
 الباب األول تعاريف وأحكام عامة
  

 تعاريف -أ 
 
 (1مادة )

  
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية المعاني المبينة قرين كل منها ما 

 لم يقض السياق بغير ذلك:
  

هو كل شخخخطب طبيعي أو ااتبارس يسخخختطدم اامأك أو أكءر لقام أار مهما كان  صااااحب العمل 
 نواه.

  
هو كل ذكر أو أنءى يعمل لقام أار مهما كان نواه في طدمة صاحب العمل وتحت  العامل 

أدارته أو إشرافه ولو كان بعيداك ان نظره ويندرج تحت هذا المدلول الموظفون والمستطدمون 
 الذين يعملون في طدمة صاحب العمل والطاضعون ألحكام هذا القانون.

  
تصخخادية فنية أو صخخنااية أو تاارية يعمل فيها امال تهدى الى انتاج هي كل وحدة اق المنشاا:ة 

 سلع أو تسويقها أو تقديم طدمات من أس نوع 
  

هو كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة يبرم بين صاحب العمل والعامل يتعهد  عقد العمل 
مقابل أار يتعهد به فيه األطير بأن يعمل في طدمة صخخخخخخاحب العمل وتحت إداراته أو أشخخخخخخرافه 

 صاحب العمل.
  

لقام أار سخخوام كان ذلك  -فكرس أو فني أو اسخخماني  -هو كل ما يبذل من اهد أنسخخاني  العمل 
 بشكل دائم أو مؤقت.

  
 هو العمل الذس تقتضي طبيعة تنفيذه أو إناازه مدة محددة. العمل المؤقت 

  
اني محاصخخخخخخخيلها من أس نوع كانت هو العمل في حراءة األرض وزرااتها و العمل الزراعي 

 وتربية المواشي والحيوانات الداانة ودودة القز والنحل وما شابه ذلك.
  

هي الطدمة غير المنقطعة لدى صاحب العمل نفسه أو طلفه القانوني من  الخدمة المستمرة 
 تاريخ ابتدام الطدمة.

  



سوام كان نقداك أو اينا مما يدفع هو كل ما يعطى للعامل لقام امله بمواب اقد العمل  األجـاااار 
ك أو الى أسخخخخاع السخخخخااة أو القطعة أو تبعا ل نتاج أو  ك أو أسخخخخبوايا أو يوميا ك أو شخخخخهريا سخخخخنويا

 بصورة اموالت.
ويشخخخمل األار اأوة غأم المعيشخخخة كما يشخخخمل األار كل منحة تعطى للعامل ازام أمانته أو 

لعمل أو في نظام العمل الداطلي للمنشخخخخخخخأة   أو كفامته إذا كانت هذه المبالغ مقررة في اقود ا
ك.  ارى العرى أو التعامل بمنحها حتى أصبح امال المنشأة يعتبرونها ازماك من األار ال تبراا

 
  

هو األار الذس ينب اليه اقد العمل في أءنام سريانه بين الطرفين وال تدطل  األجر األساسي 
 ضمن هذا األار البدالت أيا كان نواها.

  
هي إصابة العامل بأحد األمراض المهنية المبينة بالادول الملحق بهذا القانون أو إصابة العمل  

بأية إصخخخابة أطرى ناشخخخئة ان امله حصخخخلت له أءنام تأدية ذلك العمل وبسخخخببه ويعتبر في حكم 
إصخخخخابة العمل كل حادع يقع للعامل طأل فترة ذهابه إلى امله أو اودته منه بشخخخخرط أن يكون 

 اب واإلياب دون توقى أو تطلى أو انحراى ان الطريق الطبيعي.الذه
  

هي الفروع التابعة لوزارة العمل المطتصخخة بشخخئون العمل في اإلمارات األاضخخام  دائرة العمل 
 في االتحاد.

 
 أحكام عامة –ب 

 
 (2مادة )

لفات والعقود والماللغة العربية هي اللغة الواابة في االسخخختعمال بالنسخخخبة إلى اميع السخخخاأت  
والبيانات وغيرها مما هو منصخخخخخخخوب اليه في هذا القانون أو في أس قرار أو الئحة تصخخخخخخخدر 
ك ألحكخامخه كمخا تكون اللغخة العربيخة واابخة االسخخخخخخختعمخال في التعليمخات والتعميمخات التي  تطبيقخا
 ةيصخخخدرها صخخخاحب العمل لعماله وفي حالة اسخخختعمال صخخخاحب العمل لغة أانبية إلى اانب اللغ

 العربية يعتبر النب العربي هو النب المعتمد.
 
 (3مادة )

 ال تسرس أحكام هذا القانون الى الفئات اآلتية: 
  
موظفي ومستطدمي وامال الحكومة االتحادية والدوائر الحكومية في اإلمارات األاضام في  -أ

العمال الدولة وموظفي ومسخخخخخخختطدمي وامال البلديات وغيرهم من الموظفين والمسخخخخخخختطدمين و
العخخاملين في الهيئخخات العخخامخخة والمؤسخخخخخخخسخخخخخخخخات العخخامخخة االتحخخاديخخة والمحليخخة وكخخذلخخك الموظفين 

 والمستطدمين والعمال الذين يعينون الى المشرواات الحكومية االتحادية والمحلية.



 أفراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة واألمن. -ب
 طدم المنازل الطاصة ومن في حكمهم. -ج
ذين يعملون في الزرااخخة أو المرااي فيمخخا اخخدا األشخخخخخخخطخخاب الخخذين يعملون في العمخخال الخخ -د

المؤسخخخخسخخخخات الزرااية التي تقوم بتصخخخخنيع منتااتها أو الذين يقومون بصخخخخفة دائمة بتشخخخخغيل أو 
 إصأح اآلالت الميكانيكية الأزمة للزرااة.

 (4مادة )
 مل أو المسخخخختحقين انه امتيازيكون لاميع المبالغ المسخخخختحقة بمقتضخخخخى أحكام هذا القانون للعا 

الى اميع أموال صاحب العمل من منقول واقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية 
 والمبالغ المستحقة للطزانة العامة والنفقة الشراية المحكوم بها للزواة واألوالد.

  
 (5مادة )

ضائية في اميع مراحل التقاضي والتنفيذ   مال أو الدااوى التي يرفعها العتُعفى من الرسوم الق
 المستحقون انهم استناداك إلى أحكام هذا القانون ويكون نظرها الى واه السراة.

  
وللمحكمة في حالة الحكم بعدم قبول الداوى أو رفضخخخخخها أن تحكم الى رافعها بالمصخخخخخروفات 

 كلها أو بعضها.
 

 
 (6مادة )

  
مل الامااية المنصخخخخخخخوب اليها في هذا مع ادم اإلطأل باألحكام الطاصخخخخخخخة بمنازاات الع

القانون  إذا تنازع صخخخخخخخاحب العمل أو العامل أو أس مسخخخخخخختحق انهما في أس حق من الحقوق 
ك بذلك إلى دائرة العمل  با قدم طل يه أن ي قانون  فعل المترتبة ألس منهما بمقتضخخخخخخخى أحكام هذا ال

ك لتسخخخخخوية المطتصخخخخخة  والى هذه الدائرة أن تقوم باسخخخخختداام طرفي النزاع واتطا ذ ما تراه الزما
النزاع بينهما وديا  فإذا لم تتم التسخخخخوية الودية تعين الى الدائرة المذكورة طأل أسخخخخبواين من 
تاريخ تقديم الطلب أليها إحالة النزاع إلى المحكمة المطتصة   وتكون اإلحالة مصحوبة بمذكرة 

ك للنزاع  وحاج الطرفين ومأحظات الدائرة.  تتضمن ملطصا
  

لى المحكمة طأل ءأءة أيام من تاريخ وصخخخخخخخول الطلب إليها أن تقوم بتحديد السخخخخخخخة لنظر وا
الداوى ويعلن بها طرفا النزاع. وياوز للمحكمة أن تطلب حضخخخخخخخور مندوب ان دائرة العمل 

 الستيضاحه فيما ورد بالمذكرة المقدمة منها.
  

المترتبة بمقتضخخى أحكام هذا وفي اميع األحوال ال تسخخمع داوى المطالبة بأس حق من الحقوق 
القانون بعد مضخخخخخخخي سخخخخخخخنة من تاريخ اسخخخخخخختحقاقه كما ال تقبل الداوى إذا لم تتبع اإلارامات 

 المنصوب اليها في هذه المادة.



  
 (7مادة )

ك الى نفاذه ما لم يكن أكءر فائدة   يقع باطأك كل شخخخخرط يطالى أحكام هذا القانون ولو كان سخخخخابقا
 للعامل.

  
 (8مادة )

يكون حساب المدد والمواايد المنصوب اليها في هذا القانون بالتقويم الميأدس وتعتبر السنة  
( يوما إال إذا نب اقد العمل 53( بوما والشخخخهر )563الميأدية في تطبيق أحكام هذا القانون )

 الى طأى ذلك.
 


