قرار وزاري رقم ( )1/27لسنة1981م

في شأن تحديد المناطق واألماكن البعيدة عن
العمران المشار إليها في قانون تنظيم عالقات
العمل رقم ( )8لسنة 1980م

وزير العمل والشئون االجتماعية:
* بعد االطالع على القانون رقم ( )1لس ن ن ننن 1972م في ش ن ن ننان ا ال ن ن ننال ن ن ننا
ولالحيا

الو ا ار

الو راء والقوانين المعدل له.

* وعلى القانون االاحادي رقم ( )8لسن 1980م في شان انظيم عالقا

العمل.

* وبناء على ما عرضه وكيل الو ارة.

قـــــرر:
مادة ()1
 -1اعابر األماكن بعيدة عن المدن في مفهوم المادة  101من القانون رقم ( )8لسن ن ن ن ن ن ننن 1980م
المشار إليه وألغراض اطبيقها المواقع اآلاي :

أوالً :أبوظبي:
 -1ج يرة دلما.

 -2ج يرة داس.

 -3منطق غياثي.

 -4منطق السعديا .

 -5منطق الظفرة.

 -6منطق السلع.

 -7منطق السمح .

 -8منطق الهير.

 -9منطق الوجن.

 -10منطق مديسيس.

 -11منطق أم غاف .

 -12منطق الحمداني .

 -13منطق الشويب.

 -14منطق البحر.
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 -15منطق بو رحم .

 -16منطق م يد.

 -17منطق رماح.

 -18منطق الرويس.

 -19منطق جبل الظن .

 -20منطق طريف.

 -21منطق الج ر البحري .

 -22منطق

 -23منطق سويحان.

وغين ننرها

ركوه ،مي ر.

ثانياً :باإلمارات الشمالية:
 -1منطق الحمراني .

 -2منطق المليح .

 -3منطق المنيعي.

 -4منطق مسافي.

 -5منطق ج يرة أبو موسى.

 -6منطق الحميدي .

 -7منطق حاى.

 -8منطق ملفو .
.

 -9منطق السيجي.

 -10منطق

 -11منطق ال ن .

 -12منطق اذن.

 -13منطق غليل .

 -14منطق المدام.

 -15منطق البثن .

 -16منطق الطويين.

 -2واعابر من المناطق البعيدة كذلك كل منطق عمل ابعد عن أقرب مدين أو قري ب مس ن ن ن ن ن ن ن
وعشرين كيلومار وال الل إليها وسائل الموالال

العام .

مادة ()2
على كل صـــــاح عمل يســـــتفدم عماالً في المناطق المحددة في المادة الســـــاب ة أن يوفر لهم
الفدمات اآلتية:
 -1وسائل االناقال المناسب .

 -2السكن المالئم.

 -3المياه اللالح للشرب.

 -4المواد الغذائي المناسب .

 -5وسائل اإلسعافا

 -6وسائل الارفي والنشاط الرياضي.

الطبي .
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وفيما عدا المواد الغذائي اكون ال دما

المشننار إليها في هذه المادة على نفق لنناحب العمل وال

يجو احميل العامل شيئاً منها.

مادة ()3
اعابر من وسننائل الموالننال

العادي المنوه عنها في المادة ( )1من القرار الحافال

(البالننا )

العام الم لل لركوب الجمهور باألجر وسيا ار األجرة المشارك .

مادة ()4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ويعمل به من ااريخ نشره.

سيف علي الجروان
وزير العمل والشئون االجتماعية
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