Ministry of Labour

معلومات للموظفین حول ساعات العمل وأجر الوقت
اإلضافي
إخالء المسؤولیة :أ ُ ِعد ھذا المصدر لمساعدة الموظفین وأصحاب العمل على فھم بعض حقوق والتزامات الحد األدنى الموضوعة بموجب قانون
معاییر التوظیف لعام  ،(Employment Standards Act, 2000 – ESA) 2000وأحكامه .فھذا المصدر ال یُعد بمثابة مشورة قانونیة.
ولیس الغرض منه أن یكون بدیالً عن قانون معاییر التوظیف ( )ESAأو أحكامه ،وینبغي الرجوع دائما إلى اإلصدار الرسمي من التشریع.
وعلى الرغم من سعینا لضمان أن تكون المعلومات المذكورة في ھذا المصدر حدیثة ودقیقة قدر ال ُمستطاع ،فقد تحدث بعض األخطاء أحیانًا.
یوفر قانون معاییر التوظیف ( )ESAالحد األدنى من المعاییر فقط .وقد یكون لبعض الموظفین حقوق أكثر بموجب عقد توظیف ما ،أو بموجب
اتفاقیة جماعیة ،أو قانون عرفي ،أو تشریعات أخرى .وقد یرغب الموظفون وأصحاب العمل في الحصول على مشورة قانونیة.

ھذه ھي األنظمة العامة في أونتاریو حول ساعات العمل وأجر الوقت اإلضافي .ھناك استثناءات وأنظمة خاصة لبعض الموظفین
بموجب قانون معاییر التوظیف لعام  .(ESA) - )Employment Standards Act, 2000( 2000لمعرفة ما إذا كانت
وظیفتك أو مجال عملك یخضع ألنظمة أو استثناءات خاصة ،ا ّ
طلع على دلیل االستثناءات والقواعد الخاصة بمعاییر التوظیف
( )Guide to Employment Standards Special Rules and Exemptionsعلى الرابط
.Ontario.ca/ESAtools
ال یُمكن لصاحب عملك تخویفك ،أو فصلك ،أو إیقافك عن العمل ،أو تخفیض أجرك ،أو معاقبتك بأیة طریقة ،أو تھدیدك بأي من ھذه
األفعال لقاء ممارستك حقوقك بموجب قانون معاییر التوظیف (.)ESA

ساعات العمل
الحدود القصوى لساعات العمل الیومیة واألسبوعیة ھي:
•
•

 8ساعات یومیًا (أو عدد الساعات في یوم عملك المعتاد ،إذا كانت أكثر من  8ساعات)،
 48ساعة في األسبوع.

فترات الراحة وفترات الطعام
یجب على صاحب عملك أن یُعطیك على األقل:
•
•
•

 11ساعة متتالیة عطلة من العمل كل یوم ("الیوم" ومدته  24ساعة – لیس من الضروري أن یكون یو ًما تقویم ًیا)؛
 8ساعات عطلة بین مناوبات العمل (ما لم یكن وقت العمل الكلي للمناوبة  13ساعة أو أقل ،أو أذا اتفقت مع صاحب عملك على خالف ذلك
كتابة)؛ و
 24ساعة متتالیة عطلة من العمل كل أسبوع عمل (أو  48ساعة متتالیة عطلة كل أسبوعي عمل).
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•

 30دقیقة كفترة طعام بعد ما ال یزید عن خمس ساعات عمل .یمكنك االتفاق مع صاحب عملك على تقسیم فترة الطعام ھذه إلى فترتي
استراحة أقصر.

دفع أجور الوقت اإلضافي
یجب أن یدفع لك صاحب عملك ("مرة ونصف المرة" ½ )1على األقل من أجرك ال ُمعتاد مقابل كل ساعة تعملھا فوق  44ساعة في
األسبوع .كما یمكنك الح صول على اتفاق كتابي مع صاحب العمل للحصول على أجر العمل اإلضافي الذي أتممته خالل العطلة .في
حالة الحصول على ھذا االتفاق ،یتعین على صاحب العمل دفع األجر مرة ونصف من أجر الساعة وذلك لكل ساعة من الوقت اإلضافي
خالل العطالت.

ساعات العمل الزائدة ومعدل الوقت اإلضافي
لیس علیك القیام بذلك ،ولكن إذا اخترت القیام به ،فیُمكنك االتفاق مع صاحب عملك على:
•
•
•

العمل أكثر من  8ساعات یومیًا (أو عدد الساعات في یوم عملك المعتاد ،إذا كان أكثر من  8ساعات)،
العمل أكثر من  48ساعة في األسبوع ،و /أو
حساب متوسط الساعات التي عملت فیھا خالل مدة أسبوعین أو ثالثة أو أربعة من أجل حساب أجر العمل اإلضافي.

ال یمكنك العمل لمدة تتجاوز عدد الساعات المنصوص علیھا في االتفاق .كما ال یمكنك حساب متوسط ساعات العمل خالل مدة تزید
عن أربعة أسابیع عند حساب أجر العمل اإلضافي؛ فأربعة أسابیع ھي الحد األقصى لذلك.
بإمكانك إلغاء اتفاق عمل الساعات الزائدة یومیًا أو أسبوعیًا من خالل إعطاء صاحب عملك إخطا ًرا خطیًا قبل أسبوعین .وی ُمكن كذلك
لصاحب عملك إلغاء االتفاق عبر إعطائك إخطا ًرا مناسبًا.
یجب أن یكون التفاق حساب متوسط الوقت اإلضافي للموظفین الذین ال تمثلھم نقابة تاریخ بدء وتاریخ انتھاء .وال ی ُمكن أن تزید مدة
االتفاق عن عامین بدایة من تاریخ البدء ،وال یمكن إلغاؤه ما لم تتفق أنت وصاحب عملك على ذلك.
وعمو ًما ،إذا كنت ُم َمثالً بنقابة ما ،فستقوم نقابتك بعقد اتفاق مع صاحب عملك نیابة عنك.

للحصول على مزید من المعلومات أو لرفع دعوى
إذا كانت لدیك أسئلة حول قانون معاییر التوظیف ) ،(ESAفاتصل بمركز اتصال معاییر التوظیف في وزارة العمل
) (Ministry of Labour’s Employment Standards Information Centreعلى الرقم ( ،)416-326-7160أو
الرقم المجاني ) ،(1-800-531-5551أو الرقم النصي لضعاف السمع  .TTY 1-866-567-8893تتوفر المعلومات بع ّدة لغات.
یمكن العثور على معلومات حول ساعات العمل وأجر الوقت اإلضافي في دلیلك الخاص بقانون معاییر التوظیف لعام 2000
) ،(Your Guide to the Employment Standards Act, 2000وال ُمتاح على الرابط .Ontario.ca/ESAguide
وربما ترغب بتجربة أداة ساعات العمل والوقت اإلضافي ( )Hours of Work and Overtime Toolال ُمتاحة على الرابط
 .Ontario.ca/ESAtoolsلرفع دعوى ،ی ُمكنك الوصول إلى استمارة دعاوى معاییر التوظیف
) (Employment Standards Claim Formعبر اإلنترنت من خالل الرابط .Ontario.ca/ESAforms
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