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! انتبه

بوصفك عامًال من غري رعايا االتحاد األورويب، من حقك الحصول عىل نفس حقوق العمل 

والحامية التي يحصل عليها العاملون األيرلنديون وغريهم من رعايا االتحاد األورويب!

أنت لك الحق يف الحصول عىل 

نفس حقوق العمل!

بغض النظر عن املكان الذي قدمت منه والقطاع الذي تعمل فيه، سواًء كان مزرعًة لعش الغراب 

أو مصنًعا للحم أو مخزنًا وسواًء كنت مقدًما لخدمات الرعاية أو عامًال أو جليًسا منزليًا، فإن لك 

الحق يف الحصول عىل حقوق العمل األساسية نفسها! سيقدم لك هذا الدليل اإلرشادات العامة. 

ملزيد من املعلومات املفصلة حول حقوقك، يرجى الرجوع إىل املصادر التالية:

•    تقدم لجنة عالقات مكان العمل www.workplacerelations.ie-WRC معلومات للموظفني، 

ومن بينها خدمات التقايض وتفتيش مقار العمل.

•    يقدم مركز خدمات املعلومات للمواطننيwww.citizensinformation.ie-موارد 

ومعلومات شاملة عىل موقعه اإللكرتوين حول التوظيف والحقوق األخرى.
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MRCI نبذة عن مركز حقوق املهاجرين يف أيرلندا
مركز حقوق املهاجرين يف أيرلندا (MRCI) هو منظمة وطنية تعمل من أجل تعزيز 

. العدالة والتمكني واملساواة للمهاجرين وأرسهم

رسالة مركز حقوق املهاجرين يف أيرلندا (MRCI) هي التصدي الستغالل العاملة واإليذاء 

والعنرصية والتمييز يف أماكن العمل.

خدماتنا

نقدم املعلومات والدعم والتوعية حول مجموعة متنوعة من القضايا، من بينها حقوق العمل، 

وذلك للعاملني املهاجرين. نقدم الدعم للعاملني املهاجرين وجًها لوجه مجانًا ويف إطار من الرسية 

يف عيادات مركز االستقبال الخاص بنا لطلب املساعدة وأيًضا من خالل الهاتف والربيد اإللكرتوين 

وحمالت التوعية العامة املتواصلة.

يقدم هذا الدليل اإلعالمي حول حقوق العمل معلومات بخصوص حقوق العمل األساسية 

الخاصة بك، والتي ال تختلف بأي حال من األحوال عن تلك التي يحق للمواطنني األيرلنديني أو 

مواطني االتحاد األورويب التمتع بها!

أنت لك نفس الحقوق وعىل نفس القدر من املساواة!

5

تنبيه إلخالء املسؤولية

لقد تم إعداد هذه املواد بواسطة مركز حقوق املهاجرين يف أيرلندا 

(MRCI) ألغراض العلم فقط بدون ضمانات تتعلق بالدقة أو االنطباق 

عىل ظروف بعينها. وليس املقصود هو التعامل مع هذه املواد باعتبارها 

مشورة قانونية وال ينبغي حدوث ذلك. يمكن أن تتغير املعلومات 

املوضحة هنا بين الحين واآلخر ويمكن أن تكون غير محدَّثة. يؤكد 

مركز حقوق املهاجرين يف أيرلندا عىل إخالء أي مسؤولية قانونية له عن 

محتوى املعلومات املقدم هنا أو مدى دقته. مركز حقوق املهاجرين يف 

أيرلندا (MRCI) ليس مركًزا قانونيًا مرصًحا له بمزاولة املحاماة.
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عقد العمل:
بغض النظر عن قطاع العمل، يحق لكل عامل الحصول عىل البنود األساسية لعقد العمل خالل أول 5 أيام 

خالل شهرين . من بداية مزاولة العمل كما يجب تقديم بنود العقد املتبقية يف صورة كتابية له 

يجب أن تُسلَّم البنود األساسية بلغة يمكن للموظف أن يفهمهما

ويجب أن تتضمن ما ييل:

•    األسامء الكاملة لصاحب العمل واملوظف

•    عنوان صاحب العمل

•    املدة املتوقعة للعقد (هل هو مؤقت أم محدد املدة أم وظيفة دامئة)

•    معدل األجر، عىل سبيل املثال، األجر بالساعة أم أجر سنوي

•    عدد ساعات العمل املتوقعة يوميًا وأسبوعيًا (عىل سبيل املثال،  39 ساعة يف األسبوع أو 8 ساعات 

يوميًا 5 أيام يف األسبوع)

7

يجب أن تتضمن البنود املتبقية من عقد العمل ما ييل:

إن مل يسلمك صاحب العمل عقد العمل، تواصل مع مركز حقوق املهاجرين يف أيرلندا (MRCI) أو 

قّدم شكوى إلكرتونية مجانية تطلب فيها التقايض أمام لجنة عالقات العمل (WRC)، خالل 6 شهور 

من تاريخ بدء العمل.

•    املسمى الوظيفي وتوصيف العمل

•    تاريخ بدء العمل

•    معدل تلقي األجر (عىل سبيل املثال، أسبوعيًا أو شهريًا)

•    أي بنود أو رشوط خاصة تتعلق بعدد ساعات العمل (مبا يف ذلك ساعات العمل اإلضافية)

•    استحقاقات اإلجازات مدفوعة األجر وغري مدفوعة األجر، مبا يف ذلك اإلجازة السنوية

واستحقاقات العطالت الرسمية

•    اإلجازة لدواعي املرض واألجر يف هذه الحالة

•    املعاش التقاعدي وأنظمته إن وجد

•    الزمن الواجب عىل املوظف أو صاحب العمل إرسال اإلخطار فيه

•    تفاصيل أي اتفاقات إجاملية من شأنها التأثري عىل بنود عمل املوظف
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الحد األدىن لألجور:
يف حال كنت موظًفا ذي خربة وعمرك فوق  18 سنة، فإن لك الحق يف الحصول عىل معدل 

الحد األدىن الوطني لألجور. معدل الحد األدىن الوطني لألجور قابل للتغيري ويعتمد عىل الخطة 

السنوية للموازنة الخاصة بالدولة. يعد دفع صاحب العمل أجر أقل من هذا املعدل ملوظفيه 

البالغني ذوي الخربة جرمية.

الحد األدىنالوطني لمعدل 

األجر بالساعة بدًءا من األول 

من فرباير / شباط 2020 

الحد األدىنالوطني لمعدل 

األجر بالساعة بدًءا من األول 

من يناير / كانون الثاين 2019

الحد األدىنالوطني لمعدل 

األجر بالساعة بدًءا من األول 

من يناير / كانون الثاين 2018

باستثناء ما ييل:

الحد األدىنالوطني لمعدل 

األجر بالساعة بدًءا من األول 

من يناير / كانون الثاين 2018

9.55 يورو9.55 يورو9.80 يورو10.10 يورو

•    األفراد الذين يعملون لدى أحد أقاربهم (عىل سبيل املثال، زوج، أو رشيك يف عالقة مدنية، أو 

أحد الوالدين)

•    األفراد املنخرطني يف برنامج تلمذة قانوين أو تدريب مهني أو برنامج تطوعي

•    املوظفني الذين تكون أعامرهم أقل من 18 سنة

9

أيًضا، إن كنت جليًسا منزليًا مقياًم أو عامًال منزليًا مقياًم، فأنت مستحق للحد األدىن الوطني لألجور لكن يجوز 

استقطاع مبالغ معينة نظري املأكل واملسكن من املعدل الوطني للحد األدىن لألجور الخاص بك.

تنطبق املعدالت التالية:

يف حال كان صاحب العمل يدفع لك ما هو أقل من املعدل الوطني للحد األدىن لألجور، تواصل فوًرا مع مركز 

حقوق املهاجرين يف أيرلندا (MRCI) للحصول عىل الدعم والتوعية الالزمني يف هذا الصدد! ميكننا مساعدتك 

يف تقديم شكوى مجانية إلكرتونيًا تطلب فيها التقايض لدى لجنة عالقات مكان العمل (WRC)، خالل 6 شهور 

من تاريخ املخالفة.

اعرف حقوقك

•    للأمكل (الطعام) فقط: 0.90 يورو لساعة العمل (يكون الحساب باملعدل لكل ساعة)

•    للمسكن (اإلقامة) فقط: 23.86 يورو أسبوعيًا أو 3.42 يورو يوميًا
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ت: االستقطاعات من األجور وكشوف املرتبا
أصحاب العمل ملزمون بإعطائك كشوف مرتبات بها قامئة مفصلة بكل االستقطاعات. وعدم القيام بهذا 

األمر يعد جرمية.

يجوز ألصحاب العمل القيام باستقطاعات من املرتبات يف الحاالت التالية فقط: مبقتىض القانون، مثل 

 ((PAYE) الدفع عىل أساس الربح / (PRSI) الضامن االجتامعي املرتبط باألجر) االستقطاعات الرضيبية

مبقتىض نص يف عقد العمل، (عىل سبيل املثال، من أجل اشرتاكات معاشات تقاعدية مهنية معينة، أو نظام 

ركوب الدراجات للعمل، أو نظام نقل الركاب) أو مبوجب موافقة كتابية من املوظف، عىل سبيل املثال نظري 

ت.  دفعة تأمني صحي خاص أو اشرتاكات نقابا

يعد قيام صاحب العمل بعمل استقطاعات (غري تلك املنصوص عليها يف القانون) من مرتبك يف حال مل 

. يتم االتفاق عليها مسبًقا بصورة كتابية عمًال غري قانوين

! حتى تكون االستقطاعات قانونية، يلزم أن توافق عليها رصاحًة

•    يجب أن تقدم لك كشوف املرتبات بصورة منتظمة دون تأخري ليس له أسباب معقولة.

•    يجب أن يحتفظ صاحب العمل بجميع السجالت املتعلقة بساعات العمل الخاصة بك لفرتة 3 

سنوات عىل األقل.

11

عىل سبيل املثال، ال يصح أن يستقطع صاحب العمل ماًال من أجل معدات أو أدوات تالفة ما مل يكن 

قد تم االتفاق معك عىل االستقطاع من مرتبك ملثل هذه األمور مبقتىض أحد البنود يف عقد العمل 

الذي قمت بتوقيعه. وعالوة عىل هذا، يجب أن تكون قيمة االستقطاع يف مثل هذه الحالة عادلة 

ومعقولة، مع األخذ بعني االعتبار كافة الظروف، مبا يف ذلك مرتب املوظف.

يف حال كان صاحب العمل يقوم باستقطاعات غري عادلة من املرتب الخاص بك و/أو ال يسلمك كشوف 

باملرتبات، تواصل مع مركز حقوق املهاجرين يف أيرلندا (MRCI) عىل الفور!
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الحد األقىص ألسبوع العمل –ساعات العمل:

وال يعني هذا أن أسبوع العمل ال ميكن أال يزيد عن 48 ساعة عىل اإلطالق، وإمنا املهم هو املتوسط.

إن كان يتم إجبارك عىل العمل ألكرث من 48 ساعة أسبوعيًا ألجل طويل، من فضلك تواصل مع مركز حقوق 

املهاجرين يف أيرلندا (MRCI) فوًرا! إن كان صاحب العمل يستفيد منك ويستغلك أنت وغريك من املوظفني، 

فمن املهم تقديم شكوى للجنة عالقات مكان العمل (WRC) خالل 6 شهور من تاريخ آخر خرق. ويف هذه 

الحالة من املمكن أن تكون مستحًقا لتعويض قد يصل إىل مرتب عامني.

يحدد قانون تنظيم أوقات العمل، لسنة 1997

ييل : الحد األقىص لعدد ساعات العمل األسبوعية كما 

·    يجب أال يزيد الحد األقىص ملتوسط عدد ساعات العمل األسبوعية للموظفين عن 48 ساعة. ويحسب 

املتوسط عادًة استناًدا إىل آخر 4 شهور مضت

·    وتلك الثماني وأربعين ساعة عمل ال تشمل اإلجازة السنوية أو اإلجازة لدواعي املرض أو إجازة 

األمومة أو إجازة التبني أو إجازة األبوة

13

ساعات العمل اإلضافية:
ساعات العمل اإلضافية هي القيام بالعمل يف أوقات غري أوقات العمل العادية. ال يوجد ما يُلِزم أصحاب 

العمل قانونًا بالدفع لك مقابل العمل الذي تقوم به أثناء ساعات العمل اإلضافية (ما مل تكن تعمل يف 

. قطاع محدد تنظمه اتفاقات خاصة مثل اإلنشاءات)

ومع هذا، يجب أن ينص عقد العمل الخاص بك عىل ما إن كان مطلوبًا منك العمل لساعات إضافية وما 

. إن كان هذا مقابل أجر

·    يجب توفري 11 ساعة راحة متصلة بني فرتات العمل (عىل سبيل املثال، إذا انتهيت من العمل يف 

الساعة 22:00، يجب أال يُطلَب منك العودة للعمل مجدًدا قبل الساعة 9:00 صباح اليوم التايل)

·    يجب أن يحصل املوظفون عىل راحة ملدة 24 ساعة متصلة ألي فرتة عمل تصل إىل 7 أيام (عىل 

الحد األدىن لالسرتاحات وفرتات الراحة
ييل : يف العموم، يحق للموظفني بحد أدىن ما 

·    اسرتاحة غري مدفوعة األجر ملدة 15 دقيقة بعد 4 ساعات عمل ونصف .

ساعات من العمل، والتي من املمكن ·    اسرتاحة غير مدفوعة األجر ملدة 30 دقيقة بعد  6 

دقيقة أن تتضمن االسرتاحة األوىل ملدة 15

ملحوظة: ال يوجد استحقاق بتلقي أجر مقابل هذه االسرتاحا ت وال يتم احتسابها ضمن أوقات العمل . ·    

ر من 6 ساعات وتشمل ساعا ت عملهم  يحق ملوظفي أماكن البيع بالتجزئة أو املتاجر الذين يعملون ألك

الفرتة من 11:30  صباًحا - 2:30 مساًء الحصول عىل اسرتاحة ملدة ساعة واحدة متصلة يجب أن تقع 
بين11:30  صباًحا-2:30 مساًء

سبيل املثال، إذا عملت بدون توقف ألسبوع كامل لسبعة أيام، يف اليوم 8 يجب أن تحصل عىل راحة 

ليوم كامل، تتبعها راحة ملدة 11 ساعة متصلة)
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إجازات العطل / اإلجازة السنویة :

إن عملت بدوام كامل (أو عىل األقل 1,365 ساعة) خالل السنة، يحق لك بحد أدىن 4 أسابيع عطلة 

. مدفوعة األجر، أو 8% من عدد الساعات التي عملتها يف السنة املرجعية

. إن عملت ملدة 8 شهور عىل األقل، فأنت مستحق إلجازة سنوية ملدة أسبوعني متصلني

إن مرضت أثناء عطلتك، ال تُحتسب هذه األيام املرضية ضمن مدة عطلتك ويلزم أن تتوفر لك أيام 

. اإلجازة السنوية مرة أخرى (برشط تقديم شهادة طبية)

ال تتأثر إجازتك السنوية بأي نوع آخر من اإلجازات املنصوص عليها يف القانون (مثل اإلجازة األبوية)، 

. فهذا استحقاق قانوين منفصل

إن كنت تسري يف إجراءات ترك عملك، فمن حقك الحصول عىل دفعات مالية نظري أي إجازات سنوية 

. وعطالت رسمية متبقية ومستحقة لك

15

العمل أيام اآلحاد وعطالت املصارف:

العمل أيام اآلحاد: من حقك الحصول عىل عالوة أو إجازة مدفوعة األجر عوًضا عن عملك يف أيام اآلحاد. 

إن مل يكن هناك اتفاق مربم بينك وبني صاحب العمل الخاص بك فيام

يتعلق بالعمل أيام اآلحاد وأجر هذا العمل، عىل صاحب العمل الخاص بك أن يعطيك واحد أو أكرث مام 

: ييل

ل ·    بدل معقو

·    زيادة معقولة يف األجر

·    إجازة معقولة مدفوعة األجر

عطالت املصارف والعطالت الرسمية:

إن كنت موظًفا تعمل بدوام كامل، فمن حقك الحصول عىل تسع عطالت رسمية أثناء السنة، وعىل 

: صاحب العمل الخاص بك فيام يتعلق بهذه العطالت أن يعطيك واحًدا من الخيارات األربع التالية

·    إجازة مدفوعة األجر يف يوم العطلة الرسمية

·    إضافة يوم لإلجازة السنوية

·    أجر يوم عمل إضايف

·    إجازة مدفوعة األجر خالل شهر من تاريخ العطلة الرسمية

إن كنت تعمل بدوام جزيئ، فحتى تستحق العطلة الرسمية عليك أن تعمل 40 ساعة عىل األقل أثناء 

الخمسة أسابيع السابقة عىل العطلة الرسمية.
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فيام ييل العطالت الرسمية التسع يف أيرلندا:

ة 1.    يوم رأس السنة الجديد

2.    يوم القديس باتريك

3.    إثنني الفصح

ر 4.    عطلة املصارف مطلع مايو/أيا

ان 5.    عطلة املصارف يونيو/حزير

/آب 6.    عطلة املصارف أغسطس

ول 7.    عطلة املصارف أكتوبر/ترشين األ

د 8.    يوم عيد امليال

9.    يوم القديس ستيفن

ملزيد من املعلومات، من فضلك قم بزيارتنا والتحدث إلينا!

17

الفصل من العمل

الفصل من العمل هو ترك العمل والذي من املمكن أن يكو ن:

نتيجة لسوء سلوك جسيم أو لسوء األ داء ·    عادًال 

·    أو تعسفيًا قامئ ًا عىل نوع الجنس/العرق، والفصل من العمل بسبب التمييز

إن كنت قد تعرضت للفصل من العمل، يجب عىل صاحب العمل الخاص بك أن يعرض أسًسا 

موضوعية لتربير هذا الفصل وأن يرشح لك سبب فصلك من العمل .

الفصل الضمني من العمل

يحدث حني تنهي عقد العمل الخاص بك، مع إخطار مسبق أو بدونه، نتيجة لسلوك جسيم من جانب 

صاحب العمل الخاص بك وعدم قدرتك عىل االستمرار يف العمل يف بيئة غري آمنة أو مثرية للخوف أو 

. تتسم بالتمييز

مبقتىض قوانني الفصل التعسفي، لألعوام من 1977 إىل 2015، إن كنت تعتقد أنك قد تم فصلك 

تعسفيًا أو ضمنيًا من العمل، فبإمكانك أن تقدم شكوى إىل لجنة عالقات مكان العمل (WRC) خالل 

. 6 شهور من تاريخ الفصل من العمل
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الحد األدىن لإلخطار

يحق لكل موظف كان قد عمل ملدة 13 أسبوع عىل األقل أن يتلقى إخطاًرا يف مدة ال تقل عن حد أدىن معني 

. قبل إنهاء عمله أو فصله (باستثناء الفصل من العمل بسبب سلوك جسيم مثل الرسقة)

. وتتغري هذه املدة بناًء عىل طول مدة عملك

من 13 أسبوع إىل أقل من سنتني، مدة اإلخطار = أسبوع واحد من سنتني إىل أقل من 5 سنوات، مدة اإلخطار 

= أسبوعني

من خمس سنوات إىل أقل من 10 سنوات، مدة اإلخطار = أربعة أسابيع

من عرش سنوات إىل أقل من 15 سنة، مدة اإلخطار = ستة أسابيع. أكرث من خمسة عرش سنة، مدة اإلخطار = 

مثانية أسابيع

ميكن لصاحب العمل أن يعرض دفع مال نظري مدة اإلخطار بدًال من أن يطلب منك العمل يف تلك الفرتة.

إن كنت قد تم فصلك من العمل دون إخطار مسبق، من فضلك احرض إىل مركز االستقبال الخاص بنا لعمل 

تقييم!
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التمييز واملساواة

تتوفر لك الحامية أثناء عملك من التمييز عىل أساس العمر، أو نوع الجنس، أو الحالة االجتامعية، أو 

ل. الحالة األرسية، أو العرق، أو الدين، أو التوجه الجنيس، أو اإلعاقة، أو االنتامء لجامعة الرحَّ

ميكن أن يحدث التمييز يف أي مرحلة من مراحل العمل: أثناء التوظيف والتدريب وذلك فيام يتعلق 

بالرتقيات واملساواة يف األجر وخالفه.

التمييز هو معاملة أحد األشخاص بأسلوب أقل تفضيًال من غريه من األشخاص عىل أي من األسس 

التسعة املوضحة أعاله.

. ميكن أن يكون هناك نوعان للتمييز: مبارش وغري مبارش

·    التمييز املبارش –عىل سبيل املثال: قد تلقى طاقم العمل العاملني يف نفس اإلدارة زيادة يف األجر 

إن كنت تشعر بأنك قد تعرضت للتمييز غري املبارش يف مكان عملك، من فضلك تواصل مع مركز 

حقوق املهاجرين يف أيرلندا (MRCI) فوًرا أو تحدث مع مركز تقديم خدمة املشورة الرسية التابع 

لللجنة األيرلندية لحقوق اإلنسان واملساواة عىل الرقم 245545 890 1.

باستثناء أحد أعضاء فريق العمل الذي تتم معاملته وحده معاملة سيئة.

·    يحدث التمييز غري املبارش حني تكون هناك إحدى املامرسات أو السياسات أو القواعد التي 

تُطبَّق عىل الجميع بنفس الطريقة، لكن لها تأثري سلبي عىل بعض األشخاص بدرجة أكرب مقارنة 

باآلخرين. عىل سبيل املثال: إن كان مكان عملك له زي رسمي أو قواعد تتعلق باملظهر تُطبَّق 

عىل الجميع، فمن الجائز أن يجري التمييز ضدك بصورة غري مبارشة إن كنت من أتباع إحدى 

الديانات.
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إجراءات االنتصاف/الشكاوى

إن كنت تشك يف أن صاحب العمل الخاص بك قد انتهك أي من حقوق العمل الخاصة بك 

واملوضحة أعاله، قم بزيارة مركز االستقبال الخاص بنا لعمل تقييم مجاين ورسي! سيقوم 

األخصائيون االجتامعيون لدينا بتقييم موقفك وسيقدمون لك املعلومات والدعم املالمئني.

ميكنك أيًضا أن تقدم شكوى إلكرتونية مجانية منفرًدا عىل املوقع اإللكرتوين للجنة عالقات مكان 

  : العمل (WRC)، من خالل هذا الرابط

/https://www.workplacerelations.ie/en/e-complaint_form

من فضلك تأكد من اختيارك لخيار التقايض يف استامرة الشكوى الخاصة بك وقم بتوفري تفاصيل 

دقيقة عن صاحب العمل وتواريخ بدء العمل وانتهائه واملعلومات األخرى املطلوبة. من فضلك 

احتفظ بنسخة من هذه الشكوى ضمن سجالتك الخاصة.

معلومات االتصال:
ء خدمة املعلومات وخدمة العمال

لجنة عالقات مكان العمل، طريق أوبراين، كارلو، الرمز الربيدي R93 E920 رقم خدمة 

التوصيل الرسيع للوثائق: 271001

الهاتف: 9178990 059

رقم سعر املكاملة املخفضة: 90 80 80 1890

ساعات العمل: 09:30 - 17:00، من اإلثنني إىل الجمعة
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جهات اتصال مفيدة:

هيئة الصحة والسالمة

ميكن الحصول عىل معلومات تتعلق بالصحة والسالمة يف مكان العمل من هيئة الصحة والسالمة الواقعة 

. يف بناية مرتوبوليتان، شارع جيمس جويس، دبلن 1 

الهاتف:  7000 614 (01) و رقم سعر املكاملة املخفضة:  389 289 1890  

www.hsa.ie قم بزيارة

مسائل تتعلق بالرضائب

يجب يف العموم توجيه املسائل املتعلقة بالرضائب إىل دائرة الرضائب، مبكتب

. التسجيل الرضيبي املركزي، الواقع يف 9 / 15 شارع آبار أوكونيل، دبلن 1

رقم سعر املكاملة املخفضة: 90 50 60 1890 (لالستعالم بخصوص الدفع عىل أساس الربح (PAYE)) أو

رقم سعر املكاملة املخفضة: 06 67 30 1890

www.revenue.ie سجل دخولك عىل

رقم الخدمة العامة الشخيص (PPS) ووزارة الشؤون االجتامعية واألرسية

يجب يف العموم توجيه املسائل املتعلقة برقم الخدمة العامة الشخيص (PPS) إىل مكتب التوظيف 

. املحيل يف منطقتك

info@welfare.ie :الربيد اإللكرتوين،www.welfare.ie سجل دخولك عىل
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خدمة معلومات املواطنني

. عرب الهاتف: 4000 07 0761

. للحضور بصورة شخصية: عن طريق زيارة أقرب مكتب يقدم خدمة معلومات املواطنني إليك

ميكنك العثور عىل أقرب مركز معلومات املواطنني إليك من من خالل الدليل املوجود عىل 

www.citizensinformation.ie

واة اللجنة األيرلندية لحقوق اإلنسان واملسا

اللجنة األيرلندية لحقوق اإلنسان واملساواة

16 - 22 شارع جرين

D07 CR20 دبلن 7 الرمز الربيدي

رقم سعر املكاملة املخفضة: 245545 890 1

+ الهاتف: 8583000 1 (0) 353

YourRights@ihrec.ie :الربيد اإللكرتوين

الترشيعات ذات الصلة

قانون رشوط التوظيف لسنة 1994 (معلومات)، وقانون التوظيف لسنة 2018 (أحكام 

متفرقة). قانون مدفوعات األجور لسنة 1991

القانون الوطني للحد األدين لألجور لسنة 2000، وقانون تنظيم أوقات العمل لسنة 1997، 

وقوانني الفصل التعسفي للسنوات 1977 - 2015، وقوانني الحد األدىن لإلخطار ورشوط 

التوظيف للسنوات 1973 - 2005، وقوانني املساواة يف العمل للسنوات 1998 - 2015.
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إن كان لديك املزيد من األسئلة أو الشواغل املتعلقة بحقوق العمل الخاصة بك، من فضلك قم بزيارة 

مركز االستقبال الخاص بنا� 

عنواننا هو 13 شارع لوور دورست، دبلن 1، مفتوح أياماإلثنني والثالثاء أو األربعاء من 10�1 أو من 2 

� 4 مساًء

الهاتف� 5313238 01

 �MRCI� تنبيه إلخالء املسؤولية� لقد تم إعدادهذه املواد بواسطة مركز حقوق املهاجرين يف أيرلندا

ألغراض العلم فقط بدون ضامنات تتعلق بالدقة أو االنطباق عىل ظروف بعينها� وليس املقصود من 

هذه املواد هو التعامل معها عىل أنها مشورة قانونية وال ينبغي حدوث ذلك� ميكن أن تتغري 

ثة� يؤكد مركز حقوق املهاجرين يف  املعلومات املوضحة هنا بني الحني واآلخر وميكن أن تكون غري محدَّ

أيرلندا عىل عدم تحمله ألي مسؤولية قانونية تتعلق مبحتوى املعلومات املقدم هنا أو بدقة املعلومات 

املقدمة� مركز حقوق املهاجرين يف أيرلندا �MRCI� ليس مركًزا قانونًيا مرصًحا له مبزاولة املحاماة�
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عنوان مكان 

العمل

إجاميل عدد

ساعات العمل 

وقت 

االسرتاحة

وقت 

االسرتاحة

وقت انتهاء

العمل

وقت بدء 

العمل
التاريخ

01 طريق 

ووركر،

دبلن 1

11 6 - 7 مسا 2 - 3 عسا 11 عسا ً صباخا مثال

الغرية املعروق 

عتها األجر

إجاميل عدد

ساعات العمل 

وقت 

االسرتاحة

وقت 

االسرتاحة

وقت انتهاء

العمل

وقت بدء 

العمل
التاريخ

01 طريق 

ووركر،

دبلن 1

11 6 - 7 مسا 2 - 3 عسا 11 عسا ً صباخا مثال

يوفر لك تدوين سجل بعدد ساعات عملك واسرتاحاتك وأجرك الدليل الذي تحتاج 

إليه للمطالبة بحقك.

يوفر لك تدوين سجل بعدد ساعات عملك واسرتاحاتك وأجرك الدليل الذي تحتاج 

إليه للمطالبة بحقك.
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الغرية املعروق عتها 

األجر
املباخ اتاريخ  يوم استالم األجر

- 2020 / 02 / 03

2020 / 02 / 16
دورو 400  2020 / 02 / 17 مثال الجمعة

جميع العاملني يف أيرلندا لهم حقوق مبوجب القانون حتى وإن كنت متواجًدا بصورة غري 

رشعية

سجل األجر
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