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امللحق
عقد العمل اخلاص بالعمالة الهندیة

اجلدول الزمني األسبوعي

االلتزام باالمتثال حلقوق العامالت املنزليات

قبل أن تقرر تشغيل عاملة منزلية
ما األمور التي علّي أن أضعها يف احلسبان قبل أن أقرر 

تشغيل عاملة منزلية مهاجرة؟

شروط العمل
هل من الضروري وجود عقد توظيف؟ وما الذي یجب أن 

یتضّمنه العقد؟

ما هي ساعات العمل املعقولة وكيف أحسب ساعات العمل 
اليومية واألسبوعية؟ 

هل یحّق للعاملة املنزلية احلصول على یوم عطلٍة أسبوعي؟ 
وماذا لو أرادت اخلروج لقضاء حاجاتها الشخصية یوم 

عطلتها؟

ما األجر املعقول للعاملة وكيف یتعّي علّي سداده؟ هل من 
حّق العاملة املنزلية احلصول على فوائد ومزایا أخرى؟ 

ما الطعام الالئق بالعاملة املنزلية؟ هل یتعّي علي أن أطلب 
منها طبخ وجباتها بصورٍة منفصلة؟

 ما نطاق العمل أو املهام املعقولة التي تُكلّف بها العاملة 
املنزلية؟

بناء عالقة عمل مفيدٍة ومنزٍل متناغم
كيف علّي أن أخاطب العاملة املنزلية؟ 

ما الذي بوسعي فعله لضمان أن هاتف العاملة املنزلية ال 
یلهيها عن العمل؟ 

كيف لي أن أضمن التزام العاملة املنزلية بالقيود املتوّقعة 
مع أطفالي؟ 

ماذا بوسعي أن أفعل ملساعدة العاملة املنزلية 
كيف تشعر أنها يف منزلها ولضمان استيعابها بأنها هنا 

ألداء عمل؟
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تضم اململكة العربية السعودیة اآلالف من العامالت املنزليات املهاجرات. ومن خالل التنظيف والطهي 
ورعایة األوالد واملسني واملرضى، تساهم العامالت املنزليات بصورٍة كبيرٍة يف صون املنازل يف البالد. 

وشأنها شأن أي عالقة أخرى بي صاحب العمل والعاملة املنزلية، حتتاج العالقة بينك وبي العاملة املنزلية 
املهاجرة إلى الرعایة.

وبصفتك صاحب عمٍل للعمالة املنزلية، فإنك تؤدي دوًرا هاًما يف مساعدتها على االستقرار يف العمل 
واحلياة يف اململكة العربية السعودیة. ویجب أن تكون على درایٍة بحقوقك وواجباتك القانونية وحقوق 
عاملتك القانونية وواجباتها والتي تتضمنها هذه العالقة التعاقدیة. وحتتاج أیًضا إلى استثمار الوقت 
واجلهد يف رعایة هذه العالقة ويف دعم املمارسات األخالقية يف منزلك. ومن اجللّي أن املهّمة ليست 

بالسهلة.

یضم هذا الدليل نصائح واقتراحات ملساعدتك يف تطویر عالقة عمل صحية ومفيدة للطرفي مع العاملة 
 Hivos  املنزلية التي تشّغلها.  ینشر دليَل أصحاب العمِل هذا مشروُع جسور، وهو شراكة بي مؤسسة
غير الربحية يف هولندا و Migrant Rights.org، وقد نُشر الدليل بعد مشاورات مع أصحاب عمل 

لعامالت منزليات مهاجرات ووكاالت توظيف واستشاریي قانونيي.

 دليلك لتشغيل عاملة منزلية مهاجرة يف
اململكة العربية السعودية
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القسم 1

قبل أن تقرر تشغيل عاملة منزلية
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ما األمور التي علّي أن أضعها يف احلسبان قبل أن 
أقرر تشغيل عاملة منزلية مهاجرة؟

تشغيل عاملة منزلية مسؤولية ال یستهان بها. وهو یتطلب دراسًة متأنيًة وقدًرا كبيًرا من 
التخطيط املسبق. ومن شأن اإلجابة عن األسئلة أدناه أن تساعدك على اتخاذ قرار.

ما املهام الرئيسة التي أتوقع أن تؤّديها؟
إن أي مهّمة توّد تكليف العاملة املنزلية بها هي قطًعا مهّمة رئيسة. وبعبارة أخرى، هذه 

املهام هي التي حتتاج إلى املساعدة فيها، مثل التنظيف أو االعتناء بوالٍد كبيٍر يف السن أو 
رعایة طفٍل من ذوي االحتياجات اخلاصة.

ما تكلفة تشغيل عاملة منزلية؟
تتضمن تكلفة تشغيل عاملة منزلية رسوم الطلب املتكبدة قبل بدء عملية تقدمي الطلب 
)www.musaned.com. sa/en( وتتواصل طوال فترة العمل حتى عودة العاملة إلى 

بلدها األصلي. 

نصيحة: أعّد قائمًة باملهام التي حتتاج أن تؤّدیها العاملة، ودّون بجوار كل مهّمة 
مالحظًة باملهارات/القدرات التي سوف حتتاجها ألداء تلك املهّمة بكفاءة.

رعایة طفل من ذوي االحتياجات 
اخلاصة

الطبخ لألسرة

+ اخلبرة السابقة
+ القدرة على التواصل مع الطفل

+ شهادة يف اإلسعافات األولية

+ اإلملام بأسلوب الطهي
+ القدرة على القراءة باللغة اإلجنليزیة/العربية بحيث 

ميكنها تطبيق وصفات الطعام

القسم 1 | قبل أن تقرر تشغيل عاملة منزلية 

املهارات/القــدرات املطلوبــة املهّمــة
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تكلفــة تشــغيل العاملــة املنزليــة: قائمــة التحقــق

: م ها

یجب على املشّغل أال یكلّف العاملة بأعمال سوى ما اتفق عليه. حيث ال ميكن . 1
تكليف عاملٍة متعاَقٍد معها بصفة طباخٍة أو مربيٍة بأن تعمل أیًضا يف املطعم على 

 سبيل املثال، وال ميكن تكليف العاملة مبهام حسب الطلب.

 إذا أصاب العاملة مرض أو إصابة، فأنت ملزم بالتماس املساعدة الطبية . 2
الفوریة. یلزم عقد التشغيل وقانون العمالة املنزلية صاحب العمل بتقدمي الرعایة 
الطبية "وفًقا للقواعد والتشریعات النافذة يف اململكة". ومن األفضل إراحتها من 

العمل حتى تستعيد عافيتها. ویحق للعاملة أن حتصل على "إجازة مرضية مدفوعة 
األجر ال تتجاوز ثالثي یوًما يف السنة بناًء على تقریر طبيٍّ یثبت حاجتها إلى اإلجازة 

 املرضية".

رسوم التوظيف/تقدمي الطلب

نفقات ما قبل املغادرة مثل الفحص الطبي وتصریح الشرطة يف البلد األصلي

رسوم الفحص الطبي بعد الوصول

تكلفة اإلقامة

تذكرة الطيران )من البلد األصلي وإليه(

الطعام/بدل الطعام

نفقات أخرى كنت قد وافقت على توفيرها على نحٍو شهرٍي مثل أدوات النظافة والشراشف 
واملالبس وبطاقات الهاتف وغيرها 

الضمان الصحي

رسوم املعالي إذا كنت مغترًبا

املرافق )املاء، استهالك الكهرباء لألفراد(

مكافأة نهایة اخلدمة - راتب شهر كامل لكّل أربع سنوات متتالية من اخلدمة

القسم 1 | قبل أن تقرر تشغيل عاملة منزلية 



07 دليلك لتشغيل عاملة منزلية مهاجرة يف اململكة العربية السعودية

هل بوسعك توفير مكان معقول للسكن؟
إذا كان لدیك جناح خاص بالعامالت )أي غرفة نوم منفصلة وغرفة غسيل بجوار 
املسكن/خارجه(، فمن الضروري أن تضمن أن اجلناح صحّي وأن بابه قابل للقفل.

وإذا قررت منحها غرفًة منفصلًة ضمن مسكنك، فمن الضروري إعداد ترتيباٍت الحترام 
خصوصيتها وخصوصية أسرتك.

ويف حال كنت قادًرا على توفير ركن معيشة مشترك لها )كأن تشترك يف غرفة مع أحد 
أفراد األسرة أو عاملة أخرى(، فتحقق من فصل املساحة أو القسم املخصص لها بستارة 

لتسهيل احلفاظ على خصوصية كل شخص.

نصيحة 1: من شأن التحقق من أن املكان املخصص لسكن العاملة جاهز قبل 
وصولها أن یساعدها يف االستقرار يف مكان عملها على نحٍو أفضل. ویجب أن 

تكون غرفتها مجهزًة بسریٍر وشراشف كافية ومساحٍة للتخزین.

نصيحة  2: عّي حدوًدا منذ بدایة العمل. على سبيل املثال، علّمها وعلّم أفراد 
أسرتك آداب دخول كل منهم إلى املساحة املخصصة لآلخرین.

"كان احلفــاظ علــى اخلصوصيــة واالســتمتاع بالوقــت مــع األســرة وإنفــاذ 
فتــرات اســتراحة العاملــة أســهل بالنســبة إلــّي ألن جنــاح ســكنها يقــع خــارج 

املنــزل الرئيســي". 
- صاحــب عمل

القسم 1 | قبل أن تقرر تشغيل عاملة منزلية 
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 ال یستطيع صاحب العمل تكليف العامل بعمٍل سوى العمل املّتفق عليه. «

إذا اضطر صاحب العمل للضرورة إلى التكليف بعمٍل سوى ما اتفق عليه، إًذا فال ميكن  «
 أن یختلف ذلك العمل املكلّف به اختالًفا كبيًرا عن العمل األصلي.

 ال یستطيع صاحب العمل التكليف بعمٍل یعّرض صحة العامل وسالمته للخطر. «

 ال یستطيع صاحب العمل أن یؤّجر العامل أو یدعه یعمل لصاحله الشخصي «
.)www. musaned.com.sa/en( 

یستطيع صاحب العمل إدارة عملية التعاقد بي املكاتب احمللية واألجنبية من خالل "نظام توّسط 
اإللكتروني" و"نظام توثيق اإللكتروني" اللذین یستضيفهما موقع

www.musaned.com

كيف للمرء أن يعرف ما هو قانوني وما هو غير قانوني؟
يف اململكة العربية السعودیة، تُنّظم العالقة بي صاحب العمل/الكفيل والعاملة املنزلية 
مبوجب القرار رقم 310 لعام 1434 بشأن العمالة املنزلية. وینّص القرار على ساعات 

العمل وسداد األجور واإلعادة إلى الوطن وغيرها من حقوق األطراف ومسؤولياتها.

كيف ُتَوّظف العاملة املنزلية املهاجرة؟ من املؤهلون لتوظيف عاملة منزلية؟
السبيل القانوني لتوظيف عاملة منزلية هو عن طریق مساند، وهي خدمة أطلقتها وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية. وميكن احلصول على هذه اخلدمة من خالل موقع مساند 
اإللكتروني. یضم املوقع اإللكتروني صفحات سهلة املتابعة تتيح لصاحب العمل التقّدم 
لتوظيف عاملة منزلية إلكترونًيا. ليس اجلميع مؤهلي لتوظيف عاملة منزلية. فالذكور 
غير املتزوجي مثاًل غير مؤهلي. معایير األهلية مدرجة على موقع مساند اإللكتروني.

مبوجب القانون يف اململكة العربية السعودية:

هــل تعلم؟ 

هــل تعلم؟ 

القسم 1 | قبل أن تقرر تشغيل عاملة منزلية 
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شروط العمل
القسم 2
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هل من الضروري وجود عقد 
توظيف؟ وما الذي يجب أن يتضّمنه العقد؟

نعم، عقد التوظيف إلزامي. وینص القانون يف اململكة العربية السعودیة على أن "تنظم 
عالقة العمل بي العمل املنزلي وصاحب العمل بعقد مكتوب".

ووفًقا للقانون، تشمل "العناصر األساسية" من هذا العقد، على سبيل املثال ال احلصر، 
نوع العمل الذي یتم التعاقد مع عامل منزلي مهاجر ألدائه، واألجور، وحقوق األطراف 
وواجباتها ، ومدة فترة االختبار ، ومدة العقد وإنهاءه.   وهذا العقد املوّحد متاح على 

موقع مساند اإللكتروني.

ويف حي أن العقد املوّحد هذا ینطبق على معظم البلدان املرسلة )أي البلدان التي یأتي 
منها العمال(، فإن بعض البلدان مثل الهند والنيجر قد أدخلت عقد عمل محدًدا من 

خالل اتفاقات ثنائية مع حكومة اململكة العربية السعودیة. 
انظر امللحق جـ لالّطالع على العقد املوّحد. 

ساعد يف منحها فهًما واضًحا للعمل التي یُتوّقع منها أداؤه.  «
بّدد أي سوء تواصل قد ینشأ بينك وبينها. «

إبالغ العاملة املنزلية بشروط الوظيفة وأحكامها بأسلوٍب ميكن فهمه 
بسهولة قبل مغادرتها:

القسم 2 | شروط العمل 
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قد ال تبدو املواظبة على ساعٍة لبدایة العمل وساعٍة لنهایته كل یوٍم عمليًة يف البدایة، 
ذلك أن كل املنازل عرضة الحتياجات غير متوقعة. )قد حتتاج إلى املساعدة من قبل 

العاملة يف یوم عطلتها أو راحتها أو يف وقٍت متأخٍر من الليل(. ولكن ميكن حتقيق 
ذلك من خالل التخطيط املدروس واجلدولة الصحيحة. ضع يف احلسبان أنه من حق 
كل عامٍل يف القطاعات الرسمية أن یحصل على فترة راحٍة بعد العمل ملدة 5 ساعات 

متواصلة. ولتعزیز بيئة عمل صحية يف منزلك، یتعي عليك التأكد من أن العاملة ال تعمل 
ألكثر من 5 - 4 ساعات متواصلة دون انقطاع، ومن أنها حتصل على فترات راحة كافية 

خالل یوم العمل والليل لوجبات الطعام والراحة والصالة. 

ما هي ساعات العمل املعقولة وكيف أحسب 
ساعات العمل اليومية واألسبوعية؟ 

ا أقصى من عدد ساعات العمل لعامالت املنازل. ال یحّدد قانون العمالة احمللية حّدً
 وال یتجاوز عدد ساعات العمل يف اململكة العربية السعودیة يف معظم القطاعات ثماني 
ساعات. وباستخدام هذا املعيار، ميكنك حتدید عدد ساعات العمل اليومية واألسبوعية 

للمساِعدة وضمان أن یُّتفق على عدد ساعات العمل يف عقد العمل. 
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یتطلب عقد العمل مع عاملة هندیة أن یحّدد عدد ساعات العمل مع املساِعدة املنزلية بحسب قانون 
العمالة يف اململكة العربية السعودیة. ومبوجب قانون العمالة يف اململكة، ال ميكن أن یتجاوز عدد 

ساعات العمل ثمانيًة يف اليوم. 

القسم 2 | شروط العمل 

هــل تعلم؟ 

نصيحة: عّرف العاملة على اجلدول الزمني األسبوعي ]اّطلع على امللحق أ[ 
حلساب ساعات العمل. ومن شأن حفظ سجلٍّ للساعات التي تعمل فيها أن 

یساعدها يف إدراك الوقت الذي تقضيه ألداء كّل مهّمٍة فضاًل عن مساهمتها 
الكلّية جتاه األسرة.
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هل يحّق للعاملة املنزلية احلصول على يوم 
عطلٍة أسبوعي؟ وماذا لو أرادت اخلروج لقضاء 

حاجاتها الشخصية يوم عطلتها؟
 

إن یوم الراحة/یوم العطلة املعقول ميّد العاملة املنزلية بالراحة النفسية والبدنية الكاملة 
من حياتها العملية. ومن شأن الراحة اجلّيدة أن تساعدها يف احلفاظ على صّحتها 

البدنية ويف تقدیر العمل الذي تؤّدیه لك. 

حّدد ذلك اليوم بعد أخذ رأیها، وضع يف احلسبان متطلبات العمل اخلاصة بها فضاًل 
عن متطلباتها الثقافية والدینية واالجتماعية. فإذا كانت تعمل يف یوم عطلها، فيحّق لها 

احلصول على مكافأة أو یوم عطلٍة بدیل.

 ال ینّص القانون على طریقة تصّرف العاملة يف یوم راحتها. ولكن، نظًرا إلى أن العاملي 
املهاجرین إلى اململكة العربية السعودیة كلّهم أحرار يف حتدید كيفية قضاء یوم الراحة، 

فإن ذلك ینطبق أیًضا على العامالت املنزليات املهاجرات. وقد یجد أصحاب العمل 
صعوبًة يف تقّبل حّق احلریة هذا. إًذا، تتطلب هذه القضية تواصاًل صریًحا وواضًحا. إذا 
رغبت العاملة املنزلية يف التفّرغ لشؤونها اخلاصة يف یوم عطلتها، فأبلغها بتوقعاتك وضع 
حدوًدا واضحة. ومن اإللزامي أیًضا أن تثّقفها بشأن املعایير الثقافية والقانونية السائدة 

يف البلد.

“االلتزام باالمتثال حلقوق العامالت املنزليات”
یخّصص للعاملة املنزلية یوم عطلٍة كل أسبوع، وذلك وفق ما اّتفق عليه الطرفان يف العقد.

القسم 2 | شروط العمل 

"أردتهــا أن تقضــي يــوم عطلتهــا يف اخلــارج ألن يف ذلــك متنّفًســا لكلينــا مــن 
األعبــاء اليوميــة. وإن اختــارت قضــاء يــوم عطلتهــا داخــل املنــزل، فــإن ذلك 

يفاقــم التوّتــر احمليــط بالعالقــة القائمــة بيننــا ضمــن حّيــٍز ضّيــق". 
- صاحــب عمل
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ما األجر املعقول للعاملة وكيف يتعّي علّي 
سداده؟ هل من حّق العاملة املنزلية احلصول 

على فوائد ومزايا أخرى؟ 

ا أدنى من أجور العامالت املنزليات. ولذلك یُلزم صاحب  ال یحّدد التشریع الوطني حّدً
العمل بتقریر راتبها على نحٍو مسؤول، بحيث یراعي أن العاملة التي تتقاضى أجًرا جيًدا 

ستساهم يف بّث التناغم يف املنزل. ولكّن بعض البلدان املرسلة وضعت حدوًدا دنًيا لألجور 
من خالل اتفاقات ثنائية األطراف مع حكومة اململكة العربية السعودیة. یحّق للعاملة 
املنزلية الفيليبينية على سبيل املثال أجٌر ال یقّل عن 400 دوالر/1500 ریاالً سعودًیا.

ومن املستحسن أن تناقش العاملة بشأن الطریقة التي توّد بها أن تتقاضى راتبها. غير 
أن هناك خياًرا غير متاٍح فيما یّتصل بجميع العامالت. یجب حتویل راتب العامالت 

الفيليبينيات على سبيل املثال إلى حساٍب مصريف، ویجب أن یسّهل صاحب العمل فتح 
هذا احلساب.

إذا اختارت التحویالت املصرفية، فتحقق من توجيهها ومساعدتها يف تأسيس حساٍب 
مصريٍف والتقّدم بطلٍب للحصول على بطاقة صراٍف آلي.

بالنسبة للكثير من العامالت، ال یقتصر األجر على الراتب األساسي. فمن شأن احلوافز 
يف صيغة هدایا يف املناسبات اخلاصة والزیادات السنویة والسلف على الراتب والتي 

تعطى عند الطلب أن تساعد يف تعزیز أداء العاملة.
ال ميكن خصم رسوم وكالة التوظيف من األجور. وینّص القانون على ظروٍف محددٍة ميكن 

مبوجبها اخلصم من الراتب. اّطلع على “االلتزام باالمتثال بحقوق العامالت املنزليات” 
]امللحق ب[.
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یسّدد ]صاحب العمل[ األجر املّتفق عليه يف نهایة كل شهٍر هجرّي، ما لم یّتفق على خالف ذلك كتابًة. 
وتتقاضى ]العاملة[ أجرها ومستحّقاتها نقًدا أو من خالل شيك ویوّثق ذلك كتابًة، ما لم تشترط العاملة 

املنزلية أن یُسّدد راتبها إلى حساٍب مصريفٍّ محّدد. 

القسم 2 | شروط العمل 
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ما الطعام الالئق بالعاملة املنزلية؟ هل يتعّي علي 
أن أطلب منها طبخ وجباتها بصورٍة منفصلة؟

إن توفير الطعام الكايف والنظام الغذائي املغّذي أمر شدید األهمية بالنسبة لصّحة 
العاملة وعافيتها. وإذا لم حتَظ بإمكانية الوصول إلى الطعام الكايف، فإن ذلك یشّكل 

 سوًءا يف املعاملة.

وبصفتك صاحب عملها، ثّمة طرق كثيرة ميكنك من خاللها الوفاء بهذه املسؤولية على 
نحٍو معقول: 

 رمّبا تفّضل بعض العامالت طبخ طعامهّن بصورٍة منفصلة، وال سّيما إذا كان ثّمة  «
فروقات ثقافية و/أو دینية. فإذا كان احلال كذلك، إًذا فيجب عليك إما تزویدها باملكّونات 

اخلام أو إعطاؤها بدل طعام. وسواء اخترت شراء املكّونات لها أو أعطيتها بدل طعام، فتحّقق 
 من أن لدیها الوقت الكايف لتحضير وجباتها.

إن مشاركة الوجبات مع العائلة أمر معقول شریطة أن تستسيغ الطعام وحتصل على  «
 كفایتها.

من األفضل دائًما التعّرف على املكونات األساسية لنظام العاملة الغذائي. فالعاملة  «
املنزلية املعتادة على األرّز أو تناول ثالث وجباٍت يف اليوم قد ال تستطيع البقاء بصحة جيدٍة 
إذا تناولت وجبتي أو اّتبعت نظاًما غذائًيا قائًما على اخلبز. وإذا كانت أسرتك معتادًة على 

تناول األطعمة اجلاهزة أو تفویت الوجبات الغذائية، إًذا فتحقق من حصول العاملة على مؤونة 
منتظمٍة من املكونات كي تطبخ لنفسها.

القسم 2 | شروط العمل 
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"ال لغــة مشــتركة بيننــا، ولذلــك وضعــت جــدواًل يف غرفتهــا عليــه رســومات 
لتحديــد كل مهّمــة أتوّقــع أن تؤّديهــا". 

ال تتلّقى الكثير من العامالت املنزليات تدریًبا كاماًل وشاماًل قبل مغادرة بالدهّن. ویجب 
ا لتعليم العاملة املنزلية واإلشراف عليها وإدارة عملها. على صاحب العمل أن یكون مستعّدً

 ما نطاق العمل أو املهام املعقولة التي ُتكّلف بها 
العاملة املنزلية؟

ا تستطيع العاملة أداءها بنفسها دون أن تتعرض إلجهاٍد  یضّم نطاق العمل املعقول مهاّمً
بدنٍي أو نفسيٍّ ال مبّرر له، ناهيك عن أن تكون حائزًة على املهارات واخلبرة الالزمتي 

ألداء تلك املهام. على سبيل املثال، ال ینبغي أن تنتظر من العاملة املنزلية إصالح األدوات 
الكهربائية أو أداء أعمال السباكة املطلوبة يف أرجاء املنزل. وال یجوز لصاحب العمل 

تكليف العاملة مبهّمٍة قد تشّكل خطًرا على حياتها أو سالمتها.

ال يكّلف صاحب العمل العاملة املنزلية بأّي مهّمٍة قد تسيء إلى صحتها أو 
www.musaned.com.sa/en .سالمتها أو كرامتها اإلنسانية

القسم 2 | شروط العمل 

نصيحة: أعّد قائمة مهام واضحة بلغة العاملة، وقد یكون من األسهل تقسيم 
مهامها إلى یومية وأسبوعية وشهریة. 

- صاحــب عمل
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بناء عالقة عمل مفيدٍة ومنزٍل متناغم

القسم 3
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كيف علّي أن أخاطب العاملة املنزلية؟ 

عند استقبالك عاملًة منزليًة يف منزلك، فإنك تستقبل عملًيا شخًصا غریًبا يف أكثر املاكن 
خصوصية. ويف عالقًة من هذا القبيل، تعّد أصغر األشياء هاّمة. فمن شأن الطریقة التي 

تخاطبها بها أنت وأسرتك أن تؤثر على عالقتكم. 

تختلف األحكام القانونية الناظمة للتعریف بالعاملة املنزلية من بلٍد إلى آخر. تعرف تلك 
العامالت يف الفيليبي بـ "عامالت خدمة املنازل )HSW("، ويف الهند بـ "عامالت  اخلدمة 
املنزلية )DSW("، بينما تشير إليهّن القواني الدولية التي حتكم حقوق العامالت املنزلية 

على األغلب بـ"العامالت املنزليات األجنبيات أو املهاجرات". ويف التشریع الوطني باململكة 
العربية السعودیة، یستخدم مصطلح "العمالة املنزلية".

من شأن اختيار عدم استخدام مصطلحاٍت من قبيل خّدامة أو خادمة أو شّغالة عند 
مخاطبتها أو اإلشارة إليها واالستعاضة عن ذلك بكلماٍت مثل املرّبية أو املساعدة أو 

مناداتها باسمها أن یساهم يف حتسي العالقة. يف الثقافات الشرقية، یخاطب الكبار 
كلهم باحترام. ضع يف احلسبان تعليم أطفالك مخاطبتها بطریقة محترمة. 

ما الذي بوسعي فعله لضمان أن هاتف العاملة 
املنزلية ال يلهيها عن العمل؟ 

تواجه العامالت املنزليات اجلدیدات منهّن واخلبيرات يف أغلب األحيان واقًعا قاسًيا 
یتمثل يف فقدان الدعم من العائلة واملجتمع. ومن شأن تواصل العاملة مع عائلتها 

وأصدقائها أن مينحها األمان العاطفي الذي حتتاج إليه ملواجهة مشكلتي الوحدة والعزلة. 
ا لرفاه العاملة املنزلية املهاجرة.  ویعّد الهاتف هاّمً

یتخّوف بعض أصحاب العمل من أن الهاتف قد یلهي العاملة عن عملها. فإن كان األمر 
كذلك، فتحّقق من فرضك قواعد بشأن استخدام الهاتف، وتابع هذه القواعد من 

خالل الرسائل التذكيریة. على سبيل املثال، یجوز لها استخدام الهاتف أثناء أوقات 
االستراحات. وإذا كان یهّمك احلفاظ على خصوصية مسكنك أو أسرتك، إًذا فيمكنك 

تزویدها بهاتٍف عادٍي بدالً من الهاتف الذكي. 

وبغض النظر عن اختيارك لطریقة تعاطيك مع هذه القضية، فمن الهام جًدا أن تثّقفها 
بشأن احلدود واإلرشادات اخلاصة باستخدام الهاتف. 

17
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كيف لي أن أضمن التزام العاملة املنزلية 
بالقيود املتوّقعة مع أطفالي؟ 

 
یعّد التحضير والتواصل عاملي رئيسيي. وعليك أن تدرك أن العاملة املنزلية واألطفال 

كالهما یؤدي دوًرا يف هذا الصدد.

قبل أن تقرر تشغيل عاملة منزلية، حتقق من أن أسرتك مستعدة لوجود عاملة منزلية 
مقيمة يف منزلك. وعند وصولها، حتّدث إلى أطفالك بشأن الطریقة التي عليهم معاملتها 
بها وعن دورها يف املنزل. وحتّقق من كون أسرتك، وال سّيما األطفال، على درایة بأوقات 

راحتها ویوم عطلتها واحترامهم لذلك.

فّصل القواعد التي تتوّقع منها اّتباعها فيما یخّص أسرتك بوضوٍح وتابعها من خالل 
الرسائل التذكيریة.

ماذا بوسعي أن أفعل ملساعدة العاملة املنزلية 
كيف تشعر أنها يف منزلها ولضمان استيعابها 

بأنها هنا ألداء عمل؟

إن عقد األسرة مع العاملة املنزلية املقيمة يف املسكن نفسه مختلف عن أي عالقة توظيف 
أخرى. وعليك إدراك أنك والعاملة املنزلية ميكنكما العمل مًعا جلعل منزلك مكاًنا یسوده 

االحترام واللطف. واعلم أنه ميكنك العمل لبناء عالقٍة جتّر النفع للطرفي.

"أتوّقــع مــن أطفالــي االســتماع إليــِك. فأنــت كبيــرة. وحرًصــا علــى ســالمتهم 
يجــب عليهــم أن يتعّلمــوا االســتماع إليــك. ال تســمحي لهــم بالتســّلط عليــك، 

حتــى إذا تســّبب ذلــك ببكائهــم أحياًنــا. يجــب عليــك معاملتهــم بأســلوٍب 
لطيــٍف وبصبــر، ولكــن عليــك أيًضــا أن تكونــي صارمــًة يف اّتبــاع القواعــد".

- اقتبــاس مــن عقــد عمل

القسم 3 | بناء عالقة عمٍل مفيدٍة ومنزٍل متناغم
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یأتي اإلبالغ يف املقام األول من حيث األهمية. أبلغ عن توقعاتك وضع حدوًدا بأوضح 
صورٍة ممكنٍة باستخدام أدوات مثل العقد وقائمة املهام واجلدول الزمني ومن خالل 

اإلثناء على عملها/أدائها باحترام.

ضع يف احلسبان أنها قادمة من مكاٍن تسوده ثقافة ومنط حياة مختلفان وقد ال تشاطرك 
القيم نفسها. استغرق وقتًا يف تعليم نفسك عن خلفيتها وشرح ثقافتك وقيمك واملباحات 

واحملاظير يف منط حياتك.

ال تتلّقى معظم العامالت املنزليات تدریًبا كاماًل وشاماًل قبل املغادرة يف بالدهّن. وحتى 
لو تلّقت العاملة هذا التدریب، فإنها تبقى بحاجٍة إلى تعليماٍت ورسائل تذكيریًة لتعریفها 
على التفضيالت والعادات اخلاصة مبنزلك. كن على استعداٍد لتعليمها واإلشراف عليها 

وامنحها الوقت كي تتعلّم.

"ميكنــِك أن تتحدثــي عــن أي مشــاكل تواجهينهــا وأن تعّبــري عّمــا حتّبــي 
وعّمــا تكرهــي، ولكــن يرجــى أن تقومــي بذلــك يف األوقــات املناســبة. 

- اقتبــاس مــن عقــد توظيــف

توجد احلقوق والواجبات األساسية لكال الطرفي يف "االلتزام باالمتثال حلقوق العامالت 
املنزليات"- وهي وثيقة یوّقعها صاحب العمل وقت التوظيف. وميكن العثور على شرٍح مفصٍل 

للحقوق والواجبات يف موقع مساند اإللكتروني. 

"كانــت فكــرة فــرز املالبــس يف رفــوٍف مختلفــٍة يف اخلزانــة جديــدًة عليهــا، ألنهــا 
لــم يســبق أن متلــك خزانــًة وكانــت جتّمــع املالبــس املطويــة علــى أرضيــة منزلهــا 

يف إندونيســيا". 
- صاحــب عمل

القسم 3 | بناء عالقة عمٍل مفيدٍة ومنزٍل متناغم
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عقد العمل اخلاص بالعمالة الهندية
عقد العمل اخلاص بالعمالة الهندیة املغادرة للمملكة العربية السعودیة طبقا للمادة   
3)4( من اتفاقية التعاون العمالي اخلاصة بالعمالة املنزلية املوقعة بي الهند واململكة 

العربية السعودیة

عقد العمل أدناه هو العقد املعمول به والداخل حيز التنفيذ بي الطرفي أدناه

أ-صاحــب العمــل

رقم الهویة الوطنية

االسم

العنــوان

أرقام االتصال

احلالة االجتماعية

املدینة

رقم التأشيرة الصادرة من وزارة العمل السعودیة

الشارع

جوال

احلي

هاتف

امللحق أ
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ویسمى فيما بعد "صاحب العمل" وميثله يف اململكة العربية السعودیة وكالة 
االستقدام السعودیة

االسم

العنــوان

العنوان بالهند

برید إلكتروني

املدینة

برید إلكتروني

االتصال

الشارع

االسم

احلي

رقم الترخيص

ب- العامــل املنزلــي

الوظيفة

امللحق أ
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رقم اجلواز

تاریخ اإلصدار

اسم أحد األقرباء

الصلة

االتصال

مكان اإلصدار

احلالة االجتماعية

االتصال

تفاصيــل احلســاب البنكــي  يف الهنــد

برید إلكتروني

البنك

رقم احلساب

العنوان بالهند

امللحق أ
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ویسمى فيما بعد "العامل" وميثله يف الهند وكالة التوظيف الهندیة اذا استخدم من قبل 
العامل

 العنــوان

 العنــوان

االسم

رقم الترخيص

املدینة

برید إلكتروني

اإلتصال

الشارع

احلي

امللحق أ
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بعد التراضي قام الطرفان بااللتزام بالبنود والشروط التالية

 موقع العمل. 1
يف حال تغيير موقع العمل یجب على وكالة االستقدام السعودیة تبليغ ذلك إلى 

 السفارة الهندیة

 مدة العقد . 2
یسري العقد ملدة سنتي تبدأ من تاریخ وصول العامل السعودیة تبليغ ذلك إلى 

السفارة الهندیة املنزلي إلى اململكة العربية السعودیة. ویبدأ حساب الراتب 
 الشهري من ذلك الشهر

 طبقا للقواني الساریة يف البلدین معا اتفق العامل املنزلي وصاحب. 3
 العمل على راتب شهري قدره       سعودي

على صاحب العمل مساعدة العامل املنزلي يف فتح حساب بنكي يف اململكة . 4
العربية السعودیة وفقا للوائح  الساریة ملؤسسة النقد العربي السعودي. ویتم 

إیداع األجور شهریا بانتظام يف نهایة كل شهر يف احلساب املذكور ویسلم دفتر 
الشيكات أو قسيمة اإلیداع أو ما یعادلهما إلى العامل املنزلي ویظل بحوزته/ 

بحوزتها. وعلى صاحب العمل مساعدة العامل املنزلي يف حتویل راتبه/راتبها عبر 
 القنوات املصرفية املناسبة

مينح العامل املنزلي راحة متواصلة ال تقل عن 8 ساعات يف اليوم وتكون ساعات . 5
 عمل العامل املنزلي بحسب أنظمة العمل املطبقة محليا

 یستحق العامل املنزلي راحة یوم واحد يف األسبوع. 6

على صاحب العمل دفع تكاليف نقل العامل املنزلي من املوقع األصلي يف الهند . 7
إلى موقع العمل وإعادته لنفس املوقع األصلي يف الهند عند انتهاء العقد وعلى 

 صاحب العمل ضمان إعادة العامل إلى موطنه يف الوقت احملدد

على صاحب العمل توفير السكن املناسب والصحي للعامل املنزلي والطعام . 8
الكايف. وعلى صاحب  العمل أن یدفع مبلغا متفقا عليه بي الطرفي معا بدال عن 

 الطعام إذا رغب العامل املنزلي يف ذلك

یتحمل صاحب العمل التكاليف العالجية للعامل/العاملة املنزلية ألسباب طبية و . 9
یسمح له/لها بالراحة و تستمر  يف تقاضي راتبها النظامي

امللحق أ
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 یستحق العامل املنزلي. 10

يف حال الوفاة أثناء العمل یجب على صاحب العمل نقل جثمان العامل املنزلي/ . 11
العاملة املنزلية ومتعلقاته متعلقاتها الشخصية إلى أقاربه يف الهند بأسرع وقت 
ممكن قانونيا. وإذا تعذر إعادة اجلثمان یجوز تشييعه بصورة مناسبة بواسطة 

صاحب العمل بعد احلصول على موافقة السفارة الهندیة. ويف مثل هذه احلاالت 
یجب على صاحب العمل أن یدفع إلى أقرب األقربي للعامل املنزلي أو للسفارة 

 الهندیة خالل 15 یوما من وفاة العامل املنزلي ما یلي

12 .

يف حال غياب العامل املنزلي بدون إذن من موقع العمل یجب على صاحب العمل . 13
إبالغ السلطة السعودیة  املختصة ووكالة االستقدام السعودیة. وتكون وكالة 

 االستقدام مسئولة عن تبليغ الغياب اآلنف الذكر إلى السفارة الهندیة

يف حال غياب العامل املنزلي بدون إذن من موقع العمل یجب على صاحب العمل . 14
إبالغ السلطة السعودیة  املختصة ووكالة االستقدام السعودیة. وتكون وكالة 

االستقدام مسئولة عن تبليغ الغياب اآلنف الذكر إلى السفارة الهندیة املختصة 
 للصلح و/أو البت فيه حسبما هو منصوص عليه يف البند 12 أعاله

 إنهاء العقد. 15

i .إجازة مدفوعة األجر مدتها 11 یوما عند نهایة كل سنة خدمة 
ii . إجازة مدفوعة األجر مدتها 33 یوما عند إكمال سنتي من اخلدمة مع تذكرة 

سفر بالطائرة إلى الهند بالدرجة  السياحية ذهابا وعودة. وإذا متتع العامل 
املنزلي باإلجازة طبقا للفقرة )1( أعاله تخفض مدة الـ33 یوما إلى 11 یوما

i .كل املستحقات القانونية
ii .مكافأة نهایة اخلدمة

iii .التعویض الساري طبقا للقواني الساریة

i . على طريف هذا العقد السعي حلل النزاع إن وجد الناشئ عن العقد بصورة
ودیة عبر وزارة العمل. وإذا تعذر حل النزاع بالطریقة أعاله یجوز للطرفي 

املتعاقدین إحالة النزاع للسلطات السعودیة للصلح و/أو البت فيه
ii . على الطرفي معا االستمرار يف تنفيذ التزاماتهما التعاقدیة على الرغم من

حدوث النزاع أو البدء يف عملية الصلح

i . یجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بإعطاء العامل املنزلي إشعار خطيا
بذلك. ویسري هذا اإلنهاء فقط بعد انتهاء مدة 33 یوما من تاریخ تقدمي 
اإلشعار إلى العامل املنزلي. ویجب أن تدفع للعامل املنزلي العاملة املنزلية 

أجوره/أجورها عن مدة الـ33 یوما من تاریخ تقدمي اإلشعار إلى العامل املنزلي.

امللحق أ
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i . 33ویجب أن تدفع للعامل املنزلي العاملة املنزلية أجوره/أجورها عن مدة الـ
یوما هذه. لكن إذا كان اإلنهاء مع النفاذ الفوري یجب أن ُینص على ذلك يف 

اإلشعار وأن یكون مصحوبا بأجور شهرین. ويف هذه احلالة یجب على صاحب 
العمل أیضا دفع نفقات احلصول على أوراق اخلروج وتذكرة السفر إلى الهند 

لتنفيذ املغادرة.
ii . 33 یجوز للموظف أیضا إنهاء العقد بإعطاء صاحب العمل إشعارا خطيا مدته

یوما وأن یدفع لصاحب العمل مبلغا یعادل راتب شهر واحد قبل املغادرة لكن 
إذا أنهى املوظف العقد مع النفاذ الفوري یجب عليه/عليها دفع مبلغ یعادل أجر 
شهرین قبل املغادرة. وعلى صاحب العمل عند دفع املبلغ املنصوص عليه أعاله 

تقدمي األوراق الالزمة فورا لتنفيذ خروج العامل املنزلي من اململكة العربية 
السعودیة

 أحكام عامة. 16

یجوز تغيير أو تعدیل أو استبدال أي نص يف عقد العمل النموذجي هذا من خالل . 17
 اللجنة السعودیة  الهندیة-املشتركة

a . تكون وكالة االستقدام السعودیة مسئولة عن إبالغ صاحب العمل مبوعد مغادرة
ووصول العامل املنزلي يف اململكة العربية السعودیة

b . على صاحب العمل وأفراد أسرته والعامل املنزلي یعامل بعضهما البعض
باحترام وكرامة 

c .على العامل املنزلي العمل فقط لدى صاحب العمل وأفراد أسرته مباشرة
d . على صاحب العمل عدم حسم أي مبلغ من راتب العامل املنزلي املعتاد. ولكن

یجوز عمل حسومات السترداد أي مبلغ مت دفعه مقدما إلى العامل املنزلي أو 
بناء على أوامر سلطة مختصة. ویجب إبراز هذه االستقطاعات يف كشف راتب 

العامل املنزلي/العاملة املنزلية
e . على صاحب العمل دفع تكلفة تصریح إقامة العامل املنزلي/العاملة املنزلية

وتأشيرة اخلروج والعودة اخلروج النهائي مبا يف ذلك التجدیدات والعقوبات 
الناجتة عن التأخير.

f ./یجب أن یبقى جواز سفر وإقامة العامل املنزلي/العاملة املنزلية بحوزته
بحوزتها

g . /یجب السماح للعامل املنزلي/العاملة املنزلية بحریة االتصال بأفراد أسرته
أسرتها واالتصال بالسفارة القنصلية الهندیة على نفقته/نفقتها الشخصية

h .على صاحب العمل أن یشرح ألفراد أسرته نصوص هذا العقد وضمان احترامهم له

امللحق أ
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يف حالة نشوب حرب أو اضطرابات مدنية أو وقوع كوارث طبيعية أو تعرض . 18
العامل/العاملة املنزلية ملرض خطير أو إصابة اثناء العمل والتي یثبت طبيا عدم 

القدرة معها على إكمال العقد یقوم صاحب العمل بترحيل العامل/العاملة املنزلية 
على حسابه. ویجب أن یدفع للعامل املنزلي/العاملة املنزلية رواتبه/رواتبها 

 املستحقة حتى تاریخ املغادرة من اململكة العربية السعودیة

إذا رغب العامل املنزلي/العاملة املنزلية يف العودة إلى الهند بانتهاء عقده/عقدها . 19
یجب على صاحب  العمل تقدمي كشف بنكي أو قسيمة الدفع اخلاصة بالعامل 
املنزلي/العاملة املنزلية إلى وكالة االستقدام السعودیة. وعلى صاحب العمل و 

العامل املنزلي العاملة املنزلية بعد ذلك التوقيع على تسویة نهائية ویجوز تقدمي 
 ذلك الكشف البنكي أو إثبات الدفع كدليل يف الهند ويف اململكة العربية السعودیة

یجوز جتدید هذا العقد لفترة أخرى مدتها سنتان مبوافقة العامل املنزلي/ . 20
العاملة املنزلية وصاحب العمل معا.وبتجدید هذا العقد یدفع للعامل املنزلي/
العاملة املنزلية مبلغا إضافيا یعادل راتب شهر واحد ویجب تقدمي نسخة من 
العقد املجدد إلى السفارة الهندیة بواسطة صاحب العمل أو كالة االستقدام 

 السعودیة

یكون عقد العمل هذا هو العقد الوحيد الساري وأي عقد تال یتم الدخول فيه . 21
 بي صاحب العمل  واملوظف بدال عن هذا العقد یكون ساریا

أحكام هذا العقد ساریة مع وجود أنظمة و لوائح تتعلق بالعمالة املنزلية يف اململكة  . 22
 العربية السعودیة

یكتب هذا العقد باللغة العربية واللغة اإلجنليزیة وكال النصي متساویي يف . 23
 احلجية

امللحق أ
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صاحب العمل

وكالة االستقدام السعودية

وكالة االستقدام الهندية

عامل منزلي/عاملة منزلية

التوقيــع

امللحق أ
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اســم العامــل 

بدایــة األســبوع

امللحق ب 
اجلدول الزمني األسبوعي

األحد

إلثني   ا

الثالثــاء

ء األربعا

اخلميــس

اجلمعــة

الســبت

م ليو وقت ا
البداية

وقت 
النهاية

اســم صاحــب العمــل

نهایــة األســبوع

العمــل ســاعات 

وقت 
البداية

عدد ساعات
العمل 

اإلجمالي
وقت 
النهاية

االســتراحات

وقت 
البداية

وقت 
البداية

عدد ساعات
العمل 

اإلجمالي

اليومية/النــوم الراحــة 
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امللحق ت

ــة ــة االجتماعي ــل والتنمي وزارة العم
اململكة العربية السعودية

االلتزام باالمتثال حلقوق العامالت املنزليات
التزامــات صاحــب العمــل:

 ال یوكل إلى العاملة أي عمٍل مختلٍف عن العمل املتفق عليه، إال يف حال الضرورة، شریطة 	 

 أال یكون العمل املوكلة به مختلًفا اختالًفا كبيًرا عن العمل األصلي.

 ال یكلّف العاملَة املنزلية بأّي عمٍل قد یسيء إلى صحتها أو سالمتها أو كرامتها اإلنسانية.  	

یسّدد األجر املّتفق عليه يف نهایة كل شهٍر هجرّي، ما لم یّتفق على خالف ذلك كتابًة.  	
وتتقاضى العاملة أجرها ومستحّقاتها نقدا أو من خالل شيك ویوّثق ذلك كتابًة، ما لم 

 تشترط أن یُسّدد راتبها إلى حساٍب مصريفٍّ محّدد.

 یوّفر للعاملة املنزلية مكان السكن الالئق ویسمح لها باالستمتاع والراحة خالل الساعات  	
 التسع األخيرة على األقل من كل یوم عمل.

  ال یسمح له بتأجير العاملة املنزلية؛ أو السماح لها بالعمل لصاحلها اخلاص. 	

حقــوق العاملــة املنزليــة: 

  مُتنح العاملة املنزلية یوم عطلٍة كل أسبوع، وذلك وفق ما اّتفق عليه الطرفان يف العقد. 	

 ال تُخصم أي مبالغ من راتب العاملة املنزلية، باستثناء نصف الراتب باحلّد األقصى يف  	
 احلاالت التالية:

سداد ثمن ما تسّببه من ضرٍر عمًدا أو بسبب اإلهمال.  - 
سداد السلف التي أخذتها من صاحب العمل.  - 

تنفيذ مرسوم أو قرار إداري صادر ضدها، ما لم یُنَّص أن جتاوز اخلصم نصف الراتب.  - 

م إلى العاملة املنزلية الرعایُة الصحية الضروریة، وذلك وفًقا لألنظمة والتعليمات  	 تُقدَّ
 النافذة يف اململكة.

 ویحّق لها احلصول على إجازة مرضية بناًء على تقریٍر طبيٍّ وملّدة ال تتجاوز ثالثي  	
یوًما كل عام.
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 یحّق للعاملة احلصول على إجازة مدفوعة األجر مّدتها شهر واحد إذا كانت قد  	
قضت سنتي لدى صاحب العمل ورغبت بتمدید عقدها ملدة مماثلة. ویحق لها أیًضا 
احلصول على راتب شهٍر كامٍل مبثابة مكافأة لنهایة اخلدمة إذا قضت أربع سنوات 

 متعاقبة يف العمل لدى صاحب العمل.

یجب أن یسّدد صاحب العمل ثمن تذكرة عودة العاملة املنزلية إلى بلدها األصلي  	
 عند انتهاء العقد أو إذا ما أنهاه صاحب العمل لسبٍب غير عادل.

الشــكاوى واملنازعــات:

مكتب العمل مختص مبعاجلة الشكاوى والنظر يف املخالفات التي ترتكبها العاملة  	
املنزلية و/أو صاحب العمل، وإحالة أحدهما أو كليهما إلى اللجنة املعنية بتسویة 

 منازعات العاملي املنزليي للمقاضاة. 

 ویتعي على صاحب العمل أن ميثل بنفسه - أو أن یحضر وكيل عنه - أمام اللجنة  	
 يف األوقات التي حتددها اللجنة، وذلك للنظر يف الدعوى املرفوعة ضده.

أتعهد بااللتزام بحقوق العاملة املنزلية، وفًقا للشريعة اإلسالمية والنظام 
السعودي، فضال عّما سبق ذكره. 

* یستند مضمون هذا االلتزام إلى اللوائح اخلاصة بالعمال املنزليي واللوائح املماثلة الصادرة عن 
.AH 07/09/1434 مجلس الوزراء، القرار رقم )310( بتاریخ

امللحق ت 

التوقيع: االسم:

رقم الهوّية:
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