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 مقدمة 

السياسة المفاهيم  والمتطلبات لدى اصحاب العمل ومكفوليهم وذلك فقًا للمتطلبات  هذه توضح

 واالشتراطات القانونية التي تساعد اصحاب العمل على فهمها وتطبيقها 

 العمل في المنطقة الحره  .1

لدولة االمارات العربية  1980للعام  8قانون العمل في المنطقة الحره يستند الى قانون العمل رقم ان  1.1

المتحدة  والذي يعمل على تنظيم عالقة العمل بين صاحب العمل وموظفيه باالضافة الى بعض 

بموجب  االشتراطات الخاصة للمنطقة الحره وعلى جميع الشركات المرخصة والمكفولين االمتثال التام

 القوانيين المعمول بها واي تحديثات في القانون .

 . منطقة عجمان الحره خاللجميع عمليات التوظيف وتصاريح العمل واالقامة تتم من  1.2

 وتفسيراتها لألسترشاد والرجوع إليها بما ينظم عالقة العمل . القواعدهذه    وضعت 1.3

 2. القواعد العامة 

المنطقة الحره غير مصرح لهم للعمل لدى الغير دون تصريح مسبق جميع الموظفين المكفولين لدى  1.2

 من المنطقة الحره .

لصاحب الترخيص وبصفة مؤقته يسمح للمكفول بالعمل داخل حدود المنطقة الحره فقط كما يسمح  2.2

لتنفيذ  أعمال معينة  بعض االعمال التي تتطلب فيها عمل المكفول خارج المنطقة الحره وذلك أجراء

والتي قد تسمح  (  الصيانة الفنية,الفك والتركيب ,) عمليات التصليح  يل المثال ال الحصر على سب

 عين في جميع الحاالت اخذ الموافقاتبها المنطقة الحره بناءا على طبيعة العمل المراد به ويت

 الرسمية .

المعمول بها في يقع على عاتق صاحب العمل ضمان ألتزام جميع موظفيه بالقوانيين واالشتراطات  2.3

 المنطقة الحره .

 ال يجوز ألي شركة استقدام أي موظف للعمل لديها دون اخذ الموافقات الرسمية  بحسب القوانيين. 2.4

 تفرض المنطقة الحره الغرامات المالية لكل من يخالف هذه االشتراطات والقوانيين . 2.5

لخدمات تصاريح العمل واالقامات جميع الرسوم التي تفرضها المنطقة الحره وهيئة الهوية والجنسية  2.6

 الجديدة / التجديد يتحملها صاحب العمل وال يجوز تحميل الموظف اي من هذه الرسوم .
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لتغطية رسوم ألغاء التأشيرات للموظفين أو اي  أستخدام  اي من الضماناتيحق للمنطقة الحره  2.7

 رسوم أخرى .

موظف وفق  ًا ماليًا أو تامينًا لكلالحره ضمانيتعين على صاحب العمل ان يقدم الى المنطقة  2.8

 الشروط واالحكام .

 3. المسؤولية اتجاه المكفولين

 الموظفينومستحقات  بأجورصاحب الترخيص هو الشخص المسؤول امام المنطقة الحره في الوفاء  1.3

 .لديه وذلك وفقًا الحكام وقوانيين العمل المعمول بها  العاملين لديه

 .على صاحب العمل توفير البيئة الصحية واآلمنة لمكفوليه والحد من المخاطر  3.2

 توفير االرشادات الالزمة في بيئة العمل الداخلية للحد من حوادث العمل المهنية  3.3

 .الراوتب في وقتها سداد  3.4

 تصاريح العمل والتأشيرات .4

للموظفن وتعتبر المنطقة الحره هي الكفيل ح للمستثمرين التقديم بطلب االستفادة من انظمة الكفالة يسم

بموجب االشتراطات والقوانيين مبنيًا على  المصرح به  االول لجميع المكفولين وتحدد المنطقة الحره العدد

 وذلك بموجب المساحات وطبيعة المواقع باالضافة متطلبات السالمة والصحة العامة متطلبات االستثمار 

انواع من التصاريح التي تسمح للمستثمرين بالتقدم بها وذلك بصفة مؤقته  كما توفر المنطقة الحره عدة

 ويحق للمنطقة الحره القبول او الرفض اي من التصاريح وذلك وفقًا لالشتراطات والقزوانيين ومستجداتها .

 

التصاريح 

 الدائمة 

 طبيعة التصريح العالقة الفئة

صاحب العمل 

 والموظفين 

يحملون تصريح عمل ) تأشيرة ( من 

منطقة عجمان الحره وبطاقات عمل 

 المنطقة الحره 

 دائم مرتبط بصالحية االقامة 
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التصاريح 

 المؤقته 

 

غير مكفولي 

 المنطقة الحره 

 عدم ممانعة /تصريح مؤقت   شركة تابعة 

المكفولين على ذويهم من الدرجة 

 االولى 

 عدم ممانعة / تصريح سنوي 

المكفولين لدى الغير ) الشركات 

 المتعاقدة / الموردين والمقاولين (

 تصريح دخول مؤقت  تطبق الشروط واالحكام 

 عدم ممانعة / تصريح شهري  المتدربين من الجامعات 

تصريح مؤقت / عدم ممانعة من المنطقة الحره  مكفولي المناطق الحرة االخرى 

 الكفيلة 

 

  الموافقة على التصاريح المشار إليها في الجداول أعاله تطبق الشروط واالحكاممالحظة : لغايات. 

 

   يتعين على الشركة ممن يرغبون في توظيف واستقطاب الموظفين لديهم  التقدم بطلب تصريح      4.1

 عمل .

 من خالل نظام بوابة المستثمرين بحسب اللوائح واالشتراطات المعمول بها . ةيتم التقديم للخدم    4.2

 يتم التقديم بحسب العدد المصرح للشركة .    4.3

 لدخول لدى هيئة الهوية والجنسية تقوم المنطقة الحره بدورها بتقديم طلبات التأشيرات وتصاريح ا    4.4

 المختصة برفض طلب التصريح . ال تتحمل المنطقة الحره اي قرار قد يصدر من الجهات    4.5

 ويمكن دفعها جميع الرسوم المطبقة لدى المنطقة الحره متوفرة  للشركات عبر البوابة االلكترونية     4.6

 بالطرق المتعددة .

 تفرض القوانيين المعمول بها لدى الجهات الرسمية بعض القيود على بعض جوازات السفر من     4.7

 قة عجمان الحره مسؤولة عن حاالت الرفض أو التأخير .، وعليه ال تكون منطحين إلى اخر 

 ارية المفعول لجميع عمليات الشركات حتى يتم القبول بتقديم الطلبات .يتعين ان تكون الرخصة س    4.8
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المباشرة في أجراءات تثبيت االقامة قبل  الشركة في حين صدور تصريح العمل يجب على             4.9

 انتهاء صالحية التصريح .

يجب العمل على تجديد التصاريح بمختلف انواعها وتفرض المنطقة الحره غرامات التأخير على  4.10

 ذلك .

 يجب على صاحب العمل تسليم الموظف صورة من عقد العمل واشتراطات العمل . 4.11

 للمنطقة . ن يحملون صفة الزائرال يجوز للمرخص  توظيف م 4.12

 على بطاقة عمل . الشركات الحصول طقة الحره الموظفين لدىيخول تصريح العمل في المن 4.13

 ال يجوز لصاحب العمل االحتفاظ بجوزا سفر الموظف دون موافقة خطية من الموظف  4.14

ان تكون يجب في حال موافقة الموظف على ضوابط احتفاظ صاحب العمل بجواز سفره  4.15

 لدى صاحب العمل ضوابط معينة يمكن من خاللها استعادة جواز السفر فور طلبه .

 العمل عقود  .5

 مبدئي مع الموظف قبل التقديم للحصول على التصريح . عرضيجب على صاحب العمل توقيع    5.1

على صاحب العمل عند اجراءات تثبيت االقامة توقيع عقد رسمي مع الموظف ويتم تحديد  يجب   5.2

 .والبدالت االساسي والراتب االجمالي  المسمى الوظيفي واالجر

ية في العقد مع شروط واحكام قانون العمل واي شروط تخالف يجب ان تتوافق اي شروط اضاف   5.3

 الضوابط المعمول به في القانون ال يتم االخذ به 

 لغير محدد ولتوضيح :على صاحب العمل والموظف معرفة الفرق بين كاًل من العقد المحدد وا   5.4

 

 عقد محدد المدة عقد غير محدد المدة

تمَّ إبرامه دون يكون عقد العمل لمدة غير محددة إذا  .أ

تحديد موعد النتهائه، ويستطيع كال الطرفين إنهاؤه 

بإخطار كتابي ال تقل مدته عن شهر في حال تم تحديد 

فترة االنذار في العقد ، ويتعين على كال الطرفين 

 احترام التزاماتهم طوال فترة اإلخطار.

 يعتبر عقد العمل غير محدد المدة في الحاالت التالية: .ب

 ير مكتوب.إذا كان غ -

 إذا كان ُمبرمًا لمدة غير محددة. -

يكون عقد العمل محدد المدة إذا تم تحديد تاريخ بدء  .أ

ثالثة سنوات وانتهاء فترة العمل على أال تتجاوز مدة 

، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد هذا العقد لمدة أخرى 

 مماثلة أو لمدة أقل مرة واحدة أو أكثر،

في حالة تجديد العقد، تعتبر المدة أو المدد الجديدة   .ب

امتدادًا للمدة األصلية وتضاف إليها في حساب مدة 

 الخدمة اإلجمالية للعامل، 
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إذا كان مكتوبًا وُمبرمًا لمدة محددة، واستمر الطرفان  -

في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق كتابي 

 بينهما.

إذا كان ُمبرمًا ألداء عمل معين غير محدد المدة أو قابل  -

 بطبيعته ألن يتجدد

 

 

 

على صاحب العمل والموظف االلتزام بما جاء من شروط التعاقد المشار إليها في عقود العمل   5.5

 المعتمدة لدى المنطقة الحره .

اجراء التغيرات وتقديمها رسميًا  عمل في حال التحديث على عقد العمل عند ب اليجب على صاح  5.6

 . للمنطقة الحرة لالعتماد

 األجر :. 6

يجب ان يبين عقد العمل مقدار تفصيلي للراتب من حيث االجر االساسي والبدالت ونوعها وقيمة   6.1

 كل منها واالجمالي. 

 موالت والتي تعتبر جزء من االجر أن وجدت يجب ان يحدد عقد العمل الع  6.2

يستحق العامل اجر عن ساعات العمل االضافة التي تكون بتكليف من صاحب العمل وتحسب من   6.3

 ضمن االجور .

وتلتزم جميع    وبأوقاتها المحددة عبر البنوك او شركات الصرافة منتظمة تحول االجور بصفة   6.4

 الشركات بذلك.

وذلك  ) خدمات الموظفين (يلتزم صاحب العمل برفع كشوفات سداد الرواتب عن طريق النظام   6.5

 عامل فما فوق . 15ممن لديهم  بحسب اشتراطات حماية االجور المعمول بها 

يجوز للمنطقة الحره تطبيق الغرامات وتعليق خدمات الشركة في حال التأخر بتسليم كشوفات   6.6

 .الرواتب الشهرية 

 خير في سداد أجور العاملين يعتبر أخالل بعالقة العمل .أي تأ  6.7

 يستحق العامل االجر وفق ساعات وايام العمل الفعلية .  6.8
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 االجازات وساعات العمل  .7

 على النحو األتي :حدد قانون العمل اجازات الموظفين   7.1

يستحق الموظف الذي تترواح مدة خدمته مابين ستة اشهر واثنى عشر شهرًا مدة إجازة يومين  .أ

 عن كل شهر 

 يوم عن كل سنة . 30  ال تقل عن إجازة الذي أكمل سنة في الخدمة يستحق الموظف  .ب

يومًا بعد انتهاء فترة االختبار الحصول على اجازة  مرضية  90يحق للموظف الذي اكمل خدمة  .ت

 يومًا في السنة  90لى تصل ا

 بأجر كامل  يوم 15 .أ

 يومًا التالية بنصف االجر  30 .ب

 يومًا منا بدون اجر  45أخر  .ت

يومًا الداء فريضة الحج  21يحق للموظفين المسلمون الحصول على اجازة مدفوعة االجر لمدة  7.2

 مرة واحدة خالل فترة خدمتهم .

يومًا بأجر كامل اذا كانت أكملت سنة في  45يحق للموظفة الحصول على أجازة االمومة مدتها  7.3

 الخدمة وبنصف االجر في حال كانت مدة الخدمة اقل من السنة .

أيام عمل خالل شهرين من والدة  5يحق لآلباء الحصول على إجازة أبوة مدفوعة األجر مدتها  7.4

 الطفل

يستحق الموظف إجازة رسمية بأجر كامل في المناسبات المشار إليها وفي حال استدعت  7.5

 ظروف العمل تشغيل الموظف يجب على صاحب العمل تعويض الموظف عن االجازة المقررة 

% من اجره اليومي وفي حال لم يعوض عنها بإجازة  يتم 50مع دفع الزيادة له في االجر بمقدار 

  :عن ايام العمل% 150زيادة االجر الى 

 عيد رأس السنة الهجرية  ) يوم واحد ( .أ

 عيد رأس السنة الميالدية ) يوم واحد ( .ب

 عيد الفطر المبارك            ) يومان ( .ت

 عيد االضحى ووقفة عرفة ) ثالثة ايام ( .ث

 المولد النبوي الشريف      ) يوم واحد ( .ج

 االسراء والمعراج                 ) يوم واحد ( .ح

 يد الوطني                     ) يوم واحد  (الع .خ
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 ال يستحق الموظف اي إجازة خالل فترة االختبار. 7.6

ساعة في  48ساعات في اليوم الواحد أو  8ساعات العمل المقررة بحسب القانون هي  7.7

ساعات لالعمال التجارية التي تتطلب طبيعة عملها العمل لساعات  9االسبوع ويجوز زيادتها الى 

 اضافية 

اكثر من الساعات المقررة  على صاحب العمل في حال استدعت الظروف الى تشغيل الموظف 7.8

% من ذلك 25دفع اجر اضافي متساويًا الجره اليومي مضافأ اليه زيادة ال تقل عن ان يقوم ب

 االجر .

 مين على مستحقات الموظفين التأ .8

مع شركات  المنطقة الحره بالتعاون توفير ضمانات لمكفوليهم وقد  خصصت  على جميع اصحاب العمل

وهو خيار بديل مين لمستحقات الموظفين التابعين للشركات المرخصة المنطقة الحره التامين خدمة بوليصة تأ

 عن الضمانات المالية  

الحصول على  وثيقة يجب على صاحب العمل في حين التقديم لتصريح عمل جديد / تجديد  8.1

 مين لكل موظف .تأ

وثيقة التأمين ال تلغي مسؤولية صاحب العمل اتجاه المكفولين وسوف تطالب شركة التأمين صاحب   

 العمل بدفع جميع المبالغ التي تم تغطيتها 

طقة الحره متى فورًا متى توقف صاحب العمل عن يجب على كل موظف التقدم بأبالغ المن 8.2

تسليم األجور لشهرين متتاليين  ولن يتم قبول اي تغطية من قبل التأمين في حال كان االبالغ 

 يومًا  90بعد 

 تضمن وثيقة التامين حقوق الموظف  8.3

 مكافأة نهاية الخدمة  .أ

 االجور الغير مدفوعة  .ب

 تكلفة تذكرة السفر لعودة الموظف لبلده .ت

 التعويض عن االصابات  .ث

تقوم شركة التامين بتغطية التكلفة بناءا على قرار المنطقة الحره او لجنة المنازعات وبموجبها  8.4

 سوف يلتزم صاحب العمل بسداد المستحقات المدفوعة لشركة التامين 
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سوف يتعين على صاحب العمل ممن لديه مطالبات لدى شركة التأمين بتقديم ضمانات مالية  8.5

 معامالت االقامة الجديد/ تجديد لحين تسديد مستحقات شركة التأمين . ألي من

 التأمين الصحي .9

يهدف التامين الصحي الى حماية اطراف عالقة العمل ) العامل وصاحب العمل ( من حوادث 

  واصابات العمل

تنصح منطقة عجمان الحره وتشجع مستثمريها للحصول على تأمين صحي للموظفين لديها  9.1

خيارات متعددة للتامين وبأسعار منطقة عجمان الحره   لسالمة العاملين لديها وتوفروذلك 

 .مناسبة 

 ال يعفي التأمين الصحي من ألتزام صاحب العمل بمعاير الصحة والسالمة المهنية  9.2

 في موقع العمل  المهنية السالمة .10

حوداث واصابات تطبيق معايير السالمة والتحكم بالخطر في مواقع العمل وذلك لتقليل من  على المنشأة 

 على صاحب العمل التاكد من :  وعليه يجبالعمل لدى المصانع والمعامل والورش 

 في بيئة العمل  ل السالمة المهنية لجميع العاملينتوفير وسائ 10.1

 توفير الممرات اآلمنة  10.2

 الالزمة توفير التهوية واالضاءة  10.3

 الحد من الضجيج وتوفير معدات السالمة  10.4

 توفير صندوق لألسعافات االولية  10.5

 التأكد من فاعلية اجهزة السالمة واالطفاء  10.6

 التدريب على التعامل مع المخاطر  10.7

 توفير سجل خاص باالصابات وحوادث العمل  10.8

 

 انهاء عالقة العمل  .11

او عقد  يحق لكل طرف انهاء عقد العمل بحسب الشروط والقوانيين التي حددها قانون العمل  11.1

 .العمل 
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 30قبل  في حالة رغبة احد طرفي العالقة  انهاء عالقة العمل ان يخطر الطرف االخر كتابيًا  11.2

 اطول منصوص عليها في العقد . مدة  يومًا على االقل مالم يتم تحديد

من مكافأة  مع حرمانهانهاء عمل الموظف فورًا دون اي ألتزامات او اشعار يحق لصاحب العمل   11.3

 من قانون العمل. 120ما هو منصوص عليه في المادة  الموظف خالفنهاية الخدمة في حال 

يحق للعامل ترك العمل دون التقيد في فترة االنذار في مخالفة صاحب العمل ماهو منصوص  11.4

 العمل .من قانون  121عليه في المادة 

 وحقيقية العمل ب الموظف ان تكون االسباب مرتبطة يجب على صاحب العمل في حال فصل  11.5

 وإال يعتبر الفصل تعسفي ويحق للطرف الثاني المطالبة بتعوض عن الفصل التعسفي 

سداد و  الذمة  على صاحب العمل عند التقدم بطلب الغاء اقامة اي موظف اثبات براءة 11.6

 لبنوك او من خالل شركات الصرافة عها بالطرق القانونية وذلك من خالل االمستحقات التي تم دف

 ديبية بحسب القانون أالجراءات التا .12

حدد قانون العمل االجراءات التأديبية بحق الموظفين وجب على اصحاب العمل اتباع  12.1

 وفي حاالت التحقيق يتم مراعاة اآلتي :التسلسل بذلك 

 الموجه إليه .أبالغ الموظف خطيًا بالقصور  .أ

 منح الموظف فرصة للرد وسماع أقواله . .ب

 مع تحديد العقوبة الموظف بأشعار كتابي بالعقوبة المفروضة عليه  تسليم .ت

 في حال كانت العقوبة عبارة عن خصومات يتم تحديدها وفقًا لقانون العمل . .ث

 االحتفاظ بالمستندات والملفات . .ج

من  يوما 30عد أكثر من ب مخالفة تاديبية بال يمكن لصاحب العمل اتهام الموظف بارتكا 12.2

 اكتشافها .

 يومًا من انتهاء الحقيق . 60ال يمكن لصاحب العمل توقيع عقوبة تأديبية بعد أكثر من  12.3
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 ألغاء تأشيرة العمل .      13

يتحمل صاحب العمل مسؤولية الغاء اقامة الموظف وذلك بحسب ماتم االتفاق عليه  13.1

 واسباب انتهاء العالقة .

يتحمل صاحب العمل تصحيح وضع الموظف عند االلغاء إما بالمغادرة أو تعديل الوضع  13.2

 الداخلي وعلى صاحب العمل ارفاق مايثبت بقيام الموظف بذلك .

سوف تقوم منطقة عجمان الحره بألغاء اقامة الموظف في حال عدم استجابة صاحب العمل  13.3

ويعتبر االلغاء بقرار من المنطقة ) الغاء ايام عمل  7في حال المطالبة بحضوره وذلك في غضون 

 اداري ( ويتم خصم جميع الرسوم من صاحب العمل .

صاحب العمل تحميل الموظف اي من رسوم االلغاء ويحق لصاحب العمل خصم اي ال يجوز ل 13.4

تكون مستحقه بذنته ومنها على سبيل المثال السلف النقدية والقرض مبالغ اخرى بحق الموظف 

 بها.أو تسبب في خسائر ويجب أبالغ منطقة عجمان الحره د العينية والقيمة العه

على صاحب العمل عدم ترك تاشيرة عمل الموظف لديه منتهية في حال وجود اي نزاع بين  13.5

االطراف ويتوجب المحافظة على تصاريح العمل فعالة  وتقع اي غرامات تأخير على مسؤولية 

 صاحب العمل .

اثبات الضرر بحسب القانون وعدم استجابة صاحب العمل اعطاء  يحق للمنطقة الحره في حال 13.6

 الموظف تصريح مؤقت للعمل لدى اي من شركات المنطقة الحره .

سوف تقوم منطقة عجمان الحرة بألغاء اقامة الموظف في حال عدم استجابة صاحب العمل  13.7

من منطقة عجمان  ايام عمل ويعتبر االلغاء بقرار 7في حال المطالبة بحضوره وذلك في غضون 

 ويتم خصم جميع الرسوم من صاحب العمل اداري( )الغاء
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 مكافأة نهاية الخدمة  14

يستحق الموظف الذي اكمل سنة او أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة وال  14.1

 تدخل ايام االنقطاع عن العمل بدون اجر في حساب مدة الخدمة .

 .لخدمة على اخر راتب اساسي للموظفاحتساب مكافاة نهاية ا يتم 14.2

 (االستقالةترك العمل )  عن )الفصل(يختلف احتساب مكافأة نهاية الخدمة في االقالة    14.3

  .العملتطبق الشروط واالحكام بحسب قانون وعليه 

شرح وتفصيل 

اشتراطات عقود 

 العمل

 عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة

انهاء من طرف 

 الشركة

 () االقالة 

أنهاء من طرف 

 العامل

 (ستقالةاال)  

انهاء من طرف 

 الشركة

 ) االقالة (

 أنهاء من طرف العامل

 ستقالة(اال)  

يومًا عن كل  21اجر  ة نهاية الخدمةأمكاف

سنة من السنوات 

أجر والخمس االولى 

سنة ل يوم عن ك 30

اضافية فوق الخمس 

  .سنوات االولى

ال يستحق 

الموظف اي 

مكافاة نهاية 

تكن خدمة مالم 

 تهمدة خدم

 5 تجاوزت

 سنوات 

يومًا عن كل  21اجر 

سنة من السنوات 

الخمس االولى 

يوم عن  30وأجر 

كل سنة اضافية 

فوق الخمس 

 سنوات االولى.

أ.يستحق الموظف في حالة االستقالة 

اذا كانت مدة خدمته أكثر من سنة وأقل 

من ثالث سنوات ثلث مكافئة نهاية 

 عن كل سنة يوم عمل 21 عنالخدمة 

ب.يحق للموظف ثلثي مكافئة الخدمة 

سنوات واقل  3أكثر من مدة اذا كانت ال

يوم عمل عن كل 21عن سنوات  5من 

 سنة

اذا كانت  ت.استحقاق كامل المكافأة

 الخدمة تتجاوز

 (سنوات  5 )

فترة االنذار بحسب 

قانون العمل 

116/115 

بحسب شروط العقد  

وعلى ان ال تقل عن 

 يوم  30

بحسب شروط 

العقد  وعلى ان 

بحسب شروط 

العقد  وعلى ان ال 

 يوم  30تقل عن 

بحسب شروط العقد  واالنهاء  وعلى 

 يوم  30ان ال تقل عن 
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 30ال تقل عن 

 يوم 

اذا لم يجدد العقد فأن العقد يعتبر غير  تجديد العقد

 محدد المدة 

 يجدد تلقائيًا بحسب االشارة للعقد غير محدد المدة 

االخالل بعقد العمل او أنهاء عالقة العمل بغير الطرق القانونية قد يعرض الطرف المخل الى  - شروط أخرى

 تعويض الفصل التعسفي  .

 ظف المستقيل تكاليف العودة الى موطنه يتحمل المو -

عودة العامل الى بلده في حال انهاء العمل من قبل تذكرة سفر صاحب العمل تكاليف يتحمل  -

 صاحب العمل .

 .صاحب عمل اخر خدمة لالعامل نتقال ا العودة في حال تذكرة سفر ال يتحمل صاحب العمل تكاليف -

على توفير تذكرة العودة إلى يتحمل صاحب العمل تكاليف العودة في ثبوت عدم قدرة العامل  -

  موطنه .

في من مكافأة نهاية الخدمة إال في الحاالت التي تم االشارة إليها الموظف  انال يمكن حرم -

 القانون وهي 

 مل ( من قانون الع120اذا فصل من الخدمة الحد االسباب المبينة في المادة )  .أ

(  121اذا ترك العمل من دون انذار من غير الحالتين المنصوص عليهما في المادة )  .ب

وذلك بالنسبة للعقود غير محددة المدة او قبل ان يكمل خمس سنوات في الخدمة 

 المستمرة للعقد المحدد المدة 
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 السكن  15

مواقع سكن تحرص المنطقة الحره على االهتمام باالشتراطات الصحية والسالمة في  15.1

 المكفولين .

تفرض المنطقة الحره قيود على الشركات بتوفير سكن مالئم لموظفيها وفقاص للمعايير  15.2

 .المعمول 

توفر المنطقة الحره مجمع سكني للشركات وفق أعلى المعايير بمرافق عصرية ومتطورة  15.3

 تلبي جميع االحتياجات ويمكن للمستثمرين الحجز بها 

توفره الشركة خارج المنطقة الحره على الشركة تبرير االسباب في حال كان السكن الذي  15.4

 والحصول على الموافقات الرسمية من المنطقة الحره 

 ال يتم الموافقة على سكن غير مخصص للسكانات العمالية ومصدق من جهة رسمية .  15.5

في حال السكن خارج المنطقة الحره يتعين على صاحب العمل توفير المواصالت الالزمة  15.6

 .لموظفين ل

 بالغ الهروب 16

ايام  7يجب على صاحب العمل االبالغ الفوري على كل موظف يتغيب عن العمل ألكثر من   16.1

 بموقعه.متتالية دون المعرفة 

 المنازعات العمالية  17

تنصح المنطقة الحره رعاياها من اصاحب العمل والموظفين بحل النزاعات وديًا وداخليًا  من بينهم وفي حال 

توفر المنطقة الحره مكتب مختص بإدارة النزاعات العمالية الفردية الجماعية ويعمل المكتب على تعذر ذلك 

تقديم الوساطة االلزمة إليجاد تسوية للنزاع وفي حال عدم التوصل لحل يرضي االطراف يتم إحالة الشكوى 

 رار احد االطراف أو طرفي النزاع يتم إحالتها الى القضاء .بناءا على ق

الشروط والقوانيين وذلك بحسب قانون العمل واالشتراطات الخاصة من المنطقة تطبيق  17.1

 الحره .

 يلتزم طرفي النزاع الحضور ألجتماعات التسوية التي يتم تحديدها من قبل المنطقة الحره . 17.2

على الموظف أبالغ شكواه لصاحب العمل رسمية وانتظار الرد قبل التقدم بفتح شكوى لدى  17.3

 المنطقة الحره 

 لى المشتكي تقديم االدلة الداعمة للشكوى وعلى المدعي عليه تقديم االثباتات الالزمة .ع 17.4

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.afz.ae/&data=04|01|mohammed.almadhani@afz.ae|8131cf85f0074c4016f308d8cc298e08|70b30dbee4804b7e9d524b2712ba9ea6|0|0|637483826271946919|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=48ZW7zx49LnFEzxjWmwvjBHftRI2hiERSpLc5hTRLGY=&reserved=0
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  /https://www.afz.ae التقديم عن طريق الموقع االلكتروني 18.1

 labour.disputes@afz.ae التقديم عن طريق البريد االلكتروني 18.2

سعيد آل مكتوم  مبنى المنطقة الحره  الحضور الشخصي  عجمان شارع الشيخ راشد بن 18.3

 الطابق االول  C1المبنى 
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