مكتب األشغال العامة
دليل لجهات العمل  -المادة 8

المادة 8

ساعات العمل

يتولى مكتب األشغال العامة مسؤولية تطبيق المادة  8من قانون العمل في والية
نيويورك .تشتهر هذه المادة باسم قانون األجر السائد في مجال اإلنشاءات ،وإعادة
البناء ،والصيانة وإصالحات الممتلكات والمنشآت العامة الذي تنص عليه الوالية
وجميع األقسام الفرعية السياسية التابعة لها .ال يوجد حد لمبلغ التعاقد بالدوالر
في المادة  8حتى يتم تطبيقه.

ال يجوز أن يعمل الموظفون أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو خمسة أيام أسبوعيًا
ما لم يكن هناك ظرف استثنائي يتطلب العمل لوقت إضافي .في هذه الحالة يجوز
لجهة العمل والوكالة المتعاقدة التقدم بطلب للحصول على تصريح بالعمل أليام
إضافية أو ساعات ،وذلك من خالل طلب إعفاء ساعات العمل (.)PW30

يقوم مفوض العمل بتحديد األجور السائدة ونشرها بصفة سنوية ،ويسري العمل
بها من  1يوليو حتى  30يونيو من العام التالي .يتم إصدار جداول األجور
في المقاطعة بحسب كل مقاطعة ،كما أنها تحتوي على معدل األجور الخاص
بكل تصنيف عمل.

األجور

•ت ُ ِلزم المادة  8جهات العمل بدفع أجر العمال بما ال يقل عن المعدل السائد
واالستحقاقات التكميلية الخاصة بمهنتهم.
•في الغالب ال يجب أن يحصل أصحاب الملكية الفردية ،والمالك المشغلون
والشركاء على أجورهم وفقًا لألجر السائد؛ حيث إن العمال في المؤسسات
هم موظفون ،ويجب أن يتم دفع أجورهم وفقًا لألجر السائد.
•يجوز فقط استخدام معدالت المتدربين عندما يكون الموظفون ملتحقين ببرنامج
مسجَّل لدى مفوض العمل في والية نيويورك.
•يُطلَب من جهات العمل تقديم إخطار كتابي لجميع العمال يوضح األجر السائد
للساعة والمعدل (المعدالت) التكميلية ،وذلك في قسائم الرواتب.

االستحقاقات التكميلية
يمكن تقديم االستحقاقات التكميلية (استحقاقات إضافية) للعمال على شكل:
•دفعات نقدية
•مساهمات غير قابلة لإللغاء في أحد الصناديق ،أو الخطط أو البرامج
(مثل استحقاقات التقاعد أو الصحة)
•مزيج مما سبق

يجب تطبيق اإلعفاء حتى يمكن استخدام معدالت " 4أيام 10 /ساعات عمل"
التي قد تكون موجودة في جدول المعدل السائد التي تضعها جهات العمل .يجب
على جهات العمل تسجيل نموذج ( )PW30.1حتى يمكن استخدام هذا االمتياز
على التصنيف (التصنيفات) المحدد.

مسؤوليات المقاول الرئيسي
•تقديم نسخة من جدول أجور المشروعات لجميع المقاولين من الباطن
•الحصول على إقرار موثق باستالم المقاولين من الباطن للجدول
•إرسال اإلقرار للوكالة المتعاقدة

سجالت الرواتب
يجب على جهات العمل تقديم سجالت رواتب معت َمدة للوكالة المتعاقِدة نظير
كل أسبوع عمل .يُعد تقديم جهات العمل لهذه السجالت للوكالة المتعاقدة شر ً
طا
للحصول على الدفعات .يجب على جهة العمل االحتفاظ بأصل سجالت الرواتب
المعتمدة لمدة ال تقل عن ست سنوات (بموجب المادة  6من القسم )4( 195
من قانون العمل في والية نيويورك).
يجب أن توضح السجالت ما يلي:
•أسماء الموظفين ،والعناوين وآخر أربعة أرقام من رقم الضمان االجتماعي
الخاص بهم
•ساعات وأيام العمل لكل عامل
•مهنة أو تصنيف الموظفين العاملين
•أجر (أجور) الساعة واألجور التكميلية المدفوعة أو المقدمة

تدريب لمدة  10ساعات تابع إلدارة السالمة والصحة المهنية
()OSHA
يجب على جهات العمل ضمان حصول جميع العمال الذين يعملون في مشروعات
عقود أشغال عامة تزيد عن  250000دوالر على اعتماد استكمال دورة سالمة
لمدة  10ساعات من إدارة السالمة والصحة المهنية ( )OSHAعلى األقل .يجب
تقديم نسخة من هذا اإلثبات إلى الوكالة المتعاقدة .بمجرد استكمال الشخص للدورة
التدريبية والحصول على إثبات لذلك ،ال تطلب منه والية نيويورك تجديده .يرجى
مالحظة أن لدى مراقب حسابات مدينة نيويورك متطلبات مختلفة تتضمن التجديد
كل خمس سنوات.

المنشورات المطلوبة
يجب على جهات العمل عرض المنشورات التالية في جميع مشروعات
األشغال العامة:
•جدول معدل األجر السائد
•منشور األشغال العامة
•منشور قانون المعاملة العادلة
•منشور التأمين ضد البطالة
•منشور إعفاء ساعات العمل (متى كان ُمطبَّقًا)
•منشور تعويض العمال
•منشور إعانات اإلعاقة
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