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 في شأن تنظيم عالقات العمل. 1980( لسنة 8بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم )قانون اتحادي مرسوم ب

 

 2019( لسنة     6قانون احتادي رقم )    ب مرسوم
  1980( لسنة  8القانون االحتادي رقم ) بعض أحكام بتعديل  

 يف شأن تنظيم عالقات العمل
 ،س دولة اإلمارات العربية املتحدةرئي                               حنن خليفة بن زايد آل نهيان   

 بعد االطالع على الدستور، -
فىىىأ  ىىىصن اتتااوىىىات الىىىوتارات ووىىىال  ات الىىىوترا ،  1972لسىىى   ( (1رقىىى  انون االتحىىىا   القىىىعلىىىى و  -

 ،وتعديالته
 وتعديالته،فأ  صن ت ظ   عالقات العمل،  1980( لس   (8وعلى القانون االتحا   رق   -
 وب اً  على ما عرضه وتير الموار  البشري  والتوط ن، وموافق  مجلس الوترا ، -

 اآلتي: ن املرسوم بقانوأصدرنا 
 املادة األوىل

"وتيىر العمىل والشى ون االاتماع ى " عبىارة "وتيىر المىوار  البشىري  والتىوط ن"، وبعبىارة" وتارة  ةُيستبدل بعبار 
 العمىىىىىىىىىىل والشىىىىىىىىىى ون االاتماع ىىىىىىىىىىى " عبىىىىىىىىىىارة "وتارة المىىىىىىىىىىىوار  البشىىىىىىىىىىري  والتىىىىىىىىىىىوط ن" و لىىىىىىىىىى   ي مىىىىىىىىىىىا ور ت

 عالقات العمل، وتعديالته. فأ  صن ت ظ   1980( لس   8فأ القانون االتحا   رق  )

 الثانيةاملادة 

بشصن ت ظ    1980( لس   8)رق  من القانون االتحا   ( 191)(، 42)(، 34) الموا  وصاستبدل ب يُ 
 : اآلت  وصال ا، عالقات العمل وتعديالته

 (:34المادة )
 -من هذا الباب كل من:الثانأ يكون مسئواًل ازائ ًا عن ت ف ذ   كام الفال "

 ب العمل  و من يمثلونه . وحا - 
 ."تالفًا أل كام هذا القانون تشغ له من له الوالي   و الوواي  على الحدث إ ا وافق على  -ب

 (: 42المادة )
عقد التدريب المه أ هو العقىد الىذ  بموابىه يلتىزم وىا ب الم شىصة بته ئى  تىدريب مه ىأ كامىل يتفىق و وىول "

ره علىىى األقىىل، ويلتىىزم بىىدوره  ن يعمىىل  ا ىىا  فتىىرة التىىدريب المه ىى  إلىىى  ىى أ متىىر  تىى  الثان ىى  عشىىرة مىىن عمىى
 لحساب وا ب العمل وفقًا للشروط والزمن الذين يتفق عل هما.



2 
 

 في شأن تنظيم عالقات العمل. 1980( لسنة 8بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم )قانون اتحادي مرسوم ب

 

يجب  ن يكون عقىد التىدريب مكتوبىًا وكال كىان بىاطاًل، و ن يكىون وىا ب العمىل  و مىن يقىوم بالتىدريب  ىائزًا و 
المىىرا  تىىدريب العامىىل ف هىىا، كمىىا يجىىب  ن تواىىد فىىأ  علىىى المىى هالت وال بىىرات الفاف ىى  فىىأ المه ىى   و الحرفىى 

 الم شصة نفسها الشروط واإلمكان ات الف    الالتم  لتعل  المه    و الحرف .
تلتىىزم الم شىىصة باألنظمىى  والقىىرارات واللىىوائر التىىأ ياىىدرها وتيىىر المىىوار  البشىىري  والتىىوط ن لتىىدريب المىىواط  ن، و 
تحديد الم شآت التأ تلتزم بالتدريب المشىار إل ىه  عىاله، ومىدة  و من يفوضه وتير الموار  البشري  والتوط ن ول

 "المتدرب والم شصة.التدريب والتزامات و قوق كل من 

 (:191المادة )
 ب ىىىىاً  علىىىىى اقتىىىىرار وتيىىىىر المىىىىوار  البشىىىىري  والتىىىىوط ن  -لمجلىىىىس الىىىىوترا   القىىىىانون،"اسىىىىتث اً  مىىىىن   كىىىىام هىىىىذا 

 :القرارات اآلت  إودار  -
 العمل.رارات التأ من  صنها تعزيز مشارك  مواط أ الدول  فأ سوق الق .1
 ت ظ   تشغ ل العمال فأ الم شصة." .2

 الثالثةاملادة 

الُمشار ، 1980( لس   8)رق  لموا  القانون االتحا    ( مكرراً 30)مكررًا، ( 8)مكررًا، ( 7)بصرقام اديدة  موا ُتضاف 
 :إل ه

 ( مكررًا:7المادة )
 مىىىن  ىىىصنه إضىىىعاف تفىىىاف  الفىىىرص  و المسىىىا  بالمسىىىاواة فىىىأيكىىىون  األ ىىى اص الىىىذ ز بىىى ن تم  ىىىالُيحظىىىر "

ب ى ه  فىأ األعمىال  ات المهىام  كمىا يحظىر التم  ىزو  ،الحاول على الوظ ف  واالستمرار ف ها والتمتع بحقوقهىا
  ."الوظ ف   الوا دة

 :( مكرراً 8المادة )
الم ظمى  لععمىال  الدولى ، القىراراتفىأ ق مىع الجهىات المع  ى  ، بالت سى الموار  البشري  والتوط ن ر وتيرُياد  "

 ."ف هاتشغ ل ال وضوابط التأ يحظر تشغ ل العمال من الج س ن ف ها،
 :ا( مكررً 30) المادة

 إنهىىا  ال دمىى وُيعتبىىر ، بسىىبب  ملهىىا بىىذل  ارهاالمىىر ة العاملىى   و إنىىذ إنهىىا  تدمىى  ال يجىىوت لاىىا ب العمىىل"
 . "من هذا القانون  (122)فأ ُ ف  الما ة  فأ هذه الحال  تعسف اً 
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 الرابعةاملادة 

 .، الُمشار إل ه1980( لس   8)رق  من القانون االتحا   ( 29)و (28) و (27) رقام  الموا ُتلغى 

 اخلامسةاملادة 

 فأ الجريدة الرسم  ، وُيعمل به بعد  هر من تاريخ نشره. المرسوم بقانون ُي شر هذا 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________  

  :يقصر الرئاسة بأبوظب فيعنا  صدر
 هـ1440/         ذي الحجة/     28بتاريخ :    
 م2019/        أغسطس/        29الموافق:   

بةةةةةةن زايةةةةةةد آل نهيةةةةةةان خليفةةةةةةة  
 رئيس دولةة اإلمةارات العربيةة املتحةدة    
 


