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 ماهو �أنواع التميز املن�صو�ص عليها باملر�سوم بقانون؟  
التميي��ز عل��ى �أ�سا���س الع��رق �أو الل��ون �أو الجن� �س �أو الدي��ن �أو الأ�ص��ل
الوطن��ي �أو الأ�ص��ل االجتماع��ي �أو ب�س��بب الإعاق��ة بي��ن الأ�ش��خا�ص وهي
ت�ؤثر على �إ�ضعاف تكاف�ؤ الفر�ص �أو الم�سا���س بالم�س��اواة في الح�صول
على الوظيفة �أو اال�س��تمرار فيها والتمتع بحقوقها ،كما يحظر التمييز
ف��ي الأعم��ال ذات المهام الوظيفي��ة الواحدة.

المادة( )4المساواة وعدم التمييز

 كيف يتم �ضبط تقييم االعمال ذي القيمة املت�ساوية؟
�سيتم ا�صدار ت�شريع خا�ص بذلك.
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 هل يجوز ت�شغيل االحداث دون �سن  15ع�شر؟  
ال يج��وز حي��ث ن���ص المر�س��وم بقان��ون عل��ى انه يجب لت�ش��غيل االحداث
ان يكون قد اتم الخام�سة ع�شر من العمر.

 ماهي �شروط ت�شغيل االحداث؟
موافقة خطية ممن له الوالية او الو�صاية على الحدث
�شهادة تثبت اللياقة ال�صحية �صادرة عن الجهة الطبية

 ماهي �ساعات العمل التي ميكن ت�شغيل االحداث فيها؟
ال يج��وز ت�ش��غيل االح��داث اكث��ر ع��ن �س��ته �س��اعات يومي � ًا ،و يج��ب ان
تتخلله��ا فت��رة او اكث��ر للراح��ة ال تقل في مجموعها عن �س��اعه وال يجوز
ت�ش��غيلة اكث��ر من � 4س��اعات متتالية.

 ماهي ال�ساعات التي ميكن فيها ت�شغيل االحداث؟
يمك��ن ت�ش��غيل االح��داث م��ن ال�س��اعه ال�س��ابعة �صباح��ا ولغاي��ة ال�س��ابعه
م�ساءا .

 ه��ل يج��وز ت�ش��غيل االح��داث �س��اعات عم��ل �إ�ضافي��ة او �أي��ام
العطالت ؟
ال يج��وز ت�ش��غيل االح��داث �س��اعات عم��ل �إ�ضافي��ة او �أي��ام العط��ل
والراح��ة �أو االج��ازات الر�س��مية.

المادة ( )5تشغيل األحداث

 ماه��ي �ضواب��ط ت�ش��غيل االف��راد �ضم��ن امل�ؤ�س�س��ات اخلريي��ة
والرتبوية والتدريبية؟
�سيتم تنظيمها �ضمن الالئحة التنفيذية
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 ماهي �أنواع ت�صاريح العمل؟  
�سيتم تنظيمها �ضمن الالئحة التنفيذية .

 ه� ��ل �ص� ��در ق� ��رار م� ��ن الوزي� ��ر ب�ش � ��أن االعم� ��ال املحظ� ��ور
ا�س��تقدام وتغ�ش��يل العم��ال فيه��ا ؟
ال.

 ه� � � ��ل �س� � � ��تتغري �ش� � � ��روط ممار�س� � � ��ة ن�ش� � � ��اط التوظي� � � ��ف
او التو�سط؟

المادة ( )6استقدام وتشغيل
العمال

�ستحدد الالئحة التنفيذية ال�شروط وال�ضوابط لتنظيم ذلك الن�شاط.

 ه � ��ل يج � ��وز  ل�صاح � ��ب العم � ��ل ال � ��زام العام � ��ل بر�س � ��وم
اال�س � ��تقدام او اال�س � ��تخدام؟
ال يجوز �سواء كانت بطريقة مبا�شرة او غير مبا�شرة عبر و�سيط .
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 ماهو نوع العقد يف الدوام الكامل و�ساعات العمل فيه ؟
عق��د مح��دد الم��دة تك��ون فيه��ا �س��اعات العم��ل كم��ا �س��تنظمها الالئحة
التنفيذية .

 ماهو نوع العقد و�ساعات العمل يف الدوام اجلزئي؟
�ستنظمها الالئحة التنفيذية.

 ماهو نوع العقد و�ساعات العمل يف العمل امل�ؤقت؟
�ستنظمها الالئحة التنفيذية.

 ماهو نوع العقد و�ساعات العمل يف «العمل املرن»؟
�ستنظمها الالئحة التنفيذية.

المادة( )7أنماط العمل

 ماه��ي الأمن��اط الأخ��رى الت��ي نظمته��ا الالئح��ة
ا لتنفيذ ي��ة ؟
�ستنظمها الالئحة التنفيذية ذلك.
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 ه��ل مت التعدي��ل عل��ى من��اذج العق��ود وكي��ف لن��ا احل�ص��ول
عل��ى ن�س��خه م��ن النموذج؟
نع��م �س��يكون مت��اح �ضم��ن النظ��ام االلكترون��ي ع��ن التقدي��م عل��ى طل��ب
ت�صري��ح عم��ل وذل��ك وف��ق كل نوع من �أنواع الت�ش��غيل .

 ه��ل يج��وز للعام��ل اثب��ات وج��ود عق��د عم��ل بطريق��ة
�أخرى يف حال عدم قيام �صاحب العمل ب�إ�صدار عقد عمل
معتم��د م��ن ال��وزارة ؟
نع��م وف��ي ح��ال ح��دوث خ�لاف يت��م تقدي��م �ش��كوى عمالي��ة واحالته��ا
للق�ض��اء الثب��ات وج��ود العالق��ة العمالي��ة.

 ه��ل �س��تم زي��ادة م��دة ت�صري��ح العم��ل م��ن �س��نتني اىل ثالث
�سنوات؟
نعم «للمراجعة».

المادة ()8عقد العمل

 كيف يعترب العقد ممتدا �ضمنيا؟
يك��ون العق��د ممت��د ًا �ضمني � ًا اذا ا�س��تمر الطرف��ان ف��ي تنفي��ذه بع��د
انق�ضاء مدته الأ�صلية او انتهاء العمل المتنفق عليه دون اتفاق �صريح
بينهم��ا .
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 ماه��ي م��دة ف�ترة التجرب��ة الت��ي يج��وز االتف��اق عليه��ا م��ا
ب�ين الطرفني؟
م��دة فت��رة االختب��ار يج��ب ان ال تتج��اوز � 6ش��هور ويج��وز االتف��اق عل��ى
مدة اقل.

 متى تبداء فرتة التجربة؟
تبداء فترة التجربة منذ تاريخ مبا�شرة العمل.

 ه��ل يج��وز ل�صاح��ب العم��ل انه��اء خدم��ات العام��ل خ�لال
ف�ترة التجربة؟
نع��م يج��وز ب�ش��رط اخط��ار العام��ل خطي� ًا  قب��ل م��دة  14ي��وم بح��د ادن��ى
م��ن التاريخ المح��دد النهاء الخدمة.

 هل يجوز متديد او جتديد فرتة التجربة ؟
ال يج��وز تمدي��د فت��رة التجرب��ة الكث��ر م��ن � 6أ�ش��هر وال يج��وز تجديده��ا
لدى �صاح��ب عمل واحد.

 هل تعترب فرتة التجربة مت�ضمنه فرتة اخلدمة؟
نع��م ف��ي ح��ال اجتي��از العامل فت��رة التجربة يعتبر العقد م�س��تمر وجزء
من مدة الخدمة.

 ه��ل يج��وز للعام��ل ت��رك العم��ل خ�لال ف�ترة التجرب��ة
لرغبت��ه باالنتق��ال ل�صاح��ب عم��ل اخ��ر؟

المادة ( )9فترة التجربة

نع��م يج��وز ل��ه ب�ش��رط اخط��ار �صاح��ب العم��ل خطي� ًا بم��دة ال تق��ل ع��ن
�ش��هر او وف��ق م��ا ه��و متف��ق علية ف��ي العقد.
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ل�صاح��ب عم��ل جدي��د؟

 ه��ل يج��وز االتف��اق عل��ى ع��دم وج��ود تعوي���ض يف ح��ال
الرغب��ة بانه��اء العق��د خ�لال ف�ترة التجرب��ة؟

نع��م ب�ش��رط التن�س��يق والتع��اون لتعوي���ض �صاح��ب العم��ل اال�صل��ي كم��ا
ن�ص عليه المر�سوم بقانون �إذا رغب بالعودة خالل � 3أ�شهر من تاريخ
المغادرة.

نعم يجوز االتفاق ما بين الطرفين على عدم وجوب التعوي�ض.

 ماه��ي طريق��ة تعوي���ض �صاح��ب العم��ل اال�صل��ي يف ح��ال
رغب��ة العام��ل باالنتق��ال ل�صاح��ب عمل جديد وما هو قدر
ذل��ك التعوي�ض؟
�س��يتم تنظي��م الي��ات تعوي���ض �صاح��ب العم��ل اال�صل��ي ،ويج��وز االتف��اق
بالترا�ض��ي مابي��ن الطرفي��ن (�صاح��ب العم��ل اال�صل��ي� /صاح��ب العمل
الجدي��د) عل��ى مق��دار التعوي���ض وطريقة الوفاء به من خالل التن�س��يق
فيم��ا بينهم��ا وبالتع��اون مع العامل.

 اذا كان��ت رغب��ة العام��ل بانه��اء العق��د للمغ��ادرة الدول��ة
ه��ل ي�س��توجب عل��ى العام��ل اخط��ار �صاح��ب العم��ل بذل��ك
قب��ل �ش��هر م��ن تاري��خ الرغب��ة باالنه��اء؟

 ه��ل يج��وز االتف��اق ماب�ين الطرف�ين ( العام��ل � /صاح��ب
العم��ل) عل��ى ع��دم وج��ود تعوي���ض �ضم��ن �ش��روط العق��د
اال�ضافي��ة؟
نع��م يج��وز االتف��اق عل��ى ذل��ك م��ن خ�لال ا�ضاف��ة ذل��ك ال�ش��رط �ضم��ن
�ش��روط العقد .

 يف ح��ال ع��دم الت��زام العام��ل او �صاح��ب العم��ل بف�ترة
االخطار خالل فرتة التجربة هل ي�ستوجب دفع تعوي�ض 
لط��رف االخ��ر؟
نع��م يج��ب عل��ى الط��رف انه��ي العق��د واغف��ل اخط��ار الط��رف الثان��ي
دفع تعوي�ض  م�ساوي الجر الإجمالي للعامل عن مدة االخطار او المدة
المتبقي��ة منه��ا ايهما اقل .

يج��ب علي��ة اخط��ار �صاح��ب العمل بذلك قبل  14ي��وم من تاريخ الرغبة
باالنهاء كحد ادنى.

 يف حال رغبة العامل بالعودة للدولة هل يجوز له ذلك؟
نع��م يج��وز للعام��ل ال��ذي انه��ى فت��رة التجرب��ة لمغ��ادرة الدول��ة واخط��ر
�صاحب العمل بذلك قبل  14يوم بحد ادنى من التاريخ المحدد لالنهاء
الع��ودة للعم��ل ف��ي الدول��ة �إذا م�ض��ى عل��ى تاريخ المغادرة ثالثة �أ�ش��هر،
وف��ي ح��ال رغ��ب بالع��ودة خ�لال ثالث��ة ا�ش��هر م��ن تاري��خ الغ��ادرة وج��ب
عل��ى �صاح��ب العم��ل الجدي��د تعوي���ض �صاح��ب العم��ل الأ�صل��ي بتكاليف
اال�س��تقدام او التعاق��د م��ع العال��م ،مالم يتفق��ا على خالف ذلك.

 يف ح��ال ع��دم قي��ام العام��ل باخط��ار �صاح��ب العم��ل برغبته
بانهاء العقد هل يوقع علية حظر عن العمل؟
نع��م ف��ي ح��ال ع��دم التزام العامل بتقديم اخط��ار الرغبة بانهاء العقد
وع��دم االلت��زام بالعم��ل خ�لال تل��ك الفت��رة فان��ه يحظر علي��ه الح�صول
عل��ى ت�صري��ح عم��ل جديد لم��دة عام من تاريخ مغادرة الدولة .

 يف ح��ال ع��دم مغادرت��ة لدول��ة ه��ل يج��وز ل��ه االنتق��ال
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 ه��ل يج��وز رف��ع احلظ��ر الواق��ع عل��ى العام��ل لع��دم التزام��ة
باخط��ار �صاح��ب العم��ل برغبت��ه بانه��اء العق��د و العم��ل
خالله��ا؟
نعم من خالل موافقة �صاحب العمل اال�صلي على ذلك.

 ماه��ي الفئ��ات امل�س��تثنى م��ن توقي��ع �ش��رط ع��دم من��ح
ت�صري��ح العم��ل مل��دة ع��ام لع��دم الت��زام العام��ل باخط��ار
�صاح��ب العم��ل برغب��ة باالنه��اء ؟
�سيتم تو�ضيح الفئات التي �سيتم ا�ستثنائها �ضمن الالئحة التنفيذية.

 ه��ل يف ح��ال قي��ام �صاح��ب العم��ل بانه��اء العق��د دون
االلت��زام باخط��ار العام��ل يق��ع احلظ��ر عل��ى العام��ل؟
ال يق��ع الحظ��ر اال اذا كان االخ�لال م��ن قب��ل العام��ل بع��دم اخط��ار
�صاح��ب العم��ل.
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 ه��ل ي�ؤث��ر التعدي��ل احل��ايل عل��ى �ش��رط ع��دم املناف�س��ة
ال�س��ابق؟
نعم اال اذا كان ال�شرط ال�سابق ا�صلح للعامل .

 يف ح��ال وج��ود �ش��رط ع��دم املناف�س��ة ويرغ��ب العام��ل
بااللتح��اق بعم��ل اخ��ر  ه��ل ميك��ن ل��ه ذل��ك؟
نع��م يقب��ل النظ��ام قي��ام العام��ل بالح�ص��ول عل��ى ت�صري��ح عم��ل جدي��د
وفي حال ت�ضرر �صاحب العمل ال�سابق يجوز له التقدم ب�شكوى عمالية
لنظ��ر ف��ي �ش��رط ع��دم المناف�س��ة والت��ي يت��م احالته��ا للق�ض��اء للف�ص��ل
ب�ش�أنها.

 ه��ل يج��وز و�ض��ع �ش��رط ع��دم املناف�س��ة للعام��ل الع��ادي
الغ�ير مطل��ع عل��ى بيان��ات ومعلوم��ات العم�لاء ؟
ال يج��وز حي��ث ا�ش��ترط المر�س��وم بقان��ون بان يكون العام��ل متطلع على
تلك البيانات.

 ه��ل يج��وز االتف��اق عل��ى خ�ض��وع العام��ل ل�ش��رط ع��دم
املناف�س��ة مل��دة تق��ل ع��ن �س��نتني وه��ل يج��وز متديده��ا؟

المادة ( )10شرط عدم المنافسة

ال يج��وز ان تزي��د م��دة �س��ريان �ش��رط ع��دم المناف�س��ة ع��ن �س��نتين
ويج��وز االتف��اق مابي��ن الطرفي��ن عل��ى م��دة تق��ل ع��ن �س��نتين.

 ه��ل يف ح��ال ع��دم ذك��ر الزم��ان وامل��كان ون��وع العم��ل �ضم��ن
�ش��رط عدم املناف�س��ة يكون ال�ش��رط باطل؟
نعم.
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 يف ح��ال تعهي��د �صاح��ب العم��ل الأ�صل��ي بع���ض  م��ن
االعمال ل�صاحب عمل اخر من يكون امل�س�ؤول عن احلقوق
العمالي��ة خ�لال تل��ك الف�ترة؟
يك��ون �صاح��ب العم��ل الأخي��ر م�س��ؤو ًال ع��ن تل��ك الحق��وق ،وكم��ا يج��وز
االتف��اق فيم��ا بينهم��ا عل��ى خ�لاف ذلك.

 يف ح��ال ح��دوث خ�لاف عل��ى حق��وق العمال��ة ع��ن تل��ك
الف�ترةم��نيك��ونامل�س ��ؤولام��امال��وزارةع��نتل��كاحلق��وق؟

المادة ()11تعهيد صاحب العمل
لصاحب عمل آخر في بعض أعماله

يك��ون �صاح��ب العم��ل اال�صل��ي م�س��ؤوال ع��ن تل��ك الحق��وق اال اذا اثب��ت
وج��ود اتف��اق عل��ى م�س��ؤولية �صاح��ب العمل الجدي��د على ذلك.
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 ه��ل يج��وز ل�صاح��ب العم��ل ت�ش��غيل او تكلي��ف العام��ل
مبه��ام تختل��ف جوهري��ا ع��ن امله��ام املتف��ق عليه��ا بالعق��د؟

المادة ()12تكليف العامل بعمل
آخر

ال يج��وز اال بموافق��ة العام��ل عل��ى ذل��ك  ،ويك��ون العام��ل مل��زم بالقي��ام
بذل��ك التكلي��ف المهم��ة المكل��ف به��ا ف��ي ح��ال كان��ت به��دف من��ع وق��وع
ح��ادث او ال�ص�لاح م��ا ن�ش��أ عن��ه ب�ش��رط ان يك��ون التكلي��ف مح��دد بمدة
زمني��ة و�س��تقوم الالئح��ة التنفيذي��ة بتنظي��م ذلك.

 هل يجوز ل�صاحب العمل تغيري مقر عمل العامل؟
نع��م يج��وز ب�ش��رط تحم��ل �صاح��ب العمل تكالي��ف المالي��ة المتربتة مثل
توفير �سكن للعامل ومقابل لالنتقال .
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 هل يجوز حجز جواز �سفر العامل والوثائق الر�سمية ؟
ال يج��وز حي��ث يعتب��ر ج��واز ال�س��فر ح��ق �ش��خ�صي للعام��ل ال يج��وز
الحج��ز علي��ه .

 م��ا ه��و االج��راء يف ح��ال حج��ز �صاح��ب العم��ل جواز ال�س��فر
او امل�ستندات الر�سمية للعامل؟
يج��وز للعام��ل تقدي��م �ش��كوى عمالي��ة كم��ا يمكن��ه تقدي��م ام��ر عل��ى
عري���ض ل��دى دوائ��ر الق�ض��اء المخت�ص��ة بذل��ك ال�ش��ان.

 ه��ل يج��وز ل�صاح��ب العم��ل اجب��ار العام��ل عل��ى مغ��ادرة
الدول��ة بع��د انته��اء عالق��ة العم��ل؟
ال يج��وز لل�صاح��ب العم��ل اجب��ار العام��ل عل��ى مغ��ادرة الدول��ة ف��ي
ح��ال رغبت��ه بااللتح��اق ب�صاح��ب عم��ل جدي��د ف��ي ح��ال الت��زام العام��ل
باالج��راءات المن�صو���ص عليه��ا ب�ش ��أن انته��اء العالق��ة العمالي��ة.

 ه��ل توج��د الئح��ة تعليم��ات او �إج��راءات او ترقي��ات
منوذجي��ة معتم��دة م��ن ال��وزارة؟
�ستقوم الالئحة التنفيذية بتحديد �ضوابط اللوائح .

المادة ()13التزامات صاحب
العمل

 ه��ل يك��ون �صاح��ب العم��ل ملتزم��ا بتكالي��ف ع�لاج العام��ل
ع��ن املر���ض الغري مهني ؟
نعم وفق الت�شريعات النافذة بذلك ال�ش�أن لكل امارة.
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 ه��ل يتحم��ل �صاح��ب العم��ل تكالي��ف النفق��ات والت�أمين��ات
واال�ش�تركات وال�ضمانات واملرتبطة بالعالقة العمالية؟
نع��م يتحم��ل �صاح��ب العم��ل تكالي��ف المالي��ة وف��ق م��ا تن���ص علي��ة
الت�ش��ريعات الناف��ذة.

 ماه��ي احل��االت الت��ي يج��وز فيه��ا ال�س��ماح للعام��ل بالعم��ل
لدى الغري؟
ف��ي حال��ة ق��ام �صاح��ب العم��ل الأ�صل��ي بتعهي��د �أي عم��ل م��ن �أعمال��ه
الأ�صلية �أو جزء منها ل�صاحب عمل �آخر ،ويكون الأخير م�س�ؤو ًال وحده
ع��ن حق��وق العم��ال القائمي��ن بذل��ك العم��ل ،او ف��ي ح��ال كان العام��ل
يعمل  بنمط  يتيح له العمل لدى �أكثر من �صاحب عمل وفق ما تحدده
الالئح��ة التنفيذية.

 ه��ل يج��ب عل��ى �صاح��ب العم��ل من��ح العام��ل �ش��هادة خ�برة
بع��د انته��اء العالقة العمالية؟
نع��م وذل��ك بن��اء عل��ى طل��ب العام��ل عل��ى ان يت�ضم��ن تاري��خ التحاق��ه
بالعم��ل ،وتاري��خ انتهائ��ه ،ومدة خدمته الإجمالية ،والم�س��مى الوظيفي
�أو نوع العمل الذي كان ي�ؤديه ،و�آخر �آجر كان يتقا�ضاه ،و�س��بب انتهاء
عق��د العم��ل ،عل��ى �أال يت��م ت�ضمي��ن ال�ش��هادة م��ا ق��د ي�س��يء �إل��ى �س��معة
العام��ل �أو يقل��ل م��ن فر���ص العم��ل �أمامه .

 ه��ل يوج��د مقاب��ل م��ادى يح�ص��ل علي��ة �صاح��ب العم��ل
مقاب��ل �ش��هادة اخل�برة؟

اخل�برة؟
ال يوج��د ح��د ادن��ي حي��ث يجوز للعامل طلب �ش��هادة الخبرة دون النظر
لعدد ايام العمل التي ق�ضاها في خدمة �صاحب العمل.

 يف ح��ال رف���ض �صاح��ب العم��ل م��ا ه��و االج��راء الذي ميكن
للعامل القيام به للح�صول على �شهادة اخلربة؟
يمكن للعامل تقديم �شكوى عمالية للمطالبة بها.

 يف ح��ال قي��ام العام��ل بانه��اء العق��د م��ع االلت��زام بطريق��ة
االنهاء(تق��دمي اخط��ار باالنه��اء والعم��ل خ�لال ف�ترة
الإنذار) هل يتحمل �صاحب العمل تكاليف تذكرة مغادرة
العام��ل لدول��ة ؟
يك��ون العام��ل ال��ذي انه��ى العالق��ة العمالي��ة بارادت��ة المنف��ردة غي��ر
م�س��تحق لتذك��رة الع��ودة.

 ه��ل ح��ال انته��اء م��دة العق��د ه��ل يك��ون �صاح��ب العم��ل
مل��زم بتوف�ير تذك��رة ع��ودة العام��ل اىل ب�لاده ؟
نعم يكون ملزم النتهاء العقد المحدد المدة.

 يف ح��ال اخ�لال �صاح��ب العم��ل بانه��اء العق��د والتزامات��ه
التعاقدي��ة م��ن يتحم��ل تكالي��ف تذك��رة مغ��ادرة العام��ل
لدول��ة؟
يتحم��ل �صاح��ب العم��ل ال��ذي اخ��ل بالتزامات��ه او ال��ذي انه��ى العالق��ة
العمالي��ة بن��اء عل��ى اردت��ه المف��ردة تكالي��ف مغادرة العام��ل لدولة.

ال يوج��د اى مقاب��ل م��ادي ويلت��زم �صاح��ب العم��ل بت�س��ليم العام��ل
ال�ش��هادة دون تح�صي��ل اى مبال��غ نقدي��ة.

 ه��ل يوج��د ح��د ادين مل��دة اخل�برة للمطالب��ة ب�ش��هادة
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 ه��ل يج��وز االتف��اق ماب�ين �صاح��ب العم��ل والعام��ل عل��ى
حتدي��د جه��ه مغ��ادرة العام��ل لدولةغ�ير اجله��ه الت��ي
ا�س��تقدامه منه��ا؟
نع��م يج��وز االتف��اق عل��ى تحدي��د وجه��ه اخ��رى لع��ودة العام��ل غي��ر اتل��ي
ت��م ا�س��تقدامه منه��ا وذلك بناء عل��ى وجود اتفاق.

 ه��ل يك��ون �صاح��ب العم��ل مل��زم بتوف�ير تذك��رة �س��فر يف
ح��ال احت��اق العام��ل ب�صاح��ب عم��ل جدي��د ؟
ال يك��ون �صاح��ب العم��ل ملزم��ا بتوفي��ر التذك��رة ف��ي ح��ال ع��دم مغ��ادرة
العام��ل لدول��ة  للإلتح��اق ب�صاحب عمل جديد.
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المادة ( )14حظر العمل الجبري
والمحظورات األخرى

 يف ح��ال وق��ع حتر���ش او تنم��ر او عن��ف م��ا ه��و االج��راء
ال��ذي ميك��ن للعام��ل القي��ام ب��ه؟
يج��وز للعام��ل تقدي��م �ش��كوى عمالي��ة ل��دى ال��وزارة لنظ��ر ف��ي ذل��ك
ال�ش��أنوكم��ايمكن��هتحري��كالبالغ��اتل��دىالجه��اتالمخت�ص��ةبالدول��ة.
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 ه��ل يج��وز تق��دمي �ش��كوى عمالي��ة م��ن قب��ل ذوي العام��ل
املتوف��ى للمطالب��ة باحلق��وق العمالي��ة؟
نعم مع اثبات حاله الوفاه وتقديم وكالة من الورثة ال�شرعيين.

 ه��ل يج��وز االتف��اق يف وق��ت م�س��بق عل��ى ال�ش��خ�ص املخ��ول
با�س��تالم امل�س��تحقات يف حال الوفاه؟
نعم ب�شرط ان تكون خطية.

 ه��ل يتحم��ل �صاح��ب العم��ل تكالي��ف نق��ل اجلثم��ان يف
كاف��ة ح��االت الوف��اه وان كان��ت ناجت��ه م��ن قب��ل العام��ل او
ل�س��بب خ��ارج غ�ير مرتب��ط بالعم��ل؟
نع��م يتحم��ل �صاح��ب العم��ل تكالي��ف نق��ل الجثم��ان ف��ي كاف��ة ح��االت
الوفاه.

 ماه � ��ي الإج � ��راءات املعتم � ��دة ل � ��دى ال � ��وزارة لت�س � ��ليم
م�س� ��تحقات العام� ��ل املت� ��ويف؟

المادة ()15مستحقات العامل
حين وفاته

�س��يتم و�ض��ع الي��ه تنظي��م ت�س��ليم الم�س��تحقات بع��د �ص��دور الالئح��ة
التنفيذي��ة.
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 ماه��ي امل��دة الت��ي يج��ب عل��ى العام��ل فيه��ا باخ�لاء ال�س��كن
بعد انتهاء العالقة العمالية؟
يج��ب عل��ى العام��ل اخ�لاء ال�س��كن خ�لال ثالثي��ن ي��وم من تاري��خ انتهاء
الخدمة والمرتبطة با�س��تالم العامل لم�س��تحقاته العمالية.

 ه��ل يعت�بر وج��ود �ش��كوى حمال��ه للق�ض��اء مبثاب��ة العالق��ة
املنتهية؟
{تعتب��ر العالق��ة العمالي��ة م�س��تمرة ويج��ب عل��ى �صاح��ب العم��ل
اال�س��مرار بتوفي��ر ال�س��كن او مقابل��ة خ�لال فت��رة النظ��ر ف��ي الدع��وى
العمالي��ة ولحي��ن ا�س��تالم العام��ل لم�س��تحقاته العمالي��ة حي��ث تنته��ي
العالق��ة العمالي��ة ب�إ�س��تالم العام��ل للمت�س��حقات العمالي��ة.

المادة ()16التزامات العامل

 ه��ل يج��وز التمدي��د يف بق��اء العام��ل يف ال�س��كن  بع��د م�ض��ى
ثالثني يوم من انتهاء العالقة العمالية؟
نع��م ب�ش��رط موافق��ة �صاح��ب العم��ل ويج��وز ل��ه الح�ص��ول عل��ى مقاب��ل
يتف��ق علي��ة الطرفين.
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 ماه��ي الفئ��ات الت��ي يج��وز ت�ش��غيل العام��ل فيه��ا اك�ثر م��ن
� 8س��اعات او التي تقل عن ذلك؟
�سيتم تنظيمها وفقا لالئحة التنظيمية.

 ه��ل تعت�بر الف�ترة ال��ذي يق�ضيه��ا العام��ل باالنتق��ال م��ن
ال�س��كن اىل مق��ر العم��ل �ضم��ن �س��اعات العمل؟
ال تعتب��ر تل��ك الفت��رة �ضم��ن �س��اعات العم��ل اال بع���ض الفئ��ات الت��ي
�س��تنظمها لالئح��ة اتنفيذي��ة .

المادة ( )17ساعات العمل

 ه��ل يج��وز ل�صاح��ب العم��ل حتدي��د �س��اعات العم��ل يف منط
العمل عن بعد؟
نع��م يج��وز حي��ث يك��ون ل�صاح��ب العم��ل الح��ق ف��ي تحدي��د �س��اعات
العم��ل �س��واءداخل الدول��ة او خارجه��ا  .
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المادة ( )20فئات العمالة
المستثناة

 ماهي الفئات التي �سيتم ا�ستثنائها من �ساعات العمل؟
�ستقوم الالئحة التنفيذية بتنظيم تلك الفئات.
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المادة ( )21الراحة األسبوعية

 ه��ل يج��وز االتف��اق ماب�ين �صاح��ب العم��ل والعام��ل عل��ى
اك�ثر م��ن ي��وم راح��ه واح��د �أ�س��بوعيا ؟
نعم يجوز االتفاق على ذلك مابين الطرفين .
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المادة ( )22تحديد مقدار أو نوع
األجر وسداده

 هل يجوز حتديد مقدار االجر بغري العملة الإماراتية؟
نع��م يج��وز االتف��اق بين الطرفين م��ن خالل تدوين عملة االجر المتفق
عليه �ضمن عقد العمل.
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المادة (  ) 25حاالت االقتطاع أو
الخصم من أجر العامل

 اذا جت��اوزت قيم��ة املخالف��ات ن�س��بة  %5ه��ل يج��وز ا�س��تكمال
االقتطاع عن ال�شهر التايل؟
نع��م يج��وز تحوي��ل الأج��زاء الأخ��رى ال�س��تيفاء قيمة المخالفة لال�ش��هر
التالية.
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 يف ح��ال ع��دم توف�ير  �صاح��ب العم��ل امله��ام الوظيفي��ة
للعام��ل ه��ل يك��ون العام��ل م�س��تحق لالج��ر؟

المادة (  ) 26تمكين العامل من
القيام بعمله

نع��م يك��ون العام��ل م�س��تحق لالج��ر المتف��ق علي��ة حي��ث يك��ون �صاح��ب
العم��ل ملزم��ا بتوفي��ر العمل.

 ماه��ي الإج��راءات الت��ي يج��ب عل��ى العام��ل االلت��زام فيه��ا
يف ح��ال ع��دم قي��ام �صاح��ب العم��ل بتوف�ير عمل للعامل؟
�سيتم تنظيمها �ضمن الالئحة التنفيذية.
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المادة ( ) 27الحد األدنى لألجور

 هل يوجد حد ادين للأجور؟
ال يوج��د ح��د ادن��ي للأج��ور ويج��وز االتف��اق مابي��ن الطرفي��ن على قيمة
االجر.
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المادة ( )28العطالت الرسمية
وتشغيل العامل فيها

 ماهي االجازات الر�سمية؟
هي االجازات التي تعتمد من قبل مجل�س الوزارء ويتم اعالن عنها.
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 ه��ل �س��يت�أثر ح��ق العام��ل يف االج��ازة ع��ن الف�ترة ال�س��ابقة
ل�صدور هذا املر�س��وم بقانون؟
ال �س��تكون الحق��وق ال�س��ابقة كم��ا ه��و من�صو���ص عل��ي ب�ش��أن االج��ازات
ال�سنوية.

 هل يجوز للعامل احل�صول على �إجازة اثناء فرتة التجربة؟
نعم ب�شرط موافقة �صاحب العمل.

 ه��ل ي�س��تحق العام��ل �إج��ازة ع��ن ف�ترة التجرب��ة يف ح��ال
ع��دم اجتيازه��ا؟
ال ي�س��تحق العام��ل �إج��ازة ع��ن فت��رة التجرب��ة ف��ي ح��ال ع��دم اجتي��از
فت��رة التجرب��ة.

 هل يجوز ترحيل ر�صيد االجازة ل�سنة التالية؟
نعم يجوز ترحيل ر�صيد االجازات ل�سنة التالية.

 هل يت�سحق العامل اجر عن اجازتة ال�سنوية؟
نعم ي�ستحق العامل االجر الإجمالي عن فترة االجازة ال�سنوية.

 ه��ل تختل��ف طريق��ة احت�س��اب ب��دل االج��ازة يف ح��ال
ا�س��تمرار العالق��ة العمالي��ة او انتهائه��ا؟
ال يوج��د ف��رق باحت�س��اب قيم��ة ب��دل االج��ازة �س��واء ف��ي ح��ال ا�س��تمرار
العالق��ة العمالي��ة او انتهائها.

المادة ( )29اإلجازة السنوية

 يف ح��ال ت��رك العام��ل للعم��ل ه��ل يك��ون ل��ه ح��ق يف االج��ازة
التي مل يت�سفيد منها؟
نع��م يك��ون ل��ه الح��ق ف��ي الح�ص��ول �أج��رة �أي��ام االج��ازة الم�س��تحقة �إذا
ت��رك العمل قبل ا�س��تعماله لها.
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 ماهي مدة �إجازة الو�ضع وكيف يح�سب مقابلها؟
ت�س��تحق العامل��ة �إج��ازة و�ض��ع مدته��ا  45ي��وم باج��ر كام��ل و 15ي��وم
بن���ص اج��ر.

 ه��ل تختل��ف �إج��ازة الو�ض��ع للعامل��ة الت��ي �أم�ض��ت اق��ل او
اك�ثر م��ن ع��ام ل��دى �صاح��ب العم��ل؟
ت�س��تحق العامل��ة اج��ازة و�ض��ع بنف���س الكيفي��ة �س��واء عمل��ت لأكث��ر م��ن
ع��ام او اقل.

 هل ت�ستحق العاملة التي تلد مولودا ميتا �إجازة و�ضع؟
نعم في حال كان المولد تجاوز �سته ا�شهر.

 ماهي �إجازة مرافق مري�ض من ذوي الهمم؟
ه��ي �إج��ازة مقدراه��ا  30ي��وم باج��ر كام��ل تب��د�أ بع��د انته��اء م��دة �إجازة
الو�ض��ع  وله��ا الح��ق ف��ي تمديد االجازة لم��دة  30يوم ًا �أخرى دون �أجر.

المادة ()30إجازة الوضع

 يف ح��ال قي��ام العامل��ة بالعم��ل ل��دى �صاح��ب عم��ل اخ��ر
خ�لال ف�ترة �إج��ازة الو�ض��ع وم��ا يرتب��ط به��ا ه��ل يج��وز
ل�صاح��ب العم��ل ا�س�ترداد مقاب��ل ب��دل االج��ازة ؟
نع��م يج��وز ف��ي ح��ال ثب��وت قي��ام العامل��ة بالعم��ل ل��دى �صاح��ب عم��ل
�أخرى اثناء فترة االجازة ان ي�س��ترد ما تم دفعه او ان يقتطع من اجر
االجازة.
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المادة ()31اإلجازة المرضية

 هل توجد �إجازة مر�ضية خالل فرتة التجربة؟
ال ي�س��تحق العام��ل �إج��ازة مر�ضي��ة خ�لال فت��رة التجرب��ة وف��ي ح��ال
ح�ص��ول العام��ل عل��ى �إج��ازة مر�ضي��ة بموج��ب تقري��ر طبي خ�لال فترة
التجرب��ة تك��ون ب��دون رات��ب.
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 ماهي فرتة �إجازة احلداد؟
» »� 5أيام في حال وفاة الزوج او الزوجه.
» »� 3أي��ام االم والأب او اح��د الأبن��اء او الأخ او الأخ��ت او االحف��اد او
الأجداد .
» »وذلك من تاريخ الوفاه وهي ال ترحل .

المادة () 32إجازات متنوعة

 ماهي فرتة االجازة الدرا�سية؟
� 10أي��ام ف��ي ال�س��نة الواح��دة الداء االختب��ارات ف��ي اح��د الم�ؤ�س�س��ات
التعليمي��ة المعتم��دة ف��ي الدول��ة  ،وب�ش��رط �إتم��ام العام��ل �س��نتين ل��دى
�صاح��ب العم.
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المادة ()33اإلجازة بدون أجر

 ماهي االجازة بدون اجر؟
ه��ي االج��ازة الت��ي يح�ص��ل عليه��ا العام��ل بع��د موافق��ة �صاح��ب العم��ل
وتك��ون دون مقاب��ل م��ادي  و�س��يتم تنظيمه��ا �ضم��ن الالئح��ة التنفيذي��ة.
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المادة ( )35سريان مدة اإلنذار في
حال إنهاء العقد خالل فترة اإلجازة

 هل يجوز انهاء العالقة العمالية خالل فرتة االجازة؟
نع��م يج��وز ل��كل م��ن العامل او �صاحب العمل انه��اء العالقة خالل فترة
اجازة العامل ،على ان يبدا �س��ريان مدة االنذار المتفق عليه في عقد
العم��ل م��ن الي��وم التال��ي المق��رر لع��ودة العامل م��ن الإج��ازة مالم يتفق
الطرف��ان على خالف ذلك.
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 ماه��ي االمرا���ض  املهني��ة ومق��دار التعوي���ض  امل�س��تحق
له��ا؟
�سيتم تنظيمها بقرار مجل�س الوزراء.

 ه��ل ي�س��تحق العام��ل اج��ر خ�لال ف�ترة الع�لاج الناجت��ه
ع��ن �إ�صاب��ة العم��ل؟
نع��م ي�س��تحق العام��ل اج��ر كام��ل خ�لال فت��رة الع�لاج او م��دة  6ا�ش��هر
ايهما اقل ،ون�ص االجر لال�ش��هر ال�س��ته التاليه لحين �ش��فاه او وفاته او
ثب��وت عج��زة او وفات��ه ايمهما اقرب.

 ماه��ي احل��االت الت��ي ال يت�س��حق فيه��ا العام��ل التعوي���ض 
ع��ن �إ�صاب��ة العمل؟
1.1تعمد العامل �إ�صابة نف�سه ل ّأي �سبب.
2.2ح��دوث الإ�صاب��ة تح��ت ت�أثي��ر الخم��ر �أو المخ��درات �أو غيره��ا م��ن
الم�ؤث��رات العقلي��ة.
3.3ح��دوث الإ�صاب��ة نتيج��ة مخالف��ة عمدي��ة للتعليم��ات الوقائي��ة المعلن��ة
ف��ي �أماك��ن ظاه��رة ف��ي مح��ل العم��ل ،على النح��و الذي تح��دده الالئحة
التنفيذي��ة له��ذا المر�س��وم بقان��ون.

المادة ( )37التعويض عن إصابات
العمل وأمراض المهنة

4.4حدوث الإ�صابة نتيجة �سوء �سلوك متعمد من جانب العامل.
5.5رف���ض العام��ل دون �س��بب ج��دي الك�ش��ف علي��ه �أو اتب��اع الع�لاج ال��ذي
قررت��ه الجه��ة الطبي��ة.
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 ماه��ي اجل��زاءات الت��ي ميك��ن ل�صاح��ب العم��ل اتخاذه��ا
�ض��د العام��ل يف ح��ال وق��وع خمالف��ة ؟
�أ     .لفت النظر الخطي.
ب   .الإنذار الخطي.
ج  .الخ�ص��م م��ن الأج��ر بم��ا ال يج��اوز �أج��ر ( )5خم�س��ة �أي��ام ف��ي
ال�ش��هر.
د   .الوق��ف ع��ن العم��ل لم��دة ال تزي��د عل��ى (� )14أربع��ة ع�ش��ر يوم � ًا
وع��دم دف��ع �أج��ر �أي��ام الوقف.
ه  .الحرم��ان م��ن الع�لاوة الدوري��ة لم��دة ال تزي��د عل��ى �س��نة ،وذل��ك
بالن�س��بة للمن�ش ��آت الت��ي تعتم��د نظ��ام الع�لاوات الدوري��ة ،وكان
العام��ل م�س��تحق ًا له��ا وفق �أحكام عق��د العمل �أو اللوائح التنظيمية
للمن�شاة.
و  .الحرم��ان م��ن الترقي��ة ،ف��ي المن�ش ��آت الت��ي يوج��د به��ا نظ��ام
للترقي��ة ،لم��دة ال تزي��د عل��ى �س��نتين.
ز  .الف�ص��ل م��ن الخدم��ة م��ع حف��ظ ح��ق العام��ل ف��ي مكاف ��أة نهاي��ة
الخدم��ة.

المادة ( )39الجزاءات التأديبية

 ه��ل يج��وز �إيق��اف العام��ل ع��ن العم��ل به��دف التحقي��ق
التاديب��ي؟
نع��م عل��ى ان ال تتج��اوز م��ده الوق��ف ع��ن  30ي��وم م��ع وق��ف ن���ص اج��ر
العام��ل خ�لال فت��رة الوق��ف ،وف��ي ح��ال انته��ى التحقي��ق ال��ى الحفظ او
لعدم المخالفة او مجازاة العامل بجزاء االنذار ي�صرف للعامل ما تم
ايقاف��ه م��ن الأج��ر خالل م��دة الإيقاف.
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 ماهي حاالت انتهاء عقد العمل؟
1.1اتفاق الطرفين كتابة على �إنهائه.
2.2انته��اء الم��دة المح��ددة ف��ي العق��د ،م��ا ل��م يم��دد �أو يج��دد وف��ق �أح��كام
ه��ذا المر�س��وم بقانون.
3.3بن��ا ًء عل��ى رغب��ة �أح��د الطرفين� ،ش��ريطة التقيد ب�أحكام هذا المر�س��وم
بقانون ب�ش�أن �إنهاء عقد العمل ،وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد.
4.4وفاة �صاحب العمل �إذا كان مو�ضوع العقد مرتبط ًا ب�شخ�صه.
5.5وف��اة العام��ل �أو عج��زه ع��ن العم��ل عج��ز ًا كلي � ًا دائم � ًا ،يثب��ت بموج��ب
�ش��هادة �ص��ادرة م��ن الجه��ة الطبي��ة.
الحك��م عل��ى العام��ل بحك��م نهائ��ي ف��ي بعقوب��ة مقي��دة للحري��ة م��دة ال 
ُ 6.6
تق��ل ع��ن ( )3ثالث��ة �أ�ش��هر.
�7.7إغالق المن�ش�أة نهائي ًا ،وفق ًا للت�شريعات النافذة في الدولة.
�8.8إفال���س  �صاح��ب العم��ل �أو �إع�س��اره �أو �أي��ة �أ�س��باب اقت�صادي��ة �أو
ا�س��تثنائية تح��ول دون ا�س��تمرار الم�ش��روع ،وف��ق ال�ش��روط وال�ضواب��ط
والإج��راءات الت��ي تحدده��ا الالئح��ة التنفيذي��ة ،والت�ش��ريعات الناف��ذة
ف��ي الدول��ة.

المادة ()42حاالت انتهاء عقد
العمل

9.9ع��دم ا�س��تيفاء العام��ل �ش��روط تجدي��د ت�صري��ح العم��ل ل ّأي �س��بب خارج
ع��ن �إرادة �صاحب العمل.
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 ماه��ي امل��دة الت��ي يج��وز لطرف�ين االتف��اق عليه��ا ب�ش��ان
م��دة الإن��ذار؟
يج��وز لطرفي��ن االتف��اق عل��ى م��دة ان��ذار �س��واء ال تق��ل ع��ن  30يوم� ًا وال 
تزيد على ت�س��عين يوم ًا.

المادة ()43إنذار إنهاء عقد
العمل

 ه��ل يج��وز للعام��ل االنقط��اع ع��ن العم��ل خ�لال ف�ترة
الإن��ذار لك��ى يبح��ث ع��ن عم��ل؟
نع��م يح��ق للعام��ل ان يتغي��ب لي��وم عم��ل ب��دون اجر ف��ي اال�س��بوع للبحث
عن عمل خالل فترة االنذار ،ب�ش��رط اخطار �صاحب العمل قبل ثالثة
�أي��ام على الأقل من الغياب.
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 ماه��ي احل��االت الت��ي يج��وز فيه��ا ل�صاح��ب العم��ل ف�ص��ل
العام��ل دون ان��ذار ؟

.1

1ثبــوت انتحــال العامــل شــخصية غيــره ،أو قــدم شــهادات أو مســتندات
مــزورة.

.2

2ارتــكاب العامــل خطــأ نشــأ عنــه خســارة ماديــة جســيمة لصاحــب العمــل ،أو
تعمــد العامــل إلاضـرار بممتلــكات صاحــب العمــل وإقـراره بذلــك ،بشــرط أن
يبلــغ ألاخيــر الــوزارة بالحــادث خــال ( )7ســبعة أيــام عمــل مــن وقــت علمــه
بوقــوع الحــادث.

.3

3مخالفــة العامــل تعليمــات النظــام الداخلــي للمنشــأة المتعلــق بســامة العمــل
والعمال أو مكان العمل ،بشرط أن تكون مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر،
ً
وأن يكــون العامــل قــد أحيــط بهــا علمــا.

.4

4عــدم قيــام العامــل بواجباتــه ألاساســية وفــق عقــد العمــل ،واســتمرار
إلاخــال بهــا رغــم إج ـراء تحقيــق خطــي معــه لهــذا الســبب ،والتنبيــه عليــه
مرتيــن بالفصــل إذا تكــرر منــه ذلــك.
ً
5إفشــاء العامــل س ـرا مــن أس ـرار العمــل المتعلقــة بالملكيــة الصناعيــة أو
الفكريــة ،نتــج عنــه إلحــاق خســائر بصاحــب العمــل أو ضيــاع فرصــة عليــه أو
جلــب منفعــة شــخصية للعامــل.
ً
6وجــود العامــل أثنــاء ســاعات العمــل فــي حالــة ســكر بيــن ،أو متأث ـرا بمــا
ً
ً
تعاطــاه مــن مــادة مخــدرة أو مؤثــر عقلــي ،أو ارتكــب فعــا مخــا بــاآلداب
العامــة فــي مــكان العمــل.

.7

7اعتــداء العامــل أثنــاء العمــل علــى صاحــب العمــل أو المديــر المســؤول أو
أحد رؤســائه أو زمالئه في العمل بالقول أو الفعل أو ّ
أي شــكل من أشــكال
الاعتــداء المعاقــب عليهــا بمقتضــى التشــريعات النافــذة فــي الدولــة.

.8

8تغيــب العامــل دون ســبب مشــروع أو عــذر يقبلــه صاحــب العمــل ألكثــر مــن
ً
( )20عشــرين يومــا متقطعــة خــال الســنة الواحــدة ،أو أكثــر مــن ( )7ســبعة
أيــام متتاليــة.

.9

9اســتغالل العامــل مركــزه الوظيفــي بطريقــة غيــر مشــروعة للحصــول علــى
نتائــج ومكاســب شــخصية.

.5

.6

المادة ()44حاالت فصل العامل
دون إنذار

1 010التحــاق العامــل بالعمــل لــدى منشــأة أخــرى دون الالت ـزام بالضوابــط
وإلاج ـراءات المقــررة فــي هــذا الشــأن.
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 ماه��ي ح��االت انته��اء العالق��ة العمالي��ة دون وج��وب ان��ذار
اعامل ل�صاحب العمل؟
�1.1إخ�لال �صاح��ب العم��ل بالتزامات��ه تج��اه العام��ل ال��واردة ف��ي العق��د �أو
في هذا المر�سوم بقانون �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له� ،شريطة �أن
يكون العامل قد �أبلغ الوزارة قبل (� )14أربعة ع�شر يوم عمل من تاريخ
ت��رك العم��ل ،ودون قي��ام �صاح��ب العم��ل ب�إزالة الآث��ار الناجمة عن هذا
الإخ�لال رغ��م �إخطاره م��ن قبل الوزارة بذلك.
2.2ثب��وت اعت��داء �صاح��ب العم��ل �أو م��ن يمثل��ه قانون � ًا عل��ى العام��ل �أو
تعر�ضه لعنف �أو تحر�ش خالل العمل ،ب�شرط �أن يبلغ ال�سلطات المعنية
وال��وزارة خ�لال ( )5خم�س��ة �أي��ام عم��ل م��ن تاري��خ تمكن��ه م��ن الإبالغ.

المادة ()45حاالت ترك العامل
العمل دون إنذار

�3.3إذا كان ف��ي مق��ر العم��ل خط��ر ج�س��يم يه��دد �س�لامة العام��ل �أو
�صحت��ه� ،ش��ريطة �أن يك��ون �صاح��ب العم��ل ق��د عل��م بوج��وده ،ول��م يتخ��ذ
م��ن الإج��راءات م��ا ي��دل عل��ى �إزالت��ه ،وتح��دد الالئح��ة التنفيذي��ة له��ذا
المر�س��وم بقان��ون �ضواب��ط الخط��ر الج�س��يم.
4.4تكلي��ف �صاح��ب العم��ل العام��ل بالقي��ام بعم��ل يختل��ف اختالف� ًا جوهري� ًا
عن العمل المتفق عليه بموجب عقد العمل ،دون موافقة العامل خطي ًا
عل��ى ذل��ك ،با�س��تثناء ح��االت ال�ض��رورة وف��ق �أح��كام الم��ادة ( )12م��ن
هذا المر�س��وم بقانون.
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المادة ( )46إنهاء الخدمة لعدم
اللياقة الصحية

 ه��ل يج��وز االتف��اق ماب�ين الطرف�ين عل��ى انته��اء العالق��ة
العمالي��ة لع��دم اللياقة الطبية؟
ال يجوز اال بعد ا�ستنفاذ االجازات المر�ضية المقرره.
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المادة ()48استمرارية عقود
العمل

 ه��ل يك��ون �صاح��ب العم��ل ال�س��ابق م�س��ؤوال بالت�ضام��ن م��ع
�صاحب العمل اجلديد؟
ال يك��ون �صاح��ب العم��ل ال�س��ابق م�س ��ؤوال ويتحم��ل �صاح��ب العم��ل
الجدي��د كاف��ة االلتزام��ات القانوني��ة .
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 مت��ى تب��داء م��دة احلظ��ر مل��دة ع��ام يف ح��االت االنقط��اع ع��ن
العمل؟
تبداء مدة الحظر لمدة عام من تاريخ االنقطاع عن العمل.

 ه��ل توج��د م�س��ميات وفئ��ات وظيفي��ة م�س��تثنى م��ن ح��االت
احلظر لالنقطاع عن العمل؟
نعم وهي التي �ستنظمها الالئحة التنفيذية.

المادة ()50االنقطاع غير
المشروع على العمل

 ماه��ي امل��دة الت��ي يج��ب عل��ى �صاح��ب العم��ل اب�لاغ ع��ن
انقط��اع العام��ل ع��ن العم��ل؟
�س��تنظم الالئح��ة التنفيذي��ة الم��دة الواج��ب عل��ى �صاح��ب العم��ل ابالغ
ال��وزارة عن حاله االنقطاع.
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 ه��ل حت�س��ب مكاف��اه نهاي��ة اخلدم��ة عل��ى الرات��ب الأ�سا�س��ي
او الإجمايل؟
تح�س��ب مكاف��اه نهاي��ة الخدم��ة عل��ى �أ�سا���س االج��ر الأ�سا�س��ي للعام��ل
الأخي��ر ال��ذي كان يتقا�ض��ه العام��ل.

 كيف يتم احت�ساب مكافاه نهاية اخلدمة ؟
يت��م احت�س��اب مكاف��اه نهاي��ة الخدم��ة عل��ى �أ�سا���س  21ي��وم عن كل �س��نة
م��ن �س��نوات الخدم��ة الخم���س االول��ى ،وثالثي��ن يوم ع��ن الفت��ره التالية
عل��ى ان ال تتج��اوز اجمال��ي االج��ر عن � 24ش��هر .

 ه��ل حت�س��ب �أي��ام االنقط��اع ع��ن العم��ل ب��دون اج��ر �ضم��ن
مكاف��اه نهاي��ة اخلدم��ة؟
ال تح�سب �أيام االنقطاع دون اجر �ضمن مك�أفاه نهاية الخدمة.

المادة ()51مكافأة نهاية الخدمة
للعاملين بنمط الدوام الكامل

 ه��ل يج��وز خ�ص��م مبل��غ االقتطاع��ات او ال�س��لف م��ن مكافاه
نهاية اخلدمة؟
نع��م يج��وز ال�س��تيفاء حق��وق �صاح��ب العم��ل المق��ررة قانون��ا او بحك��م
ق�ضائي.
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المادة ()52مكافأة نهاية الخدمة
للعاملين بأنماط العمل األخرى

 ماه��ي طريق��ة احت�س��اب مكاف��اه نهاي��ة اخلدم��ة يف �أمن��اط
العمل الأخرى؟
�س��يتم تنظي��م احت�س��اب مكاف��اه نهاي��ة الخدم��ة �ضم��ن الالئح��ة
التنفيذي��ة .
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المادة ( )53سداد مستحقات
العامل حين انتهاء العقد

 يف ح��ال ع��دم الت��زام �صاح��ب العم��ل ب�س��داد امل�س��تحقات
للعام��ل خ�لال  14ي��وم م��ا االج��راء ال��ذي ميك��ن للعام��ل
القي��ام ب��ه؟
يمك��ن للعام��ل ف��ي ح��ال ع��دم الت��زام �صاح��ب العم��ل بالوف��اء
بالم�س��تحقات العمالي��ة خ�لال  14ي��وم   بتقدي��م �ش��كوى عمالي��ة.
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 كي��ف يح��ق للعام��ل املطالب��ة باج��ر ال�ش��هرين كح��د اق�ص�ى  
لوجود نزاع ت�سبب يف �إيقاف �صرف اجر العامل؟
يج��وز لل��وزارة خ�لال �س��ريان الن��زاع ال��زام �صاح��ب العم��ل بدف��ع �أج��ر
�ش��هرين بح��د �أق�ص��ى للعام��ل� ،إذا ت�س��بب الن��زاع بايق��اف �ص��رف �أج��ر
العام��ل .

 ماه��ي الإج��راءات الت��ي يج��وز لل��وزارة اتخاذه��ا بح��ق
املن�ش��اه ل�ضم��ان ع��دم ح��دوث منازع��ه جماعي��ة نتيج��ة
املنازع��ات الفردي��ة؟
بفر�ض اجراءات او تدابير ادارية على المن�ش�أة بقرار من الوزير .

المادة ()54منازعات العمل
الفردية

 م��ا ه��و املق�ص��ود بع��دم �س��ماع الدع��وى بع��د م�ض��ي ع��ام م��ن
تاريخ ا�س��تحقاق احلق؟
ي�س��قط ح��ق العام��ل ف��ي المطالب��ة بحقوق��ه ام��ام المحكم��ة بع��د م��ن
م�ض��ي �س��نة م��ن تاري��خ ا�س��تحقاقه الح��ق مح��ل المطالب��ة.
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المادة ( )55اإلعفاء من الرسوم
القضائية

 هل توجد ر�سوم لتقدمي ال�شكوى العمالية؟
ال توج��د اى ر�س��وم لتقدي��م ال�ش��كوى العمالي��ة ل��دى ال��وزارة ،ام��ا ب�ش��أن
الدع��اوى العمالي��ة فتعف��ى م��ن الر�س��وم الق�ضائي��ة �إذا ل��م ت��زد قيمته��ا
عل��ى  100000دره��م.
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 ماه��ي احل��االت الت��ي يت��م توقي��ع الغرام��ات عل��ى �أ�صح��اب
العم��ل وم��ا هو مقدراها ؟
تك��ون الغرام��ة مقدراه��ا  50.000ال��ف دره��م وبح��د اق�ص��ى 200.000

درهم في الحاالت التالية:
1.1ا�ستخدم عام ًال لم ُي�صرح له بالعمل لديه.
2.2ا�ستقدم �أو ا�ستخدم عام ًال ،وتركه دون �أن يعمل.
3.3ا�ستعمل ت�صاريح العمل في غير الغر�ض المخ�ص�ص لإ�صدارها.
�4.4أغل��ق من�ش ��أة �أو �أوق��ف ن�ش��اطها دون اتخ��اذ �إج��راءات ت�س��وية حق��وق
العاملين ،بالمخالفة لأحكام هذا المر�س��وم بقانون والئحته التنفيذية
والق��رارات ال�ص��ادرة تنفي��ذ ًا له.

المادة ()60

5.5قام بت�شغيل حدث بالمخالفة لأحكام هذا المر�سوم بقانون .
 6.6م��ن واف��ق عل��ى ت�ش��غيل الح��دث بالمخالف��ة لأح��كام ه��ذا المر�س��وم
بقان��ون مم��ن ل��ه الوالي��ة �أو الو�صاي��ة عل��ى الح��دث.

49

المادة ()65أحكام ختامية

 هل يجوز االتفاق على �شرط يخالف املر�سوم بقانون ؟
كل �ش��رط يخال��ف �أح��كام المر�س��وم بقان��ون يع��د باط� ً
لا� ،إال �إذا كان
�أكث��ر فائ��دة للعامل.
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 ه��ل يج��ب عل��ى �صاح��ب العم��ل تعدي��ل العق��ود الغ�ير 
حمدده والعقود املحدد املجدده واملحدد اىل مناذج العقود
امل�س��تحدثة بن��اء عل��ى ه��ذا املر�س��وم بقان��ون؟
نع��م يج��ب عل��ى �صاح��ب العم��ل خ�لال �س��نه م��ن تاري��خ نف��اذ المر�س��وم
بقان��ون تعدي��ل عقود عم��ل العمال لدية.

 عل��ى اى �أ�سا���س حت�س��ب مكاف��اه ناي��ة اخلدم��ة يف العق��ود
الغ�ير حم��ده امل��دة بع��د نف��اذ ه��ذا املر�س��وم بقان��ون؟

المادة ( )68توفيق األوضاع

يت��م احت�س��اب مكاف��أة نهاي��ة الخدم��ة للعق��ود غي��ر مح��ددة الم��دة وف��ق
�أح��كام القان��ون االتح��ادي رق��م ( )8ل�س��نة  1980ب��ان تنظي��م عالق��ات
العمل.
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المادة ()69التظلم من قرارات
الوزارة

 ه��ل يج��وز لط��ريف العالق��ة التظل��م م��ن الق��رارات ال�ص��ادر
م��ن ال��وزارة وفق��ا للإج��راءات الت��ي حتدده��ا الالئح��ة
التنفيذي��ة له��ذا املر�س��وم بقان��ون؟
نع��م يج��وز لطرف��ي العالق��ة العمالي��ة التظل��م م��ن الق��رارات ال�ص��ادرة
م��ن ال��وزارة ،وف��ق  االجراءات التي تحدده��ا الالئحة التنفيذية.
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