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تأخذ ما يكفي من الوقت لإلشراف على سير العمل و تدريب العاملة.

كيف أبني عالقة عمل ناجحة مع 
عاملة منزلية أجنبية؟

خطوات يجب اتخاذها قبل اختيار العاملة املناسبة:

لكي تضمن اختيار الشخص املناسب للوظيفة ال بد أن حترص على 
حتقيق التكافؤ بني توقعاتك ومهارات العاملة املنزلي.

الحرص على إجراء مكاملات عبر الهاتف أو الفيديو مع العاملة التي تنوي تشغيلها.

تحدث إلى أفراد عائلتك بشأن القرار الذي تعتزم اتخاذه و احرص على الحصول على 
موافقة الجميع قبل القيام  بأي خطوة.

قم بإعداد قائمة باملهام األساسية التي تتوقع أن تقوم بها العاملة واملهارات التي 
ستحتاج إليها النجاز تلك املهام.

قم بإعداد خطة مسبقة لتنفيذها في حال خروجك في إجازة.

تذكر العاملة باستمرار بمهامها املرتقبة و بانتظاراتك بشأن طريقة انجازها.

هل ستقوم باصطحاب العاملة؟ و هل حصلت على موافقتها للقيام بذلك؟

هل سيتم إيواء العاملة في مقر سكن صديق أو قريب تثق به ؟ كيف سيتم 
ترتيب األمر؟

من الضروري أن تضع في اعتبارك أن إقامة عالقة جيدة مع العاملة ال تنتهي مع وصولها إلى مقر 
العمل، ولكنها عملية مستمرة يقع بنائها على مراحل طوال فترة اإلقامة و التدريب.

لذلك يجب عليك أن:
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قمت باختيار عاملتني اثنتني من 
بني مجموعة من السير الذاتية 

التي حصلت عليها من وكالة 
التوظيف. أجريت عدة مكاملات عبر 

سكايب مع كل عاملة. بعد املكاملة 
الثانية شعرت بأن العاملة التي 
تحدثت إليها أوال كانت األقرب 

النتظاراتي."

- صاحب عمل

"
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BEFORE YOU DECIDE TO HIRE:

What can I do to improve the match 
between me and the migrant domestic 
worker I employ? 

Ensure that you have one or more video or telephone calls 
with the potential employee. 

Reiterate periodically the task list and how you wish them 
to perform the tasks.

Speak to your family members about your decision and 
ensure that they are on board. 

Take time to supervise and give time to learn. 

Consider the plans for when you are on vacation. 

Will the worker accompany you? Do you have her 
permission if so?

Will she be housed with a trusted friend or family? 
How will that be managed?

*Understand that making the match does not end with her arrival, 
but continues throughout the settlement and training process.
You must therefore, 

- An employer  
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ما هي تكاليف تشغيل عاملة منزلية أجنبية؟

تبدأ عملية احتساب تكلفة توظيف عاملة منزلية أجنبية قبل وصولها 
وتستمر طوال مدة عملها إلى أن تعود إلى بلدها.

و تضم قائمة التكاليف ما يلي:

نفقات ما قبل املغادرة )مثل الفحص الطبي، شهادات بحث الحالة الجنائية و براءة 
الذمة، و تكلفة رحلة الطيران(

نفقات شهرية أخرى مثل مستلزمات النظافة الشخصية واملالبس وبطاقات شحن 
الهاتف الخ

تكلفة اإلقامة

تكلفة السكن

التأمني الصحي

الرواتب**

مكافأة نهاية الخدمة التي تمنح بموجب قانون  العمالة املنزلية في قطر

رسوم التوظيف*

تذكرة العودة عند نهاية العقد
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*ينص قانون العمالة املنزلية على ضرورة توظيف العمال املنزليني األجانب عبر مكاتب 
استقدام معتمدة و مسجلة طبقا لقانون العمل. ويجوز لصاحب العمل أيضا أن يختار 

عمال منزلني مباشرة من الخارج بعد الحصول على موافقة السلطات املعنية.

**ال يجوز لصاحب العمل أن يقوم بخصم أي رسوم أو مصاريف أو عموالت من أجر العامل 
مقابل إجراءات االستقدام من الخارج.



2 لقســم  ا

خلق بيئة عمل إيجابية يف بيتك
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ما هو املكان املناسب لسكن العاملة املنزلية؟

إذا توفرت لديك الفرصة إليواء العاملة املنزلية في حي سكني خاص بالعمالة الوافدة 
احرص على أن تتوفر في املكان الشروط الصحية التي تجعل منه سكنًا مالئمًا لهم و 
أن األبواب يمكن غلقها بإحكام. إذا كنت قد قررت تزويد العاملة بغرفة منفصلة داخل 

منزلك فمن الضروري أن تقوم ببعض الترتيبات التي تضمن احترام خصوصيتها 
وخصوصية عائلتك.

إذا كان الخيار الوحيد املتاح لديك هو السكن املشترك )أي أن تتقاسم العاملة الغرفة 
مع أحد أفراد العائلة أو عامل آخر(، فمن الضروري القيام بفصل الحيز املكاني 

املسموح به لكال الطرفني باستعمال ستارة أو أداة فصل أخرى لضمان خصوصية 
كل طرف.

و من الضروري أيضًا أن يتم تزويد العاملة بخزانة أو دوالب مالبس مع قفل لغلق 
أبواب الدرج حتى تتمكن من حفظ لوازمها الخاصة و وثائقها الشخصية.

 ترتيب مكان سكن العاملة )بعد تجهيزه بسرير و بطانيات و مكان آمن لخزن األمتعة 
الشخصية( قبل وصولها سوف يساعدها على زيادة اإلحساس بالراحة و االنسجام مع محيط 

عملها.
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معلومة هامة: 



لقد تمكنت من الحفاظ على 
خصوصية العائلة و التمتع 

بوقتي مع أفراد أسرتي و احترام 
أوقات الراحة الخاصة بالعاملة 

بطريقة أسهل ألن مكان سكنها كان 
خارج املنزل."

- صاحب عمل
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يعتبر وجود عقد العمل الزما مبوجب القانون. ووفًقا للقانون رقم 
15 لعام 2017، ال ميكن استئجار العمال املنزليني يف دولة قطر إال 

بعقد مكتوب معتمد من وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 
االجتماعية تتم ترجمته إلى لغة العامل.

ووفقا لقانون العمالة املنزلية الجديد يجب أن يتضمن العقد بنود واضحة في ما يتعلق 
بطبيعة العمل و املهام املرتقبة واألجور املتفق عليها بني الطرفني باإلضافة إلى طريقة 

وتاريخ صرف األجور، ومدة العقد، وشروط التجديد و تاريخ إنهاء العقد.   

توفر الصياغة املحكمة لعقد العمل مجااًل لتوضيح توقعات صاحب العمل و ضمان 
تحققها و كذلك تحديد حقوق و واجبات كال الطرفني و نوعية العالقة بينهما.

ال تكون للعقد قيمة تذكر إذا ما افتقر إلى الوضوح. لذلك من الضروري أن يقع تجنب استعمال 
لغة غامضة عند صياغة العقد حتى يتسنى للعامل فهم بنوده بطريقة سهلة.

  مــة: ها معلومــة 

هل من الضروري أن يتم ابرام عقد مع العاملة املنزلية 
املهاجرة؟ و ماهي أهم البنود التي يجب أن يتضمنها عقد 

العمل؟
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وفقا للمادة 13 و 12 من القانون رقم 15 لعام 2017، ال يجوز تشغيل العامل ملدة 
تتجاوز 10 ساعات في اليوم. و يحق للعامل أن يأخذ فترة للراحة و الصالة وتناول 

الغذاء. وال يتم احتساب فترة الراحة ضمن عدد ساعات العمل. كما يحق للعامل 
الحصول على فترة راحة أسبوعية ملدة 24 ساعة متواصلة. وال يجوز تشغيل العامل 

ملدة تتجاوز 60 ساعة في االسبوع.

قد يبدو اعتماد نظام تشغيل العامل ملدة 10 ساعات يوميا غير ممكن من الوهلة 
األولى حيث أن معظم العائالت قد تحتاج إلى خدمات العمالة املنزلية خارج وقت 
العمل املتفق عليه. و لكن ذلك النظام يصبح قابال للتحقق إذا ما تم االعتماد على 

جدولة دقيقة و تخطيط مدروس. ال بد من أن تحرص على توفير بيئة عمل مريحة في 
منزلك و أن ال  يتم تشغيل العاملة ألكثر من 4 - 5 ساعات متواصلة دون فترات راحة 

كافية خالل يوم العمل و كذلك خالل املناوبات الليلية و فترات  العمل االسبوعية.

يجب احتساب الفترات التي ال يسمح فيها للمستخدمة بأخذ إجازة أو البقاء خارج 
الخدمة ضمن ساعات العمل الرسمية.

بحسب قانون العمالة املنزلية القطري يحق للعامل الحصول على أجر مقابل عدد 
ساعات العمل االضافية التي تتجاوز عدد الساعات املسموح بها في اليوم )10 

ساعات(.

ينص القانون املحلي على أنه في حال العمل اإلضافي ملدة تتجاوز 10 ساعات في 
اليوم / 60 ساعة في األسبوع يجب دفع بدل عن كل ساعة اضافية.

تجدر االشارة إلى أن القانون القطري يحدد الدوام في القطاعات الرسمية ب8 ساعات في اليوم. 
ويحق للموظفني الحصول على فترة راحة بعد 5 ساعات عمل متواصلة. و يتم خفض ساعات الدوام 

خالل شهر رمضان.

وضع جدول مفصل يحدد الحيز الزماني ملهام العاملة و فترات االنقطاع سوف يساعد الطرفني 
على ضمان االلتزام بأوقات العمل املتفق عليها.

  مــة: ها معلومــة 

ماهو احلد األقصى لعدد ساعات العمل القانونية؟ و 
ماهي الطريقة األنسب حلساب ساعات العمل اليومية 

واألسبوعية؟
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لم يحدد قانون العمال املنزليني احلد األدنى لألجور لذلك يتوجب على 
صاحب العمل حتديد راتب املستخدمة بكل مسؤولية. يجب أن يكون 

أصحاب العمل على دراية بان بعض البلدان تفرض احلد األدنى لألجور 
من خالل اتفاقيات ثنائية مع دولة قطر. فعلى سبيل املثال يحق لعامل 
منزلي من الفلبني أن يتقاضى أجراً ال يقل عن 400 دوالر أمريكي / 

1400 ريال يف الشهر.
من األمور التي يجب أن تأخذ بعني االعتبار عند تحديد األجر أن الرواتب الجيدة من 
شأنها  تحسني مردود العاملة و تحفيزها على بذل مجهود أكبر للحفاظ على أجواء 

إيجابية و مريحة داخل اليبت. 

تحدث إلى املستخدمة حول الطريقة األنسب لصرف راتبها. 

صاحب العمل ملزم بموجب القانون أن يثبت التزامه بدفع جميع مستحقات العاملة 
املنزلية عن طريق وثيقة مكتوبة موقعة من طرف العاملة تثبت أن األجر قد تم ايداعه في 

الحساب املصرفي الخاص بها أو أنه قد تم تسليمه نقدا.

ال يحق لصاحب العمل أن يقوم بخصم أي رسوم أو مصاريف أو عموالت من أجر 
العاملة مقابل إجراءات االستقدام من الخارج. و يحق للمستخدمة الحصول على مكافأة 
نهاية الخدمة بمعدل أدناه أجر ثالثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة عند انتهاء 

مدة العقد.

مالحظة: يحق للموظفني في القطاع الرسمي أن يتقاضوا أجورهم املستحقة بالريال القطري شهريا. 
وينبغي تحويل االجر إلى حساب العامل في إحدى املؤسسات البنكية املحلية طبقا لم جاء به نظام 

حماية األجور. 

ما هو األجر املناسب لعاملة منزلية أجنبية؟ و ماهي 
أفضل طريقة لصرف الراتب؟
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يتم تحديد كمية العمل املثلى على أنها جملة املهام التي يتسنى للعاملة املنزلية القيام 
بها دونما أي ضرر جسدي أو معنوي غير مبرر وذلك باالعتماد على مهارات العاملة 
و خبرتها في أداء مهام الخدمة املنزلية. و طبقا للقانون فانه ال يحق لصاحب العمل 

أن يكلف عامال بانجاز مهام قد تعرض حياته أو سالمته للخطر.

قم بإعداد قائمة بلغة يفهمها العامل تتضمن جملة املهام املرتقبة. توزيع املهام 
إلى مهام يومية و أخرى أسبوعية أو شهرية حسب ما تقتضيه الحاجة تعتبر من 

الخطوات الهامة التي من شأنها تسهيل سير العمل. إذا كانت املستخدمة أمية يمكنك 
االستعانة بالصور و الرسوم البيانية لتوضيح املهام. 

في أغلب األحيان ال يتم تزويد عمال املنازل األجانب بتدريبات مكثفة و توجيهات شاملة قبل 
املغادرة. لذلك يجب أن تكون على أتم  االستعداد لتعليم املستخدمة فور وصولها و االشراف 

على سير العمل إلى أن تتكيف العاملة مع نمط عيشكم و خياراتكم. 

معلومة هامة: 

كيف يتم حتديد حجم العمل و املهام املوكلة 
للعاملة املنزلية األجنبية؟
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كانت لغتينا األم مختلفتان، لذلك 
قمت بوضع رسوم توضيحية في 

غرفتها لتحديد املهام املرجوة 
منها."

- صاحب عمل
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يعد توفير الغذاء الصحي بالجودة و الكمية املطلوبة ضروريا لضمان الحفاظ على 
صحة العاملة و تحسني شعورها بالراحة.

و من الخيارات املتاحة أيضا أن يقوم صاحب العمل بصرف بدل طعام كاف 
للمستخدمة أو دعوتها ملشاركة وجبات العائلة.

قد يفضل بعض العمال إعداد طعامهم بأنفسهم خاصة إذا كانت هناك اختالفات 
ثقافية و / أو دينية بني املستخدم وصاحب العمل. في مثل هذه الحالة يتوجب على 

صاحب العمل أن يحرص على توفير املكونات الالزمة للطهي و ضمان حصول العامل 
على الوقت الكافي و الظروف املناسبة إلعداد وجبات الطعام بشكل مستقل.

يحق للعاملة أن ترفض أنواع معينة من الطعام بدواع ثقافية أو دينية.

معلومة هامة:

Before You Employ12

ما هي كمية الغذاء الكافية التي يجب أن حتصل عليها 
العاملة املنزلية األجنبية؟ و هل من األنسب أن تقوم 

بطهي وجباتها بنفسها؟



تتصرف بوقاحة و تأمرها بان 
تغادر الغرفة. و هذا األمر من 

شأنه أن يخلق صراعًا بني الرغبة 
في ادماج العاملة في العائلة و 

السعي للمحافظة على خصوصية 
العائلة."

- صاحب عمل
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اشتكت احدى العامالت من عدم 
حصولها على الطعام من قبل 

صاحب العمل فقمنا باالتصال 
بهذا األخير لالستفسار حول 

فحوى الشكوى. اتضح بعد املكاملة 
التي اجريناها معه أنه حصل 

سوء فهم بني الطرفني حيث كانت 
وجبات صاحب العمل تعتمد 

أساسا على الخبز بينما كانت 
املستخدمة تتبع نظاما غذائيا 

يعتمد على األرز و هو ما أدى إلى 
نشوب خالف بني الطرفني."

- وكيل توظيف
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يوم العطلة االسبوعية هو يوم يتم فيه إعفاء العاملة من مهامها البدنية 
و التزاماتها املهنية مع صاحب العمل. و هي مناسبة لتجديد الطاقة و 

ضمان عدم تذمر العاملة من املهام املوكلة إليها.

ويحق لعمال املنازل الحصول على فترات راحة كافية خالل يوم العمل حتى تتسنى 
لهم الفرصة لتناول الغذاء و أداء الصالة و هي معامالت نص عليها قانون العمل في 

إطار السعي "للحفاظ على كرامة" العمال.

يجب األخذ بعني االعتبار حق العاملة في الحصول على يوم راحة أسبوعية ملدة 24 
ساعة متواصلة. عند تحديد يوم االجازة يجب مراعاة مقتضيات العمل باإلضافة إلى 

ثقافة املستخدمة ومعتقداتها الدينية واالجتماعية. يحق للعاملة الحصول على مكافأة أو 
يوم راحة أخر في حالة مزاولة عملها خالل يوم العطلة االسبوعية.

رغم أنه ال وجود لنص قانوني يضبط كيفية قضاء يوم اإلجازة فانه بإمكان العاملة أن 
تطلب إذن صاحب العمل للخروج مع اصدقائها أو البقاء في املنزل. و بغض النظر 

عن اختياراتها الشخصية في كيفية قضاء يوم العطلة يتوجب على صاحب العمل أن 
يحرص على ضمان سالمتها و أن ينبهها إلى الضوابط الثقافية و القانونية املعمول 

بها في دولة قطر.

هل يحق لعاملة منزلية أن حتصل على يوم 
إجازة و فترات راحة خالل يوم العمل؟
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ال يجوز لصاحب العمل االحتفاظ بوثائق سفر أي مستخدم لديه. إذا طلبت منك العاملة املنزلية 
االحتفاظ بوثائقها فمن الضروري أن يتم ذلك بتفويض كتابي. وتعتبر مصادرة وثائق السفر 

انتهاكا يعاقب مرتكبه بغرامة قدرها 10،000 إلى 25،000 ريال قطري بموجب القانون رقم 21 
لسنة 2015 .

و طبقا لنفس القانون تعد النفقات الطبية من مشموالت صاحب العمل. وال يجوز خصم هذه 
املصاريف من أجر العاملة. و يتحمل صاحب العمل مصاريف الرعاية الطبية الكاملة التي يجب 

أن تحصل عليها املستخدمة، بما في ذلك فواتير العالج في املستشفيات.

* باإلمكان الحصول على بطاقة رعاية صحية من أقرب مركز للرعاية الصحية األولية مقابل 50 
ريال.

ما هي بعض الواجبات و احلقوق األساسية 
األخرى التي يجب أن أضعها يف احلسبان؟ 
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3 لقســم  ا

 إرساء عالقة عمل مثمرة و إضفاء السعادة على
احلياة األسرية
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عندما تقوم بالترحيب بعاملة منزلية في بيتك فأنت في الواقع تفسح املجال لشخص 
غريب عن العائلة أن يصبح جزًءا من فضائك العائلي الخاص. و في مثل هذه العالقة 
حتى األشياء التي تبدو صغيرة قد يكون لها أثرا بالغ األهمية في تحديد نوع العالقة 

بني املعينة و أفراد األسرة. لذلك من الضروري أن يكون هناك أسلوب حوار جيد و 
طريقة معاملة سليمة من قبل أفراد العائلة )وخاصة األطفال( للمستخدمة حتى ال 

تسود أجواء مشحونة داخل البيت.

إن تجنب استعمال بعض املصطلحات التي قد تسيء إلى العاملة مثل "الخدامات" أو 
"الخادمة" أو "املعينة" و مناداتها باسمها سيساهم في تحسني العالقة بشكل ملحوظ.

تختلف املصطلحات القانونية املستخدمة لإلشارة إلى العمال املنزليني األجانب. في 
الفلبني و الهند مثاًل يشار إلى هذه الفئة باسم "عمال الخدمة املنزلية"، في حني أن 
القوانني الدولية التي تنظم حقوق هؤالء العمال غالبا ما تدرجهم تحت مظلة "عمال 

املنازل األجانب أو املهاجرين".

كيف يجب علي أن أتعامل مع معينة منزلية 
أجنبية؟
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غالبا ما يجد العمال املهاجرون الجدد أو العائدون أنفسهم أمام واقع جديد يتسم 
بالحرمان بسبب فقدان دعم األسرة واملجتمع. فالتواصل مع العائلة واألصدقاء من 

شأنه أن يعيد االحساس باألمن العاطفي الذي تحتاجه العاملة األجنبية للحد من 
وطأة املعاناة الناجمة عن العزلة. لذلك فان وجود هاتف بحوزتها سيساعد في تعزيز 

شعورها بالراحة داخل البيت و في محيط عملها.

بعض أصحاب العمل قد يساورهم القلق بشأن استخدام العاملة للهاتف خالل أوقات 
العمل. في هذه الحالة يمكنك وضع قواعد تضبط استخدام الهاتف و تذكير العاملة 
بها باستمرار، كأن يتم ابالغها مثاًل  أنه ال يسمح لها باستعمال الهاتف إال خالل 
أوقات الراحة. إذا ما انتابك قلق بشأن احتمال انتهاك خصوصية املنزل و أفراد 

األسرة يمكنك تزويد العاملة بهاتف عادي بدال من الهواتف الذكية.

بغض النظر عن الطريقة التي تختارها للتعامل مع هذه املسألة فمن الضروري 
أن تحرص على إرشاد العاملة و تذكيرها بالضوابط التي تنظم الطريقة واالوقات 

املسموح بها الستخدام الهاتف.

هل يجب على صاحب العمل أن يسمح للعاملة 
املنزلية بامتالك هاتف أو استخدامه؟ 
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كيف يجب علي أن أتعامل مع معينة منزلية 
أجنبية؟



لم أجد أي حرج أو اشكال في 
استخدام املعينة املنزلية للهاتف. 

حيث قمنا بإدراج األوقات 
املسموح بها الستعمال الهاتف 

ضمن الئحة "قوانني املنزل" التي 
قمنا بكتابتها و وضعها في مكان 
ظاهر داخل البيت. و قد استعنت 
برسائل تذكير إلى أن صار األمر 

مألوفا بالنسبة للعاملة."

- صاحب عمل
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يمثل الحوار و االرشاد أحد أهم السبل إلرساء عالقة جيدة. يجب على كل من العاملة 
و الطفل أن يدرك بأن لكل طرف املسؤولية عما ستؤول إليه هذه العالقة.

قبل الشروع في البحث عن عاملة منزلية من الضروري أن تتأكد من تقبل أفراد 
عائلتك للمسألة و مدى ترحيبهم بفكرة أن يتم إيواء العاملة في منزلك. و فور القيام 
بجلب املعينة ينبغي عليك أن تتحدث إلى أطفالك حول السلوك املرجو تجاه العاملة 

ودورها في املنزل. يجب أن يكون أفراد عائلتك وخاصة األطفال على علم بفترات 
الراحة و يوم اإلجازة املخصص لها و أن يحرصوا على احترام حق العاملة في 

الراحة اليومية و االسبوعية.

ال بد من الحرص على الوضوح عند وضع القواعد املرجو االلتزام بها في التعامل مع أفراد 
أسرتك و يمكنك متابعة سير األمور باالستعانة برسائل التذكير.

21

ما هي حدود العالقة بني العاملة املنزلية و األطفال يف 
البيت؟ و كيف ميكنني أن أضمن االلتزام بنوع العالقة 

املنشود؟



ينبغي أن يصغي األطفال إلى 
ما تقولينه فأنت أكبر منهم 
سنا. يجب أن يتعودوا على 

اإلصغاء إليك من أجل سالمتهم. 
ال تسمحي لهم بإمالء االوامر و 
النواهي عليك حتى و لو  أدى 

ذلك في بعض األحيان إلى نوبة 
من الصراخ و البكاء. يجب عليك 
أن تعامليهم بلطف و أن تتوددي 

اليهم ولكن ينبغي في الوقت 
نفسه أن تكوني صارمة حتى ال 

يتم خرق قواعد البيت."

- مقتطف من عقد عمل

22

"



Before You Employ 2

كيف ميكنني أن احقق التوازن بني ضرورة تعزيز 
شعور العاملة بالراحة يف املنزل و ضمان أدائها 

ملهامها على أحسن وجه؟ 

باإلضافة إلى النصائح و التوضيحات االنفة ذكرها يجب عليك أن تقوم بالخطوات التالية:

التشجيع على الحوار و التواصل

احرص دائما على تثمني العمل الذي تقوم به العاملة ألن ذلك سيساعدها على 
اكتساب عقلية املوظف و تحسني مهارتها

تأكد من حصولها على تعليمات واضحة بخصوص سير العمل و املهام املرجوة و 
أترك لها حيزا زمنيا كافيا للتعلم و االندماج في محيط العمل

ينبغي عليك أن تكون مطلعا على ثقافتها األم والقيم التي نشأت عليها ونمط الحياة 
الذي دأبت على اتباعه

ال بد أن تتحدث إليها بوضوح حول شروط العقد التي يمكن بموجبها إعادتها إلى 
وطنها

قم بإرشادها بشأن قوانني العمالة املنزلية في قطر
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يمكنك أن تتحدثي إلي إذا 
اعترضتك مشكلة ما  و أن تعبري 

عن خيراتك و مخاوفك . ولكن 
يرجى القيام بذلك في األوقات 
املناسبة. حاولي أن ال تقومي 

بطرح مسائل هامة للنقاش بينما 
أكون منهمكا في أعمال أخرى."

- مقتطف من عقد عمل
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