WAGES
PROTECTION SYSTEM

نظام حماية األجور
WAGES PROTECTION SYSTEM
Dear Business Partners,
In order to provide you with a safe investment environment that promotes stability, to
reduce labor complaints about wages and guarantee the rights of the sponsored, please
find below the conditions to the wages protection system:
The conditions :
The companies licensed by Ajman Free Zone, which sponsor 15 and more, must attach
wages payment statements of their sponsored within 15 days from the end of the due
month
- Companies must upload a wages payment statement via the online portal within 15

days from the end of the due month
Companies must attach transfer statements to banks or exchange companies and clarify
the detailed statements (employee name, basic salary, overtime pay, deductions) and
specify who is on vacation.
The company is considered late in paying the wages if they don’t attach the wages
payment statements of the sponsored through the system within the first 15 days from
the end of the due month
Fines will be applied to uncommitted companies
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،أعز ائنا شركاء األعمال
لكي نزودكم في بيئة استثمارية آمنة تعزز االستقرار ولضمان الحد من الشكاوي العمالية بشأن األجورولضمان
: يمكنكم االطالع على شروط نظام حماية األجور،حقوق املكفولين
: الشروط

ً
 والتي لديها خمسة عشرمكفوال فأكثربإرفاق, يتعين على الشركات املرخصة من قبل منطقة عجمان الحرةً
كشوف سداد أجوراملكفولين لديها خالل خمسة عشريوما من نهاية الشهراملستحق عن األجر
ً
 يتعين على الشركات تحميل كشف سداد األجورعبرالبوابة االلكترونية خالل الخمسة عشريوما من نهايةشهراالستحقاق

(  يتعين على الشركات إرفاق كشوفات التحويل للبنوك أو شركات الصر افة وتوضيح الكشوفات التفصيلية.  االستقطاعات ) وتحديد من هم في إجازة،  األجراالضافي، الراتب األساس ي،اسم املوظف
 تعتبر الشركة املتأخرة عن سداد األجرفي حال لم تقم بإرفاق كشوف سداد أجوراملكفولين عبرالنظامً
خالل الخمسة عشريوما االولى من نهاية شهراالستحقاق
.تطبيق غرامات على الشركات املتأخرة عن الدفع

-

