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اإنن��ا اإذ نرح��ب ب��ك يف بلدن��ا �شيًف��ا عزيًزا و�ش��ريًكا يف الإنت��اج والتنمية، نتمنى لك 
طيب الإقامة والتوفيق والنجاح يف عملك. 

يق��دم ل��ك ه��ذا الدلي��ل جمموعة من الإر�ش��ادات التي ت�ش��اعدك عل��ى التعرف على 
حقوق��ك وواجبات��ك الت��ي ين���ص عليه��ا قان��ون تنظي��م عالق��ات العم��ل والق��رارات 
املنف��ذة ل��ه، ف��اإدراكك الت��ام به��ا، ي�ش��هم يف اإقام��ة عالق��ة عم��ل �شحي��ة و�ش��فافة 

ومتوازن��ة بين��ك وب��ن �شاح��ب العم��ل ال��ذي اتفق��ت مع��ه عل��ى التعاق��د. 

اإنن��ا نوف��ر ل��ك قن��وات ع��دة للتوا�ش��ل معن��ا لتق��دمي ال�شتف�ش��ارات اأو ال�ش��كاوى، 
فنح��ن ملتزم��ون بتوف��ر احلماي��ة حلقوق��ك وفًق��ا لعق��د العم��ل امل��رم بين��ك وب��ن 

�شاح��ب العم��ل”

وزارة املوارد الب�شرية والتوطن
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نقاط مهمة
7يجب أن تعلمها

يحظر على �شاحب العمل 
حتميل العامل ر�شوم وتكلفة 
ال�شتقدام وال�شتخدام اأو 
حت�شيلها من العامل ، �شواء

بطريقة مبا�شرة اأو غر 
مبا�شرة

يجب عليك الحتفاظ ب�شورة 
من عر�ص عملك الذي وقعت 

عليه

يجب عليك التوقيع على عقد 
عملك بعد قدومك اإىل دولة 

الإمارات العربية املتحدة
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من حقك ترك عملك يف اأي 
وقت ولكن يجب اأن تكون 

على دراية تامة بالتزاماتك 
القانونية

يجب اأن تتطابق �شروط وبنود 
عقد عملك مع عر�ص العمل 

الذي وقعت عليه يف بلدك

يتوجب عليك الحتفاظ 
مب�شتنداتك الثبوتية

يف مكان اآمن

يتوجب عليك التوا�شل معنا فوًرا 
يف حال مل يقم �شاحب العمل 

بتوفر فر�شة العمل املتفق عليها 
اأو يف حال مل حت�شل على اأجورك 

كاملة ويف موعدها
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يلت��زم �شاح��ب العم��ل ب�ش��داد نفق��ات ا�ش��تقدامك وت�ش��غيلكونفقات الع��ودة بع��د 
انتهاء عالقة العمل ول يجوز حت�شيلها من العامل �شواء بطريقة مبا�شرة اأو غر 

مبا�ش��رة.، وكذل��ك تكالي��ف الرعاي��ة الطبي��ة. و حتم��ل نفق��ات التاأمين��ات
وال�شرتاكات وال�شمانات التي حتددها الت�شريعات النافذة

إرشـــادات
ما قبل الوصول 
إلى دولة اإلمارات 

العربية المتحدة

ما التكاليف املالية التي يفرت�ص اأن يتحملها �شاحب العمل الذي اتفقت 
معه على التعاقد؟

س1
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يج��ب اأن يك��ون وكي��ل توظيف��ك اأو �شاح��ب العمل الذي اتفقت مع��ه على التعاقد قد 
اأو�شح لك �شروط واأحكام توظيفك عند ت�شلمك عر�ص عملك اخلطي قبل ال�شفر 
اإىل دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة، وعليك اأن تعي وتدرك كامل �ش��روط واأحكام 
عر���ص العم��ل مب��ا يف ذل��ك م�ش��ماك الوظيف��ي وم�ش��وؤولياتك وراتب��ك والمتي��ازات 
وال�ش��روط التف�شيلية للعمل قبل اأن تقوم بالتوقيع على عر�ص العمل. كما يتوجب 
عليك اأن تطلع على امللحق التف�شيلي املرفق بعر�ص العمل حيث ي�شعك يف �شورة 
حقوقك وواجباتك املن�شو�ص يف قانون تنظيم عالقات العمل املعمول به يف دولة 
الإمارات والقرارات املنفذة له. واطلب من جهة توظيفك �شورة من عر�ص العمل 

واحتفظ بها معك يف مكان اآمن.

ما املطلوب مني عمله قبل القدوم اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة 
للعمل لدى �شاحب العمل الذي اتفقت معه على التعاقد؟

س2
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• يج�ب اأن يق�دم ل�ك �شاح�ب العم�ل ال�ذي اتفق�ت مع�ه عل�ى التعاق�د »عق�د العم�ل 
اخلا��ص ب�ك« للتوقي�ع علي�ه عن�د و�شول�ك اإىل دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتحدة.

ميكن�ك الط�الع واحل�ش�ول عل�ى ن�ش�خة م�ن عق�د العم�ل اخلا��ص ب�ك بع�د التوقي�ع 
علي�ه م�ن خ�الل موق�ع ال�وزارة اللك�رتوين اأو زي�ارة اأح�د مراك�ز توجي�ه والحتفاظ 

به�ا يف م�كان اآمن.
• �شاح�ب العم�ل ال�ذي اتفق�ت مع�ه عل�ى التعاق�د م�ش�وؤول ع�ن اإج�راءات ت�شري�ح 

الإقام�ة اخلا��ص ب�ك دون اأن تتحم�ل اأي�ة نفق�ات.
• �ش�يحتاج �شاح�ب العم�ل م�ش�تنداتك الثبوتي�ة للح�ش�ول عل�ى ت�شري�ح الإقام�ة 

اخلا��ص ب�ك وللم�دة الزمني�ة املطلوب�ة للح�ش�ول علي�ه.
• مبجرد اإ�شدار ت�شريح اإقامتك، يجب اأن ُيعيد اإليك �شاحب العمل م�شتنداتك 

الثبوتية.

إرشـــادات
ما بعد الوصول 

إلى دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

ما املطلوب مني عمله لمتام اجراءات التعاقد بعد و�شويل اإىل دولة 
الإمارات العربية املتحدة ؟

س3
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• يج�ب اأن مُيّكن�ك �شاح�ب العم�ل م�ن اأن ت�وؤدي مه�ام عمل�ك عن�د و�شول�ك، ويف 
�ن م�ن ب�دء العمل عل�ى الفور بعد  حال�ة ع�دم تق�دمي عق�د عم�ل اإلي�ك اأو اإذا مل مُتكَّ
الو�شول، اأبلغ وزارة املوارد الب�شرية والتوطن من خالل الرقم املجاين 80060.
• يك�ون الأج�ر مقاب�ل العم�ل، ويلت�زم �شاح�ب العم�ل بتمك�ن العام�ل م�ن القي�ام 

بعمله.
• ل�شاح�ب العم�ل تكلي�ف العام�ل للقي�ام بعم�ل غ�ر املتف�ق علي�ه يف عق�د العم�ل، 

�ش�ريطة موافق�ة العام�ل اخلطية.
• اإذا تطل�ب قي�ام العام�ل بعم�ل غ�ر املتف�ق علي�ه يف عق�د العمل،فعل�ى �شاح�ب 
العمل حتمل كافة التكاليف املالية املرتتبة على ذلك، مبا يف ذلك تكاليف انتقال 

العام�ل واإقامته.

اإذا مل يقدم يل �شاحب العمل عقد العمل ومل يقم باإحلاقي بعملي.ما 
الإجراءات التي يتوجب علّي القيام بها ؟

س4

يتضمــن  عقــد  توقيــع  العمــل  صاحــب  منــك  طلــب  إذا 
شــروًطا وأحكامــا مختلفــة عــن عــرض العمــل، ارفــض التوقيــع 
وقــم بإبــاغ وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن بذلــك، حتــى لــو 
أكــد لــك صاحــب العمــل بــأن التغييــرات مفيــدة لــك، فاســتبدال 
شــروط العقــد أمــر غيــر قانونــي، ويحــق لــك نفــس الشــروط 
واألحــكام التــي وافقــت عليهــا عنــد موافقتــك علــى عــرض 

العمــل األصلــي.
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مبا اأنك قمت بالتوقيع على عقد عملك، فيجب الإلتزام ب�: 
• اأن توؤدي العمل بنف�ش�ك وفق توجيه واإ�ش�راف �شاحب العمل اأو َمن ينوب عنه، 
وطبقًا ملا هو حمدد يف العقد، واأل يقوم بتعهيد العمل اإىل اأّي عامل اأو اأّي �شخ�ص 

اآخر.
• اأن تلتزم بح�شن ال�شلوك والأخالق اأثناء العمل.

• املحافظة على و�شائل الإنتاج واأدوات العمل التي يف عهدته 
• املُحافظة على �ِش�ّرية املعلومات والبيانات التي يّطلع عليها بُحكم عمله، وعدم 

اإف�شاء اأ�شرار العمل.
•ع�دم الحتف�اظ ب�شف�ة �ش�خ�شية ب�اأّي اأ�ش�ول ل�الأوراق اأو امل�ش�تندات الورقي�ة اأو 
الإلكرتوني�ة املرتبط�ة باأ�ش�رار العم�ل ب�دون اإذن م�ن �شاح�ب العم�ل اأو م�ن ين�وب 

عنه.
وف�ق  باملن�ش�اأة  املق�ررة  املهني��ة  وال�شح�ة  ال�ش�المة  تعليم�ات  •تنفي�ذ 

إرشـــادات
عند مزاولة العمل

ما هو املتوقع مني عندما اأبداأ العمل؟

س5
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اأو نظ�م العم�ل وتعليمات�ه. الت�ش�ريعات الناف�ذة 
• العمل خالل اأيام العمل املعتمدة و�شاعات العمل املحددة يف عقد العمل. 

• عدم العمل لدى الغر دون ت�شريح. 
• اإخ�الء ال�ش�كن ال�ذي وف�ره ل�ك �شاح�ب العم�ل خ�الل م�دة ل تزي�د عل�ى )30( 
ثالث�ن يوم�ًا م�ن تاري�خ انته�اء اخلدم�ة ، وم�ع ذل�ك ميكن�ك البق�اء يف ال�ش�كن بعد 
انته�اء امل�دة امل�ش�ار اإليه�ا، يف ح�ال موافق�ة �شاح�ب العم�ل، مقاب�ل حتمل�ك لتكلفة 

البق�اء، اأو م�ا يت�م التف�اق علي�ه خطي�ًا مع �شاح�ب العمل.

يحظ�ر التميي�ز عل�ى اأ�شا��ص الع�رق اأو الل�ون اأو اجلن��ص اأو الدي�ن اأو الأ�ش�ل 
الوطن�ي اأو الأ�ش�ل الجتماع�ي اأو ب�ش�بب الإعاق�ة ب�ن الأ�ش�خا�ص، الذي يكون 
بامل�ش�اواة يف احل�ش�ول عل�ى  امل�شا��ص  اأو  الفر��ص  تكاف�وؤ  اإ�شع�اف  �ش�اأنه  م�ن 
الوظيف�ة اأو ال�ش�تمرار فيه�ا والتمت�ع بحقوقها، كما يحظ�ر التمييز يف الأعمال 

ذات امله�ام الوظيفي�ة الواح�دة.
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إرشـــادات
في حال إنهاء التعاقد 

ونشوب نزاعات

ل يج�وز اأن ي�ش�تعمل �شاح�ب العم�ل اأي و�ش�يلة م�ن �ش�اأنها حملك اأو 
اإجب�ارك عن�وة اأو تهدي�دك ب�اأي عقوب�ة للعم�ل لدي�ه ، اأو اإجب�ارك عل�ى 

القي�ام بعم�ل اأو تق�دمي خدمة رغمًا عن اإرادت�ك لأن هذه العالقة تعاقدية، 
وه�و م�ا يعن�ي امكاني�ة اإنهاوؤه�ا من جانبك وكذلك من جان�ب �شاحب العمل. 

ان عقد عملك يو�شح اخلطوات التي يجب اتباعها عندما يختار كال الطرفن 
اأو اأحدهم�ا اإنه�اء عالق�ة العمل. ومن امله�م اتباع اخلطوات القانونية الالزمة 

لإنه�اء عق�دك، حي�ث ان�ه ل يج�وز ل�ك ب�اأي ح�ال م�ن الح�وال ت�رك �شاحب 
العم�ل دون اتب�اع اخلط�وات املن�شو��ص عليه�ا والبح�ث ع�ن عم�ل ل�دى 

�شاح�ب عمل اآخر.
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ال�ش�روع يف  التعاقدي�ة، ميك�ن للط�رف الآخ�ر  اأي ط�رف بالتزامات�ه  ي�ِف  اإذا مل 
اإنهاء عقد العمل، وبالتايل اإذا مل يِف �شاحب العمل بالتزاماته التعاقدية، عليك 
اإب�الغ وزارة امل�وارد الب�ش�رية والتوط�ن للح�ش�ول على امل�ش�اعدة. يف هذه احلالة، 
نح�ن جاه�زون لتق�دمي الدع�م ل�ك للح�ش�ول عل�ى حقوق�ك وم�ش�تحقاتك املالي�ة 
وم�ش�اعدتك يف اإيج�اد عم�ل بدي�ل اإذا رغب�ت يف ذل�ك ووفق�ا لل�شواب�ط وال�ش�روط 

املن�شو��ص عليه�ا قانونا.

ميك�ن ل�شاح�ب العم�ل اأن ُينهي عالقة العم�ل بينكما اإذا تخلفت عن اأداء مهامك 
وواجبات�ك املح�ددة يف العق�د، يف الوق�ت الذي يفي فيه �شاح�ب العمل بالتزاماته 
ب�ش�كل كام�ل جتاه�ك. اإذا اعتق�دت باأنك قد اأوفي�ت بالفعل بالتزاماتك واأن اإنهاء 

عالق�ة العم�ل من جانب �شاحب العمل غر جائز، 
املتاح�ة  قنواته�ا  خ�الل  م�ن  والتوط�ن  الب�ش�رية  امل�وارد  وزارة  مراجع�ة  وعلي�ك 
للجميع لتقدمي �شكوى عمالية، واإذا تعذر حل نزاعك مع �شاحب العمل، يكون لك 
احل�ق يف اإقام�ة دع�وى ل�دى املحكم�ة العمالي�ة يف دولة الإم�ارات العربية املتحدة، 

فحق�ك يف اللج�وء اإىل املحاك�م م�شم�ون مبوج�ب الد�ش�تور الإماراتي.

ماذا اإذا رغبت يف موا�شلة العمل لدى �شاحب العمل ولكنه ل يفي 
بالتزاماته مبوجب عقد العمل؟

ماذا يحدث اإذا اعتر �شاحب العمل اأنني مل اأِف بالتزاماتي التعاقدية؟

س6

س7
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ينتهي عقد العمل يف اأّي من احلالت الآتية:
1. اتفاق الطرفن كتابة على اإنهائه.

2. انتهاء املدة املحددة يف العقد، ما مل ميدد اأو يجدد.
3. بن�اًء عل�ى رغب�ة اأح�د الطرف�ن، �ش�ريطة التقي�د باأح�كام ه�ذا املر�ش�وم 

بقان�ون ب�ش�اأن اإنه�اء عق�د العم�ل، وف�رتة الإن�ذار املتف�ق عليه�ا يف العق�د.
4. وفاة �شاحب العمل اإذا كان مو�شوع العقد مرتبطًا ب�شخ�شه.

5. وفاة العامل اأو عجزه عن العمل عجزًا كليًا دائمًا، يثبت مبوجب �ش�هادة �شادرة 
من اجلهة الطبية.

6. احُلك�م عل�ى العام�ل بحك�م نهائ�ي يف بعقوب�ة مقي�دة للحرية م�دة ل تقل عن )3( 
ثالثة اأ�شهر.

7. اإغالق املن�شاأة نهائيًا، وفقًا للت�شريعات النافذة يف الدولة.
اأو ا�ش�تثنائية  اأ�ش�باب اقت�شادي�ة  اأي�ة  اأو  اإع�ش�اره  اأو  اإفال��ص �شاح�ب العم�ل   .8

حت�ول دون ا�ش�تمرار امل�ش�روع.
9. ع�دم ا�ش�تيفاء العام�ل �ش�روط جتدي�د ت�شريح العمل لأّي �ش�بب خارج 

ع�ن اإرادة �شاحب العمل.
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يجوز لك احل�شول على ت�شريح عمل جديد يف احلالت التالية:
• اأن تكون قد اأمتمت مدة عقدك املحدد املُدة واأن تختار عدم جتديده.

• اأن تك��ون ق��د اخط��رت �شاح��ب العم��ل بالرغب��ة يف انه��اء العالق��ة العمالي��ة 
واللت��زام مب��دة الخط��ار املتف��ق عليه��ا. 

• اأن يك��ون هن��اك اإخ��الل م��ن قب��ل �شاح��ب العم��ل بالتزامات��ه ال��واردة يف العق��د 
�ش��ريطة اأن تك��ون ق��د اأبلغ��ت ال��وزارة قب��ل )14( اأربع��ة ع�ش��ر ي��وم عم��ل م��ن تاري��خ 
ت��ركك العم��ل، ودون قي��ام �شاح��ب العم��ل باإزال��ة الآث��ار الناجمة عن ه��ذا الإخالل 

رغ��م اإخط��اره م��ن قبل ال��وزارة بذلك.
• اأن تتفق و�شاحب العمل على اإنهاء عقد العمل كتابيًا.

• يف حال��ة رغبت��ك يف انه��اء عق��د العم��ل والنتق��ال اىل �شاح��ب عم��ل جديد خالل 
فرتة التجربة، يجب عليك اإخطار �شاحب العمل الأ�شلي بذلك خطيًا مبدة ل تقل 
عن �ش��هر من تاريخ رغبتك باإنهاء العقد، ويلتزم �شاحب العمل اجلديد بتعوي�ص 
�شاح��ب العم��ل الأ�شل��ي بتكالي��ف ال�ش��تقدام اأو التعاق��د، م��ا مل يت��م التف��اق عل��ى 

خالف ذلك.

هل يجوز يل العمل لدى �شاحب عمل جديد؟
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ال يحق لك
الحصول على تصريح عمل جديد

في الحاالت التالية:

• الرغبــة فــي انهــاء عقــد العمــل خــال فتــرة التجربــة 
أو  عليهــا  المتفــق  اإلنــذار  بمــدة  االلتــزام  دون 

عنهــا.  التعويــض 
• إذا لــم تلتــزم بمتطلبــات إخطــار و/أو تعويــض صاحب 

العمــل عنــد شــروعك فــي إنهــاء العقد.
• فــي حــال االنقطــاع عــن العمل، لســبب غير مشــروع 

قبــل نهايــة مــدة العقد.
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من المهم أن تعرف حقوقك وكن على 
ثقة بأنها محمية بموجب قانون تنظيم 

عاقات العمل والائحة التنفيذية 
والقرارات المنفذة له.

إن معرفتك بحقوقك والتزاماتك سيساعدنا 
في أن نضمن تمتعك بإقامة عمل ناجحة في 

دولة اإلمارات.

إننا على استعداد لمساعدتك متى احتجت 
إلى ذلك، لذا ال تتردد في االتصال بنا.



لمزيد من المعلومات
عن قانون العمل

امسح هذا الرمز عن طريق
كاميرة الهاتف الذكي


