مكتب األشغال العامة
دليل للوكاالت املتعاقدة

مسؤوليات الوكاالت املتعاقدة

يشتمل مصطلح الوكالة املتعاقدة (اإلدارة املختصة) ما ييل:

•إدارة ،أو وكالة ،أو مجلس ،أو لجنة تابعة للوالية
•مقاطعة ،أو مدينة ،أو بلدة ،أو قرية
•منطقة تعليمية ،أو مجلس تعليمي ،أو مجلس خدمات تعليمية تعاونية
•مؤسسات الرصف الصحي ،واملياه ،ومكافحة الحرائق ،والتحسينات واملؤسسات
اإلقليمية األخرى
•مؤسسة اإلعانات العامة
•سلطة عامة متنح عقود أشغال عامة
يجب أن يكون لدى الوكالة املتعاقدة التي متنح عقد أشغال عامة جدول املعدل
السائد الذي يُدرج به معدالت أجور ساعات العمل واألجور التكميلية املستحقة
للعامل الذين يعملون يف أحد مرشوعات األشغال العامة .للحصول عىل الجدول،
يجب إرسال منوذج "طلب معلومات األجور واألجور التكميلية" ( )PW-39إىل
مكتب األشغال العامة ،وذلك عن طريق الربيد ،أو الفاكس ،أو عرب اإلنرتنت .يجب
أن يتم تضمني جدول املعدل السائد يف مواصفات العقد الذي سوف يتم
منحه واعتباره جز ًءا من عقد األشغال العامة.
عقب منح العقد ،ومبوجب القانون يجب عىل الوكالة املتعاقدة تزويد املكتب
باملعلومات التالية:
•اسم وعنوان املقاول
•تاريخ منح العقد
•القيمة التقريبية للعقد بالدوالر
للمساعدة عىل االلتزام بهذا الرشط من قانون العمل تم إرفاق نسخة من منوذج
"إخطار منح العقد" ( )PW-16الذي تصدره وزارة العمل مع جدول املعدل السائد
األصيل ،كام ميكن أيضً ا إرساله عرب اإلنرتنت.
يجب عىل الوكالة املتعاقدة إخطار املكتب عند اكتامل أو إلغاء أي مرشوع أشغال
عامة .تم إرفاق نسخة من منوذج "إخطار اكتامل /إلغاء املرشوع" ()PW-200
الذي تصدره وزارة العمل مع جدول املعدل السائد األصيل ،كام ميكن أيضً ا
إرساله عرب اإلنرتنت.

ساعات العمل

ال يجوز السامح ألي عامل ،أو عامل يدوي ،أو ميكانييك موظف لدى أحد املقاولني
أو املقاولني من الباطن الذين يعملون يف أي من مرشوعات األشغال العامة بالعمل
ألكرث من مثاين ساعات يف أي يوم عمل أو أكرث من خمسة أيام يف أي أسبوع،
ويُستثنى من ذلك حاالت الطوارئ االستثنائية.
يجوز للمقاول والوكالة املتعاقدة أن يتقدما بطلب ملكتب األشغال العامة من أجل
الحصول عىل إعفاء يسمح للعامل بالعمل لساعات إضافية أو أيام كل أسبوع يف
مرشوعات معينة .يجب تطبيق اإلعفاء ليك ميكن استخدام معدالت " 4أيام10 /
املخصص للعقود.
ساعات عمل" التي قد تكون موجودة يف جدول املعدل السائد
َّ

جدول املعدل السائد

يجب عىل الوكالة املتعاقدة استكامل نسخ جدول املعدل السائد لكل املقاولني
الرئيسيني .كام يجب عىل املقاولني الرئيسيني بدورهم تقديم نسخ من الجدول لكل
مقاول من الباطن لديهم ،والحصول عىل شهادة إقرار استالم الجدول.
يقوم مفوض العمل بإصدار قرار سنوي باملعدالت السائدة .يرسي العمل بهذه
القرار يف  1يوليو وحتى  30يونيو من العامل التايل .يتم تحديث جميع جداول املعدل
السائد بشكل تلقايئ وفقًا للمعدالت السنوية الجديدة املحددة يف  1يوليو.

يتوافر كل من القرار السنوي وجداول املعدل السائد املح َّدثة عرب املوقع اإللكرتوين
لوزارة العملwww.labor.ny.gov :

دورة تدريبية ملدة  10ساعات تابعة إلدارة السالمة
والصحةاملهنية ()OSHA

يجب عىل جميع العامل يف مرشوعات األشغال العامة التي تبلغ ميزانيتها

 250000دوالر عىل األقل االلتحاق بالدورة التدريبية الخاصة بالسالمة هذه.
يجب تضمني رشوط هذا املتطلب يف العطاء ومستندات العقد.

شيكات الرواتب وسجالت شيكات الرواتب

يجب عىل جميع املقاولني واملقاولني من الباطن االحتفاظ بشيكات الرواتب األصلية
أو نسخ كتابية منها موقَّعة و ُمثبَت صحتها تحت طائلة قانون الحنث باليمني.

يجب أن تبني شيكات الرواتب ،كحد أدىن ،املعلومات التالية لكل شكل يعم
ل يف مرشوع أشغال عامة:
•االسم
•رقم الضامن االجتامعي (آخر أربعة أرقام)
•تصنيف (تصنيفات) وظيفة العامل
•معدل (معدالت) أجر الساعة املدفوع
•األجور التكميلية املدفوعة أو املق َّدمة
•عدد ساعات العمل اليومية أو األسبوعية يف كل تصنيف
يجب أن يقوم جميع املقاولني واملقاولني من الباطن بتقديم نسخة كتابية من
شيكات الرواتب األصلية أو نسخ كتابية منها موقَّعة ومثبت صحتها تحت طائلة
قانون الحنث باليمني للوكالة املتعاقدة وذلك يف غضون  30يو ًما عقب صدور أول
شيك رواتب وكل  30يو ًما بعد ذلك.

يجب عىل جميع املقاولني أو املقاولني من الباطن لديهم تقديم نسخة من جدول
املعدل السائد املحدد يف عقد األشغال العامة للمقاولني من الباطن العاملني لديهم.
كام يطلب أيضً ا من الوكالة املتعاقدة تحصيل واالحتفاظ بسجالت شيكات الرواتب
عن مدة خمس سنوات من تاريخ اكتامل العمل ،وتوكيل شخص بشكل كتايب يعمل
لديهم ليك يكون مسؤوالً عن تحصيل شيكات الرواتب املعتمدة ومراجعتها للتأكد
من صحتها.

االستقطاعات

يجب عىل الوكالة املتعاقدة استقطاع بعض األموال واالحتفاظ بها وذلك متى
صدر املكتب توجي ًها بذلك .ال يجوز تسليم األموال إال بعد الحصول عىل إخطار
من املكتب.

بيانات االتصال

New York State Department of Labor
888-469-7365
www.labor.ny.gov

يُشرتط تقديم شيكات الرواتب من أجل الحصول عىل الدفعات .يتحمل املقاول
الرئييس مسؤولية أي نقص أجور عن األجور السائدة أو األجور التكميلية يحدث
من قبل أي من املقاولني من الباطن.

تُعد وزارة العمل يف والية نيويورك جهة توظيف أو برنام ًجا يؤمن مببدأ تكافؤ الفرص .يتم توفري املساعدات والخدمات اإلضافية حسب الطلب لألفراد ذوي اإلعاقة.
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