يتحمل مكتب ا�ستقدام عمال اخلدمة امل�ساعدة بتوفري
بديل عن العمالة دون حتمل �أي نفقات �إ�ضافية �أو رد
املبالغ التي مت دفعها خالل فرتة التجربة يف حال ما
يلي:
y yقيام العامل الم�ساعد بترك العمل في غير الأحوال ال ُمرخ�ص بها.
�y yإنهاء العقد برغبة العامل الم�ساعد �أو ب�سبب منه لعدم تحقق ال�شروط المتفق
عليها في هذا العامل.
وح�سن ال�سلوك ال�شخ�صي في العامل الم�ساعد.
y yانتفاء الكفاءة المهنية ُ
y yثبوت عدم لياقة العامل الم�ساعد ال�صحية التي تنا�سب طبيعة كل مهنة.
يجب عليك �إبالغ الوزارة خالل � 5أيام من تغيب العامل دون �سبب م�شروع  

التزامات صاحب العمل

دليل صاحب العمل:
تعريفات هامة

y yالخدمة الم�ساعدة :الخدمة التي ي�ؤديها العامل �إلى �صاحب العمل �أو �أ�سرته،
في مكان العمل وفق ًا لأحكام قانون عمال الخدم ــة الم�ساعدة.
y yالعام ــل :ال�شخــ�ص الطبيع ــي الذي ي�ؤدي عمل من �أعمال الخدمة الم�ساعدة
مقابل �أجر �شامل ،وذلك تحت �إدارة �إ�شراف وتوجيه �صاحب العمل.
�y yصاحب العم ــل :كل �شخ ـ ــ�ص طبيع ــي� ،أو مكتب ا�ستقدام  ،ي�ستخدم عام ًال
لأداء عمل من �أعمال الخدمة الم�ساعدة .
y yالأ�سرة :من يرتبط بهم �صاحب العمل بعالقة قربى �أو م�صاهرة �أو يتولى
رعايتهم لأي �سبب قانوني �أو �أخالقي.

عزيزي رب األسرة ...

عزيزي رب األسرة ...

هل تعلم �أن حقوق عمال اخلدمة امل�ساعدة من الناحية
القانونية هي كالآتي !

هل تعلم ب�أن التزاماتك ك�صاحب عمل من الناحية
القانونية هي كالآتي !

الأجر ال�شهري
يجب �سداد الأجر ال�شهري بالدرهم الإماراتي خالل مدة ال تتجاوز ع�شرة
�أيام من تاريخ ا�ستحقاقه و ي�ستحق هذا الأجر للعامل من تاريخ دخول
العامل الم�ساعد للدولة� ،أو من تاريخ تعديل و�ضعه.

�ساعات العمل اليومية

y yمكان العمل :المكان المخ�ص�ص للإقامة الدائمة �أو الإقام ـ ـ ــة الم�ؤقت ـ ــة
ل�صاحب العمل �أو �أ�سرته� ،أو الم�ستفيد من الخدمة و�أ�سرته ،وي�شمل ذلك
المزارع الخا�صة وما في حكمها.

للعامل الم�ساعد وقت للراحة بحيث ال تقل عن اثنتي ع�شرة �ساعة يومي ًا،
على �أن تكون منها على الأقل ثماني �ساعات راحة متوا�صلة.

y yمكتب اال�ستق ـ ــدام :المكت ــب المرخ�ص له ،وف ًقا لأحكام قانون عمال
الخدمة الم�ساعدة ،بالتو�سط ال�ستقدام العمال ،بنا ًء على ما يطلبه منه
�صاحب العمل� ،أو بت�شغيلهم م�ؤقتًا.

الإجازة ال�سنوية

y yالت�شغي ــل الم�ؤقت :نظ ــام يقـ ــوم بمقت�ضاه مكتب اال�ستقدام بت�شغيل عامل
لديه بق�صد �إتاحته لطرف ثالث الم�ستفيد (لأداء عمل من الأعمال التي
تخ�ضع لأحكام هذا القانون ،ويكون �أداء هذا العمل تحت �إ�شراف و�إدارة
وتوجيه الم�ستفيد ،وتحدد الالئحة التنفيذية �شروط و�ضوابط و�إجراءات هذا
الت�شغيل ،وما ين�ش�أ فيه من عالقات بين المكتب والم�ستفيد والعامل.
y yعقد العمل :اتفاق محدد المدة ُيبرم بين �صاحب العمل والعامل ينظم
حقوق والتزامات الطرفين وفق ًا للنموذج ال ُمعتمد من الوزارة.

y yللعامل الم�ساعد الحق في يوم راحة �أ�سبوعية ب�أجر �شامل.
y yي�ستحق العامل الم�ساعد �إجازة �سنوية لمدة ثالثين يو ًما عن كل �سنة،
وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها ،و يجوز ترحيل الإجازة على �أن تكون
 60يو ًما في نهاية العقد على �أن يتم تحديدها من قبل �صاحب العمل.

االحتياجات الأ�سا�سية

y yتهيئة مكان الئق ل�سكن العامل مع تقديم احتياجات العامل من وجبات الطعام
والمالب�س المنا�سبة لأداء العمل طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل.

العالج الطبي

y yتحمل تكاليف العالج الطبي للعامل الم�ساعد وفق ًا للنظام ال�صحي المعمول
به في الدولة.
y yدفع التعوي�ض الالزم الناتج عن �إ�صابات العمل و الأمرا�ض المهنية.

ح�سن املعاملة

y yمعاملة العامل الم�ساعد معاملة ح�سنة تحفظ له كرامته و�سالمة بدنه،
ومنح ورثة العامل المتوفي �أثناء الخدمة الأجر ال�شامل لل�شهر الذي
توفى فيه �أية م�ستحقات �أخرى للعامل.

االلتزام بالقانون

y yعدم ت�شغيل العامل الم�ساعد لدى الغير �إال وف ًقا لل�شروط المقررة للقانون
y yعدم ت�شغيل �أي عامل �إال �إذا كان مرخ�صا له هذا العمل.
y yعدم ت�شغيل العامل الم�ساعد بمهنة تختلف عن طبيعة عملة �إال بر�ضاه
وب�شرط �أن تكون من المهن الم�شمولة بالقانون.

التزامات �صاحب العمل

y yال تتقا�ضى بنف�سك �أو بو�سيط من العامل الم�ساعد �أي مبالغ �أو �أي مقابل ،ما
لم يكون من�صو�صا عليه في القانون �أو نموذج العقد المعتمد من الوزارة.

اللجوء �إىل الإبالغ

�y yإبالغ مكتب اال�ستقدام �أو الوزارة  في حال قيام العامل الم�ساعد
بالإخالل بما تفر�ضه الأنظمة القانونية ال�سارية و االلتزام بما تطلبه
منه هذه الجهات في هذه الأحوال على الأرقام التالية:

