" نعم" مرات  29 اإلمارات العربية املتحدة  عشرات

   

 18-1 بين النتيجة كانت  إذا

  هناك   كان   إذا .  حقوقك  عن   تسأل  ؟21  القرن   في  نعيش  بأننا  بك  الخاص  العمل بصاح  يعرف هل!  يصدق  ال أمر  النتيجة   هذه

  .املساعدة  وطلب إليها واالنضمام  الصناعة،  فروع من  فرع أو شركتك  في نشط اتحاد

 

 38-19 بين النتيجة كانت  إذا

  يضر   أنه   حيث   من   نبدأ .  دواح  وقت  في  القضايا   هذه   كل   معالجة  ال  فضلك  من  ولكن .  للتحسين  واسعا  مجاال   هناك   ترون،  كما

  على   يساعد   قد  ولذلك   بك،  الخاص   الوضع  حول  WageIndicator أو  النقابة  واخطار  األثناء،  هذه   وفي.  غيرها  من   أكثر

  محددة   تكون   أن   يرجى  االتصال،/    الوطن  www.rawateb.org/home/contact-us إلى  إلكترونية  رسالة   إرسال   عند.  تحسينه

  يعرف   رمز   إلى  رسميا   تلتزم  شركتك  كانت   إذا   معرفة  ومحاولة  أيضا، .  أيضا  ممكن   العمل  احبص  اسم   كان   وإذا   شكواك   حول 

  إذا .  الدولية  العمل  منظمة  معايير   عن  يقل   ال   ما   إلى  ترقى  أن  لها  ينبغي  ذلك،  فعلوا  إذا .  للشركات  االجتماعية  املسؤولية  باسم

 .األمر  هذا  أحمل   كنت قد. اآلن تفعل الشركات  من العديد.  لها وينبغي اآلن،  حتى  املدونة  هذه يلتزمون  ال  كانوا

 

 50  – 39 بين النتيجة كانت  إذا

  دائما   هناك  ولكن.  القائمة  العمل  وأنظمة  القوانين  معظم  تلتزم  عملك  صاحب.  الخطر  منطقة  من  للخروج  كبير  حد  الى  كنت

  والتشاور   الجيد   واالستعداد   بك،  لخاص ا  العمل   ظروف  حول   اإلدارة   إلى  تتحدث   كنت   القادمة  املرة   في   حتى.  للتحسين  مجاال

        . املرجعية  باعتبارها DecentWorkCheck هذه

  النتائج


