نشرة دورية تصدر عن وزارة املوارد البشرية والتوطني

عامــان  ..مدة ضمان العامل املســاعد
تنفيــذا لقــرار صــادر عــن مجلــس الــوزراء رقــم ( )22لســنة  2019بشــأن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون عمــال اخلدمــة املســاعدة  ،الزمــت وزارة املــوارد البشــرية والتوطــن
«مكاتــب االســتقدام» مبــد فتــرة ضمــان العامــل املســاعد ملــدة عامــن ،وهــو مــا يضمــن حــق صاحــب العمــل بإســترجاع كامــل تكاليــف االســتقدام أو جــزء منهــا وفقــا للمــدة
الزمني ــة املتبقي ــة م ــن عق ــد العم ــل  ،بينم ــا مت اعف ــاء املكات ــب م ــن رد ه ــذه املبال ــغ اذا كان صاح ــب العم ــل ه ــو م ــن ح ــدد العام ــل ال ــذي يرغ ــب بإس ــتقدامه أو تش ــغيله
باالســم وكان املكتــب املعنــي منفــذا الرادة صاحــب العمــل يف هــذا االختيــار.

1

هل تطبق جميع مكاتب االستقدام ضمان العامني؟

2

مـــا هـــي احلـــاالت التـــي يســـتطيع مبوجبهـــا صاحـــب العمـــل
اســـترداد كامـــل تكاليـــف االســـتقدام ؟

3

ما هي حاالت استرداد جزء من مبالغ االستقدام؟

4

كيف يتم احتساب املبالغ التي ترد الى صاحب العمل؟

جميـــع املكاتـــب املرخـــص لهـــا بالتوســـط الســـتقدام العمالـــة املســـاعدة او
تش ــغيلها مؤقت ــا س ــواء أكان ــت مراك ــز اخلدم ــة «تدبي ــر» أو املكات ــب األخ ــرى الت ــي ال
حتم ــل عالم ــة «تدبي ــر» ملزم ــة بتطبي ــق ضم ــان العام ــن.

رد كام ــل تكالي ــف االس ــتقدام لصاح ــب العم ــل أو توفي ــر عام ــل اخ ــر وفق ــا لرغب ــة
االخي ــر يك ــون يف ح ــال وق ــوع اي م ــن ارب ــع ح ــاالت خ ــال االش ــهر الس ــتة االول ــى
م ــن العق ــد و(ه ــي فت ــرة التجرب ــة) حي ــث تش ــمل ه ــذه احل ــاالت فس ــخ العق ــد م ــن
ط ــرف العام ــل دون س ــبب مش ــروع أوترك ــه للعم ــل م ــن دون س ــبب مقب ــول أوع ــدم
اللياق ــة الصحي ــة للعام ــل وكذل ــك ع ــدم قدرت ــه عل ــى القي ــام مبه ــام عمل ــه بالش ــكل
املطل ــوب واملتف ــق علي ــه.

 4حاالت تتيح لصاحب العمل استرداد كامل املبالغ أو استبدال
العامل خالل األشهر الستة األولى

فسخ العامل
العقد

ترك العمل بدون
سبب مشروع

رد ج ــزء م ــن مبال ــغ تكالي ــف االس ــتقدام يك ــون يف ح ــال وق ــوع حالت ــن خ ــال
فت ــرة م ــا بع ــد التجرب ــة وحت ــى تاري ــخ انته ــاء العق ــد ال ــذي تبل ــغ مدت ــه عام ــن حي ــث
تشـــمل احلالتـــان قيـــام العامـــل بفســـخ العقـــد بعـــد فتـــرة التجربـــة بـــدون ســـبب
مش ــروع او قيام ــه بت ــرك العم ــل بع ــد فت ــرة التجرب ــة ب ــدون س ــبب مقب ــول.
يت ــم احتس ــاب ه ــذه املبال ــغ وفق ــا للم ــدة املتبقي ــة م ــن العق ــد باالش ــهر م ــن
اجمال ــي تكلف ــة االس ــتقدام وبحس ــب املعادل ــة التالي ــة  ( :اجمال ــي مبل ــغ االس ــتقدام
÷ م ــدة عق ــد عم ــل العام ــل باالش ــهر × امل ــدة املتبقي ــة م ــن م ــدة العق ــد).
مث ــال عل ــى ذل ــك  :ق ــام اح ــد اصح ــاب العم ــل بدف ــع مبل ــغ  15ال ــف دره ــم الح ــد
املكات ــب نظي ــر اس ــتقدام عام ــل مس ــاعد حي ــث ق ــام ه ــذا العام ــل بفس ــخ العق ــد أو
ت ــرك العم ــل بع ــد  15ش ــهرا م ــن م ــدة التعاق ــد الت ــي تبل ــغ عام ــن ،ف ــإن لصاح ــب
العم ــل احل ــق بإس ــترداد مبل ــغ  5االف و 625درهم ــا ع ــن االش ــهر التس ــعة املتبقي ــة
م ــن العق ــد.

5

هـــل هنـــاك فتـــرة محـــددة لكـــي يعيـــد مكتـــب االســـتقدام
املبالـــغ لصاحـــب العمـــل ؟

6

يف ح ــال ل ــم يلت ــزم املكت ــب ب ــرد املبال ــغ بع ــد انته ــاء الفت ــرة
التـــي ال تتجـــاوز شـــهرا؟

مكتــب االســتقدام ملــزم بــرد املبالــغ لصاحــب العمــل خــال فتــرة ال تتجــاوز شــهرا
مــن تاريــخ ارجــاع العامــل الــى املكتــب او االبــاغ عــن تركــه للعمــل.

بإم ــكان صاح ــب العم ــل املعن ــي تق ــدمي ش ــكوى م ــن خ ــال االتص ــال عل ــى الرق ــم
 80060حي ــث س ــتتخذ ال ــوزارة االج ــراءات الالزم ــة.

عدم لياقة العامل
الصحية

عدم أداء العامل ملهامه
بالشكل املطلوب

حالتان تتيح لصاحب العمل استرداد جزء من املبالغ بعد انتهاء
فترة التجربة وحتى انتهاء مدة السنتني

فسخ العامل

العقد

ترك العمل بدون
سبب مشروع

(اجمالي تكلفة االستقدام ÷ مدة عقد العامل باألشهر) × املدة
املتبقية من العقد

