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Today’s Focus

Welcome COVID-19 & 

Employment

Q&A

Ifrah George

Fichte&Co. 

The Corporate 

Perspective 
Dr. Laura Voda

Fichte&Co.  

11-11.30am

- English -

The Litigation 

Perspective
Moaz Forawi

Fichte&Co. 

11:30am-12:00pm

- Arabic -

Questions will be 

answered after each 

session



Scope 

Whom do the 
Resolution 
and Early 

Leave apply 
to? 

‘Early Leave’ 
route

Redundancy 
route

Address irregularities in the
employment market, protect the
labor market (both employers
and employees) and increase the
financial burden on reductions
on headcount for noncompliant
rationale.

• Private sector under the remit of MOHRE 
(Ministry of Human Resources and 
Emiratization). Exception: Financial Free Zones 

• Applicable to non-UAE workforce.

Measures that can be applied GRADUALLY

1. Working from home (remotely);

2. Grant Paid Leave;

3. Grant Unpaid Leave;

4. Temporary salary reduction;

5. Permanent salary reduction. 

+ New measure: “Early Leave”

Allowances payable, not wages.

Surplus employees to be registered in

Virtual Employment market. Employment

contracts are terminated at the time

employee finds employment.

Temporary repatriation of staff, ticket cost to be borne

by the employer. Employment contracts remain in full

force and effect.

Ministerial Resolution 279 of 2020 and the “Early Leave” Initiative
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Salient Points under Scrutiny 
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No unilateral 
measures. Employee 

consent is 
mandatory. 

WPS sanctions

The employer needs 
no official proof to 
demonstrate they 

have been affected.

Employees that 
refuse to comply may 

be terminated. 

Documentary 
evidence is needed 

for all measures 
undertaken.

Employers / 
employees are not 
exempt from labor 

claims in this period.

How is it doable?
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The Federal Law 8 of 1980 (“Employment Law”) is applicable, and:

Employers  Employees
Protection towards financial volatility without fearing impact 

from the Wage Protection System and the MOHRE.

An employee has the right to agree or disagree to this 

measure; and if agreed, the amendments should specify the 

validity.

The Early Leave period is calculated for gratuity pay 

entitlements.

Termination of employment is possible; termination can only 

be valid as per the provisions in the Employment Law or the 

Resolution.  

Employers can hire potential employees through the 

registered job seekers via the Virtual labor Market. In cases of redundancy, employees cannot be dismissed 

without a form of compensation.

The Employer has no statutory obligation to cover 

employee’s liabilities (such as loans) but can support, which 

is advisable.

Employees can return to their home country for a temporary 

period (“Early Leave”). 

.

If an employee doesn’t recommence work after their “Early 

Leave” ends, an employer may initiate statutory mechanism 

against the employee.

If an employer wishes to make a non-UAE employee 

redundant, they must make the employee’s information 

accessible on the Virtual Labor Market (with allowances paid). 
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Legal implications 

Restructuring : 
cover the marginal 
cost at the account 

of employment?

Inflationary hedge 
vs. security of 
employment –
these measures 

are of a temporary 
nature. 

The altogether 
‘package’ is a new 

compliance 
requirement for 
the employers.

Employment contingency 

plans, new standards to be 

implemented, new internal 

procedures, new 

provisions in employment 

contracts. 

REASON ? 

Reduce risk of litigation & 

employment associated 

sanctions.

The risk of employment 

litigation is contingent, 

asymmetrical, but systemic. 
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Thank you Q&A TIME (ENGLISH)
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للحد من انتشار اإلحترازيةماذا يتوجب على أصحاب العمل القيام به خالل فترة خالل فترة اإلجراءات 
.فيروس كرونا

.2020لسنة 280مراعاة استقرار أوضاع الموطنين في القطاع الخاص وفقاً للقرار الوزاري رقم 1.

بناء على ما يلي من 26/3/2020المؤرخ2020لسنة 279وفقاً للقرار الوزاري رقم –بمنشآت القطاع الخاص ( غير الموطنين)مراعاة استقرار العمالة 2.
-:إجراءات

.للحد من انتشار فيروس كرونااإلحترازيةللمحافظة على مصلحة الطرفين خالل فترة اإلجراءات بالتوافق مع العامل المنشآت إلتزام( أ)

-:التدرج فيما يليبالتوافق بين الطرفين باإللتزام، ويتمثل اإلحترازيةعلى المنشآت المتأثرة مالياً خالل فترة اإلجراءات بالقرار ينطبق اإللتزام( ب)

.نظام العمل عن بعد( 1)

.اإلجرإجازة مدفوعة ( 2)

بقتو استجابة للطلبات المستلمة من بعض العمالة األجنبية الذين مازالوا على رأس عملهم ويرغبون في العودة إلى بلدانهم، فقد ط. إجازة بدون أجر( 3)

دبمغادرة البالوتلتزم جميع المنشآت التي تتوافق مع العامل األجنبي الذي على رأس عمله. وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام اإلجازة المبكرة 

:بإتباع اإلجراءات التالية

توفرالمستجد والمتحديد مدة االجازة بتوقيع نموذج ملحق إضافي مؤقت لعقد العمل خالل فترة تطبيق اإلجراءات االحترازية بسبب فيروس كورونا-أ

.على التطبيق الذكي والموقع االلكتروني للوزارة

وتسليمها له( ذهاب وعودة)حجز تذكرة سفر العامل -ب

قاتحمستتستمر العالقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل وتعتبر االجازة المبكرة إجازة غير مدفوعة األجر مع احتفاظ العامل بما تبقى له من -ج

يالوطني على البريد الكترونمركزاالتصالبإمكان العمال المستفيدين من المبادرة التواصل من خارج الدولة مع و . قانون عالقات العملمقررة وفق

ask_us@171.ae
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يتبع

بشرط اإللتزام بما يلي. تخفيض األجر بشكل مؤقت فقط( 4)

حترازيةاإلإبرام ملحق إضافي مؤقت وفق النموذج المعد من الوزارة ، والذي يجب أن يكون محدود بمدة معينة أو محدد بإنتهاء فرتة سريان اإلجراءات -أ

(.أيهما اقرب)

تجديد الملحق بإعتماد الطرفين وموافقتهما من نسختين بيد كل طرف نسخة-ب

.التقدم الى الوزارة على خدمة تعديل بيانات عقد العمل والحصول على موافقة الوزارةببشرط اإللتزام . خفض األجر بشكل دائم( 5)

والتي لديها فائض في عدد العمال ، تسجيل بياناتهم في نظام سوق العمل اإلفتراضي ، بشرط أن يبقى إلتزام المنشأة تجاه العمليتوجب على المنشآت المتأثرة( ج)

.حتى مغادرتهم البالد أو التصريح لهم بالعمل بمنشأة أخرى-ما عدا األجر–بدل السكن وكافة المستحقات قائماً من حيث

فصالً تعسفياً؟ 2020لسنة 279على إحدى الحاالت المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم –في حال لم يتوافق مع صاحب العمل –)سواء كان محدد او غير محدد المدة (هل يعتبر فصل العامل المرتبط بعقد عمل 

وإذا فصل العامل تعسفياً يحوز للمحكمة أن تلزم صاحب العمل بدفع تعويض ( 122المادة )يعتبر فصل العامل تعسفياً إذا كان سبب اإلنهاء ال يمت للعمل بصلة ( 1)

(  123المادة )يزيد عن أجر العامل لمدة ثالثة أشهر للعامل على إال

(  120المادة )حاالت الفصل المشروعة ( 2)

-(:113المادة )حاالت انتهاء عقد العمل وفقاً للقانون ( 3)

.إذا اتفق الطرفان على انهائه بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية-أ

.إذا انتهت المدة المحددة في العقد-ب

(بشرط التقيد باإلنذار واألسباب المقبولة إلنهاء العقد دون تعسف)بناء على أرادة أحد الطرفين في عقود العمل غير المحددة -ج
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يتبع

بفسخه لغير األسبابصاحب العملإذا كان عقد العمل محدد المدة وقام)115المادة فسخ عقد العمل محدد المدة بواسطة صاحب العمل ( 4)

نمبلغ التعويض مجموع أجر العامل عأصابه من ضرر على اال يتجاوزكان ملزماً بتعويض العمل عما120المنصوص عليها في المادة 

.العقد أيهما أقصرثالثة أشهر أو المدة المتبقية من

المدة لسبب مشروعغيرمحددالعمليجوز لكال الطرفين انهاء عقد)117المادة فسخ عقد العمل غير محدد المدة بواسطة أي من الطرفين ( 5)

 ً (على األقلفي أي وقت الحق إلنعقاد العقد بعد إنذار الطرف األخر كتابة قبل انتهائه بثالثين يوما

(  من قانون العمل7المادة )بطالن أي شرط يخالف أحكام قانون العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل ( 6)

الوسع توقعها وترتبإذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن في: )معامالت مدنية ( 249المادة )نظرية الظروف االستثنائية الطارئة( 7)

ً وأن لم يصبح مستحيالً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدد بخسارة فادحة جا" العقد"على حدوثها أن تنفيذ اإللتزام التعاقدي  ز للقاضي تبعا

كل اتفاق علىالمعقول إن إقتضت العدالة ذلك ، ويقع باطالً د للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد اإللتزام المرهق الى الح

(خالف ذلك

لصاحب العمل فصله ،، فإنه يمكن2020لسنة 279إذا لم يتوافق الطرفين على أي من الخيارات التي نص عليها القرار الوزاري رقم 

روس كرونا قدإلجراءات اإلحترازية لمكافحة فايابشرط إثبات أن–ويستطيع أن يدفع أمام المحكمة بالعذر المقبول ونظرية الظروف الطارئة 

.العاملينبجميع االحتفاظ ةمعها للمنشأأو يصعبيلالحقت بالمنشأة خسائر مالية كان يستح
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Thank you Q&A TIME (ARABIC)
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