
 2010( لسنة 1189قرار وزاري رقم )

 عمل األحداثبشأن ضوابط وشروط منح تصاريح 
 

 

 وزيــر العمــل:
 

بشننننننننصن  اتونننننننناوننننننننا  الو ارا   1972( لسننننننننن  1وعلى القانون اإلتحادي رقم ) -
 ووالحيا  الو راء، والقوانين المعدل  له،

في شننننننننصن تنتيم عالقا  العم ،  1980( لسننننننننن  8وعلى القانون االتحادي رقم ) -
 والقوانين المعدل  له،

في شننصن التوننديى على اتةاقي   2004( لسننن  48المرسننوم االتحادي رقم )وعلى  -
 في شصن عم  األحداث، 1996( لسن  18العم  العربي  رقم )

م في شنننننننننصن توننننننننناري  العم  2010( لسنننننننننن  25وعلى قرار مجلس الو راء رقم ) -
 الداالي ،

في شنننننننصن الرسنننننننوم وال راما   2010( لسنننننننن  27وعلى قرار مجلس الو راء رقم ) -
 المقررة على الادما  التي تقدمها الو ارة،

في شننصن تحديد األعما  الاةرة  و  1981( لسننن  5/1وعلى القرار الو اري رقم ) -
 المرهق   و المضرة بالوح  التي يحتر تش ي  األحداث فيها،

في شننننصن ضننننوابة وشننننروة من   2010( لسننننن  1188وعلى القرار الو اري رقم ) -
 تواري  العم  الداالي ، 

 

 قـــرر 
 

 (1المادة )
ال يجو  للو ارة الموافق  على من  تونننننننننننننري  عم  لحدث  ير المواةنين  ال بعد التص د من  نه ال 

 يوجد من يستةيع  ن يش   الوتية  المةلوب  من بين المواةنين الباحثين عن عم .
 

 

 (2المادة )
 فر الشروة اآلتي :ال يجو  للو ارة الموافق  على من  توري  عم  لألحداث  ال بعد توا



 موافق   تابي  ممن له الوالي   و الوواي  على الحدث. .1
 شهادة ميالد  و شهادة بتقدير سن الحدث وادرة من السلةا  الةبي  الرسمي  الماتو . .2

 شهادة باللياق  الوحي  للعم  المةلوب وادرة من السلةا  الةبي  الرسمي  الماتو . .3

  قام  ساري  المةعو  مثبته في جوا  السةر.  ن ي ون للحدث  ير المواةن ولذويه .4

 ن ال ي ون العم  المراد تش ي  الحدث فيها ضمن األعما  المحتورة بموجب هذا القرار  .5
  و القرارا  الوادرة في هذا الشصن.

 ساري  المةعو . -ُمقدم  الةلب– ن ت ون راو  المنشصة  .6

 سداد الرسم المقرر لهذا التوري .  .7

 

 (3المادة )
 يجو  لواحب العم  تش ي  األحداث في  حد األعما  اآلتي :ال 
العم  تح  سننننننننننننة  األر  في المناجم والمحاجر وجميع األعما  المتعلق  باسننننننننننننتارا   .1

 المعادن واألحجار.
نضاجها. .2  العم  في األفران المعدة لوهر المواد المعدني   و ت ريرها وا 

 معام  ت رير البترو . .3

 ب .العم   مام األفران بالماا .4

 معام  األسمن . .5

 معام  الثلج والتبريد. .6

 تةضي  المرايا بواسة  ال ئبى. .7

 وناع  المةرقعا  واألعما  المتعلق  بها. .8

نضاجه. .9   ذاب  ال جا  وا 

 اللحام باأل سجين واألستيلين وبال هرباء. .10

 الدهان بمادة الدو و. .11

من  معالج  وتهيئ   و اات ان الرماد المحتوي على الرواص واستاالص الةض  .12
 الرواص.

% من 10ونننننننننننننننناعن  القوننننننننننننننندير والمر بنا  المعندنين  المحتوين  على   ثر من  .13
 الرواص.

وننننننع  و    سنننننيد الروننننناص )المرتس الذهبي(  و   سنننننيد الروننننناص األونننننةر،  .14
وثاني   سننننيد الرونننناص )السننننلةون(، و ربونا  الرونننناص و  سننننيد الرونننناص البرتقالي، 

 وسلةا  و روما  وسلي ا  الرواص.



 والعجن في وناع   و  والح البةاريا  ال هربائي . عمليا  الم   .15

(، 14(، )13(، )12تنتيف الورش التي ت او  فيهننننا األعمننننا  الواردة بننننالبنود ) .16
 ( من هذه المادة.15)

  دارة  و مراقب  الما ينا  المتحر    و  والحها  و تنتيةها  ثناء  دارتها. .17

 وناع  األسةل . .18

 ني ي .وناع  عوير ال يو  بالةرى المي ا .19

ونننننننننناع  السنننننننننماد  و العم  في مسنننننننننتودعاته،  و في معام  الحوام  المعدني   .20
 والحاوال  ال يماوي .

 العم  في المدابغ. .21

ذاب  شحمها. .22  سلخ الحيوانا  وتقةيعها وسمةها وا 

 وناع  ال اوتشوس. .23

 العم  في م ء اإلسةوانا  بال ا ا  المض وة . .24

 لموانئ وماا ن االستيداع.شحن وتةريغ البضائع في األحوا  واألروة  وا .25

 نق  الر اب بةريى البر  و في المياه الداالي . .26

 وناع  الةحم من عتام الحيوانا  ما عدا عملي  فر  العتام قب  حرقها. .27

 عمليا  تبي  ووبا   وةبع المنسوجا . .28

 العم   مضيةين في المالهي. .29

 العم  في البارا . .30

ما هو مبين بالجدو  المرفى بهذا  حم  األثقا   و جرها  و دفعها  ذا و نها على .31
 القرار.

 

 (4المادة )
 يجب على    واحب عم ، ير ب في استادام حدث، التقيد باألح ام اآلتي :

 ن يحونن ، قب  تشنن ي  الحدث، على المسننتندا  التالي ، و ن يقوم بحةت هذه المسننتندا   ( 
 في ملف الحدث الااص بالمنشصة:

 و شننننننهادة بتقدير سنننننننه مونننننندقا  عليها من  شننننننهادة ميالده  و مسننننننتار  رسننننننمي منها .1
 السلةا  الوحي  الرسمي  الماتو .

شهادة باللياق  الوحي  للعم  المةلوب مودقا  عليها من السلةا  الوحي  الرسمي   .2
 الماتو .

 موافق   تابي  ممن له الوالي   و الوواي  على الحدث. .3



اسنننم الحدث وعمره واالسنننم  ن يحتةت في م ان العم  بسنننج  ااص باألحداث، ُيبين فيه  (ب
ال ام  لمن له الوالي   و الووننننننننننننناي  عليه ومح   قامته وتاريخ اسنننننننننننننتادامه والعم  الذي 

 ُيستادم فيه.

 ن ال يقوم بتشننن ي  األحداث ليال  في المشنننروعا  الونننناعي ، وُيقوننند ب لم  اللي  مدة ال  ( 
 تى السادس  وباحا .تق  عن اثنتي عشرة ساع  متتالي  تشم  الةترة من الثامن  مساء  ح

 ن ي ون الحد األقونننننى لسننننناعا  العم  الةعلي  بالنسنننننب  لألحداث سننننن  سننننناعا  يوميا ،  (د
ويجب  ن تتال  سننننناعا  العم  فترة  و   ثر للراح   و لتناو  الةعام  و للونننننالة ال تق  
في مجموعها عن سننننننننننننننناع  وُتحدد هذه الةترة  و الةترا  بحيث ال يعم  الحدث   ثر من 

ذا تالل  عم  الحدث فترة تصهي   و تدريب ُتحتسنننننننب هذه الةترة  ربع سننننننناع ا  متوالي ، وا 
من ضنننننننننننمن سننننننننننناعا  عمله. وفي جميع األحوا  ال يجو   بقاء الحدث في م ان العم  

   ثر من سبع ساعا  متول .

 ن ال ُي لف الحدث بعم  سننناعا   ضنننافي  مهما  ان  األحوا   و  بقامه في مح  العم   (ه
 المقررة له  و تش يله في  يام الراح .بعد المواعيد 

  ن يلت م بالتصمين على الحدث المواةن في حال   ن تةلب منه الو ارة ذلس. (و

تدريب األحداث العاملين لديه على  يةي  اسننتادام وسننائ  السننالم  والوننح  المهني ، و ن  ( 
 يراقب قيامهم بتةبيقها، ويممن استةادتهم من تلس الوسائ .

الي   و الوونننننننناي  على الحدث بصي مر   و  ياب  و توننننننننرف يقوم به  بالغ من له الو  (ح
 الحدث اال   وقا  العم  يستدعي معرفته به.

 ن تتوافر لديه سنننننننننننجال   و بيانا  تتضنننننننننننمن المعلوما  التي تسنننننننننننتوجبها ةبيع  العم   (ة
 ومولح  الحدث وعلى األاص:

  سماء األحداث و عمارهم وتاريخ التحاقهم بالعم . -

جا اتهم األعما  المو  -  ل   ليهم وسننناعا  عملهم وفترا  الراح  الماونننوننن  لهم وا 
 المستحق .

تنناريخ الةحوص الةبينن  التي تجري عليهم والشننننننننننننننهننادا  الةبينن  المبيننن  لقنندرتهم  -
 ولياقتهم الوحي  للعم .

  ن يضع في م ان تاهر في موقع العم  األح ام الااو  بتش ي  األحداث. (ي

ة بصسنننننننننماء األحداث الذين يعملون لديه و عمارهم وتاريخ  ن ُيبلغ الجه  الماتوننننننننن  بالو ار  (س
 التحاقهم بالعم  و ي  معلوما   اري تتعلى بهم وتتةلبها الو ارة.

 

 ( 5المادة )



يسننننننننننننننتحى الحدث جميع الحقوى المقررة للعما  في قانون تنتيم عالقا  العم ، المشنننننننننننننننار  ليه، 
 شروة استحقاقها في هذا الحدث.والقرارا  الوادرة تنةيذا  له وذلس في حال  توافر 

 

 (6المادة )
يونننننندر بقرار من و ي  الو ارة المسنننننناعد لشننننننمون العم  دلي  اإلجراءا  التي تنتم اجراءا  من  

 تواري  عم  األحداث.
 

 ( 7المادة )
تت  تواري  تش ي  األحداث الوادرة عن الو ارة والمعمو  بها حاليا  ساري  لحين  نتهاء مددها، 

 تواري  جديدة  ال بمقتضى هذا القرار.وال تودر 

وال ُتجدد تونننننناري  عم  األحداث الوننننننادرة وفقا  ألح ام هذا القرار حال   نتهاء المدة الواردة فيها، 
 ويجب على المنشآ ،  ذا ر ب  في استمرار عم  الحدث، التقدم للحوو  على توري  جديد.

 

 (8المادة )
 ام هذا القرار.ُيل ى    ُح م ياالف  و يتعار  مع  ح 

 
 (9المادة )

 . 1/1/2011ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي  ، وُيعم  به اعتبارا  من 

 

 
 صقر غباش
 وزير العمل

 
 

 صدر عنا بأبوظبي 

29/11/2010الموافق:   

 

 


