ثقافة غمالية

العامة للقوى العاملة .وتتوىل بع�ض ال�س��فارات
م�س�ؤولية ت�صديق العقود ملواطنيها.
 يج��وز �إع��داد العقود بلغ��ات �إ�ضافية غري �أنذلك لي�س �ش��رط ًا ،ويعت ُّد بالعقد املكتوب باللغة
العربية يف حالة ن�شوء �أي نزاع.
الأجور والدفع:
ل��دى الكوي��ت �سيا�س��ة وطني��ة للح��دِّ الأدن��ى
للأج��ور ،والتي تنطبق على كاف��ة العاملني من
جمي��ع اجلن�س��يات .اعتب��ار ًا من ع��ام ، 2017
مت حتدي��د احل��د الأدن��ى للأجور ال�ش��هرية يف
القطاع الأهل��ي  60دينار ًا كويتي ًا .وبالإ�ض��افة
�إىل ذل��ك ،و�ض��عت بع���ض ال�س��فارات ج��داول
الأجور لت�ص��نيفات وظائف حُم��دَّدة ،والتي قد
جتعلها ُمتاحة للجمهور.
فعلى �س��بيل املثال ،ي�س��تطيع املواطنون الهنود
الذي��ن يعي�ش��ون يف دول��ة الكوي��ت التحقق من
جدول الأجور على الرابط التايل:
http://www.indembkwt.org/
 .Pages/MinWages.aspxوي�س��تطيع

املواطن��ون النيبالي��ون الذين يعي�ش��ون يف دولة
الكوي��ت التحقق من جدول الأجور على الرابط
التايلhttp://www.nembdoha.com/ :

documents/Minimum_Salary
ـ Details_for_Nepali_Workers.
pdf

العامــل

 ي�س��تحق العامل �أجر ًا �إ�ض��افي ًا عن �س��اعاتالعمل الإ�ضافية �إذا عمل لأكرث
م��ن ثم��اين �س��اعات يف الي��وم .ويج��ب دف��ع
�أجر �س��اعات العمل الإ�ض��افية مبقدار خم�س��ة
وع�ش��رين باملائة ) ( 25 %مب��ا يزيد على �أجره
الع��ادي يف الف�ترة املماثلة .وال يج��وز �أن تزيد
فرتات العمل الإ�ض��ايف على �س��اعتني يومي ًا� ،أو
� 180س��اعة �س��نوي ًا �أو � 3أيام �أ�س��بوعي ًا �أو 90
يوم ًا يف ال�سنة.
 ي�س��تحق العامل ي��وم راحة �أ�س��بوعي ًا مدفوعالأج��ر ،و ُيحدَّد � 24س��اعة ُمت�ص��لة عقب كل 6
�أيام عمل.
ويجوز ل�ص��احب العمل �أن يطلب من العامل �أن
يعمل خالل يوم راحة .و�إذا
حدث ذل��كّ ،
يحق للعامل احل�ص��ول على ما ال
يق��ل عن مق��دار  ٪150م��ن الأج��ر اليومي ،
على �س��بيل املثال� :إذا كان الأجر اليومي هو 20
دين��ار ًا كويتي�� ًا ،ف�إن العامل ي�س��تحق  30دينار ًا
كويتي�� ًا(� ،أو وفق�� ًا لأي اتفاق تعوي�ض��ي �آخر �إذا
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كان يحقق فائدة �أكرب للعامل.
اجلزاءات الت�أديبية واخل�صومات
يحق ل�صاحب العمل �أن يحت�سب خ�صومات من
�أج��ر العامل �إذا كان العامل غائب ًا �أو مت�أخر ًا �أو
�إذا �أ�ض�� َّر مبمتلكات �صاحب العمل عمد ًا .ولكن
ال يجوز احت�ساب �أي خ�صومات من �أجر العامل
قبل �أن يتم �إخطار العامل كتابي ًا و�س��ماع �أقواله
و�إفادته.
ال يج��وز تنفيذ اخل�ص��م من �أج��ر العامل ملدة
جتاوز خم�س��ة ) � (5أيام �ش��هري ًا ،ف�إذا جتاوزت
العقوب��ة ذلك ُيخ�ص��م القدر الزائ��د من �أجر
ال�شهر املقبل �أو الأ�شهر التالية.
 ال يجوز ا�س��تقطاع �أكرث من ع�شرة باملائة من�أج��ر العامل وفا ًء لدي��ون �أو قرو�ض م�س��تحقة
ل�ص��احب العمل وال يتقا�ض��ى الأخري عنها �أية
فائدة.
مكاف�أة نهاية اخلدمة
ي�س��تحق العامل مكاف�أة نهاية خدمة �سوا ًء عمل
ب�أجر يومي �أو �أ�س��بوعي �أو �ش��هري ًا �أو بالقطعة.
ويجب حتديد مبلغ املكاف�أة يف عقد العمل.
ال ُعطل
هناك ثالث ع�ش��ر )  ( 13عطلة ر�سمية مقررة
للعامل ب�أجر كامل �س��نوي ًا ،ويتم حتديد بع�ضها
بالتقومي الإ�سالمي:
 يوم ر�أ�س ال�سنة الهجرية :يوم واحد. يوم الإ�سراء واملعراج :يوم واحد. عيد الفطر ال�سعيد :ثالثة �أيام. وقفة عيد الأ�ضحى املبارك :يوم واحد. عيد الأ�ضحى املبارك :ثالثة �أيام. املولد النبوي ال�شريف :يوم واحد. اليوم الوطني  25فرباير :يوم واحد. يوم التحرير  26فرباير :يوم واحد. -يوم ر�أ�س ال�سنة امليالدية  1يناير :يوم واحد.

تخ�ص���ص بع�ض ال�ش��ركات عطل �إ�ضافية.
قد ِّ
وللعام��ل احل��ق ب�أجر ُم�ض��اعف م��ع التعوي�ض
بيوم بديل �إذا ا�س��تدعت ظروف العمل ت�ش��غيل
العام��ل يف �أحد �أي��ام العطل املذك��ورة �أعاله )
مث��ال� :إذا كان العامل يك�س��ب ع�ش��رين دينار ًا
كويتي ًا يف اليوم ،ف�إنه يح�صل على �أربعني دينار ًا
كويتيا ويوم راحة �إ�ضايف.
الإجازات
للعام��ل احل��ق يف الإج��ازات املر�ض��ية خ�لال
ال�سنة وهي:
 خم�س ع�شر ( )15يوم ب�أجر كامل. ع�شر (� )10أيام بثالثة �أرباع الأجر. ع�شر (� )10أيام بن�صف الأجر. ع�شر (� )10أيام بربع الأجر. ثالثون ( )30يوم من دون �أجر.الإجازة ال�سنوية
 ي�س��تحق العامل �إجازة �سنوية م�أجورة مدتهاثالث�ين  30يوم ًا ،وال يح�ص��ل العامل على هذه
الإج��ازة �إال بع��د �أن يك��ون قد عمل ل��دى نف�س
�ص��احب العمل ملدة ال تقل عن ت�س��عة � 9أ�شهر.
ويدف��ع للعام��ل �أج��ره امل�س��تحق ع��ن الإجازة
ال�سنوية قبل القيام بها.
 للعامل احلق يف �إجازة �سنوية مدفوعة الأجرمدته��ا ثالث��ون  30يوم�� ًا .وال ي�س��تحق العامل
�إجازة عن ال�س��نة الأوىل �إال بعد ق�ض��ائه ت�سعة
� 9أ�ش��هرعلى الأقل يف خدمة �صاحب العمل وال
ُ�سحتب �أيام العطل الر�سمية و�أيام
الإجازات املر�ضية من �أيام الإجازة ال�سنوية.
�إجازة ال َو ْ�ضع
ت�س��تحق املر�أة العاملة احلام��ل �إجازة مدفوعة
الأجر ملدة �س��بعني  70يوم ًا للو�ض��ع ،وال ت�شتمل
ه��ذه الإجازة عل��ى الإجازات الأخ��رى .ويجوز
ل�صاحب العمل عقب انتهاء �إجازة الو�ضع منح

