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یقدم ھذا الدلیل نظرة عامة لبعض الحقوق والمسؤولیات الدنیا التي  
 تنطبق بموجب القانون على أصحاب العمل والموظفین.

 ال یمكن مطالبة الموظفین بالموافقة على أقل من حقوقھم الدنیا.

 عقود التوظیف (االتفاقیات)
یجب أن یكون لدى كل موظف اتفاقیة توظیف خطیة. ویمكن أن تكون  

إما اتفاقیة جماعیة )بین موظفین وأصحاب عمل ونقابات( أو اتفاقیة  
فردیة )بین صاحب عمل وموظف(. 

ھناك أمور یجب أن تشملھا اتفاقیات التوظیف بموجب القانون. لكتابة  
اتفاقیة توظیف، یرجى زیارة 

www.employment.govt.nz والبحث عن
 ."Employment Agreement Builder"

 یجب أن تشمل اتفاقیة التوظیف الفردیة:
 اسم صاحب العمل واسم الموظف  ›
ساعات  تحدید لمكان العمل وصف للعمل الذي سیؤدیھ الموظف ›

 المتفق علیھا أو تحدید للساعات التي سیعملھا الموظف العمل 
 األجر أو الراتب مستحق الدفع وكیفیة دفعھ  ›
توضیح سھل لكیفیة المساعدة في حل مشاكل عالقات التوظیف بما   ›

یوما 90في ذلك نصیحة ضرورة تقدیم التظلمات الشخصیة خالل 

ونصف  إقرار بأن الموظف سیحصل (على األقل) على أجر مرة  ›
 المرة للعمل في اإلجازة الرسمیة. 

للموظفین المعنیین، ینطبق شرط حمایة الموظف في حالة بیع عمل  ›
صاحب العمل أو نقلھ، أو في حالة إسناد عمل الموظف إلى تعاقد من 

 الباطن 
أي أمور أخرى تم االتفاق علیھا، مثل فترات االختبار واتفاقیات  ›

 الفترات التجریبیة أو شروط التوفر 
 طبیعة التوظیف إذا كان التوظیف لمدة محددة.  ›

Employment Agreement Builder ھي أداة مجانیة
 للمساعدة في إنشاء عقود مخصصة لألعمال ولكل واحد من موظفیھا.

وما ال  –وتتضمن نصائح للمساعدة في تحدید ما یوضع في االتفاقیة 
ن، وأیضا یوضع فیھا. وتغطي ما یجب علیك أن تفعلھ بموجب القانو

  توضح األخطاء الشائعة وكیفیة تجنبھا.

یجب الوفاء بالحقوق الدنیا للتوظیف دائما، حتى إذا لم تكن مشمولة في  
 اتفاقیة توظیف أو إذا كانت االتفاقیة تنص على أمر أقل من الحق األدنى. 

، یمكنھ(IEAsعند تفاوض الموظف على اتفاقیات توظیفھ الفردیة (
استشارة مستقلة (على سبیل المثال، من نقابات أو مدافعین  الحصول على 

 أو محامین أو أصدقاء أو األسرة).

أي تغییرات لشروط التوظیف یجب أن یوافق علیھا صاحب العمل 
وال یستطیع صاحب العمل تغییر الشروط واألحكام بدون  والموظفین.

 الموظف. موافقة خطیة من 

لمزید من المعلومات، یرجى زیارة 
www.employment.govt.nz والبحث عن

."employment agreements"

 حق العمل في نیوزیلندا 
یوظفونھ لدیھ حق قانوني یجب أن یتأكد أصحاب العمل أن كل شخص 

 للعمل في نیوزیلندا.

تتیح أداة VisaView من مصلحة الھجرة النیوزیلندیة ألصحاب العمل 
یرجى زیارة   التأكد من المعلومات عن أحقیة الموظف للعمل. 

www.immigration.govt.nz والبحث عن
 ."VisaView"

 الحد األدنى لألجر
تنطبق المعدالت الدنیا لألجور على جمیع الموظفین، سواِء أكانوا یعملون  

بدوام كامل أو لبعض الوقت أو لمدة محددة أو مؤقتین أو یعملون من  
المنزل أو األشخاص الذین یحصلون على أجرھم (إجمالي أو جزئي)  

ویجب أن یحصل الموظفون الذین یبلغون من   بالقطعة.بالعمولة أو 
عاما فأكبر على الحد األدنى ألجر البالغین على األقل، ما لم 16العمر 

 یكونوا عماال مبتدئین أو متدربین. 

یجوز ألصحاب العمل والموظفین االتفاق على أي أجر طالما أنھ لیس أقل  
 من معدالت األجور الدنیا المنطبقة. 

في األجور الدنیا كل سنة وتكون األجور المنطبقة متاحة  یعاد النظر
 www.employment.govt.nz/minimum-على  

wage.

جمیع الموظفین الذین یدربون أو یشرفون على موظفین آخرین یجب أن  
  األدنى للشخص البالغ.یحصلوا على األقل على معدل الراتب  

ویجب أن یحصل العمال المبتدؤون على المعدل األدنى لراتب المبتدئین  
عاما 20على األقل، ویجب أن یحصل المتدربون البالغون من العمر 

 فأكبر على معدل الراتب األدنى للتدریب على األقل. 

 ینطبق الراتب األدنى للمبتدئین على:
6الذین لم یكملوا عاما  17و 16الموظفون البالغون من العمر  ›

 أشھر من التوظیف المتواصل مع صاحب العمل الحالي.
الذین حصلوا على عاما 19و 18الموظفون البالغون من العمر ›

أشھر أو أكثر، والذین لم 6إعانة ضمان اجتماعي محددة لمدة 
أشھر من التوظیف المتواصل مع أي صاحب عمل منذ أن 6یكملوا 

 الحقوق والمسؤولیات الدنیا للتوظیف

https://www.employment.govt.nz/starting-employment/employment-agreements/employment-agreement-builder/
https://www.employment.govt.nz/starting-employment/employment-agreements/
http://www.immigration.govt.nz/about-us/our-online-systems/visaview
http://www.employment.govt.nz/minimum-wage
http://www.employment.govt.nz/minimum-wage
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أشھر من 6وبمجرد أن یكملوا  صول على إعانة.بدأوا في الح 
التوظیف المتواصل مع صاحب عمل واحد، لن یكونوا عماال مبتدئین 

 ویجب أن یحصلوا على الراتب األدنى لشخص بالغ على األقل.

الذین یطلب منھم عاما 19إلى  16الموظفون البالغون من العمر  ›
ي السنة علىوحدة تدریب ف 40أن یخضعوا لتدریب صناعي یضم 

األقل لیصبحوا مؤھلین في المھنة التي تكون اتفاقیة توظیفھم مرتبطة  
 بھا.

عاما، لكن تنطبق جمیع 16ال یوجد حد أدنى ألجر الموظفین دون سن 
عاما 16وبمجرد أن یبلغوا  حقوق ومستحقات التوظیف األخرى. 

العمل نفسھ،أشھر یعملون لدى صاحب  6ویكونوا قد أمضوا على األقل 
 یحق لھم الراتب األدنى للموظفین البالغین.

 الذین: ینطبق الراتب األدنى للتدریب على المتدربین الموظفین
فأكبر، و عاما 20یبلغون من العمر  ›

وحدة تدریب على األقل في  60تشترط اتفاقیة توظیفھم حضورھم  ›
السنة ضمن برنامج تدریب صناعي لیصبحوا مؤھلین للمھنة التي  

 تكون اتفاقیة عملھم مرتبطة بھا. 

 دفع األجور 
یجب على أصحاب العمل أن یدفعوا أجور موظفیھم نقدا (باستثناء الھیئات 

ولدفع األجور بطریقة أخرى (مثال، إیداع  الحكومیة والھیئات المحلیة).
مباشر في حساب بنكي أو شیك)، یجب حصول أصحاب العمل على 

 موافقة خطیة من موظفیھم.

أن یحصل الموظفون على أجر مقابل جمیع الساعات التي عملوھا یجب 
بما في ذلك األنشطة في بدایة ونھایة وردیة العمل، مثال یجب أن یحصل 

 موظف متجر التجزئة على مقابل لفتح وغلق المتجر. 

ال یستطیع أصحاب العمل خصم أي مبلغ مالي، باستثناء ما یسمح بھ  
القانون (مثال ضریبة الدخل وقروض الطالب ومؤسسة تعویضات 

 ، إال بموافقة خطیة من الموظف. (ACCالحوادث 

 لمزید من المعلومات یرجى زیارة،
Types of  " والبحث عنwww.employment.govt.nz 

 ."pay

 یجب أن یحتفظ أصحاب العمل بسجالت دقیقة
یجب أن یحتفظ أصحاب العمل بسجل دقیق لألوقات التي عملھا الموظف، 

 ومدفوعاتھ وعطالتھ وإجازاتھ التي حصل علیھا ومستحقاتھ. 

اتفاقیة التوظیف أو الشروط واألحكام یجب أن یحتفظوا بنسخة موقعة من  
  الموقعة الحالیة، ویجب أن یقدموا نسخة للموظف عند طلبھا.

 أیضا یجب علیھم االحتفاظ بنسخ خطیة من: 
 اتفاقیات ترحیل اإلجازات الرسمیة، أو  ›
 اتفاقیات الحصول على مقابل نقدي لإلجازات السنویة، أو  ›
 طلبات ترحیل اإلجازات الرسمیة، أو  ›

الحصول على مقابل نقدي لإلجازات السنویة التي لم یوافق طلبات  ›
 علیھا صاحب العمل، أو 

 اإلذن بإجراء اقتطاعات من األجور.  ›

 للتفاصیل عن المعلومات التي یجب تسجیلھا، یرجى زیارة
Keeping  " والبحث عنwww.employment.govt.nz 

 ."records

 فترات الراحة وراحات الوجبات 
ویعتمد   یحق للموظفین الحصول على فترات راحة وراحات للوجبات.

عدد مرات وطول ھذه الراحات على الساعات التي یعملونھا، على سبیل  
 المثال: 

األقلساعات یجب أن یكون ھناك راحتان على  8لیوم عمل مدتھ  ›
دقائق وراحة وجبة واحدة غیر مدفوعة 10مدفوعتان كل منھما 

 دقیقة.  30مدتھا 

ساعات یجب أن یشمل فترة راحة واحدة مدفوعة 6لیوم عمل مدتھ  ›
دقیقة. 30دقائق وراحة وجبة غیر مدفوعة مدتھا  10مدتھا 

 تكون فترات الراحة لالسترخاء واالنتعاش وقضاء األمور الشخصیة.
راحة مفیدة ألماكن العمل ألنھا تساعد الموظفین على العمل  وفترات ال

 بأمان وإنتاجیة.

یجب أن یتفق أصحاب العمل والموظفین على موعد حصول الموظف على 
وإذا كانوا ال یستطیعون االتفاق على  فترات راحتھ في اتفاقیة توظیفھ.

دة ذلك، سیشترط القانون الحصول على فترات الراحة في األوقات المحد
، طالما تكون معقولة وعملیة.2000في قانون عالقات التوظیف لعام 

 .

أیضا یجب أن یقدم أصحاب العمل فترات راحة إضافیة وتوفیر المرافق 
للموظفین للرضاعة أو اعتصار لبن الثدي، حیثما یكون ذلك معقوال 

وعملیا. وال یكون صاحب العمل مضطرا إلى أن یدفع للموظفة مقابل ھذه 
الراحات إال إذا كان یرغب في ذلك 

لمزید من المعلومات یرجى زیارة، 
Rest and  " والبحث عنwww.employment.govt.nz 

 ."meal breaks

 فقرة التوفر 
ال یمكن التفاقیة توظیف أن توضع بھا فقرة للتوفر (أي یكون العمل  
مشروطا بأن یوفر صاحب العمل العمل للموظف ویكون مطالبا بأن  

 : العمل) إال إذایكون متوفرا لقبول أي عمل یعرضھ صاحب 
تحدد اتفاقیة التوظیف ساعات عمل متفق علیھا وتشمل ساعات عمل   ›

مضمونة بین تلك الساعات المتفق علیھا، وتكون فقرة التوفر 
 باإلضافة إلى ساعات العمل المضمونة تلك، و

یكون صاحب العمل لدیھ أسباب حقیقیة تستند إلى مبررات معقولة  ›
 ت العمل المحددة، ولتضمین فقرة التوفر وعدد ساعا

تمنح فقرة التوفر للموظف تعویضا معقوال لیجعل نفسھ متوفرا   ›
 للعمل. 

إذا كانت اتفاقیة التوظیف ال تتضمن فقرة توفر صالحة تقدم تعویضا 
معقوال، عندئذ یمكن للموظف أن یقول "ال" للعمل الذي لیس جزءا من أي  

https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/pay/types-of-pay/
https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/keeping-accurate-records/
https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/breaks/rest-and-meal-breaks/
https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/hours-of-work/
https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/hours-of-work/
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عمل أن یضر   وال یستطیع صاحب ساعات مضمونة في اتفاقیة توظیفھ.
 بموظف إذا رفض العمل.

لمزید من المعلومات، یرجى زیارة 
 Hours of " والبحث عن www.employment.govt.nz

  ."work

 اإلجازات السنویة
صاحب عمل واحد، یصبح  في نھایة كل عام من التوظیف المستمر مع أي 

أسابیع إجازة سنویة مدفوعة.  4للموظف الحق في  

یمكن للموظفین طلب (خطیا) الحصول على مقابل نقدي ألسبوع واحد بحد  
وال یمكن أن یضغط صاحب العمل   أقصى من إجازتھم السنویة كل عام.

على الموظفین للحصول على مقابل مادي لإلجازات السنویة، وال یمكن 
لبات الحصول على مقابل مادي لإلجازات في اتفاقیات  تضمین ط 
 التوظیف. 

 یكون المقابل المادي لإلجازات السنویة بالمعدل األعلى لآلتي:
 األجر األسبوعي العادي للموظف عند بدایة اإلجازة السنویة؛ أو  ›
شھرا مباشرة قبل نھایة 12متوسط الدخل األسبوعي للموظف لمدة  ›

 اإلجازة السنویة. آخر فترة لدفع األجر قبل

یجب أن تتضمن ھذه العملیة الحسابیة أي عمولة حصل علیھا الموظف  
 كجزء من اتفاقیة توظیفھ. 

إذا ترك الموظف العمل قبل إكمال سنة كاملة من التوظیف، یكون أجر  
% من الدخل اإلجمالي، مخصوما منھ أي أجر إجازة8اإلجازة السنویة 

  سبق وأن حصل علیھ.

ین المؤقتین حقا (أولئك الذین یعملون فترات متقطعة)  یمكن للموظف
شھرا) الموافقة على 12والموظفین الذي یعملون لفترات محددة (أقل من 

%) عند8الحصول على أجر اإلجازة كما ھو مذكور أعاله (بمعدل  
 لمزید من المعلومات یرجى زیارة، استیفاء شروط معینة.

pay as  " والبحث عنwww.employment.govt.nz 
 ."you go

 .

یمكن ألصحاب العمل أن یجعلوا الموظفین یحصلون على إجازة سنویة  
، إذا   أثناء فترة إغالق مرة واحدة في السنة )مثال في فترة أعیاد المیالد(

أخطروھم قبل   14یوما على األقل. وإذا كان صاحب عمل لدیھ فترة 
إغالق تتخللھا إجازات رسمیة، عندئذ یحق للموظف الحصول على أجر 
مقابل اإلجازات الرسمیة إذا صادف وكانت ھذه اإلجازات الرسمیة أیام  

عمل بالنسبة لھ 

لمزید من المعلومات، یرجى زیارة 
 Annual " والبحث عن www.employment.govt.nz

  ."holidays

 اإلجازات الرسمیة
یوما إجازة رسمیة 11شھرا، یجب أن یحصل الموظف على  12كل 

 مدفوعة، إذا كانت أیام یعمل فیھا الموظف عادة. 

أصحاب العمل للموظفین أجرھم الیومي المناسب أو متوسط یجب أن یدفع 
 األجر الیومي (إذا كان ینطبق) مقابل اإلجازات الرسمیة. 

إذا كان موظف یعمل في إجازة رسمیة یجب أن یحصل على أجر مرة  
ونصف على األقل مقابل الوقت الذي یعملھ. وإذا كانت اإلجازة الرسمیة  

تأتي في یوم یعمل الموظف فیھ عادة، یحق للموظف أیضا یوم إجازة 
مدفوع بدیل. 

یمكن للموظفین رفض العمل في اإلجازات الرسمیة إال إذا كانت اتفاقیة  
توظیفھم تنص على أنھم یجب علیھم ذلك. 

لمزید من المعلومات، یرجى زیارة 
 Public " والبحث عنwww.employment.govt.nz

 ."holidays

 اإلجازة المرضیة
أشھر من التوظیف المستمر، یحق لكافة الموظفین الحصول على 6بعد 
أیام إجازة مرضیة مدفوعة.  5

أیام لكل 5أیام األولى، یحق للموظفین إجازة مرضیة إضافیة لمدة  5بعد 
یوما من اإلجازة المرضیة غیر 15ترحیل بعد ذلك یمكنھم  شھرا. 12

 یوما. 20المستخدمة بحد أقصى 

 یمكن الحصول على إجازة مرضیة إذا كان:
 الموظف مریضا أو مصابا، أو ›
زوجة (زوج) الموظف أو شریكتھ (شریكھا) أو أطفالھ (أطفالھا)   ›

 مرضى أو مصابین، أو
 شخص یعتمد على الموظف لرعایتھ مریضا أو مصابا. ›

یدفع أصحاب العمل للموظفین أجرھم الیومي المناسب أو متوسط  یجب أن
  أجرھم الیومي (إذا كان ینطبق) إلجازتھم المرضیة.

وإذا طلب   یمكن أن یطلب أصحاب العمل إثباتا للمرض، مثل شھادة طبیة.
أیام األولى للمرض أو اإلصابة، یجب أن 3صاحب العمل إثباتا خالل 

وال یمكن لصاحب العمل أن یصر   لطبیب.یتحمل صاحب العمل تكالیف ا 
أیام من المرض، یجب 3وبعد  على أن یتوجھ الموظف إلى طبیب معین.

 أن یدفع الموظف مقابل موعد الطبیب. 

لمزید من المعلومات، یرجى زیارة 
 Sick " والبحث عن www.employment.govt.nz

 ."leave

 إجازة حالة الوفاة
أشھر من التوظیف المستمر، یحق لجمیع الموظفین الحصول على 6بعد 

 إجازة حالة وفاة مدفوعة: 
(زوج) أو شریكة (شریك)، أحدأیام في حالة وفاة زوجة  3 ›

الوالدین، طفل، أخ أو أخت، جد أو جدة، حفید أو حفیدة، أو أحد  
 والدي الزوجة (الزوج) أو الشریكة (الشریك).

یوم واحد إذا قبل صاحب العمل أن الموظفین عانوا فاجعة وفاة  ›
 شخص مقرب آخر غیر مذكور أعاله. 

https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/hours-of-work/
https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/annual-holidays/fixed-term-changing-patterns/
https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/annual-holidays/
https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/public-holidays/
https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/sick-leave/
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لمزید من المعلومات، یرجى زیارة 
www.employment.govt.nz والبحث عن

 ."Bereavement leave"

 الموظفون المتأثرون بالعنف المنزلي 
األشخاص المتأثرون بالعنف المنزلي یتمتعون بحمایات قانونیة إضافیة  

 في العمل.

ھذه الحقوق على األشخاص الذین یمارسون العنف أو یسیئون وال تتنطبق 
یشمل  إلى شخص ما یكون فردا في األسرة أو تربطھم بھ عالقة منزلیة.

ذلك شریكة (شریك) أو شریكة سابقة (شریك سابق) أو شخص ما في  
أو بواسطة رفیق سكن أو شخص ما ربما ال یعیش whānauأسرتھم أو 

  معھ.

وأیضا عندما یتنمر   إساءة بدنیة أو جنسیة أو نفسیة. یمكن أن یكون العنف
ومن   شخص أو یھدد أو یحاول أن یسیطر على ما یفعلونھ أو یفكرون فیھ.

  أمثلة ذلك:
  التخویف ›
  التحرش ›
  إتالف أغراضھم ›
  التھدید باإلساءة إلیھم ›
 اإلساءة المالیة أو االقتصادیة ›

 اإلساءة العاطفیة أو النفسیة. ›

الموظفین في التعامل مع تأثیرات العنف المنزلي، ینص القانون  لمساعدة 
  على أن األشخاص المتأثرین بالعنف المنزلي یكون لھم الحق في:

أیام بحد أقصى كل 10الحصول على إجازة عنف منزلي مدفوعة  ›
باإلضافة إلى اإلجازة السنویة واإلجازة المرضیة وإجازة  –سنة 

 حالة الوفاة

یستمر لمدة شھرین بحد  –ترتیبات عمل مرن قصیر األجل طلب  ›
  أقصى

عدم معاملتھم على نحو غیر مناسب في مكان العمل بسبب أنھم ربما  ›
 تعرضوا لعنف منزلي.

یتمتع الموظفون بھذه الحقوق حتى إذا كان العنف المنزلي قد حدث في  
 الماضي. 

كتابیا إجازة ویجب أن في حالة العنف المنزلي، یجب أن یطلب الموظف 
وإذا طلب أیام عمل بحد أقصى. 10یرد صاحب العمل كتابة خالل 

 الموظف عمال مرنا فإن صاحب العمل لدیھ شھران للرد علیھ.

لمزید من المعلومات بما في ذلك كتیب مترجم بلغات متعددة، 
یرجى زیارةwww.employment.govt.nz  والبحث عن

 ."domestic violence"

 اإلجازة الوالدیة ومدفوعات اإلجازة الوالدیة
 اإلجازة الوالدیة ھي إجازة من التوظیف لرعایة طفل. 

إذا استوفى الموظفون معاییر معینة، یمكن أن یكونوا مؤھلین للحصول 
 على:

  إجازة والدیة غیر مدفوعة، و ›
 مدفوعات لإلجازة الوالدیة (تسمى أیضا إجازة والدیة مدفوعة).  ›

یجوز للموظفین الحصول على إجازة والدیة غیر مدفوعة (بما في ذلك 
إجازة شریك (شریكة)، إجازة راع رئیسي وإجازة ممتدة) إذا استوفوا  

شھرا. 12أشھر أو معاییر مدة  6معاییر مدة 

 أشھر 6معاییر مدة  أھلیة

10یجب أن یكون الموظف قد عمل لدى صاحب العمل نفسھ متوسط 
أشھر قبل الموعد المحدد لوالدة 6ساعات على األقل في األسبوع لمدة 

6الطفل (أو التاریخ الذي یصبح فیھ مسؤوال عن رعایة طفل أصغر من 
 سنوات بصفة دائمة).

أشھر الحصول على 6معاییر أھلیة مدة یحق للموظفین الذین یستوفون 
 أسبوعا غیر مدفوعة (شاملة إجازة الراعي الرئیسي).  26إجازة إجمالیة 

أشھر  12أھلیة معاییر مدة 

10یجب أن یكون الموظف قد عمل لدى صاحب العمل نفسھ متوسط 
شھرا قبل الموعد المحدد لوالدة 12ساعات على األقل في األسبوع لمدة 

6(أو التاریخ الذي یصبح فیھ مسؤوال عن رعایة طفل أصغر من الطفل 
 سنوات بصفة دائمة).

شھرا الحصول على 12یحق للموظفین الذین یستوفون معاییر أھلیة مدة 
 أسبوعا غیر مدفوعة (شاملة إجازة الراعي الرئیسي). 52إجازة إجمالیة 

، (شریكة) یجوز للموظفین مشاركة إجازة والدیة غیر مدفوعة مع شریك
شھرا.  12أشھر أو مدة  6الذي یجب أن یستوفي أیضا إما معاییر مدة 

أیام بحد أقصى 10یحق لألمھات الحوامل الحصول على إجازة خاصة 
 غیر مدفوعة مرتبطة بأسباب تتعلق بالحمل قبل أن تبدأ إجازة الوالدیة.

للحصول على مساعدة لفھم استحقاقات اإلجازة الوالدیة، یرجى 
زیارةwww.employment.govt.nz  والبحث عن

 ."parental leave"

(تسمى أحیانا إجازة الوالدیة مدفوعة األجر) ھي  دفعات اإلجازة الوالدیة
قد یتمكن شخص  خلیة. دفعات تمولھا الحكومة، تدیرھا إدارة اإلیرادات الدا

من الحصول على مدفوعات اإلجازة الوالدیة حتى إذا كان توظیفھ ال یؤھلھ  
 إلجازة والدیة.

تكون مدفوعات اإلجازة الوالدیة مرتبطة عموما باألم البیولوجیة أو الراعي  
6الرئیسي المختار (إذا أصبح الراعي الرئیسي الدائم لطفل أصغر من 

 سنوات). 

ت الداخلیة لدیھا مزید من المعلومات عن مدفوعات  دائرة اإلیرادا
اإلجازة الوالدیة، یرجى زیارة www.ird.govt.nz والبحث عن 

  ."parental leave"

https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/bereavement-leave/
https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/domestic-violence-leave/
https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/parental-leave/
http://www.ird.govt.nz/
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 حقوق اإلجازات األخرى 
، على سبیل  یجوز للموظفین الحصول على أنواع أخرى من اإلجازات 

 أصیبوا في حادث عمل أو كانوا یتدربون في القوات المسلحة.المثال، إذا  

لمزید من المعلومات عن حقوق اإلجازات األخرى، یرجى زیارة 
Other  " والبحث عن www.employment.govt.nz

  ."types of leave

ترتیبات العمل المرن  
جمیع الموظفین لھم حق قانوني في طلب إجراء تغییر على ساعات 

ویجب على أصحاب العمل  عملھم، أو أیام عملھم، أو مكان عملھم.
 بحث الطلب ویمكنھم رفضھ فقط ألسباب معینة.

لمزید من المعلومات، یرجى زیارة  
flexible  " والبحث عنwww.employment.govt.nz 

 ."working

 التمییز
ال یمكن أن یمیز أصحاب العمل في التعیین أو الفصل من العمل أو األجر  

بب أصلھ أو لونھ أو موطنھ أو أصلھ  أو التدریب أو ترقیة موظف بس
العرقي أو نوعھ أو توجھھ الجنسي أو حالتھ الزوجیة أو األسریة أو حالة  

توظیفھ أو عمره أو معتقده الدیني أو رأیھ السیاسي، أو إعاقتھ أو  
كما   مشاركتھ في أنشطة نقابیة معینة، أو إذا كان متأثرا بعنف منزلي.

 طلبات لشغل وظائف.  یشمل ذلك األشخاص الذین یقدمون 

فالجمیع لھم نفس حقوق التوظیف ولھم الحق في الحصول على نفس األجر 
 مثل شخص یؤدي نفس العمل، لھ نفس الخبرة.

لمزید من المعلومات، یرجى زیارة  
www.employment.govt.nz والبحث عن

 ."Discrimination"

موظفو المدة المحددة  
 إذا:یمكن أن یعرض أصحاب العمل توظیفا لمدة محددة فقط 

مثل عمل موسمي أو عمل في مشروع   –كانت ھناك أسباب حقیقیة  ›
 أو إذا كان الموظف یحل محل موظف دائم في إجازة، و

أخبر صاحب العمل الموظف بأسباب أو كیف أو متى سینتھي  ›
 التوظیف، ووافق الموظف على ذلك في اتفاقیة توظیفھ.

اتفاقیات المدة  مثلما الحال في عقود التوظیف األخرى، یجب أن تكون 
 المحددة خطیة. 

 لمزید من المعلومات، یرجى زیارة
Types of  " والبحث عنwww.employment.govt.nz 

  ."employee

 الموظفون المؤقتون 
"الموظف المؤقت" غیر معرف في تشریعات التوظیف، لكن یستخدم  

إلى موقف حیث ال یكون للموظف ساعات عمل  المصطلح عادة لیشیر 
 مضمونة، وال نمط عمل منتظم، وال توقع باالستمرار في التوظیف.

وصاحب العمل غیر مضطر إلى عرض عمل على الموظف، والموظف  
ویعمل الموظف  غیر مضطر إلى قبول العمل في حالة عرضھ علیھ.

  ا.كیفما وعندما یكون ذلك مناسبا لھ ولصاحب العمل كلیھم

یمكن أن یحدث ذلك أحیانا ألنھ من الصعب لصاحب العمل أن یتنبأ متى 
وفي كل مرة  یتطلب العمل إنجازه، أو متى یتطلب العمل إنجازه سریعا. 

 یقبل فیھا الموظف عرض عمل یعامل كفترة توظیف جدیدة.

في حالة توظیف الموظف إلنجاز عمل مؤقت، یجب أن تكون الترتیبات 
 ة توظیفھ . موضحة في اتفاقی

أیضا تنطبق حقوق ومسؤولیات التوظیف على الموظفین المؤقتین، لكن  
یمكن أن تختلف الطریقة التي تطبق بھا اإلجازات السنویة واإلجازة 

 . المرضیة وإجازة حالة الوفاة لھؤالء الموظفین
 لمزید من المعلومات، یرجى زیارة

Types of  " والبحث عنwww.employment.govt.nz 
 ."employee

 المقاولون مقابل الموظفون
الموظفون والمقاولون لھم حقوق ومسؤولیات مختلفة وھناك اختبارات  

على سبیل المثال، عادة یكون  اعدة في معرفة الفرق.قانونیة للمس
ومن المھم معرفة   للمقاولین سیطرة أكثر على متى وكیف یؤدون عملھم.

 ھذه الحقوق لتجنب العقوبات.

لمزید من المعلومات، یرجى زیارة 
 www.employment.govt.nzوالبحث عن

 ."Contractor versus employee"

 فترات االختبار
موظفا أو أقل یمكنھم تقدیم 19ھم  فقط أصحاب العمل الذین یعمل لدی 

یوما). 90عرض توظیف یشمل فترة اختبار (بحد أقصى 

ویجب االتفاق علیھا كتابة والتفاوض علیھا   تكون فترات االختبار طوعیة.
 بحسن نیة كجزء من اتفاقیة التوظیف، قبل أن یبدأ توظیف الموظف. 

فترة االختبار تقدیم  ال یحق للموظف الذي تم فصلھ من العمل قبل نھایة 
 شكوى شخصیة بسبب الفصل غیر المبرر.

ویمكنھ تقدیم شكوى شخصیة ألسباب أخرى، مثل التمییز أو التحرش أو  
 التصرف غیر المبرر من صاحب العمل.

یحق للموظفین في فترات االختبار الحصول على جمیع الحقوق الدنیا  
األخرى للتوظیف.  

لمزید من المعلومات، یرجى زی ارة 
 Trial " والبحث عنwww.employment.govt.nz 

 ."periods

https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/other-types-of-leave/
https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/productive-workplaces/flexible-work/
https://www.employment.govt.nz/resolving-problems/types-of-problems/bullying-harassment-and-discrimination/discrimination/
https://www.employment.govt.nz/starting-employment/who-is-an-employee/types-of-employee/
https://www.employment.govt.nz/starting-employment/who-is-an-employee/types-of-employee/
https://www.employment.govt.nz/starting-employment/who-is-an-employee/difference-between-a-self-employed-contractor-and-an-employee/
https://www.employment.govt.nz/starting-employment/trial-and-probationary-periods/trial-periods/


ENZ-001-ARA  07/2020 

6 

 النقابات 
النقابة ھي مؤسسة تدعم الموظفین في أماكن العمل بالتحدث بالنیابة  

للموظفین الحق في أن یقرروا سواء االنضمام   أصحاب العمل.عنھم إلى 
 إلى نقابة أم ال، وإذا كان األمر كذلك، النقابة التي یریدون االنضمام إلیھا.

ال یجب على صاحب عمل أو أي شخص آخر الضغط على موظف 
 لالنضمام أو عدم االنضمام لنقابة.

 یجب على أصحاب العمل: 
ذج لیبدوا رغبتھم إذا كانوا یعتزمون إعطاء الموظفین الجدد نمو ›

أیام من بدء عملھم 10االنضمام إلى نقابة في أول 

إعادة النموذج إلى النقابة، إال إذا أبدى الموظف عدم رغبتھ في نقل   ›
 بیاناتھ للغیر 

 نقل المعلومات عن دور ووظیفة النقابات إلى الموظفین المقبلین. ›

م المواد المطبوعة إذا كانوا یریدون ویجب أن تدفع النقابات تكالیف استخدا 
 نقل المادة للغیر.

 یوما یعیدون خاللھا النموذج إلى صاحب عملھم. 30یتاح للموظفین 
وتتیح لھم ھذه المدة التحدث إلى ممثلي نقابتھم قبل اتخاذ قرار سواء 

وإذا انضموا إلى النقابة،   باالنضمام إلى النقابة أو عدم االنضمام.
وإذا لم ینضموا إلى النقابة، سیظلوا   االتفاقیة الجماعیة.سیغیرون إلى 

 باتفاقیة توظیفھم الفردیة. 

یجب أن یتیح أصحاب العمل ألي موظفین یكونون مندوبي نقابات إنجاز  
أنشطة نقابتھم خالل ساعات العمل والحصول على أجرھم بمعدل أجر  

في المفاوضة  ومن أمثلة أنشطة النقابة تمثیل الموظفین  الساعة العادي.
  الجماعیة.

یجب أن یتفق الموظفون الذین یكونون مندوبي نقابات مع صاحب عملھم 
 على الوقت الذي سینجزون فیھ أنشطة نقابتھم أو على األقل إخباره قبلھا.

یمكن لصاحب العمل الرفض إذا كان ذلك سیعیق العمل بشكل غیر معقول  
 لھم.أو سیؤثر على حسن أداء الموظفین لواجبات عم

یمكن لممثلي النقابات دخول أماكن العمل بدون موافقة، بشرط أن یكون  
ویظل ممثلو  الموطفون مشمولین في اتفاقیة جماعیة أو یتفاوضون بشأنھا.

النقابات بإمكانھم دخول مكان عمل فقط ألغراض معینة، ویجب أن 
 والسالمة واألمن. یحترموا ساعات العمل العادیة ویتبعوا إجراءات الصحة 

 لمزید من المعلومات، یرجى زیارة
Unions"  " والبحث عن www.employment.govt.nz  .

"Employment Relations Amendment Actو"

 الصحة والسالمة
العمل توفیر مكان عمل آمن، مع تقدیم التدریب  یجب على أصحاب  

 واإلشراف والمعدات المناسبة. 

ویشمل ھذا الواجب تحدید وتقییم وإزالة (أو تقلیل) األخطار والمخاطر، 
كما أن أصحاب العمل مطالبین   والتحقیق في حوادث الصحة والسالمة.

 WorkSafe New بإبالغ اإلصابات الخطیرة في العمل إلى
.Zealand

ویجب علیھم اتباع  الموظفون أیضا مسؤولون عن صحتھم وسالمتھم.
جمیع سیاسات وإجراءات الصحة والسالمة وتجنب التسبب في ضرر  

ین ویجوز للموظف ألشخاص آخرین بالطریقة التي یؤدون بھا عملھم.

رفض العمل إذا اعتقدوا أنھ سیعرضھم أو آخرین إلى خطر جسیم على 
الصحة أو السالمة.  ویجب أن یتشاور أصحاب العمل مع موظفیھم فیما  

 یخص أي سیاسة للصحة والسالمة. 

لمزید من المعلومات، یرجى 
 www.worksafe.govt.nz. زیارة

 العمالة الفائضة وتغییرات العمل أو إعادة ھیكلتھ
یجب على أصحاب العمل التشاور بحسن نیة مع الموظفین بشأن أي 

اقتراح یحتمل أن یكون لھ تأثیر سلبي على أحوال عمل موظف ما.
ویشمل ذلك أي تغییرات على اتفاقیة التوظیف الحالیة، مثل خفض  

 ساعات أو أیام العمل.

أصحاب العمل تقدیم كافة المعلومات ذات الصلة إلى الموظفین  یجب على 
 المتأثرین ومنحھم وقت كاف لتقدیم آرائھم قبل اتخاذ قرار. 

یجب أن یدرس أصحاب العمل اآلراء بحسن نیة، واتخاذ أي تغییرات 
ویجب أن  ضروریة وإبالغ القرارات النھائیة إلى الموظفین المتأثرین.

  ادة توزیع وتدریب الموظفین الموجودین.یفكر أصحاب العمل في إع

یجب أن تشمل كل اتفاقیة توظیف "شرط حمایة للموظف" لدعم عملیة 
"عادلة" وحمایة الموظفین في حالة بیع العمل أو انتقال تبعیة العمل إلى  

 صاحب عمل آخر أو نقلھ. 

ھناك قواعد خاصة للموظفین العاملین في مجاالت التغذیة، النظافة، 
الرعایة، غسل المالبس، ومساعدة ممرض في حالة بیع العمل أو إسناده  

إلى مقاول من الباطن أو  إلى مقاول جدید. للتفاصیل یرجى زیارة 
Restructuring " والبحث عن www.employment.govt.nz

when a business is sold or transferred". 

لمزید من المعلومات عن ھذا الموضوع، یرجى زیارة  
www.employment.govt.nz والبحث عن

 ."Workplace change"

مشاكل عالقات التوظیف 
إذا ظھرت مشاكل توظیف في العمل، یجب على أصحاب العمل 

والموظفین أوال توضیح الحقائق ومحاولة العثور على حل بأنفسھم. 
ویجب أن یتحدثوا إلى بعضھم بعضا، ویمكن للموظف االستعانة بشخص 

داعم أو ممثل نقابة/رابطة في النقاش . ویمكنھم الحصول على 
معلومات عن حل المشاكل، یرجى زیارة 

 Steps to " والبحث عن www.employment.govt.nz
 ".resolve

إذا كانت ھناك مشكلة ما زالت قائمة، یمكن ألصحاب العمل والموظفین 
 Employment Newاستخدام خدمة الوساطة المجانیة من 

Zealand.  لمزید من المعلومات عن ھذه الخدمة وكیفیة طلب
 www.employment.govt.nzالوساطة، یرجى 

والبحث عن "mediation".  زیارة

المشاكل التي ال تحل من تلقاء نفسھا أو بالوساطة یمكن التوجھ بھا إلى  
یوما عندما تنشأ المشكلة أو إلى محكمة 90ھیئة عالقات التوظیف خالل 

 التوظیف. 

https://www.employment.govt.nz/starting-employment/unions-and-bargaining/unions/
https://worksafe.govt.nz/
https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/workplace-change/restructuring-when-business-sold-or-transferred/
https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/workplace-change/restructuring-when-business-sold-or-transferred/
https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/workplace-change/restructuring-when-business-sold-or-transferred/
https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/workplace-change/
https://www.employment.govt.nz/resolving-problems/steps-to-resolve/
https://www.employment.govt.nz/resolving-problems/steps-to-resolve/mediation/
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والموظفون على معلومات عن حقوقھم یمكن أن یحصل أصحاب العمل 
.Employment New Zealandومسؤولیاتھم من 

 www.employment.govt.nzیرجى زیارة

االتصال على ھاتف رقم 20 90 20 0800 المجاني.

 العقوبات
وھذه   بقوانین التوظیف.توجد عقوبات مالیة للموظفین غیر الملتزمین  

دوالرا لألفراد، وللشركات، 50,000العقوبات یمكن أن تصل إلى 
دوالر أو ثالثة أضعاف مبلغ المكسب المالي 100,000تتجاوز 

 للشركة نتیجة خرق القانون. 

ویجوز فرض غرامة على صاحب العمل أو مقاضاتھ لعدم التزامھ بقوانین  
 صحة وسالمة مكان العمل. 

لمزید من المعلومات، یرجى زیارة  
 www.employment.govt.nzوالبحث عن

Employers who have breached minimum "
 والبحث employment standards" وزیارة

www.worksafe.govt.nz عن
."enforcement"

 ھل ترید معرفة المزید عن قانون التوظیف؟
(التابع لوزارة األعمال Employment New Zealandطور 

یمیة مجانیة للتوظیف حیث یمكنك معرفة  وحدات تعل واالبتكار والتوظیف)
وتستغرق   المزید عن معلومات التوظیف األساسیة في خطوات سھلة.

دقیقة تقریبا إلكمال كل منھا وھي متاحة ألصحاب 15الوحدات التعلیمیة  
وھي مصادر معلومات مفیدة لضمان   العمل والموظفین على حد سواء.
لحقوقھم ومسؤولیاتھم واالمتثال لقانون فھم أصحاب العمل والموظفین 

  توظیف نیوزیلندا.

سجل لالشتراك الیوم  
علىwww.employment.elearning.ac.nz أو یرجى

زیارة www.employment.govt.nz والبحث عن
 ."modules"

https://www.employment.govt.nz/
https://www.employment.govt.nz/resolving-problems/steps-to-resolve/labour-inspectorate/employers-who-have-breached-minimum-employment-standards/
http://www.worksafe.govt.nz/
http://www.employment.elearning.ac.nz/
http://www.employment.govt.nz/
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