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عزيزي العامل:

ــة  ــز وحماي ــة قطــر أن تعزي ــة لحقــوق اإلنســان فــي دول ــة الوطني تؤمــن اللجن
ــه؛  ــت جــزء من ــذي أن ــة المجتمــع ال حقــوق اإلنســان شــرطًا أساســيًا فــي تنمي
ــك، ليكــون دليلــك إلــى معرفــة  ــذا ف قــد صممــت هــذا الكتيــب خصيصــًا ل ل

ــة قطــر1. ــاء عملــك فــي دول ــك أثن حقوقــك وواجبات

تســعى اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان إلــى توعيتــك بمــا يســهم فــي 
تحســين كافــة الظــروف المرافقــة لعملــك .وســتجد فــي هــذا الكتيــب معظــم 
بإقامتــك  الخاصــة  القانونيــة  باألمــور  المتعلقــة  االستفســارات  عــن  األجوبــة 
وعملــك بشــكل ميســر بعيــدًا عــن المصطلحــات المعقــدة بحيــث تكــون 
بحوزتــك كافــة المعلومــات الضروريــة قبــل وبعــد مجيئــك للعمــل بدولــة قطر.

الفائــدة  الكتيــب  هــذا  يحقــق  أن  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  تأمــل 
المرجــوة منــه فــي فهــم القوانيــن واالجــراءات فــي دولــة قطــر خاصة تلــك التي 
تــم تحديثهــا مؤخــرًا، وآليــات تطبيقهــا، ألجــل حمايتــك مــن أيــة انتهــاكات، 
وللبقــاء تحــت مظلــة القانــون2 وتأمــل أيضــًا أن يكــون هــذا الكتيــب رفيقــًا لــك 

وفــي متنــاول يــدك، كلمــا احتجــت إليــه.

1- المعلومــات الــواردة فــي كتــاب الجيــب للعامــل مســتمدة مــن عــدة قوانيــن وقــرارات بدولــة قطــر منهــا: - قانــون العمــل رقــم 
14 لســنة 2004 والقــرارات الوزاريــة الصــادرة تنفيــذا ألحــكام هــذا القانــون، قانــون رقــم 21 لســنة 2015 م بتنظيــم دخــول وخــروج 
الوافديــن وإقامتهــم وكفالتهــم .، قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 25 لســنة 2019 بإصــدار الالئحــة التنفيذيــة  للقانــون رقــم 21 لســنة 2015 
بتنظيــم دخــول وخــروج الوافديــن وإقامتهــم وكفالتــه، القانــون رقــم 15 لســنة 2017 بشــأن المســتخدمين فــي المنــازل.، مرســوم 
بقانــون رقــم 18 لســنة 2020 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون العمــل الصــادر بالقانــون رقــم 14 لســنة 2004، مرســوم بقانــون رقــم 19 
لســنة 2020 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 21 لســنة  2015 بتنظيــم دخــول وخــروج الوافديــن وإقامتهــم، قــرار وزيــر التنميــة 
ــة والعمــل والشــئون االجتماعيــة رقــم )25( لســنة 2020 بتحديــد الحــد األدنــى ألجــور العمــال والمســتخدمين فــي المنــازل،  اإلداري
ــة  ــون المرافعــات المدني ــة قان ــون اإلجــراءات الجنائي ــون رقــم 23 لســنة 2004 بإصــدار قان ــات رقــم 11 لســنة 2004 ، قان ــون العقوب قان

والتجاريــة رقــم 13 لســنة1990 انظــر ايضــًا: تغييــر جهــة العمــل فــي قطــر -معلومــات أساســية للعمــال
groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents//https://www.ilo.org/wcmsp5

pdf.754461_publication/wcms

2- وجــب االنتبــاه إلــى متابعــة مــا قــد يســتجد مــن تحديــث أو تعديــل أو إلغــاء فــي القوانيــن والقــرارات واللوائــح التنفيذيــة، التــي 
قــد تصــدر بعــد تاريــخ طباعــة كتــاب الجيــب للعامــل
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من نحن؟

مؤسســة وطنيــة مســتقلة تعمــل مــن أجــل تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان 
لجميــع مــن يخضــع للواليــة القانونيــة لدولــة قطــر.

نعمــل مــن أجــل تحقيــق األهــداف الــواردة فــي المواثيــق واالتفاقيــات  -
الدوليــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان، وخاصــة التــي صادقــت عليهــا الدولــة.

نعمل على رصد وتوثيق أوضاع حقوق اإلنسان داخل دولة قطر. -
نســتقبل الشــكاوى المتعلقــة بحقــوق اإلنســان، ونحــاول إيجــاد الحلــول  -

مــن خــالل التوســط لــدى الجهــات المعنيــة.
نقــدم التوصيــات والمقترحــات الخاصــة بحقــوق اإلنســان للحكومــة علــى  -

أســاس استشــاري.
نحــرص علــى التعــاون مــع كافــة المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكومية  -

واللجــان والمفوضيــات المماثلــة، وكافــة الجمعيــات والمنظمــات المعنيــة 
بحقــوق اإلنســان فــي مشــاريع تهــدف إلــى نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان 

وعلــى نطــاق واســع،
نقــوم بإجــراء الزيــارات الميدانيــة لمواقــع العمــل وســكن العمــال وكافــة  -

أماكــن االحتجــاز.
نصــدر تقاريــر ســنوية حــول أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي دولــة قطــر،  -

االلكترونــي. موقعنــا  علــى  وننشــرها 

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
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س- 1: كيف تأتي إلى دولة قطر؟
عن طريق جهة حكومية:

يكــون اســتقدامك للعمــل عبــر منــدوب ترســله الدولــة لالتفــاق مــع العمــال، 
غالبــا باتفاقيــة بيــن حكومــة دولــة قطــر وحكومــة بلــد العامــل، وذلــك للعمــل 

فــي القطــاع الحكومــي.

عن طريق جهة خاصة:
ــب االســتقدام أو صاحــب العمــل  يكــون اســتقدامك للعمــل مــن خــالل مكات

ــك للعمــل فــي القطــاع الخــاص والمشــترك. نفســه، وذل

س- 2: ما الذي يجب أن تنتبه إليه قبل قدومك إلى دولة 
قطر؟

التأشــيرة، مثــل  - تجــار  لــك  التــي يقدمهــا  الخادعــة  الوعــود  مــن  احــذر 
وحــواالت  جيــدة  وظــروف معيشــية  عاليــة  أجــور  ذات  بأعمــال  الوعــود 
ثمــن  قبــض  هــؤالء  بــه  يهتــم  مــا  فــكل  لعائلتــك،  تحولهــا  ضخمــة 
التأشــيرة وتحقيــق ربــح ســريع. إن دفــع مبلــغ لشــراء تأشــيرة عمــل فــي 
ــة، لكنــه ال يعنــي بالضــرورة  ــة قطــر قــد يضعــك داخــل حــدود الدول دول
وجــود عمــل حقيقــي أو ســكن، قــد تكــون الشــركة التــي تــم وعــدك 

لتشــغيلك. أوغيــر مؤهلــة  لديهــا وهميــة  بالعمــل 
العمــل والراتــب، والســكن، وذلــك  - التأكــد مــن طبيعــة  احــرص علــى 

بتوقيــع عقــد عمــل قبــل قدومــك إلــى دولــة قطــر3.
ال يجــوز لصاحــب العمــل فــي قطــر اســتقدام عمال من الخارج إال بواســطة  -

شــخص مرخــص لــه بذلــك )مكتــب اســتقدام(، أو بموجــب رخصــة يحصــل 
ــذا تأكــد مــن وجــود  ــوزارة العمــل .ل عليهــا مــن قبــل اإلدارة المختصــة ب

3- راجع وزارة العمل لخدمة العقود االلكترونية.
نصــت المــادة 4 مــن قانــون رقــم 21 لســنة 2015 بتنظيــم دخــول وخــروج الوافديــن وإقامتهــم، "التمنــح ســمة الدخــول للوافــد 

بغــرض العمــل إال بموجــب عقــد عمــل مبــرم مــع مســتقدمه وفقــًا للشــروط والضوابــط المقــررة قانونــًا".
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الرخصــة الصحيحــة لــدى الشــخص الــذي يعــرض عليــك الســفر للعمــل 
فــي دولــة قطر.واطلــب منــه إبرازهــا أمامــك، وخــذ منهــا صــورة ضوئيــة. 
واطلــب االطــالع علــى ســجل قيــد المنشــأة التــي ســتعمل بهــا، واحتفــظ 

باســم المنشــأة ورقــم قيدهــا.
إن رفــض منحــك نســخ مــن هــذه الرخــص قــد يعنــي أنهــا غيــر صحيحــة،  -

وأن الشــخص يســعى إلــى اســتغاللك.
احــرص علــى تقديــم الوثائــق والشــهادات العلميــة والفنيــة الصحيحــة،  -

للعمــل  المطلوبــة  المهنيــة  القــدرات  امتــالكك  حــول  صادقــا  وكــن 
غيــر  مســتندات  تقديــم  .إن  قطــر  دولــة  إلــى  أجلــه  مــن  المســتقدم 
صحيحــة يعرضــك للترحيــل مــن دولــة قطــر، وفــي مهلــة االختبــار يحــق 

لصاحــب العمــل فســخ العقــد وإعادتــك إلــى بلــدك.

س- 3: من هو العامل؟
العامــل هــو كل شــخص طبيعــي يعمــل لقــاء أجــر لــدى صاحــب عمــل وتحــت 
ــه أو إشــرافه. وينصــرف مصطلــح العامــل إلــى كل شــخص ذكــر كان أم  إدارت

أنثــى، قطريــا كان أم غيــر قطــري.

إلى من يوجه هذا الكتيب؟
الخاصــة،  المنشــآت  فــي  والموظفيــن  العمــال  إلــى  الكتيــب  هــذا  يوجــه 
والعمــال والموظفيــن فــي المؤسســات التــي ال يقــل رأس المــال القطــري 
فيهــا عــن % 51 مــن مجمــوع رأس مالهــا، ويكــون مقرهــا فــي قطــر. ال تنطبــق 
األحــكام الــواردة فــي هــذا الكتيــب علــى العامليــن فــي القطــاع الحكومــي 
والمؤسســات العامــة والشــركات التــي تؤسســها قطــر للبتــرول، وكذلــك 
اللذيــن تنظــم شــؤون توظيفهــم قوانيــن خاصــة، وضبــاط وأفــراد القــوات 

المســلحة والعامليــن فــي البحــر4.

4- تنطبــق األحــكام الخاصــة باإلقامــة وتغيــر العمــل علــى جميــع الوافديــن للعمــل إلــى دولــة قطــر.، ويتضمــن الفصــل الخامــس 
مــن هــذا الكتيــب األحــكام الخاصــة بالمســتخدمين فــي المنــازل،
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س- 4: هل يجوز لمكاتب االستقدام في دولة قطر أن 
تتقاضى منك أتعاب عن أية مصاريف نظير استقدامك؟

ال يجــوز لمكاتــب االســتقدام القطريــة أن تأخــذ منــك كعامــل مســتقدم أي 
مبالــغ بصفــة أتعــاب أو مصاريــف.

س- 5: ما هي اإلجراءات التي يجب أن يقوم بها 
)المستقدم( فور قدومك إلى دولة قطر؟

مراجعــة الجهــة المختصــة خــالل 30 يومــا مــن تاريــخ دخولــك البــالد الســتكمال 
إجــراءات الترخيــص باإلقامــة.

يلتزم صاحب العمل (المستقدم( بإنهاء إجراءات ترخيص إقامتك، -
يجــب عليــه أن يســلمك جــواز ســفرك بعــد االنتهــاء مــن اإلجــراءات المشــار  -

إليها5

س- 6: هل يجوز لصاحب العمل )المستقدم( االحتفاظ 
بجواز سفرك؟

ال يجــوز .لكــن هنالــك اســتنثاء يســمح لصاحــب عملــك االحتفــاظ بجــواز  -
ســفرك فــي حــال طلبــت منــه ذلــك كتابــة، شــرط أن يلتــزم بتســليمه لــك 

عنــد الطلــب.
وفــي حــال رفــض صاحــب العمــل تســليمك جــواز ســفرك، يمكــن لــك  -

التقــدم ببــالغ إلــى مراكــز الشــرطة أو النيابــة العامــة.
ويعاقــب القانــون صاحــب العمــل علــى االحتفــاظ بجــواز الســفر بالغرامــة  -

التــي ال تزيــد عــن 10.000 ريــال.

5- يرجى متابعة التطورات اإلجرائية على موقع وزارة الداخلية.
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س- 7: هل يجوز لك العمل في دولة قطر بدون عقد 
عمل؟

اليجــوز؛ حيــث تمنــح لــك ســمة دخــول للعمــل فــي قطــر بموجــب عقــد عمــل 
مبــرم. لــذا فــإن العمــل دون عقــد مكتــوب وموقــع بينــك وبيــن صاحــب العمــل 
مخالــف للقانــون، ويعرضــك للكثيــر مــن المخاطــر، إال أنــه وبالنســبة للعمــال 
المســتقدمين قبــل صــدور القانــون )القانــون رقــم 21 لســنة 2015 بتنظيــم 
دخــول وخــروج الوافديــن واقامتهــم( والذيــن يعملــون بــدون وجــود عقــد مــع 
صاحــب العمــل، يجــوز لهــم -حــال وقــوع خالفــات مــع صاحــب العمــل- إثبــات 

عالقــة العمــل أمــام الجهــة المختصــة بكافــة طــرق اإلثبــات

س- 8: كيف تثبت عملك لدى صاحب العمل في حال 
عدم وجود عقد مبرم بينك وصاحب العمل؟

العمــل،  عالقــة  إثبــات  لــك  يجــوز  عمــل مكتــوب،  عقــد  لديــك  يكــن  لــم  إن 
والحقــوق التــي نشــأت لــك، بجميــع طريــق اإلثبــات التــي يجيزهــا القانــون، مثل:

تحويل الراتب إلى البنك. -
التوقيع على استالم األجر. -
طلب شهادة زمالء العمل. -

س - 9: ماذا يجب أن يتضمن عقد العمل األساسي؟
يكــون عقــد العمــل مكتوبــًا ومصدقــًا عليــه مــن اإلدارة، ومحــررًا مــن ثــالث 

نســخ، تســلم لــكل مــن الطرفيــن نســخة، وتــودع الثالثــة لــدى اإلدارة.
ويحــدد عقــد العمــل األحــكام الخاصــة بعالقــة العمــل بيــن طرفيــه، ويجــب أن 

يتضمــن بوجــه خــاص البيانــات اآلتيــة:
اسم صاحب العمل ومكان العمل. -
اســم العامــل ومؤهلــه وجنســيته ومهنتــه ومحــل إقامتــه، ومــا يلــزم  -

إلثبــات شــخصيته.
تاريخ إبرام العقد. -
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طبيعة ونوع العمل ومحل التعاقد. -
تاريخ مباشرة العمل. -
مدة العقد إذا كانت محددة المدة. -
األجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه. -
مالحظــة هامــة: عنــد توقيــع عقــد عمــل جديــد( للمــرة الثانيــة أو الثالثــة(  •

يجــب أن ينــص العقــد علــى تاريــخ مباشــرة العمــل فــي العقــد األول

س- 10: لدى نشوب نزاع بينك وجهة عملك بشأن تحديد 
المستحقات، هل يؤخذ بتاريخ بداية العقد أم بتاريخ بدء 

العمل الفعلي؟
يعتــد بتاريــخ بــدء العمــل الفعلــي وليــس بتاريــخ بــدء العقــد، مــع االنتبــاه 

علــى أال ينــص عقــد العمــل علــى غيــر ذلــك.
مثــال: إذا كان تاريــخ بدايــة عقــدك فــي 1/ 3/ 2020 ، وأمــا تاريــخ مباشــرتك 
الفعليــة للعمــل 1/ 1/ 2020 ، تعتبــر بدايــة العمــل فــي 1/ 1/ 2008 ، وتحســب 

مســتحقاتك مــن بدايــة هــذا التاريــخ.

س- 11: هل يجوز لك االحتفاظ بنسخة أصلية من عقد 
العمل الخاص بك؟

ــد منهــا، كمــا  ــة مــن عقــد العمــل مســألة الب ــر االحتفــاظ بنســخة اصلي يعتب
العمــل  لقانــون  مخالــف  العقــد  مــن  نســخة  علــى  حصولــك  عــدم  يعتبــر 

شــكوى. وتقديــم  العمــل  عالقــات  إدارة  مراجعــة  ويســتوجب 

س- 12: ما هي المدة التي يتوجب عليك خاللها مغادرة 
البالد؟

يتوجــب عليــك مغــادرة البــالد إن لــم تحصــل علــى ترخيــص باإلقامــة، كذلــك 
إن انتهــى ترخيــص اإلقامــة ولــم يجــدد لــك، أو تــم إلغــاؤه ألي ســبب، أو انتهــى 

الغــرض الــذي رخــص لــك مــن أجلــه، وذلــك خــالل تســعين يومــًا.
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س- 13: هل يمكنك مغادرة دولة قطر وتوكيل شخص 
آخر لمتابعة دعواك العمالية في المحكمة؟

قبــل المغــادرة يمــكك توكيــل أي شــخص ذو أهليــة لمتابعــة دعــواك أمــام 
القضــاء، ويجــب أن يوثــق فــي وزارة العــدل.

س- 14: متى ُتمنع من السفر خارج دولة قطر؟
تمنــع مــن الســفر خــارج دولــة قطــر  فــي عــدد مــن الحــاالت منهــا علــى ســبيل 

المثــال: 
إذا كنــت متهمــًا فــي قضيــة جنائيــة وقــررت النيابــة العامــة أو المحكمــة  -

منعــك مــن الســفر علــى ذمــة هــذه القضيــة. مثــال ذلــك إصــدار "شــيك" 
بــدون رصيــد، وجرائــم خيانــة األمانــة وغيرهــا مــن الجرائــم الجنائيــة.

بالديــون  - المطالبــة  أقيمــت ضــدك دعــوى مدنيــة كدعــاوى  إذا 
المدنيــة كالديــون الناشــئة عــن القــروض البنكيــة، وصــدر قــرار من 

ــفر. ــن الس ــك م ــي - بمنع ــب المدع ــى طل ــاًء عل ــة - بن المحكم
ويجــوز لــك التظلــم مــن قــرار المنــع مــن الســفر فــي الدعــوى المدنيــة المقامــة 
ضــدك أمــام المحكمــة إذا قمــت بإيــداع قيمــة الديــن المطالــب بــه، أو قدمــت 

ضمانــًا كافيــًا لذلــك.

س- 15: هل يجرم القانون القطري عمل السخرة واإلكراه 
على العمل؟

العمــل،  - علــى  واإلكــراه  الســخرة  عمــل  القطــري  القــاون  يجــرم  نعــم 
ويعاقــب بالحبــس مــدة ال تجــاوز ســتة أشــهر، وبالغرامــة التــي ال تزيــد 
علــى ثالثــة آالف ريــال أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن ســخر أو أكــره 
إنســانًا علــى العمــل، ســواء بأجــر أو بغيــر أجــر. وتكــون العقوبــة الحبــس 
ــم يبلــغ السادســة  مــدة ال تجــاوز ثــالث ســنوات، إذا كان المجنــي عليــه ل

عشــر مــن عمــره. 
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إلــى مركــز أمــن  - إبــالغ وزارة العمــل، أو اللجــوء مباشــرة  ويجــب عليــك 
كذلــك  الجبــري.  للعمــل  تعرضــك  لــدى  العامــة،  النيابــة  أو  العاصمــة، 
والمشــورة6.  للدعــم  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  إبــالغ  يمكنــك 

6- للمزيد من المعلومات راجع الفصل الثالث عشر من هذا الكتيب: دائرة االختصاص ووسائل االتصال.
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الفصل الثاني

أنواع عقود العمل، تجديدها، 

وإنهاؤها
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س-1: ما هي أنواع العقود ؟
نوعان: 

عقد محدد المدة -
عقد غير محدد المدة -

س- 2: ماذا يعني عقد محدد المدة؟
أن تتعهــد بــأداء عمــل معيــن لصاحــب العمــل، وتحــت إدارتــه وإشــرافه للمــدة 
المتفــق عليهــا بالعقــد والتــي يجــب أال تتجــاوز خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد 

لمــدة أو لمــدد أخــرى مماثلــة باتفــاق الطرفيــن. 

س- 3: ماذا يعني غير محدد المدة )عقد مفتوح(؟
أن تتعهــد بــأداء عمــل معيــن لصاحــب العمــل، وتحــت إدارتــه وإشــرافه لمــدة 

غيــر محــددة. 

س- 4: متى يعتبر عقد العمل باطاًل؟ 
ُيعتبــر باطــاًل كل شــرط يــرد فــي عقــد العمــل، إذا تضمــن تعهــدًا مــن العامــل 
بــأن يعمــل مــدى حياتــه عنــد صاحــب العمــل، أو أن يكــف مــدى حياتــه عــن 

مزاولــة أيــة حرفــة أو مهنــة يمكــن مزاولتهــا بعــد تركــه العمــل.

س- 5: ماذا يعني شرط عدم المنافسة؟ 
إذا كانــت طبيعــة عملــك تســمح لــك بمعرفــة عمــالء صاحــب العمــل أو االطــالع 
علــى أســرار عمــل المنشــأة، جــاز لصاحــب العمــل أن يشــترط فــي عقــد العمــل 
ألّا تقــوم بعــد انتهــاء العقــد بمنافســته أو باالشــتراك أو بالعمــل فــي أي 
مشــروع منافــس لــه فــي القطــاع ذاتــه، علــى ألّا تزيــد مــدة هــذا الشــرط فــي 

جميــع األحــوال علــى ســنة7.  
7- يرجــى مراجعــة التطــورات اإلجرائيــة وضوابــط عــدم المنافســة لــدى وزارة العمــل. يبطــل شــرط عــدم المنافســة إذا تحققــت 
أي حالــة مــن الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي المــادة )51( مــن قانــون العمــل، أو فصــل صاحــب العمــل العامــل بالمخالفــة األحــكام 

المــادة )61( مــن قانــون العمــل.
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س 6- ما هي مدة اإلخطار لجميع أنوع العقود؟ 
يجــوز لــكل مــن طرفــي عقــد العمــل بعــد انتهــاء مــدة االختبــار، أو فــي حالــة 
عــدم النــص فــي عقــد العمــل علــى فتــرة اختبــار، إنهــاء العقــد دون إبــداء 
األســباب، بشــرط أن يراعــي الطــرف الــذي يرغــب فــي إنهــاء العقــد إخطــار 
الطــرف اآلخــر برســالة كتابيــة، وكذلــك التســجيل عبــر النظــام االلكترونــي 

لــوزارة العمــل وفقــًا لمــدد اإلخطــار المبينــة فيمــا يلــي:

خالل السنة األولى والثانية من العمل، تكون مدة اإلخطار شهرًا.  -
بعد السنة الثانية من العمل، تكون مدة اإلخطار شهرين. -

وإذا أنهــي العقــد دون مراعــاة هــذه المــدد، ألــزم مــن أنهــى العقــد بــأن يــؤدي 
إلــى الطــرف اآلخــر تعويضــًا مســاويًا لألجــر األساســي للعامــل عــن مــدة اإلخطــار 

أو المــدة المتبقيــة منهــا.

المنصــوص  باألحــكام  التقيــد  البــالد دون  إذا غــادرت  األحــوال،  وفــي جميــع 
عليهــا فــي هــذه المــادة، فــال يجــوز منحــك ترخيصــًا بالعمــل لمــدة ســنة اعتبــارًا 

مــن تاريــخ المغــادرة.

س- 7: كم تبلغ مدة االختبار في العقد؟
يجــوز أن ُينــص فــي عقــد العمــل علــى وضعــك تحــت االختبــار للمــدة التــي 
يتفــق عليهــا طرفــاه، علــى أال تتجــاوز ســتة أشــهر مــن تاريــخ مباشــرة العمــل، 
وال يجــوز وضعــك تحــت االختبــار أكثــر مــن مــرة واحــدة لــدى صاحــب العمــل 

ذاتــه.

س- 8: هل يستطيع صاحب العمل إنهاء عقد عملك 
خالل مدة االختبار؟ 

لصاحــب العمــل إنهــاء عقــد العمــل الخــاص بــك خــالل مــدة االختبــار بشــرط 
أن يخطــرك بذلــك قبــل شــهر علــى األقــل مــن تاريــخ إنهــاءه للعقــد، ذلــك 
عبــر النظــام االلكترونــي الخــاص بــوزارة العمــل، وفــي حــال قــررت العــودة إلــى 
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بلــدك األصلــي توجــب علــى صاحــب العمــل تســديد كلفــة تذكــرة العــودة.

س - 9: هل يجوز للعامل إنهاء مدة االختبار؟  
يجوز لك إنهاء عقد العمل خالل مدة االختبار. -
فــي حــال رغبــت فــي االنتقــال للعمــل لــدى صاحــب عمــل آخــر، يجــب عليــك  -

ــوزارة العمــل، ويلتــزم  إخطــار صاحــب العمــل عبــر النظــام االلكترونــي ل
صاحــب العمــل الجديــد بتعويــض صاحــب العمــل الســابق عــن قيمــة 
التذكــرة ورســوم االســتقدام، إن وجــدت، علــى أال يزيــد التعويــض عــن 

األجــر األساســي للعامــل لشــهرين.
و فــي حــال رغبتــك بإنهــاء العقــد ومغــادرة البــالد، يجــب عليــك إخطــار  -

أال تتجــاوز  المتفــق عليهــا، علــى  العمــل وفقــًا لمــدة اإلخطــار  صاحــب 
شــهرين.

س- 10: ماهي عواقب إنهاء مدة االختبار دون االلتزام 
بمهل اإلخطار؟ 

المنصــوص  العقــد دون مراعــاة مــده اإلخطــار  الطرفيــن  أي مــن  أنهــي  إذا 
عليهــا فــي هــذه المــادة، ألــزم بــأن يــؤدي إلــى الطــرف اآلخــر تعويضــًا مســاويًا 

لألجــر األساســي للعامــل عــن مــدة اإلخطــار أو المــدة المتبقيــة منهــا. 
وفــي جميــع األحــوال، إذا غــادرت البــالد دون التقيــد بالشــروط المشــار إليهــا، 

فــال يجــوز منحــك ترخيصــًا بالعمــل لمــدة ســنة اعتبــارًا مــن تاريــخ المغــادرة.

س- 11: هل يجوز لصاحب العمل أن يكلفك بأداء عمل غير 
المتفق عليه؟

ــه، إذا كان ذلــك منعــًا لوقــوع حــادث أو إلصــالح مــا نشــأ عنــه، مــع  - يجــوز ل
ــك. إعطائــك الحقــوق المترتبــة علــى ذل

عــن  - المطلــوب بصــورة مؤقتــة، وال يختلــف  العمــل  إذا كان  لــه،  يجــوز 
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ــه علــى إســاءة  ــًا، وال ينطــوي التكليــف ب العمــل األصلــي اختالفــًا جوهري
بحقــك وبشــرط عــدم تخفيــض أجــرك.

س- 12: هل يعتبر عقدك -محدد المدة-( مجدد تلقائيًا( 
إذا استمر أداؤك للعمل بعد انتهاء العقد دون اعتراض 

صاحب العمل؟
إذا كان العقــد محــدد المــدة واســتمر الطرفــان فــي تنفيــذه بعــد انقضــاء 
مدتــه دون اتفــاق صريــح، يعتبــر العقــد مجــددا لمــدة غيــر محــددة بالشــروط

وتحســب  الســابقة  للمــدة  امتــدادا  التجديــد  مــدة  وتعتبــر  فيــه،  الــواردة 
خدمتــك اعتبــارًا مــن تاريــخ دخولــك فــي خدمــة صاحــب العمــل ألول مــرة.

س- 13: إذا انتهى العمل المحدد في العقد، واستمر أداؤك 
له دون اعتراض صاحبه، فهل يعتبر ذلك تجديدًا للعقد؟

بتنفيــذه،  - العقــد  انتهــى  تنفيــذ عمــل معيــن،  العقــد  إذا كان محــل 
مثــال: إذا كان االتفــاق فــي العقــد علــى تصنيــع وتركيــب عــدد معيــن 
األبــواب لصاحــب العمــل وانتهــت هــذه األعمــال، ينتهــي العقــد  مــن 

بانتهائهــا.
وإذاكان العمــل قابــاًل بطبيعتــه ألن يتجــدد، واســتمر تنفيــذ العقــد بعــد  -

انتهــاء العمــل المتفــق عليــه اعتبــر العقــد مجــددًا لمــدة أخــرى مماثلــة 
باتفــاق الطرفيــن، أي يبقــى محــدد المــدة. مثــال: إذا كان العقــد قابــاًل 
تركيــب  علــى  العقــد  فــي  االتفــاق  تــم  لــو  كمــا  يتجــدد  أن  بطبيعتــه 
أجهــزة تكييــف لعقــار مكــون مــن مئــة وحــدة ســكنية، وكان موضــوع 
العقــد تركيــب هــذه األجهــزة لعشــرة وحــدات فقــط، وتــم االنتهــاء مــن 
ــر  ــإذا اســتمر العمــل بعــد االنتهــاء مــن هــذه األعمــال، اعتب تركيبهــا، ف

العقــد مجــددًا لمــدة مماثلــة وبنفــس الشــروط.
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س- 14: ماهي الحاالت التي يجوز لك فيها إنهاء عقد 
العمل بدون مهلة إخطار مع االحتفاظ بمكافأة نهاية 

الخدمة؟
يجوز لك ذلك في الحاالت التالية:

إذا أخــل صاحــب العمــل بالتزاماتــه حســب العقــد المبــرم، أو خالــف قانــون  -
العمل.

إذا وقــع عليــك أو علــى أحــد أفــراد أســرتك مــن صاحــب العمــل أي اعتــداء  -
أو فعــل ينافــي اآلداب.

إذا أدخل عليك صاحب العمل الغش فيما يتعلق بشروط العقد. -
يكــون  - أن  أو صحتــك بشــرط  يتهــدد ســالمتك  وجــود خطــر جســيم 

صاحــب العمــل علــى علــم بوجــود هــذا الخطــر ولــم يعمــل علــى إزالتــه.
إذا صدر قرار نهائي من إحدى لجان فض المنازعات العمالية لصالحك.  -

س- 15: هل يجوز لصاحب العمل  إنهاء عقدك دون مهلة 
إخطار ودون منحك مكافأة نهاية الخدمة؟

يجوز له ذلك في الحاالت اآلتية:
انتحالــك شــخصية أخــرى أو جنســية غيــر جنســيتك، أو تقديمــك ألوراق  -

ووثائــق وشــهادات مــزورة 
إذا ارتكبت خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل. -
مخالفتــك أكثــر مــن مــرة التعليمــات الخاصــة بســالمة العمــال والمنشــأة  -

رغــم إنــذارك كتابــة، وبشــرط أن تكــون التعليمــات التــي يجــب أن تتبعهــا 
مكتوبــة ومعلنــة فــي مــكان ظاهــر.

إذا أخليــت أكثــر مــن مــرة بالتزاماتــك الجوهريــة المقــررة فــي عقــد العمــل  -
أو قانــون العمــل، رغــم توجيــه إنــذار كتابــي لــك. 

إذا وجدت أثناء ساعات العمل في حالة "سكر" أو تحت تأثير مخدر.  -
أثنــاء  - زمالئــك  أو  المــدراء  أو  العمــل  علــى صاحــب  باالعتــداء  قمــت  إذا 

كتابيــًا.  إنــذارك  رغــم  زمالئــك  علــى  االعتــداء  تكــرر  وإذا  وبســببه.   العمــل 
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أيــام  - ســبعة  مــن  أكثــر  مشــروع  ســبب  دون  العمــل  عــن  تغيبــت  إذا 
الســنة.  خلــل  متقطعــة  يومــًا  عشــرة  خمســة  أو  متصلــة، 

إذا تمت إدانتك بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو األمانة.  -

س- 16: ماهي الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على 
العمال، وكيف يتم التظلم منها؟

اإلنــذار: وهــو خطــاب موجــه إليــك يتضمــن إخطــارك بالمخالفــة ويدعــوك  -
إلــى عــدم تكرارهــا، ويحــذرك بتوقيــع عقوبــة أشــد فــي حالــة العــودة.

الخصــم: وهــو خصــم خمســة أيــام مــن أجــرك عــن المخالفــة الواحــدة،  -
واليجــوز أن يقتطــع مــن أجــرك مايزيــد عــن خمســة أيــام فــي الشــهر 

الموقعــة عليــك.  التأديبيــة  للجــزاءات  الواحــد تنفيــذًا 
الوقــف عــن العمــل: ويكــون ايقافــك عــن العمــل مــع حرمانــك مــن األجــر  -

لمــدة التزيــد عــن خمســة أيــام عــن المخالفــة الواحــدة. 
الوقــف عــن العمــل بــدون أجــر أو بأجــر مخفــض، لحيــن البــت فــي التهمــة  -

تــم حفظهــا، اعتبــر  إليــك، وإن ثبتــت برائتــك أو  الجنائيــة المنســوبة 
ــم يكــن، وتدفــع لــك كافــة مســتحقاتك عــن مــدة الوقــف.  الوقــف كأن ل

أو  - أشــهر،  ســتة  عــن  التزيــد  لمــدة  الســنوية،  العــالوة  منحــك  تأجيــل 
حرمانــك منهــا، وذلــك فــي المنشــآت التــي يوجــد فيهــا نظــام للعــالوات. 

تأجيــل ترقيتــك، لمــدة التزيــد عــن ســنة واحــدة، وذلــك فــي المنشــآت  -
التــي يوجــد بهــا نظــام للترقيــات. 

فصلك من العمل مع حفظ الحق في نهاية الخدمة. -
فصلك من العمل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة.  -

ويتعيــن علــى صاحــب العمــل تســجيل هــذه الجــزءات ضمــن ســجل خــاص 
يثبــت فيــه اســمك وتاريــخ توقيــع الجــزاء، ومقــدار الخصــم، وســبب توقيــع 
ــة جهــاز تفتيــش العمــل.  الجــزاء، علــى أن يكــون هــذا الســجل خاضعــا لرقاب
 ويمكــن لــك التظلــم إلــى صاحــب العمــل خــالل ســبعة أيــام مــن تاريــخ علمــك 
تاريــخ تقديمــه،  أيــام مــن  التظلــم خــالل ســبعة  البــت فــي  بالجــزاء، ويتــم 
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ــه. ــه رفضــًا ل ــر فــوات هــذه المــدة دون البــت في ويعتب

وفــي حالــة رفــض التظلــم أو عــدم البــت فيــه خــالل المــدة المشــار إليهــا، 
يكــون لــك التظلــم إلــى اإلدارة المختصــة بــوزارة العمــل مــن الجــزاء الموقــع 
عليــك خــالل ســبعة أيــام مــن تاريــخ الرفــض. ويجــب علــى اإلدارة البــت فــي 
تظلمــك خــالل ســبعة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه إليهــا ويكــون قرارهــا نهائيــا، 

ويعتبــر فــوات هــذه المــدة دون البــت فــي التظلــم رفضــًا لــه.

واســتثناًء مــن ذلــك يجــوز لــك الطعــن فــي" جــزاء الفصــل مــن العمــل" أمــام 
لجنــة فــض المنازعــات العماليــة. وإذا تبيــن للجنــة أن فصلــك كان تعســفيًا

أو مخالفــًا ألحــكام القانــون، قــررت إمــا إلغــاء جــزاء الفصــل وإعادتــك إلــى العمــل 
واســتحقاقك األجــر عــن الفتــرة التــي ُحرمــت فيهــا مــن العمــل تنفيــذًا لهــذا 
ــر التعويــض األجــر  الجــزاء، أو تعويضــك تعويضــًا مناســبًا، ويدخــل فــي تقدي

والمزايــا األخــرى التــي ُحرمــت منهــا نتيجــة هــذا الفصــل8. 

س- 17: هل يجوز إنهاء خدمتك خالل مدة اإلجازة عن 
العمل؟

ال يجوز إنهاء عقدك أو حتى إخطارك بإنهاء خدمتك أثناء مدة اإلجازة.

س- 18: متى ُتلزم بأداء قيمة تذكرة السفر؟
الســفر عنــد اســتقدامك، ولــدى  العمــل بدفــع ثمــن تذكــرة  يلــزم صاحــب 
انتهــاء مــدة عقــدك، كمــا يلــزم صاحــب العمــل بــأداء قيمــة تذكــرة الســفر لــدى 

ــك. ــك الســنوية إذا تضمــن العقــد ذل قيامــك بإجازت

س- 19: كيف تحسب مكافأة نهاية الخدمة؟
كاملــة  لســنة  عملــك  مــدة  كانــت  إذا  الخدمــة  نهايــة  مكافــأة  ُتمنــح 
فأكثر،،وتســتحق عــن كافــة عــدد ســنوات الخدمــة، وتحــدد هــذه المكافــأة 

8- انظر الفصل العاشر: الوصول للعدالة.
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اتفاقــا بيــن الطرفيــن شــرط أال تقــل عــن أجــر ثالثــة أســابيع عــن كل ســنة مــن 
الخدمــة. ســنوات 

يمكنــك التقــدم بشــكوى لــدارة عالقــات العمــل بــوزارة العمــل بشــأن تحديــد 
عــدد ســنوات الخدمــة المســتحقة للمكافــأة، فــي حــال لــم تقبــل بــرأي صاحــب 

العمــل فــي تحديــد عــدد ســنوات الخدمــة.



2
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الفصل الثالث

األجور، ساعات العمل، العطالت 

واإلجازات
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س- 1: ما هو األجر األساسي؟
هــو الراتــب الــذي يدفــع لــك عــن العمــل الــذي تؤديــه فــي مــدة معينــة مــن 
الزمــن أو علــى أســاس القطعــة أو اإلنتــاج، ويشــمل العــالوة الســنوية دون 

غيرهــا.

س- 2: ما هو األجر؟
هــو األجــر األساســي مضافــًا إليــه جميــع العــالوات والبــدالت والمكافــآت، التــي 

تتقاضاهــا مقابــل العمــل وبمناســبته، أيــا كان نوعهــا وطريقــة حســابها.

س- 3: هل يوجد حد أدنى لألجر في دولة قطر؟ 
ــغ  ــازل بمبل ــى ألجــور العمــال والمســتخدمين فــي المن ــد الحــد األدن ــم تحدي ت
العمــل  صاحــب  توفيــر  عــدم  حــال  وفــي  شــهريًا.  قطــري  ريــال   1000 وقــدره 
الســكن المالئــم أو الغــذاء للعامــل أو المســتخدم، يكــون الحــد األدنــى لبــدل 

الســكن 500ريــال قطــري، والحــد األدنــى لبــدل الغــذاء 300 ريــال9. 

س- 4: ما هو نظام حماية األجور؟
نظــام حمايــة األجــور WPS هــو برنامــج يلــزم أصحــاب العمــل بتحويــل أجــور 
العمــال لديهــم إلــى المؤسســات الماليــة بالدولــة )لحســاب العامــل( خــالل 

ــام مــن اســتحقاقها. ســبعة أي

س- 5: من هي الجهة المختصة لمراقبة نظام حماية 
األجور؟

يتولــى قســم حمايــة األجــور فــي إدارة التفتيــش بــوزارة العمــل مراقبــة التــزام 
ــى الحســابات الخاصــة بهــم فــي  الشــركات بتحويــل رواتــب العامليــن بهــا إل
البنــوك. ويكــون التفتيــش مــن خــالل الدخــول علــى النظــام اآللــي لرصــد 

التــزام الشــركات بالقانــون.
9- يرجى مراجعة تطورات الحد األدنى لألجور لدى وزارة العمل لما قد يطرأ من تعديالت على القيمة المادية
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س- 6: هل يوجد عدد محدد لساعات العمل؟
ثمــان ســاعات يوميــا، تتخللهــا فتــرة راحــة لمــدة ســاعة )صــالة، تنــاول  -

الطعــام(، دون أن تحســب فتــرة الًراحــة ضمــن ســاعات العمــل الفعليــة.
ســت ســاعات يوميــا فــي شــهر رمضــان، تتخللهــا فتــرة راحــة، دون أن  -

تحســب فتــرة الراحــة مــن ضمــن ًســاعات العمــل الفعليــة.
 

س- 7: هل يجوز تشغيلك ساعات إضافية؟
ــد مجمــوع ســاعات العمــل كلهــا عــن عشــر ســاعات،  ــك، علــى أال يزي يجــوز ذل
ماعــدا حــاالت الضــرورة التــي تســتدعي العمــل المتواصــل لمنــع وقــوع خســارة 

جســيمة أو إلصــالح وتخفيــف مــا نشــأ عــن حــادث.

س- 8: هل يجب أن تكون ساعات العمل اإلضافي 
مدفوعة األجر؟

األساســي  األجــر  عــن  يقــل  ال  مــا  اإلضافيــة  الســاعات  عــن  لــك  يدفــع  نعــم، 
ــادة ال تقــل عــن 25 % ــة مضافــًا إليــه زي المســتحق فــي ســاعات العمــل العادي

من هذا األجر.

مثــال: إذا كانــت ســاعة العمــل العاديــة تســاوي 20 ريــال فيجــب إعطــاؤك ريــال 
عــن كل ســاعة عمــل إضافــي.

س- 9: هل يوجد نوع معين من األعمال التي يجوز فيها 
استمرار العمل دون توقف ألغراض الراحة؟

يجــوز ذلــك فــي بعــض األعمــال التــي تقتضــي طبيعتهــا ذلــك والتــي يصــدر 
بتحديدهــا قــرار مــن الوزيــر المختــص، كأعمــال الحراســة.
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س- 10: هل يجوز تشغيلك في يوم الراحة األسبوعي؟
يــوم الجمعــة هــو يــوم راحتــك األســبوعية العاديــة، عــدا عمــال المناوبــة.  -

ظــروف  اســتدعت  إذا  األســبوعي  الراحــة  يــوم  فــي  تشــغيلك  ويجــوز 
العمــل ذلــك، علــى أن يدفــع لــك األجــر كمــا أجــرك األساســي مــع تعويضك 
بيومآخــر للراحــة. أو أن يدفــع لــك أجــرك األساســي مضافــًا إليــه )150 %( 
ومثــال ذلــك: إذا كان األجــر األساســي فــي اليــوم العــادي هــو 100 ريــال، 
فيجــب إعطــاؤك 250 ريــال إذا قمــت بالعمــل فــي يــوم العطلــة األســبوعية.

ال يجــوز تشــغيلك أكثــر مــن يومــي جمعــة متتاليــن، حتــى وإن كنــت  -
موافقــًا علــى العمــل.

إذا كنــت تقــوم بالعمــل بيــن التاســعة مســاًء والثالثــة صباحــا، يجــب  -
 ،)%  50( زيــادة  إليــه  األساســي مضافــًا  أجــرك  العمــل  يدفــع صاحــب  أن 
ًويســتثنى مــن ذلــك عمــال المناوبــة ومثــال ذلــك: إذا كان األجر األساســي 
ــال إذا كنــت تقــوم  ــال فيجــب إعطــاؤك 75 ري ــة 50 ري ــات العادي فــي األوق

بالعمــل بيــن التاســعة والثالثــة صباحــًا.

س- 11: ما هي أيام العطالت الرسمية وهل تستحق أجر 
عنها؟ 

تستحق سنويًا إجازة بأجر كامل على النحو التالي:
ثالثة أيام بمناسبة عيد الفطر. -
ثالثة أيام بمناسبة عيد األضحى. -
يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني 18 / 12 من كل عام. -
ثالثة أيام يحدد مواعيدها صاحب العمل. -
إن اســتدعت ظــروف العمــل تشــغيلك فــي أي مــن تلــك اإلجــازات وجــب  -

تعويضــك عنهــا.
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س- 12: ما هي مدة إجازتك السنوية؟
تكون إجازتك السنوية مدفوعة األجر على النحو اآلتي:

ثالثــة أســابيع إذا كانــت مــدة خدمتــك فــي العمــل تقــل عــن خمــس  -
ســنوات.

أربعة أسابيع إذا كانت مدة خدمتك خمس سنوات فأكثر. -
تكــون إجازتــك عــن كســور الســنة بنســبة المــدة التــي قضيتهــا فــي  -

الخدمــة ومثالذلــك: - إذا كان قــد تبقــى علــى موعــد حصولــك علــى 
اإلجــازة الســنوية ســتة أشــهر، بإمكانــك الحصــول علــى نصــف إجازتــك.

س- 13: هل يمكن تأجيل إجازتك إلى السنة القادمة؟
يحــدد صاحــب العمــل إجازتــك الســنوية حســب مقتضيات العمــل، ويجوز  -

لــه بموافقتــك تجزئــة اإلجــازة علــى أال تزيــد فتــرة التجزئــة عن أســبوعين.
يجــوز لصاحــب العمــل تأجيــل نصــف مــدة اإلجــازة الســنوية إلــى الســنة  -

التاليــة لســنة اســتحقاقها، بنــاًء علــى طلــب كتابــي منــك.
تنازلك عن حقك في اإلجازة السنوية باطاًل. -
يجوز الحصول على بدل نقدي يعادل األجر المستحق بدالً عن اإلجازة. -
إذا انتهــى عقــد عملــك قبــل حصولــك علــى اإلجــازة، يجــب دفــع بــدل  -

نقــدي يعــادل أجــرك عــن أيــام اإلجــازة المســتحقة.
 

س- 14: ما الموعد المقرر للحصول على أجرك المستحق 
عن إجازتك السنوية؟

ــأن يدفــع للعامــل األجــر المســتحق عــن اإلجــازة قبــل  يلتــزم صاحــب العمــل ب
قيــام العامــل باإلجــازة.

س- 15: ما هي أحكام اإلجازة المرضية؟
ال تمنــح هــذه اإلجــازة إال بعــد مضــي ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ االلتحــاق  -

مــرة. أول  بالعمــل 
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إثبات المرض بشهادة طبية من طبيب يوافق عليه صاحب العمل. -
تحصل على أجرك كاماًل إذا لم تتجاوز مدة اإلجازة المرضية أسبوعين. -
إذا امتــدت اإلجــازة أكثــر مــن أســبوعين تحصــل علــى نصــف أجــرك لمــدة  -

أربــع أســابيع أخــرى.
الســابقة،  - الفقــرة  المذكــورة فــي  الفتــرة  اإلجــازة أكثــر مــن  امتــدت  إذا 

تكــون اإلجــازة بــدون أجــر، إلــى أن تعــود فتســتأنف العمــل أو تســتقيل أو 
تنتهــي خدمتــك ألســباب صحيــة.
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الفصل الرابع

تشغيل النساء واألحداث
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س- 1: هل تحصلين على ذات أجر الرجل عند القيام بذات 
العمل؟

ُتمنحــي أجــرا مســاويا ألجــر الرجــل عنــد قيامــك بــذات العمــل، وتتــاح لــك ذات 
فــرص التدريــب والترقــي ويحظــر تشــغيلك فــي األعمــال الخطــرة أو الشــاقة أو 
الضــارة بــك صحيــا أو أخالقيــًا، أو غيرهــا مــن األعمــال التــي يصــدر بتحديدهــا 

قــرار مــن وزيــر العمــل.

س- 2: كيف تحسب إجازة الوضع؟
تحســب إجــازة الوضــع خمســين يومــًا بأجــر كامــل، شــرط أن تكونــي قــد عملــت 
لمــدة ســنة كاملــة قبــل طلــب اإلجــازة. تشــمل المــدة التــي تســبق الوضــع 

والتــي تليــه، علــى أال تقــل المــدة بعــد الوضــع عــن خمســة وثالثيــن يومــًا.
وإذا كانــت المــدة المتبقيــة مــن اإلجــازة بعــد الوضــع تقــل عــن ثالثيــن يومــًا، 
يجــوز منحــك إجــازة متممــة مــن إجازتــك الســنوية، وإال اعتبــرت الفتــرة المتممــة 

إجــازة بــدون أجــر.

س- 3: هل يجوز فصلك من العمل إذا حالت الحالة 
الصحية دون عودتك إلى العمل بعد انتهاء إجازتك؟

ــدون أجــر، علــى  - ــن فــي إجــازة ب ــل تعتبري ال يجــوز فصلــك مــن العمــل، ب
أال تزيــد مــدة انقطاعــك عــن العمــل ســتين يومــا متقطعــة أو متصلــة، 
وبشــرط تقديمــك شــهادة عــن حالتــك الطبيــة مــن طبيــب مختــص 

يقبلــه صاحــب العمــل. 
ال ينتقــص حصولــك علــى إجــازة الوضــع مــن حقــك فــي أي مــن اإلجــازات  -

األخــرى.
 

س 4- كيف تحسب ساعة الرضاعة؟
ســاعة واحــدة يوميــًا - يتــرك تحديدهــا لــك - لمــدة ســنة، تبــدأ بعــد انتهــاء 

إجــازة الوضــع.
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س- 5: ما هو السن الذي يسمح فيه للحدث بمزاولة 
العمل؟

ســتة عشــر عامــًا، بعــد موافقــة والــده وولــي أمــره وصــدور إذن خــاص  -
بذلــك مــن إدارة العمــل.

وزيــر  - موافقــة  علــى  الحصــول  يجــب  قطريــًا  تلميــذًا  الحــدث  كان  إذا 
العالــي. والتعليــم  التعليــم 

س- 6: ماهي األعمال التي ال يسمح للحدث بمزاولتها؟
كل األعمال التي من شأنها إلحاق الضرر بصحته أو سالمته أو أخالقه.

س- 7: ماهي ضوابط تشغيل األحداث؟
اليجــوز تشــغيل الحــدث إال بعــد توقيــع الكشــف الطبــي عليــه بمعرفــة  -

الجهــة الطبيــة المختصــة وثبــوت صالحيتــه للعمــل المــراد تكليفــه بــه. 
وعلــى صاحــب العمــل إعــادة الكشــف الطبــي علــى الحــدث مــرة كل 

ســنة علــى األقــل.
علــى صاحــب العمــل أن يحتفــظ فــي الملــف الخــاص بالحــدث شــهادة  -

ميــالدة وشــهادة لياقتــه الصحيــه وشــهادات الفحــص الطبــي الــدوري.
ــًا  - ــإدارة بيان ــًا فأكثــر أن يقــدم ل وعلــى كل صاحــب عمــل يســتخدم حدث

باســم الحــدث وعملــه وتاريــخ تشــغيله، وأن يعلــق بصــورة ظاهــرة فــي 
مــكان العمــل بيانــًا واضحــًا بســاعات عمــل األحــداث الذيــن يســتخدمهم 

وفتــرات راحتهــم.
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الفصل الخامس

عمال المنازل
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س- 1: من هو المستخدم المنزلي؟
هــو الشــخص الطبيعــي الــذي يــؤدي األعمــال المنزليــة، تحــت إدارة صاحــب 
العمــل وإشــرافه، مقابــل أجــر، كالعامــالت المنزليــات والمربيــات، والســائق 

والطاهــي والبســتاني ومــن فــي حكمهــم.

س- 2: هل يجوز تشغيلك بدون عقد؟
ال يجــوز تشــغيلك إال بعقــد اســتخدام مكتــوب ومصــّدق عليــه مــن اإلدارة  -

المختصــة، ومحــرر مــن ثــالث نســخ، تســلم لــك نســخة، وصاحــب العمــل 
نســخة، وتــودع الثالثــة لــدى اإلدارة المختصــة فــي وزارة العمــل.

وُيعاقــب بالغرامــة التــي ال تزيــد علــى )5.000( خمســة آالف ريــال كل مــن  -
ــدون عقــد عمــل. شــغل مســتخدم ب

س- 3: بأي لغة يوقع عقد العمل؟
ــه بلغــة  ــه ترجمــة ل ــرر عقــد االســتخدام باللغــة العربيــة، ويجــوز أن ترفــق ب يُح
باللغــة  المحــرر  النــص  ُيعتمــد  النصيــن  بيــن  االختــالف  حالــة  وفــي  أخــرى، 

العربيــة.

س- 4: ماهي البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد 
العمل؟

اسم صاحب العمل وجنسيته ومحل إقامته. -
اسم المستخدم وجنسيته ومحل إقامته -
تاريخ إبرام العقد -
نوع العمل المكلف به المستخدم وطبيعته -
تاريــخ مباشــرة العمــل، وفتــرة االختبــار. وتكــون فتــرة االختبــار مدفوعــة  -

ــر العمــل10. األجــر بضوابــط يحددهــا وزي
مدة العقد وشروط تجديده وإنهائه -

10- راجع وزارة العمل لالطالع على اللوائح الحديثة.
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األجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه -
أي أحــكام أو بيانــات ينــص عليهــا وفقــًا ألحــكام القانــون رقــم 15 لســنة  -

2017 بشــأن المســتخدمين فــي المنــازل.

س- 5: ما هو الحد األدنى لسن االستخدام؟
يحظــر اســتقدام وتشــغيل المســتخدمين مــن الجنســين ممــن تقــل  -

ــد علــى ســتين ســنة.  أعمارهــم عــن ثمانــي عشــرة ســنة أو تزي
ــد علــى )10.000( عشــرة آالف  - ويعاقــب صاحــب العمــل بالغرامــة التــي ال تزي

ريــال، إن خالــف ذلــك.
ولوزير العمل أو من ينيبه االستثناء من الحد األقصى للسن. -

س- 6: ماهي التزامات صاحب العمل؟
المالئمــة،  - الصحيــة  والرعايــة  لــك،  الالئــق  والمســكن  المــأكل  توفيــر 

أداء  أثنــاء  إصابتــك  أو  مرضــك  حــال  الطبيــة  والمســتلزمات  واألدويــة 
ماليــة. أعبــاء  بــأي  إلزامــك  دون  وذلــك  بســببه،  أو  العمــل 

معاملتك معاملة حسنة تحفظ كرامتك وسالمة بدنك. -
عــدم تعريــض حياتــك أو صحتــك للخطــر، أو إيذائــك بدنيــًا أو نفســيا بــأي  -

وجــه مــن أوجــه اإليــذاء.
عدم تشغيلك أثناء إجازتك المرضية. -
عــدم تشــغيلك فــي مواعيــد الراحــة اليوميــة أو فــي اإلجــازات األســبوعية،  -

مــا لــم يوجــد اتفــاق بالتراضــي مــع صاحــب العمــل علــى غيــر ذلــك.
بالعملــة  - عليــه  المتفــق  الشــهري  األجــر  بــأداء  العمــل  صاحــب  يلتــزم 

القطريــة فــي نهايــة الشــهر الميــالدي، وبمــا ال يتجــاوز اليــوم الثالــث مــن 
الشــهر التالــي. وال تبــرأ ذمــة صاحــب العمــل مــن أجــرك إال إذا أثبــت إيداعــه 
فــي الحســاب المصرفــي الخــاص بــك، أو تســليمه لــك نقــدًا بموجــب 

ــاًل.  ــد باســتالمك األجــر كام مخالصــة موقعــة منــك تفي
ــد علــى )10.000( عشــرة آالف  - ويعاقــب صاحــب العمــل بالغرامــة التــي ال تزي

ريــال، إن خالــف ذلــك.
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س- 7: هل يجوز خصم نفقات االستقدام منك؟
يُحظــر علــى صاحــب العمــل خصــم أي رســوم أو أتعــاب أو نفقــات مــن  -

أجــرك المســتحق نظيــر إجــراءات اســتقدامك إلــى الدولــة.
ــد علــى )10.000( عشــرة آالف  - ويعاقــب صاحــب العمــل بالغرامــة التــي ال تزي

ريال، إن خالف ذلك. 

س- 8: هل يجوز لصاحب العمل إجبارك على العمل خارج 
الدولة؟

ــة  - ــك، وُيحظــر علــى صاحــب العمــل تشــغيلك خــارج الدول ــه ذل ال يجــوز ل
دون موافقتــك، ورضــاك الكامــل.

ــود إجبــارك أو نقلــك للعمــل فــي  - وفــي حــال ثبــوت أن صاحــب العمــل ي
دولــة أخــرى، يجــوز لــك أن ُتنهــي عقــدك قبــل انتهــاء مدتــه مــع احتفاظــك 
بحقــك كامــاًل فــي مكافــأة نهايــة الخدمــة، كمــا تتــم إعادتــك إلــى موطنك 

األصلــي أو محــل إقامتــك علــى نفقــة صاحــب العمــل.
ويجــب التوجــه إلــى إدارة عالقــات العمــل لتقديــم شــكوى، أو مراكــز أمــن  -

العاصمــة. ويمكــن أيضــًا التقــدم إلــى اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 
لطلــب المشــورة والمســاعدة.

س 9- هل يوجد حد أقصى لساعات عملك في المنزل؟
يكــون الحــد األقصــى لســاعات العمــل فــي عشــر ســاعات يوميــًا، مــا لــم  -

يتــم االتفــاق علــى خــالف ذلــك، تتخللهــا فتــرات للعبــادة والراحــة وتنــاول 
الطعــام، وال تدخــل هــذه الفتــرات ضمــن حســاب ســاعات العمــل.

وُيعاقــب صاحــب العمــل بالغرامــة التــي ال تزيــد علــى )5.000( خمســة آالف  -
ريال إن خالف ذلك. 

س- 10: هل لديك الحق في إجازة أسبوعية كعامل منزلي؟
نعــم، تســتحق إجــازة أســبوعية مدفوعــة األجــر، ال تقــل عــن أربع وعشــرين  -
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ســاعة متتاليــة، وُيحــدد موعدهــا وفقــًا لمــا تتفــق عليــه مــع صاحــب 
العمــل فــي عقــد االســتخدام.

وُيعاقــب صاحــب العمــل بالغرامــة التــي ال تزيــد علــى )5.000( خمســة آالف  -
ريــال فــي حــال خالــف البنــود المشــار إليهــا أعــاله.

 
س- 11: هل لديك الحق في إجازة سنوية كعامل منزلي؟

نعــم تســتحق عــن كل ســنة ميالديــة تقضيهــا بالخدمــة إجــازة ســنوية  -
مدفوعــة األجــر مدتهــا ثالثــة أســابيع، ويجــوز لــك تجزئتهــا واختيــار موعــد 
يخــل  ال  بمــا  ذلــك  خــالف  علــى  االتفــاق  يتــم  لــم  مــا  ومــكان قضائهــا، 

بمصلحتــك.
كمــا تســتحق كلمــا أمضيــت ســنتين فــي الخدمــة، بتذكــرة ســفر جــوًا  -

إلــى موطنــك األصلــي أو محــل إقامتــك ذهابــًا وعــودة لقضــاء كل اإلجــازة 
المســتحقة لــك أو مــا تبقــى منهــا، مــا لــم يكــن الســفر نهائيًا، فتســتحق 

تذكــرة عــودة فقــط إلــى موطنــك األصلــي أو محــل إقامتــك.
وُيعاقــب صاحــب العمــل بالغرامــة التــي ال تزيــد علــى )5.000( خمســة آالف  -

ريــال إن خالــف البنــود المشــار إليهــا أعــاله.

س- 12: هل لديك الحق في التعويض عن إصابات العمل 
كعامل منزلي؟

يكــون تعويضــك عــن إصابــات العمــل وفقــا ألحــكام قانــون العمــل رقــم 14 
لســنة 2004. 11

س- 13: هل لديك الحق في الحصول على مكافأة نهاية 
الخدمة كعامل منزلي؟

يجــب علــى صاحــب العمــل أن يــؤدي لــك مكافــأة نهايــة خدمــة إن قضيــت  -
فــي العمــل مــدة ســنة كاملــة فأكثــر اعتبــارًا مــن تاريــخ 22 / 08 / 2017 

11- اطلع على الفصل السابع ضمن هذا الكتيب -إصابات العمل والتعويضات
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وهــو تاريــخ صــدور قانــون رقــم 15 لســنة 2017 بشــأن المســتخدمين فــي 
المنــازل.

وتحــدد هــذه المكافــأة باالتفــاق بيــن الطرفيــن بشــرط أال تقــل عــن أجــر  -
ــة أســابيع عــن كل ســنة مــن ســنوات الخدمــة، وتســتحق المكافــأة  ثالث

عــن كســور الســنة بنســبة المــدة التــي قضيتهــا فــي الخدمــة.
ويحــق لصاحــب العمــل أن يخصــم مــن المكافــأة المبالــغ التــي تكــون  -

ــه. مدينــًا بهــا ل
وُيعاقــب صاحــب العمــل بالغرامــة التــي ال تزيــد علــى )5.000( خمســة آالف  -

ريــال إن خالــف البنــود المشــار إليهــا أعــاله.
 

س- 14 : هل يجوز لصاحب العمل حرمانك من مكافأة 
نهاية الخدمة؟

نعــم ، يجــوز لصاحــب العمــل فصلــك دون إنــذار ودون منحــك مكافــأة نهايــة 
المقــررة  بالتزاماتــك  أخليــت  إذا  فيهــا،  فصلــت  التــي  الســنة  عــن  الخدمــة 
فــي  المســتخدمين  بشــأن   2017 لســنة   15 رقــم  القانــون  أحــكام  بموجــب 

االســتخدام. عقــد  أو  المنــازل، 

س- 15: ماهي التزاماتك وواجباتك كعامل منزلي؟
عليــك احتــرام قوانيــن الدولــة وعاداتهــا وتقاليدهــا االجتماعيــة وقيمهــا  -

الدينيــة واألخالقيــة.
عليــك أداء العمــل المتفــق عليــه، وأيــة أعمــال أخــرى مــن مقتضياتــه  -

وأمانــة. بدقــة  بنفســك، 
العمــل  - صاحــب  وممتلــكات  وأمــوال  أســرار  علــى  المحافظــة  عليــك 

والمقيميــن معــك وزوارهــم، وعــدم اإلضــرار بمصالحهــم، وأن تبــذل فــي 
ذلــك عنايــة الشــخص الحريــص.

عليــك تنفيــذ تعليمــات وأوامــر صاحــب العمــل، والمقيميــن معــه، علــى  -
الوجــه األكمــل، مــا لــم تكــن مخالفــة للقانــون أو عقــد االســتخدام، أو 
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ــر للخطــر. ــال الغي ــاة أو م ــك أو حي ــك أو مال ــى تعريــض حيات ــؤدي إل ت
عليــك حفــظ األشــياء المســلمة إليــك لتأديــة عملــك، واســتعمالها فيمــا  -

أعــدت لــه، وفقــًا لطبيعــة اســتخدامها، وإعادتهــا إلــى صاحــب العمــل 
عنــد انتهــاء خدمتــك.

عليــك االمتنــاع عــن العمــل لــدى الغيــر، ســواء كان ذلــك بأجــر أو بدونــه،  -
بالمخالفــة ألحــكام القانــون أو اللوائــح المعمــول بهــا فــي الدولــة.

يجــب أن تتمتــع بُحســن معاملةمــع صاحــب العمــل وأســرته والمقيميــن  -
معــه، وعــدم اإلســاءة إليهــم وخاصــة األطفــال وكبــار الســن منهــم.

س 16 - هل يجوز لك أن تُنهي عقدك دون مهلة إخطار 
مع احتفاظك بحقك كاماًل في مكافأة نهاية الخدمة؟

نعم، يجوز ذلك في الحاالت اآلتية:
إذا أخــل صاحــب العمــل بالتزاماتــه المقــررة بموجــب أحــكام هــذا القانــون  -

أو عقــد االســتخدام.
وقــت  - الغــش  اســتعمل  قــد  يمثلــه،  مــن  أو  العمــل،  صاحــب  كان  إذا 

االســتخدام. بشــروط  يتعلــق  فيمــا  معــك  التعاقــد 
إذا اعتــدى عليــك صاحــب العمــل، أو أحــد أفــراد أســرته، بمــا يمــس بدنــك  -

أو حياتــك.
إذا ُوجــد خطــر جســيم يهــدد ســالمتك أو صحتــك، بشــرط أن يكــون  -

صاحب العمل على علم بوجود الخطر ولم يعمل على إزالته. 

س 17 -ماهي األحكام الواجب تطبيقها في حال وقوع 
نزاع بين المستخدم وصاحب العمل؟

والتــي  والمســتخدم،  العمــل  بيــن صاحــب  تنشــأ  التــي  المنازعــات  تخضــع 
فــي المســتخدمين  بشــأن   2017 لســنة   15 رقــم  القانــون  بتطبيــق  تتعلــق 

المنــازل، أوعقــد االســتخدام، ألحــكام الفصــل »الحــادي عشــر مكــررًا «. مــن 
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قانــون العمــل رقــم 14 لســنة 2004 .

س- 18: هل يجوز لك تغيير عملك قبل نهاية مدة العقد؟ 
نعــم يجــوز، يمكــن تغييــر جهــة العمــل فــي أي وقــت قبــل انتهــاء العقــد مــن 
دون الحصــول علــى شــهادة عــدم ممانعــة مــن صاحــب العمــل ، ويشــترط  
أن تقــدم إشــعار خطــي قبــل شــهر علــى األقــل فــي حــال عملــت لــدى صاحــب 
العمــل مــدة ســنتين أو أقــل، وقبــل شــهرين فــي حــال عملــت لــدى صاحــب 

العمــل ألكثــر مــن ســنتين.12

س- 19: هل يجوز لك مغادرة البالد أثناء سريان مدة 
العقد؟ 

نعــم يجــوز، لــك الحــق فــي الخــروج المؤقــت أو المغــادرة النهائيــة للبــالد خــالل 
ســريان عقــد العمــل. وعلــى جميــع مســتخدمي المنــازل إبــالغ صاحــب العمــل 

قبــل رغبتهــم فــي المغــادرة ب 72 ســاعة علــى األقــل. 

12- لالطالع على الفصل الحادي عشر الخاص بأحكام اإلقامة وتغيير العمل التي تنطبق على العمال المنزليين. 
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الفصل السادس

السالمة والصحة المهنية 

والرعاية االجتماعية
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س- 1: ما هي واجبات صاحب العمل إزاء الحفاظ على 
سالمتك؟

ــدء الخدمــة  - علــى صاحــب العمــل أو مــن ينــوب عنــه أن يحيطــك عنــد ب
بمخاطــر عملــك، وعلــى مــا يســتجد منهــا بعــد ذلــك، ويعرفــك بوســائل 
الوقايــة منهــا، وأن يعلــق فــي مــكان ظاهــر تعليماتــه المفصلــة بشــأن 
وســائل الصحــة والســالمة المهنيــة لحمايتــك فــي العمــل مــن األخطــار 

التــي تتعــرض لهــا أثنــاء تأديــة عملــك،
أثنــاء  - لحمايتــك  الالزمــة  االحتياطــات  يتخــذ  أن  العمــل  صاحــب  علــى 

العمــل مــن أيــة إصابــة أو مــرض قــد ينشــأ عــن األعمــال التــي تؤديهــا فــي 
منشــأته، أو مــن أيــة حادثــة أو خلــل أو عطــب فــي اآلآلت أو المعــدات أو 
مــن الحريــق، ال يجــوز لصاحــب العمــل أن يحملــك أو يقتطــع مــن أجــرك أي 

ــل توفيــر هــذه االحتياطــات. مبلــغ مقاب
علــى صاحــب العمــل أن يتخــذ التدابيــر التــي تكفــل النظافــة والتهويــة  -

ــاه الصالحــة  فــي أماكــن العمــل، وأن يزودهــا باإلضــاءة المناســبة، والمي
للشــرب والنظافــة ووســائل صــرف الميــاه، وذلــك وفقــًا للوائــح والقــرارات 

التــي تصدرهــا الجهــات المختصــة فــي هــذا الشــأن.
علــى صاحــب العمــل الــذي يســتخدم عــددًا مــن العمــال يتــراوح بيــن  -

أن يعــد لهــم صنــدوق إســعافات  خمســة وخمســة وعشــرين عامــاًل، 
الطبيــة  الجهــة  تحددهــا  التــي  والمعــدات  واألدوات  باألدويــة  مــزودًا 
المختصــة، ويوضــع الصنــدوق فــي مــكان ظاهــر بالمنشــأة وفــي متنــاول 
العمــال، ويعهــد باســتعماله إلــى عامــل مــدرب علــى تقديــم اإلســعافات 

الطبيــة األوليــة.
وإذا زاد عــدد العمــال علــى خمســة وعشــرين عامــاًل، خصــص صنــدوق  -

لــكل مجموعــة يتــراوح عددهــا بيــن خمســة وخمســة وعشــرين عامــاًل، 
فــإذا زاد عــدد عمــال المنشــأة علــى مائــة عامــل وجــب على صاحــب العمل 
أن يعيــن ممرضــًا متفرغــًا فــي المنشــأة، إضافــة إلــى توفيــر صناديــق 
اإلســعافات األوليــة. وإذا زاد عــدد عمــال المنشــأة علــى خمســمئة، وجــب 
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عليــه أن يخصــص لهــم عيــادة يعمــل بهــا طبيــب وممــرض علــى األقــل.
اإلصابــة  - لخطــر  المعرضيــن  للعمــال  الدوريــة  الفحــوص  إجــراء  يجــب 

مــع  تتناســب  فتــرات  علــى  األنشــطة،  مختلــف  فــي  المهنــة  بأمــراض 
المختصــة،  الجهــات  تقررهــا  التــي  للضوابــط  وفقــًا  المهنــة،  خطــورة 
وتحــدد فيهــا أنــواع تلــك الفحوصــات وفتــرات إجرائهــا.، وعلــى صاحــب 
العمــل أن يحفــظ نتائــج هــذه الفحــوص فــي الملفــات الخاصــة بالعمــال، 
وإذا أظهــر الفحــص الطبــي إصابــة العامــل بــأي مــن أمــراض المهنــة، 
وجــب علــى صاحــب العمــل إخطــار اإلدارة بذلــك خــالل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ 

علمــه بنتيجــة الفحــص.
علــى صاحــب العمــل الــذي يســتخدم عمــاالً فــي مناطــق بعيــدة عــن  -

المــدن وال تصــل إليهــا وســائل النقــل العاديــة )ويصــدر بتحديــد تلــك 
المناطــق قــرار مــن الوزيــر(، و أن يوفــر لهــم الخدمــات التاليــة:

1وسيلة النقل المناسبة أو المسكن المناسب أو كالهما.. 1
مياه الشرب الصالحة.. 2
مواد التغذية المناسبة، أو وسائل الحصول على هذه المواد.. 3

علــى صاحــب العمــل الــذي يســتخدم خمســين عامــاًل فأكثــر أن يوفــر  -
لعمالــه الخدمــات االجتماعيــة التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن الوزيــر مــع 
مراعــاة طبيعــة منطقــة العمــل وظروفهــا وعــدد العمــال فــي المنشــأة.

علــى اإلدارة المختصــة )إدارة التفتيــش بــوزارة العمــل(، فــي حــال امتنــاع  -
صاحــب العمــل عــن اتخــاذ االحتياطــات المشــار إليهــا، أو فــي حالــة وجــود 
خطــر داهــم علــى صحــة العمــال أو ســالمتهم، أن ترفــع األمــر إلــى الوزيــر 
إلصــدار قــرار بغلــق مــكان العمــل كليــًا أو جزئيــًا، أو بإيقــاف عمــل آلــة 
أو أكثــر، حتــى تــزول أســباب الخطــر، وفــي هــذه الحالــة يلتــزم صاحــب 

العمــل بدفــع أجــور العمــال كاملــة، أثنــاء فتــرة الغلــق أو اإليقــاف13.

13- مالحظــة: إن كنــت تعمــل فــي ميــدان البنــاء والبنــى التحتيــة راجــع المزيــد مــن المعلومــات فــي الفصــل التاســع الخــاص 
بعمــال المنشــآت.
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س- 2: ما هي واجباتك من أجل الحفاظ على سالمتك؟
يحظــر عليــك القيــام أو االمتنــاع عــن القيــام بــأي عمــل بقصــد عرقلــة  -

او  علــى صحتــك  المحافظــة  بشــأن  العمــل  تعليمــات صاحــب  تنفيــذ 
ضمــان ســالمتك، أو بقصــد إتــالف او تعطيــل أيــة أجهــزة او معــدات أعــدت 

لهــذا الغــرض.
التــي  - لهــا،  المعــدة  والمالبــس  الوقايــة  أجهــزة  تســتخدم  أن  عليــك 

يــزودك بهــا صاحــب العمــل، وأن تمتثــل لجميــع تعليماتــه التــي تهــدف 
إلــى المحافظــة عليــك مــن اإلصابــات واألمــراض.14

.Ipid 14- ذات المالحظة السابقة
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الفصل السابع

إصابات العمل والتعويضات
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س- 1: ما هي إصابة العمل؟
أثنــاء تأديــة عملــك أو  - لــك  التــي تنشــأ عــن حــادث يقــع  هــي اإلصابــة 

بســببه، أو خــالل فتــرة ذهابــك أو عودتــك منــه، بشــرط أن يكــون الذهــاب 
واإليــاب دون توقــف أو تخلــف أو انحــراف عــن الطريــق الطبيعــي للعمــل، 
وكذلــك قــد ينتــج عــن إصابــة العمــل )الوفــاة(، ويجــب التعويــض عنهــا 

للورثــة.

س- 2: ما هي اإلجراءات حال حدوث إصابة أو وفاة؟
عمــل،  - بإصابــة  أصيــب  أو  بســببه  أو  العمــل  أثنــاء  العامــل  توفــي  إذا 

وجــب علــى صاحــب العمــل أو مــن يقــوم مقامــه، إبــالغ الحــادث فــورًا إلــى 
واإلدارة.  الشــرطة 

وعنوانــه  - مهنتــه  وســنه  العامــل  اســم  البــالغ  يتضمــن  أن  ويجــب 
إجــراءات  مــن  اتخــذ  للحــادث وظروفــه ومــا  وجنســيته ووصــف موجــز 

عالجــه. أو  إلســعافه 
وتقــوم الشــرطة فــور وصــول البــالغ بإجــراء التحقيــق الــالزم ويثبــت فــي  -

المحضــر أقــوال الشــهود وصاحــب العمــل أو مــن يمثلــه وأقــوال المصــاب 
إذا ســمحت حالتــه بذلــك، كمــا يبيــن المحضــر بوجــه خــاص صلــة الحــادث 

بالعمــل.
وعلــى الشــرطة فــور انتهــاء التحقيــق أن ترســل صــورة مــن المحضــر  -

إلــى اإلدارة وأخــرى إلــى صاحــب العمــل، ولــإدارة أن تطلــب اســتكمال 
التحقيــق إذا رأت الضــرورة لذلــك.

س- 3: ما هو اإلجراء الذي يمكن اتخاذه في حال تم 
إجبارك على العمل وأنت مصاب بإصابة ال تسمح لك 

بالعودة إلى العمل؟
إذا نشــأ خــالف بينــك وصاحــب العمــل بشــأن مــدى قدرتــك على اســتئناف  -

العمــل أو غيــر ذلــك مــن االمــور الطبيــة المتصلــة باإلصابــة أو المــرض 
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أو العــالج المقــرر أو الجــاري، وجــب علــى اإلدارة إحالــة األمــر إلــى الجهــة 
الطبيــة المختصــة، ويكــون قرارهــا بشــأن المســائل التــي تدخــل فــي 

اختصاصهــا المهنــي نهائيــًا.
ويكــون تلقــي العــالج المناســب علــى نفقــة صاحــب العمــل، وفقــًا لمــا  -

تقــرره الجهــة الطبيــة المختصــة.
تتقاضــى أجــرك كامــاًل طــوال مــدة العــالج أو لمــدة ســتة أشــهر، فــإذا  -

اســتمر العــالج أكثــر مــن ســتة أشــهر تتقاضــى نصــف أجــرك الكامــل 
حتــى يتــم شــفاؤك أو يثبــت عجــزك الدائــم.

يعتبــر العجــز الكلــي الدائــم عــن العمــل فــي حكــم الوفــاة عنــد حســاب  -
مقــدار التعــوي.15

س- 4: هــل يجــوز حرمانــك مــن تعويــض إصابــة العمــل، 
وحرمــان ورثتــك مــن تعويــض الوفــاة؟

يجــوز حرمانــك مــن تعويــض إصابــة العمــل، وحرمــان ورثتــك مــن تعويــض 
ــة نفســك، أو كنــت واقعــًا تحــت تأثيــر مخــدر  ــة تعمــدك إصاب الوفــاة، فــي حال
أو خمــر وقــت اإلصابــة أو الوفــاة، وكان هــذا المؤثــر هــو الســبب فــي اإلًصابــة أو 
الوفــاة، أو رفضــك أن يتــم الكشــف الطبــي عليــك دون أســباب جديــة، وكذلــك 
أو مخالفتــك  المختصــة،  الطبيــة  الجهــة  الــذي قررتــه  العــالج  إتبــاع  رفضــك 
متعمــدا تعليمــات صاحــب العمــل بشــأن وســائل الوقايــة مــن مخاطــره أو 

ــك إهمــاالً جســيمًا. ــك لذل إهمال

س- 5: مــا هــي المــدة التــي يجــب خاللهــا دفــع التعويــض 
لــك؟

يــؤدي صاحــب العمــل التعويــض عــن العجــز، خــالل خمســة عشــر يومــا  -
المؤيــدة  التحقيقــات  نتيجــة  إعــالن  أو  العامــل  عجــز  ثبــوت  تاريــخ  مــن 

لحــدوث الًعجــز بســبب العمــل.

ــون العمــل رقــم 14  ــات العمــل بأحــد أمــراض المهنــة فــي الجــدول رقــم 1 والجــدول رقــم 2 فــي قان 15- يرجــى االطــالع علــى إصاب
لســنة 2004
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خزينــة  - فــي  الوفــاة  عــن  التعويــض  يــودع  أن  العمــل  صاحــب  وعلــى 
المحكمــة المختصــة خــالل مــدة ال تزيــد عــن خمســة عشــر يومــا ًمــن تاريــخ 
ــاة  ــدة لحــدوث الوف ــخ إعــالن نتيجــة التحقيقــات، المؤي ــاة أو مــن تاري الوف

بســبب العمــل.

س- 6: هــل يســقط حقــك بالمطالبــة بالتعويــض عــن العجز 
أو حــق الورثــة فــي التعويــض عــن الوفاة؟

بالنســبة  الوفــاة  أو  العجــز  عــن  بالتعويــض  المطالبــة  فــي  حقــك  يســقط 
ــي المتضمــن  ــر الطبــي النهائ ــخ التقري ــة، بانقضــاء مــدة ســنة مــن تاري للورث

حــدوث العجــز، أو مــن تاريــخ حــدوث الوفــاة.
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الفصل الثامن

التنظيمات العمالية واإلضراب 

عن العمل
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ــات  ــى أي تنظيم ــاب إل ــي االنتس ــق ف ــك الح ــل لدي س- 1: ه
عماليــة؟

يجــوز أن تشــكل فــي كل منشــأة يعمــل فيهــا ثالثــون عامــاًل فأكثــر لجنــة  -
مشــتركة تضــم ممثليــن عــن صاحــب العمــل والعمــال. ويراعــى أن يمثــل 
نصــف أعضــاء اللجنــة صاحــب العمــل، ويمثــل نصفهــم اآلخــر العمــال. 
ويتولــى عمــال كل منشــأة اختيــار ممثليهــم فــي اللجنــة المشــتركة 

عــن طريــق االنتخــاب المباشــر  16
وتتولــى اللجنــة المشــتركة دراســة ومناقشــة جميــع القضايــا المتعلقــة  -

بالعمــل، ومنهــا، تنظيــم العمــل، وســبل زيــادة االنتاج وتطويــره واالرتقاء 
المخاطــر،  مــن  الوقايــة  ووســائل  العمــال،  تدريــب  وبرامــج  باإلنتاجيــة، 
وتحســين مســتوى االلتــزام بقواعــد الصحــة والســالمة المهنيــة وتنميــة 

ثقافــة العمــال العامــة.
يحظــر علــى التنظيمــات العماليــة ممارســة أي نشــاط يتعلــق بالمســائل  -

السياســية والدينيــة، أو تحضيــر أو طباعــة أو توزيــع منشــورات تســيء 
إلــى الدولــة أو األوضــاع القائمــة فيهــا، كذلــك الدخــول فــي مضاربــات 

ماليــة أو قبــول الهبــات والتبرعــات إال بموافقــة وزارة العمــل.

س 2- ما هي شروط اإلضراب عن العمل؟
يجــوز اللجــوء لإضــراب بعــد موافقــة ثالثــة أربــاع اللجنــة العامــة لعمــال  -

عــن  تقــل  ال  العمــل مهلــة  منــح صاحــب  وبعــد  الصناعــة،  أو  المهنــة 
أســبوعين قبــل الشــروع فــي اإلضــراب، ويجــب الحصــول علــى موافقــة 
بزمــان  يتعلــق  الداخليــة فيمــا  وزارة  مــع  التنســيق  بعــد  العمــل  وزارة 
ومــكان اإلضــراب، علــى أال يتــم المســاس بأمــوال الدولــة أو ممتلــكات 

األفــراد أو أمنهــم أو ســالمتهم.
ال يجــوز اإلضــراب فــي المرافــق الحيويــة وهــي البتــرول والغــاز والصناعــات  -

16- يرجى مراجعة الجهة المختصة بوزارة العمل للتعرف إلى شروط العضوية، وإجراءات العملية النتخابية.
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المرتبطــة بهــا، الكهربــاء والمــاء، الموانــئ والمطــارات، والمستشــفيات 
والمواصــالت.

ال يجــوز اللجــوء إلــى اإلضــراب إال بعــد تعــذر الحــل بيــن العمــال وصاحــب  -
ــون. العمــل بالتوفيــق أو التحكيــم وفقــًا ألحــكام القان
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الفصل التاسع

حقوق وواجبات عمال 

اإلنشاءات
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أواًل - الشروط الخاصة بالسكن:

س- 1: ما هي اشتراطات ومواصفات السكن المناسب؟
اشتراطات ومواصفات سكن عمال اإلنشاءات تكون حسب اآلتي:

أن ال تقــل المســاحة المخصصــة للفــرد الواحــد داخــل الغرفــة المشــتركة  -
عــن أربعــة أمتــار مــن المســاحة الخاليــة.

عــدم إيــواء أكثــر مــن أربــع عمــال داخــل الغرفــة الواحــدة فــي المجمعــات  -
الســكنية وثمانيــة عمــال فــي المســاكن المؤقتة.  أال تســتخدم المداخل 

أو الممــرات أو أســطح المبانــي أو الســراديب كغــرف إليــواء العمــال.
أال تســمح نوافــذ المبنــى بتســرب أي أتربــة وأن تغطــى بســلك معدنــي  -

يمنــع دخــول الحشــرات.
أن تكــون جميــع الغــرف جيــدة التهويــة وتتوفــر بهــا اإلضــاءة الطبيعيــة  -

مــع تزويدهــا باإلضــاءة الصناعيــة الكافيــة.

س- 2: مــا هــي التزامــات صاحــب العمــل لتزويــد الســكن 
األساســية؟ بالتجهيــزات 

أســرة مــزودة بالفــراش واألغطيــة المناســبة، ودواليــب لحفــظ المالبــس،  -
ويحظــر اســتعمال أســرة ذات طابقيــن أو أكثــر. 

أجهــزة تكييــف الهــواء الكافيــة والمناســبة، ومــراوح شــفط لســحب  -
واألدخنــة. األبخــرة 

بــراد ميــاه ذو مشــرب واحــد لــكل عشــرين عامــاًل علــى األكثــر ومــزود  -
بفلتــر ذي ثــالث شــمعات فخاريــة ويحظــر اســتعمال فالتــر الفيبــر أو ذات 

الخيــوط.
ثالجة لحفظ الطعام تتناسب وعدد العمال. -
صندوق قمامة ذو غطاء ومزود بأكياس بالستيكية شديدة التحمل. -
يجــب علــى صاحــب العمــل تعييــن عامــل لتنظيــف المســكن، ومشــرف  -

علــى المبنــى إلخطــاره بمــا يحتــاج المبنــى مــن تجهيــزات وأعمــال صيانــة.
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صنــدوق لإســعافات األوليــة يحتــوي علــى عــدد كافــي مــن المطهــرات  -
واألربطــة.

توفيــر دورة ميــاه كاملــة لــكل ثمانيــة عمــال كحــد أقصــى علــى أن تكــون  -
جيــدة التهويــة واإلضــاءة وتــزود بســخان مــاء.

يلتزم صاحب العمل بأعمال الصيانة الدورية لمرافق السكن، -
ــغ ماليــة مــن العامــل نظيــر تجهيــز الســكن  - ويحظــر اســتقطاع أي مبال

أو صيانتــه.

س- 3: ما هي شروط المساكن المؤقتة؟
العمــال  - يتناســب وعــدد  بمــا  تكــون مجهــزة  الطعــام  لتنــاول  قاعــات 

المقيميــن بالســكن المؤقــت وأن تــزود بشــبك علــى األبــواب والنوافــذ 
الحشــرات. ومصائــد 

غرفــة مجهــزة باإلســعافات الطبيــة األوليــة يعهــد بهــا لممــرض متمــرس،  -
وذلــك فــي حالــة زيــادة عــدد العمــال عــن )100( عامــل.

الصحــي  - والصــرف  الســكن  مخلفــات  مــن  للتخلــص  الالزمــة  الوســائل 
منتظمــة. وبصفــة  صحيــة  بطريقــة 

يحظــر قطعيــًا اســتخدام أو اســتغالل ســكن العمــال فــي غيــر األغــراض  -
المخصصــة لــه .

يلتــزم صاحــب العمــل بتوفيــر أجهــزة إطفــاء وإنــذار مناســبة وفقــًا لمــا  -
ــي. ــاع المدن تقــرره إدارة الدف

يراعــى تزويــد الســكن بصناديــق اإلســعافات الطبيــة األوليــة كاألدويــة  -
واألربطــة والمطهــرات الكافيــة.
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ثانيًا: الشروط الخاصة بمكان العمل:

س- 1: كيف تتعرف على تعليمات المنشأة التي تعمل بها؟
علــى صاحــب العمــل الــذي يســتخدم عشــرة عمــال فأكثــر، أن يضــع الئحــة 
أحــكام هــذه  مــكان ظاهــر، وتعتبــر  فــي  المنشــأة،  فــي  العمــل  لتنظيــم 

الالئحــة جــزءًا متممــًا للعقــد المبــرم مــع المنشــأة.

س- 2: كيف تتصرف لدى وجود خطر يتهدد سالمتك في 
العمل؟

يجــوز لــك بعــد تبليــغ صاحــب العمــل بهــذه المخاطــر، وعــدم وجــود اســتجابة 
العمــل إلخطارهــم  وزارة  فــي  العمــل  دائــرة مفتشــي  علــى  االتصــال  منــه، 
ــالغ اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان لطلــب المشــورة  باألمــر. كمــا يمكــن إب

والمســاعدة.

س- 3: هــل يجــوز اســتخدامك فــي المنشــأة لتأديــة خدمــات 
خاصــة ألصحــاب العمل؟

البجــوز، ويحظــر علــى المــدراء والرؤســاء اســتخدامك فــي تأديــة خدمــات خاصــة 
لهــم، كمــا يحظــر عليهــم التعــدي عليــك، أو إســاءة معاملتــك.

س- 4: ما هي اشتراطات السالمة المهنية؟
تضمــن قانــون العمــل والقــرارات الوزاريــة الصــادرة بهــذا الشــأن إلــزام صاحــب 

العمــل باتخــاذ العديــد مــن االحتياطــات الخاصــة بذلــك ومــن أهمهــا:

علــى صاحــب العمــل إطالعــك علــى كافــة مخاطــر العمــل الــذي تمارســه،  -
وتبصيــرك بكافــة االحتياطــات الضروريــة للوقايــة مــن هــذه المخاطــر 

وبلغــة تفهمهــا.
علــى صاحــب العمــل تزويــدك بالمالبــس واألدوات الواقيــة. فــي حالــة  -
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وجــود فتحــات بمواقــع العمــل تعرضــك لخطــر الســقوط، يجــب أن تحــاط 
هــذه الفتحــات بحواجــز واقيــة.

عنــد إنشــاء ســندرة يجــب أن تنشــأ طبقــا لألصــول الفنيــة المقــررة مــع  -
اســتصدار التراخيــص الالزمــة لذلــك، وأن تــزود بحاجــز مانــع للســقوط 

وبوســيلة مأمونــة للصعــود.
يجــب أن تكــون الســاللم الثابتــة مصنوعــة مــن مــواد تحــول دون االنــزالق،  -

ومجهــزة باحتياطــات الوقايــة والســالمة.
يجــب أن يراعــى عنــد اســتخدام »الســقاالت« أن تكــون مــن مــواد متينــة  -

ومناســبة وباتســاع كاف ومحاطــة بحواجــز وأجهــزة أمــان لمنــع ســقوط 
العمــال.

ضوضــاء  - تشــغيلها  عــن  يصــدر  معــدات  اســتخدام  حالــة  فــي  يجــب 
واهتــزازات، اتخــاذ كل مــا مــن شــأنه تقليــل شــدة الضوضــاء واالهتــزازات، 
كتوزيــع واقيــات أذن مناســبة، مــع مراعــاة أال تزيــد شــدة الضوضــاء أو 

مــدة التعــرض لهــا عــن المســتويات المصــرح بهــا.
يجــب تجهيــز أماكــن مغلقــة لــآالت التــي ينجــم عــن تشــغيلها أتربــة  -

وأدخنــة أو غــازات ضــارة، وتزويدهــا بأجهــزة الشــفط والتجميــع المناســبة. 
التيــار  قطــع  مثــل  فــورًا،  إليقافهــا  وســيلة  الماكينــة  فــي  تتواجــد  أن 

الكهربائــي.

س- 5: مــا هــي احتياطــات الوقايــة عنــد تــداول وتخزيــن 
العمــل؟ المــواد وأدوات 

إلــزام  الوزاريــة الصــادرة فــي هــذا الشــأن  تضمــن قانــون العمــل والقــرارات 
صاحــب العمــل باتخــاذ العديــد مــن االحتياطــات الخاصــة بذلــك ومــن أهمهــا:

توفيــر معــدات الرفــع الميكانيكيــة المناســبة، مــع التأكــد مــن ســالمة  -
وصالحيــة السالســل وخطافــات التعليــق، والتفتيــش عليهــا دوريــًا. 

أن يوضع على كل آلة رفع بيان بأقصى حمل تشغيل مأمون. -
تزويد كباين عمال التشغيل آللة الرفع بوسيلة اتصال. -
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الفنييــن  - لغيــر  والنقــل  والجــر  الرفــع  آالت  تشــغيل  إســناد  يحظــر 
المختصــة. الجهــة  مــن  بذلــك  لهــم  والمرخــص  المختصيــن 

 
س- 6: ما هي اشتراطات الوقاية من الكهرباء؟

إلــزام  الوزاريــة الصــادرة فــي هــذا الشــأن  تضمــن قانــون العمــل والقــرارات 
صاحــب العمــل باتخــاذ العديــد مــن االحتياطــات الخاصــة بذلــك ومــن أهمهــا:

وســهل  - آمــن  مــكان  فــي  الكهربائــي  التوزيــع  لوحــات  تكــون  أن 
م، الســتخدا ا

كذلك استخدام مفاتيح من النوع الذي ال يصدر عنه شرر. -
إجراء الفحص الدوري على جميع الكابالت واألسالك والتوصيالت. -

س- 7: ما هي احتياطات الوقاية من أخطار الحريق؟
علــى صاحــب العمــل اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة للوقايتــك مــن أخطــار الحريــق 
طبقــًا لمــا تحــدده الجهــات المختصــة حســب نــوع النشــاط الــذي تجــري مزاولته 
المســتخدمة،  اإلنتــاج  ومــواد  األوليــة  المــواد  وخــواص  العمــل،  أماكــن  فــي 

ويراعــى بصفــة خاصــة االحتياطــات التاليــة:

توفيــر عــدد كاف مــن مخــارج الطــوارئ، ووضــع أجهــزة إنــذار مــع تدريبــك  -
علــى اســتعمالها.

األفــران والغاليــات وغيرهــا  - الالزمــة فــي إنشــاء  الفنيــة  إتبــاع المعاييــر 
مــن مصــادر الحــرارة، وتغليــف أنابيــب الغــازات الحــارة وعــوادم اآلالت ذات 

االحتــراق الداخلــي بالمــواد العازلــة.
منــع التدخيــن فــي أماكــن العمــل، وتطبيــق الجــزاءات المقــررة علــى مــن  -

يخالفها.
تــرك مســافات كافيــة بيــن وحــدات العمــل لمنــع انتشــار الحريــق وخاصــة  -

بيــن األماكــن التــي تحتــوي علــى مــواد قابلــة لالشــتعال، وعــدم تــرك أي 
مصــدر للنيــران بهــذه األماكــن.
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توعيتــك بأخطــار الحريــق وطــرق منعــه وتدريبــك علــى كيفيــة اســتخدام  -
وســائل المكافحــة األوليــة للحريــق.

 
س- 8: ما هي احتياطات الوقاية من األخطار الطبيعية؟

األخطــار  مــن  للوقايــة  الالزمــة  االحتياطــات  بتوفيــر  العمــل  صاحــب  يلتــزم 
يلــي: مــا  أهمهــا  ومــن  الطبيعيــة 

العمــل فــي ســاعات الظهيــرة فــي األماكــن المكشــوفة خــالل  - حظــر 
فصــل الصيــف فــي الفتــرة مــن 15 يوليــو وحتــى 31 أغســطس مــن كل 
عــام، بحيــث ال تزيــد علــى خمــس ســاعات فــي الفتــرة الصباحيــة، وال 
تجــاوز الحاديــة عشــرة والنصــف صباحــا، علــى أال يبــدأ العمــل فــي الفتــرة 

المســائية قبــل الســاعة الثالثــة مســاًء، 
وعلــى صاحــب الًعمــل أن يضــع جــدوالً بذلــك فــي مــكان ظاهــر يســهل  -

االطــالع عليــه لمفتشــي العمــل عنــد زيارتهــم التفتيشــية.
ــدى وجــود  - ــة والمالبــس الثقيلــة، ل تزويــدك بالقفــازات والجــوارب واألحذي

انخفــاض فــي درجــات الحــرارة.
تزويدك بسترات واقية في موسم المطر. -
ــد  - ــردة عن ــاه الشــرب المب ــر مي ــرأس وتوفي ــة لل ــة الواقي ــدك باألغطي تزوي

أداء العمــل باألماكــن المكشــوفة.
 

س- 9: مــا هــي االشــتراطات فــي مناطــق العمــل البعيــدة 
عــن المــدن؟

تعتبر مناطق العمل البعيدة عن المدن هي المناطق التالية:

منطقــة  -  - مســيعيد  منطقــة   - بــاب  أم  منطقــة   - دخــان  منطقــة 
الشــمال- منطقــة جزيــرة حالــول - أي منطقــة عمــل أخــرى تبعــد خمســة 

عشــر كيلومتــرًا علــى األقــل مــن حــدود أقــرب مدينــة أو قريــة.
علــى صاحــب العمــل الــذي يســتخدم عمــاالً فــي المناطــق النائيــة أن  -
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يوفــر لهــم الخدمــات التاليــة:
وسائل االنتقال المناسبة أو السكن المناسب، أو كالهما.. 1

المياه الصالحة للشرب.. 2
المواد الغذائية المناسبة، أو وسائل وصول هذه المواد.. 3
وسائل اإلسعافات الطبية.. 4

فيمــا عــدا المــواد الغذائيــة تكــون الخدمــات المشــار إليهــا علــى نفقــة  -
صاحب العمل وال يجوز تحميل العامل منها شيئًا. 

مالحظــة هامــة: نــص قــاون العمــل علــى عقوبــة بالحبــس لمــدة الزيــد عــن 
ســتة أشــهر وبالغرامــة التــي التقــل عــن 2000 ريــال والتزيــد عــن مائــة ألــف ريــال 
أو ببــإدى هاتيــن العقوبتيــن لمخالفــة تقديــم الخدمــات المشــا إليهــا أعــاله.17 

س- 10: كيف يتم تنظيم الرعاية الطبية بالمنشآت؟
المختبريــة  - التحاليــل  إجــراء  المنشــأة.،  عمــال  علــى  الطبــي  الكشــف 

المستشــفى  خــارج  للعــالج  الالزمــة  األدويــة  تقديــم  األشــعة.،  وصــور 
تحصيــن عمــال المنشــأة مــن األمــراض الســارية طبقــًا للتعليمــات التــي 

تصــدر مــن وزارة الصحــة فــي هــذا الشــأن.
إعــداد صنــدوق اإلســعافات األوليــة وتزويــده باألدويــة واألدوات الطبيــة  -

ــة. الالزم
يلتــزم صاحــب العمــل فــي المؤسســات التــي يزيــد عددهــا عــن مئــة  -

عامــل بتوظيــف ممــرض متفــرغ فــي المنشــأة، فــإذا زاد عــدد العمــال 
يعمــل  عيــادة  لهــم  يخصــص  أن  عليــه  وجــب  عامــل،  عــن خمســمئة 
بهــا طبيــب وممرضيــن علــى األقــل، وأن يتوفــر بمــكان العمــل غرفــة 

األوليــة. لإســعافات 

17- مــادة )145( مكــرر1 مــن مرســوم بقانــون رقــم 18 لســنة 2020 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون العمــل الصــادر بالقانــون رقــم 14 
لســنة 2004 
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ثالثًا: واجبات عمال اإلنشاءات:

س- 1: ما هي واجباتك تجاه صاحب العمل؟
يحــق لصاحــب العمــل تعّينــك أو نقلــك مــن مــكان آلخــر أو مــن عمــل آلخــر،  -

شــرط أال يختلــف العمــل الجديــد اختالفــا جوهريــا عــن العمــل المتفــق 
عليــه وال ينطــوي علــى اإلســاءة، مــع عــدم المســاس بأجــرك والشــروط 

التــي يتضمنهــا عقــد العمــل.
أن تتواجــد فــي مــكان عملــك فــي الموعــد المحــدد لبــدء العمــل، وعــدم  -

االنصــراف قبــل الموعــد المحــدد النتهائــه.
ال يجــوز تــرك العمــل أو التوقــف عنــه، أو تــرك مكانــه خــالل أوقــات العمــل  -

إال بــإذن مــن رئيســك المباشــر.
ال يجــوز الدخــول إلــى مــكان العمــل فــي غيــر أوقــات العمــل الخاصــة بــه إال  -

بــإذن كتابــي يســلم إلــى المنــوط بــه مراقبــة الدخــول.
عليــك إطاعــة أوامــر وتعليمــات الرؤســاء الخاصــة بالعمــل وتنفيذهــا  -

بدقــة فــي أي وقــت.
يجــب أن تكــون عالقاتــك مــع زمالئــك العمــال طيبــة وقائمــة علــى أســاس  -

التفاهــم والمــودة.
يحظــر عليــك قبــول هدايــا أو مكافــآت مــن الغيــر بســبب األعمــال التــي  -

تؤديهــا بحكــم وظيفتــك.
ال يجــوز تلقــي اإلعانــات أو توزيــع األوراق ألي غــرض إال بــإذن كتابــي مــن  -

المنشــاة. إدارة 
يحظــر عليــك االشــتغال لــدى صاحــب عمــل آخــر حتــى فــي غيــر ســاعات  -

عملــك بالمنشــاة، ويجــب أن تــؤدي عملــك بدقــة وأن تحافــظ علــى اآلالت 
واألدوات التــي تســتخدمها.

محاولــة  - أو  بهــا  العبــث  بــاآلالت،  خلــل  حــدوث  حالــة  فــي  لــك،  يجــوز  ال 
الــالزم. إلجــراء  فــورًا  المباشــر  رئيســك  إخطــار  عليــه  ويجــب  إصالحهــا، 

ال يجــوز صــرف أي مبلــغ أو أجــر أو أتعــاب أو غيــر ذلــك إال بنــاًء علــى قــرار  -
المنشــأة.
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بأعمــال  - يتعلــق  أمــر  أي  أو  الصناعيــة  العمــل  أســرار  إفشــاء  يجــوز  ال 
ونشــاطها. المنشــأة 

تنفيــذ  - منــع  منــه  يقصــد  تقصيــر  أو  فعــل  أي  ارتــكاب  عليــك  يحظــر 
المهنيــة. والصحــة  الســالمة  تعليمــات 

 
س- 2: مــا هــي الجــزاءات التأديبيــة التــي يمكــن تقــع علــى 

عمــال المنشــآت؟
إخطــارك  - يتضمــن  إليــك،  وموجــه  مكتــوب  بخطــاب  ويتحقــق  اإلنــذار، 

بالمخالفــة التــي ارتكبتهــا، ويدعــوك إلــى عــدم تكرارهــا ويحــذرك بتوقيع 
ــة العــودة إلــى تكــرار المخالفــة. جــزاء أشــد فــي حال

المخالفــة  - عــن  أيــام  خمســة  علــى  تزيــد  ال  لمــدة  أجــرك  مــن  الخصــم 
الواحــدة. واليجــوز أن يتضمــن الشــهر الواحــد خصمــًا ألكثــر مــن خمســة 
أيــام.  الوقــف عــن العمــل مــع حرمانــك مــن األجــر لمــدة ال تزيــد عــن خمســة 

ــام عــن المخالفــة الواحــدة. أي
الوقــف عــن العمــل دون أجــر أو بأجــر مخفــض لحيــن البــت فــي التهمــة  -

الجنائيــة المنســوبة إليــك، وإذا ثبــت براءتــك مــن التهمــة أو تــم حفظهــا، 
اعتبــر الوقــف كأن لــم يكــن، ويتــم دفــع مــا يكــون مســتحقًا مــن أجــرك 

عــن مــدة الوقــف.
الفصل من العمل مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة. -
الفصل من العمل مع الحرمان من نهاية الخدمة. -
يجــب إخطــارك بالجــزاء الموقــع عليــك كتابــة، فــإذا امتنعــت عــن اســتالم  -

اإلخطــار يعلــن الجــزاء فــي مــكان ظاهــر مــن العمــل.
 

س- 3: ما هي طريقة التظلم من الجزاءات التأديبية؟
قبــل الطعــن فــي الجــزاء الموقــع عليــك أمــام لجنــة فــض المنازعــات  -

لعماليــة، يجــب التظلــم إلــى صاحــب العمــل خــالل ســبعة أيــام مــن تاريــخ 
ــخ  ــام مــن تاري علمــك بالجــزاء، ويتــم البــت فــي التظلــم خــالل ســبعة أي
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ــه.  ــر فــوات هــذه المــدة دون البــت فيــه رفضــًا ل تقديمــه، ويعتب
وفــي حالــة رفــض التظلــم أو عــدم البــت فيــه خــالل المــدة المشــار إليهــا،  -

الجــزاء  مــن  العمــل  بــوزارة  المختصــة  اإلدارة  إلــى  التظلــم  لــك  يكــون 
الموقــع عليــك خــالل ســبعة أيــام مــن تاريــخ الرفــض. ويجــب علــى اإلدارة 
البــت فــي تظلمــك خــالل ســبعة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه إليهــا ويكــون 
قرارهــا نهائيــا، ويعتبــر فــوات هــذه المــدة دون البــت فــي التظلــم رفضــًا 

لــه.
واســتثناًء مــن ذلــك يجــوز لــك الطعــن فــي جــزاء الفصــل مــن العمــل  -

أمــام لجنــة فــض المنازعــات العماليــة. وإذا تبيــن للجنــة أن فصلــك كان 
الفصــل  جــزاء  إلغــاء  إمــا  قــررت  القانــون،  ألحــكام  أو مخالفــًا  تعســفيًا 
وإعادتــك إلــى العمــل واســتحقاقك األجــر عــن الفتــرة التــي ُحرمــت فيهــا 
مــن العمــل تنفيــذًا لهــذا الجــزاء، أو تعويضــك تعويضــًا مناســبًا، ويدخــل 
ــا األخــرى التــي ُحرمــت منهــا نتيجــة  ــر التعويــض األجــر والمزاي فــي تقدي

هــذا الفصــل.18 

ــببت  ــا تس ــل عم ــب العم ــض صاح ــزم بتعوي ــل تلت س 4- ه
ــره؟ فــي إتالفــه أو تدمي

يجوز إلزامك بالتعويض بعد إجراء تحقيق عن الواقعة. -
اقتطــاع قيمــة التعويــض مــن أجــرك، بحيــث ال يزيــد مــا يقتطــع عــن أجــر  -

ســبعة أيــام فــي الشــهر الواحــد.
تســتطيع التظلــم أمــام إدارة العمــل خــالل ســبعة أيــام مــن تاريــخ إبالغــك  -

بتقديــر التعويض.

18- انظر الفصل العاشر- الوصول للعدالة.
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س- 5: هــل يجــوز لــك تغييــر عملــك قبــل نهايــة مــدة 
العقــد؟ 

نعــم يجــوز، لقــد ألغــى تعديــل قانــون خــروج ودخــول الوافديــن لعــام 2020 
شــرط عــدم الممانعــة، ويمكنــك تغييــر جهــة عملــك،  بالمقابــل يمنــح صاحــب 

عملــك الفرصــة لالعتــراض خــالل فتــرة تحددهــا إدارة عالقــات العمــل.19

19- لالطالع على الفصل الحادي عشر-األحكام الخاصة باإلقامة وتغيير جهة  العمل
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الفصل العاشر

الوصول إلى العدالة
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بيــن  نــزاع  حــدوث  حالــة  فــي  اإلجــراءات  هــي  مــا   :1 س- 
العمــل؟ وصاحــب  العامــل 

نــزاع  - بينهمــا  إذا نشــأ  العمــل  العامــل وصاحــب  مــن  علــى كل  يجــب 
يتعلــق بتطبيــق أحــكام قانــون العمــل أو عقــد العمــل أن يعــرض النــزاع 
علــى المشــرفين، والمســؤوليين أو اللجنــة المشــتركة داخــل مــكان 

العمــل حــال وجودهــا، 
وفــي حــال فشــل اآلليــات الداخليــة بإيجــاد الحلــول المناســبة يمكــن  -

التوجــه إلــى إدارة عالقــات العمــل بــوزارة العمــل لتســوية النــزاع وديــًا. 
وتتخــذ اإلدارة المختصــة اإلجــراءات الالزمــة لتســوية النــزاع وديــًا خــالل مدة 
ال تجــاوز ســبعة أيــام مــن تاريــخ عرضــه عليهــا، وتعــرض نتيجــة التســوية 
ــام التاليــة، فــإذا قبلهــا الطرفــان يتــم  علــى الطرفيــن خــالل الســبعة أي
ــم االتفــاق عليــه فــي محضــر يوقــع منهمــا، وتعتمــده اإلدارة  إثبــات مــا ت

ــه قــوة الســند التنفيــذي.  المختصــة وتكــون ل
ــى اإلدارة المختصــة وقــف  - ويترتــب علــى تقديــم طلــب تســوية النــزاع إل

ــك  ــًا لســقوط دعــوى المطالبــة بتلــك الحقــوق وذل المــدة المقــررة قانون
حتــى انقضــاء المواعيــد المحــددة أعــاله.

لــم تتــم تســوية النــزاع خــالل المــدة المشــار إليهــا فــي الفقــرة  - فــإذا 
الســابقة أو رفــض أحــد طرفــي النــزاع تســوية اإلدارة المختصة، أو انقضت 
المــدة دون أن يبــدي الطرفــان أو أحدهمــا رأيــه بالقبــول أو الرفــض، وجــب 
ــام عمــل التاليــة،  ــة أي علــى اإلدارة المختصــة أن تحيــل النــزاع خــالل الثالث

إلــى لجنــة فــض المنازعــات العماليــة20.
النــزاع  - لموضــوع  تتضمنملخصــًا  بمذكــرة  مشــفوعة  اإلحالــة  وتكــون 

المختصــة، اإلدارة  ومالحظــات  ومســتنداتهما  الطرفيــن  وحجــج 

20- تســمى لجنــة » فــض المنازعــات العماليــة « تشــكل برئاســة قــاض مــن المحكمــة االبتدائيــة يختــاره المجلــس األعلــى للقضــاء 
وعضويــة اثنيــن يرشــحهما الوزيــر علــى أن يكــون أحدهمــا مــن ذوي الخبــرة فــي مجــال المحاســبة ويصــدر بتشــكيل اللجنــة 
وتحديــد القواعــد واإلجــراءات الواجــب إتباعهــا أمامهــا، وآليــة تنفيــذ قراراتهــا، ومكافآتهــا، قــرار مــن مجلــس الــوزراء. ويصــدر قــرار 
مــن الوزيــر بتحديــد مقــر انعقــاد اللجنــة، ويتولــى أمانــة ســر اللجنــة، موظــف أو أكثــر مــن موظفــي الــوزارة، يصــدر بندبهــم وتحديــد 

اختصاصاتهــم ومكافآتهــم قــرار مــن الوزيــر
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س- 2: ما هو اختصاص لجنة فض المنازعات العمالية؟
تختــص لجنــة فــض المنازعــات دون غيرهــا، بالفصل في جميــع المنازعات  -

الفرديــة الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام قانــون العمــل، أو عقــد العمــل. 
ــة أســابيع مــن  وتفصــل اللجنــة فــي النــزاع المعــروض عليهــا خــالل ثالث

تاريــخ أول جلســة لنظــر النــزاع أمامهــا.
يكــون أعضــاء اللجنــة مســتقلين، ال ســلطان عليهــم فــي قراراتهــم  -

لغيــر القانــون، وال يجــوز ألي شــخص أو جهــة التدخــل فــي المنازعــات التــي 
تنظرهــا اللجنــة.

س- 3: مــا هــي اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا أمانــة ســر لجنــة 
فــض المنازعــات العماليــة؟

ــة النــزاع  - وعلــى أمانــة ســر اللجنــة، خــالل ثالثــة أيــام عمــل مــن تاريــخ إحال
إليهــا، تحديــد جلســة لنظــر النــزاع فــي ميعــاد ال يجــاوز ســبعة أيــام عمــل 

مــن تاريــخ اإلحالــة، 
ُيخطــر كل مــن العامــل وصاحــب العمــل بتاريــخ الجلســة قبــل انعقادهــا  -

بثالثــة أيــام علــى األقــل.
تتولــى أمانــة ســر اللجنــة إخطــار طرفي المنازعــة باإلجــراءات والقراراتالتي  -

بكتــاب  أعمالهــم  مراكــز  أو  إقامتهــم  محــال  علــى  اللجنــة  تصدرهــا 
مســجل، أو بــأي وســيلة أخــرى تفيــد العلــم. ويعتبــر اإلخطــار منتجــًا آلثــاره 

القانونيــة مــن تاريــخ تبليغــه أو تســليمه لــذوي الشــأن.

المنازعــات  س- 4: علــى مــاذا يشــتمل قــرار لجنــة فــض 
العماليــة؟

يجــب أن يكــون قــرار لجنــة فــض المنازعــات الــذي تنتهــي بــه المنازعــة  -
أمامهــا مســببًا، 

ومشــتماًل علــى أســماء رئيــس وعضــوي اللجنــة وتاريــخ ومــكان إصــداره،  -
وأســماء الخصــوم وصفاتهــم وحضورهــم أو غيابهــم، وعــرض مجمــل 
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لوقائــع المنازعــة، وطلبــات الخصــوم ودفوعهــم، 
ويوقع من الرئيس وأمين السر،  -
ــه قــوة الســند التنفيــذي المنصــوص عليــه فــي المــادة )362(  - وتكــون ل

ــة. مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاري

المنازعــات  فــض  لجنــة  قــرار  فــي  ُيطعــن  كيــف   :5 س- 
العماليــة؟

لــذوي الشــأن الطعــن فــي القــرار الصــادر مــن لجنــة فــض المنازعــات  -
االســتئناف، بمحكمــة  المختصــة  الدائــرة  أمــام  العماليــة 

وذلــك خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ صــدور قــرار اللجنــة إذا كان  -
حضوريــًا، أو مــن اليــوم التالــي لإعــالن بالقــرار إذا كان قرارهــا غيابيــًا،

وال يترتــب علــى الطعــن وقــف تنفيــذ القــرار مــا لــم تقــرر الدائــرة المختصة  -
غيــر ذلك. 

وجــه  - علــى  الطعــن  االســتئناف  بمحكمــة  المختصــة  الدائــرة  وتنظــر 
أول  تاريــخ  مــن  يومــًا  ثالثيــن  خــالل  فيــه  أن تفصــل  الســرعة، وعليهــا 
جلســة أمامهــا. وال يجــوز لغيــر الدائــرة المختصــة بمحكمــة االســتئناف 

األمــر بوقــف تنفيــذ قــرارات لجنــة فــض المنازعــات.

س -  6: هــل يجــوز تقييــد دعــوى تختــص بهــا لجنــة فــض 
المنازعــات امــام محكمــة أخــرى؟

ال تقبــل الدعــاوى التــي تختــص بهــا لجنــة فــض المنازعــات العماليــة أمــام 
المحاكــم قبــل أن تفصــل فيهــا هــذه اللجنــة. وتســتمر المحاكــم فــي الفصــل 
فــي الدعــاوى التــي رفعــت أمامهــا قبــل تاريــخ العمــل بهــذا القانــون، وتختــص 
بالنظــر فــي الدعــاوى التــي ترفــع بعــد تاريــخ العمــل بــه، لحيــن مباشــرة اللجنــة 

الختصاصاتهــا.
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س- 1: هــل يمكــن الدخــول إلــى دولــة قطــر للعمــل بــدون 
وجــود إذن بالعمــل )ســمة(؟

العمــل  - بغــرض  اإلقامــة  يــود  )وافــد(  قطــري  غيــر  شــخص  كل  علــى 
ــة إذن بدخــول البــالد( ســمة )مــن الجهــة  ــة قطــر أن يكــون لدي فــي دول
المختصــة، وُمســتقِدم )جهــة عمــل(. ويكــون المســتقدم قطــري، أو غيــر 
قطــري مقيــم فــي الدولــة وفقــًا للقانــون، وإن كان المســتقدم شــخصًا 
معنويــًا تعيــن أن يكــون مركــزه الرئيســي فــي الدولــة أو لــه إدارة فرعيــة 

بهــا.
وال تمنــح ســمة الدخــول للوافــد بغــرض العمــل إال بموجــب عقــد عمــل  -

ــًا.  مبــرم مــع المســتقدم وفقــًا للشــروط المقــررة قانون
بتأشــيرات  - العمــل(  )رب  المســتقدم  اتجــار  علــى  القانــون  ويعاقــب 

تجــاوز  ال  مــدة  الحبــس  بعقوبــة  للغيــر،  عنهــا  التنــازل  أو  االســتقدام 
ثــالث ســنوات وبالغرامــة التــي ال تزيــد عــن خمســين ألــف ريــال أو بإحــدى 
هاتيــن العقوبتيــن. وتشــدد العقوبــة حــال تكــرار الجريمــة. ويقتضــي 
ذلــك االلتــزام بتأديــة العمــل للمســتقدم فقــط ال غيــر، ويحظــر عليــك 
تأديــة أي عمــل مهمــا كان نوعــه ألي جهــة أخــرى، إال فــي حالــة منحــك 

»إعــارة .«

س- 2: ما هي اإلعارة؟
اإلعــارة أن تــأذن الجهــة المختصــة بــوزارة العمــل بعملــك لــدى جهــة أخــرى لمدة 
ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد لمــدد مماثلــة، ذلــك بعــد مضــي ســنة مــن تاريــخ 

التحاقــك بالعمــل لــدى المســتقدم. 

ملحــق  يقــدم  أن  لديــه  اإلعــارة  سيســتفيد  الــذي  العمــل  صاحــب  وعلــى 
العقــد المضــاف إلــى عقــد العمــل، موقعــًا مــن المســتقدم األصلــي والعامــل 

ومصدقــًا عليــه مــن وزارة العمــل. 

كمــا يجــوز للجهــة المختصــة أن تــأذن لــك بالعمــل بعــض الوقــت لجهــة أخــرى 
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فــي غيــر أوقــات عملــك األصلــي، شــرط حصولــك علــى موافقــة كتابيــة بذلــك 
مــن مســتقدمك.

س- 3: مــا هــي عقوبــة صاحــب العمــل الــذي يقوم بالســماح 
لــك بالعمــل لــدى الغيــر دون إذن مــن الجهــة المختصــة، أو 

يقــوم باســتخدام عمــال لــم يســتقدمهم؟
يعاقــب القانــون بالحبــس مــدة ال تجــاوز ثــالث ســنوات وبالغرامــة التــي ال تزيــد 
عــن خمســين ألــف ريــال أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. وتشــدد العقوبــة حــال 

التكــرار.

ــر  ــك بهــا فــي تغيي س- 4: مــا هــي الحــاالت التــي ُيســمح ل
ــل؟ ــة العم جه

فــي جميــع  العمــل  لــوزارة  العمــل  التقــدم بطلــب تغييــر جهــة  لــك  يجــوز 
األحــوال قبــل انتهــاء العقــد مــن دون االســتحصال علــى شــهادة ممانعــة مــن 
صاحــب العمــل ويتعيــن الحصــول علــى موافقــة الجهــات المختصــة.  ال يجــوز 
اإلخــالل بالحقــوق المقــررة لصاحــب العمــل، بموجــب أحــكام قانــون العمــل، أو 

العقــد المبــرم. 

س- 5: هل يمكنك تغيير العمل باالنتقال لجهة منافسة؟ 
يمكنــك ذلــك، إال فــي حالــة تضمــن عقــد العمــل شــرط بــأن ال تقــوم بعــد 
أي  فــي  بالعمــل  أو  باالشــتراك  أو  الحالــي  انتهــاء عقــدك بمنافســة عملــك 
مشــروع منافــس فــي القطــاع ذاتــه، علــى ألّا تزيــد مــدة هــذا الشــرط فــي 

جميــع األحــوال علــى ســنة21.  

واليســتطيع صاحــب العمــل إدراج بنــد عــدم المنافســة فــي عقــد العمــل إال 

21- يرجــى مراجعــة التطــورات اإلجرائيــة لضوابــط عــدم المنافســة لــدى وزارة العمــل.. يبطــل شــرط عــدم المنافســة إذا تحققــت 
أي حالــة مــن الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي المــادة )51( مــن قانــون العمــل، أو فصــل صاحــب العمــل العامــل بالمخالفــة األحــكام 

المــادة )61( مــن هــذا القانــون.
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فــي حــال كانــت طبيعــة عملــك تشــمل إمكانيــة الوصــول إلــى معلومــات 
خاصــة بالعمــالء واســرار العمــل. 

س- 6: ماهي المتطلبات لالنتقال لعمل جديد؟
بدايــة يجــب أن تقــوم بإبــالغ صاحــب العمــل الحالــي برغبتــك فــي إنهــاء  -

العقــد وتغييــر جهــة العمــل عبــر نظــام التبليــغ االلكترونــي الخــاص 
بــوزارة العمــل وتتضمــن إدخــال وثيقــة عقــد العمــل الموثــق مــع صاحــب 
العمــل الحالــي، وكتــاب مــن صاحــب العمــل الجديــد موجــه لــوزارة العمــل 
يؤكــد رغبتــه بتوظيفــك، ويتعيــن أن تكــون رخصــة اإلقامــة الخاصــة بــك 
ــخ الصالحيــة،  ســارية المفعــول، أو خــالل مــدة )90( يومــا مــن انتهــاء تاري

مالــم تكــن قــد انتهــت ألســباب خارجــة عــن إرادتــك. 
وتعــرف الفتــرة التــي تنقضــي بيــن موعــد إبــالغ صاحــب العمــل وموعــد  -

تــرك العمــل بمهلــة اإلخطــار، ويشــترط أن تقــدم إشــعار خطــي قبــل 
ــدى صاحــب العمــل مــدة ســنتين  شــهر علــى األقــل فــي حــال عملــت ل
أو أقــل، وقبــل شــهرين فــي حــال عملــت لــدى صاحــب العمــل ألكثــر مــن 

ســنتين. 
ولــدى تلقــي رســالة نصيــة مــن وزارة العمــل تؤكــد الموافقــة علــى تغييــر  -

جهــة العمــل، يجــب أن يبــدأ صاحــب العمــل الجديــد بإجــراءات العقــد 
اللغــات  متعــدد  العمــل  لعقــد  الرقمــي  التصديــق  )نظــام  بواســطة 
الخــاص بــوزارة العمــل(. ذلــك أنــه بعــد مــلء المعلومــات، يجــب أن يطبــع 
صاحــب العمــل الجديــد عقــد العمــل ليتــم توقيعــه مــن قبــل طرفــي 
العمــل، ثــم يقــوم بتحميــل النســخة الموقعــة وســائر المســتندات علــى 
المنصــة الرقميــة. يلــي ذلــك تأكيــد وزارة العمــل لصاحــب العمــل الجديــد 
تصديــق  رســوم  تســديد  وبإمكانــه  موثقــًا  أصبــح  العمــل  عقــد  بــأن 
العقــد.  ويجــب علــى صاحــب العمــل تزويــد العامــل بنســخة عــن العقــد، 
كمــا يمكــن للعامــل تحميــل نســخة عنــه بواســطة المنصــة االلكترونيــة 

بــوزارة العمــل. 
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إثــر ذلــك تحــال المعاملــة آليــًا إلــى برنامــج وزارة الداخليــة لغــرض الموافــق  -
الموافقــة  صــدور  وحــال  للعامــل،  الشــخصية  البطاقــة  إصــدار  علــى 
ــع  ــى موقــع مطــراش التاب ــد الدخــول إل يســتطيع صاحــب العمــل الجدي
لــوزارة الداخليــة لتقديــم طلــب الحصــول علــى بطاقــة هويــة قطريــة 

جديــدة للعامــل ليتــم تســليمها لــه مــع بطاقــة صحيــة صالحــة. 
وال يتعيــن تســديد أي مبالــغ ماليــة أو التعويــض لصاحــب العمــل الجديــد  -

ــة تكبدهــا لتغييــر جهــة العمــل، فإجــرءات تغييــر  عــن أي تكاليــف إداري
صاحــب العمــل مجانيــة للعامــل، كذلــك ال يتعيــن دفــع مقابــل إصــدار 

هويــة جديــدة أو بطاقــة صحيــة. 

س- 7: هــل يجــب اتبــاع اإلجــراءات نفســها لتغييــر جهــة 
ــار؟  ــرة االختي ــالل فت ــل خ العم

يجــوز أن ينــص عقــد العمــل علــى وضعــك تحــت االختبــار لمــدة متفــق  -
عليهــا مــع صاحــب العمــل، علــى أن التتجــاوز ســتة أشــهر مــن تاريــخ 
ــر مــن مــرة واحــدة  ــار أكث مباشــرة العمــل، واليجــوز وضعــك تحــت االختب

لــدى صاحــب العمــل ذاتــه. 
ويجوز لك إنهاء عقد العمل خالل مدة االختبار بشرط مراعاة ما يلي: -

فــي حــال رغبــت فــي االنتقــال للعمــل لــدى صاحــب عمــل آخــر، يجــب . 1
عليــك إخطــار صاحــب العمــل المتعاقــد معــه كتابــة برغبتــك فــي إنهــاء 
العقــد قبــل شــهر علــى األقــل مــن تــرك العمــل، ويلتــزم صاحــب العمــل 
الجديــد بتعويــض صاحــب العمــل الســابق عــن قيمــة التذكــرة ورســوم 
االســتقدام، إن وجــدت، علــى أال يزيــد التعويــض عــن األجــر األساســي 

للعامــل لشــهرين.
فــي حــال رغبتــك بإنهــاء العقــد ومغــادرة البــالد، يجــب عليــك إخطــار . 2

صاحــب العمــل كتابــة برغبتــك فــي ذلــك وفقــًا لمــدة اإلخطــار المتفــق 
عليهــا، علــى أال تتجــاوز شــهرين.
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ــزام  ــل دون االلت ــد العم ــك عق ــب إنهائ ــي عواق س- 8: ماه
ــار؟  ــل اإلخط بمه

ــأن  - ــزم ب إذا أنهــي أي مــن الطرفيــن العقــد دون مراعــاة مــده اإلخطــار، أل
يــؤدي إلــى الطــرف اآلخــر تعويضــًا مســاويًا لألجــر األساســي للعامــل عــن 

مــدة اإلخطــار أو المــدة المتبقيــة منهــا. 

مثــال: إن أردت التوقــف عــن العمــل قبــل أســبوعين مــن موعــد انتهــاء مهلــة 
اإلخطــار التــي تبلــغ شــهرا واحــدًا وكان األجــر األساســي 1500 ريــال قطــري فــي 
ــًا مــن أجــل  ــال قطري الشــهر، توجــب أن يســدد لصاحــب العمــل مبلــغ 750 ري

إنهــاء العقــد بصــورة قانونيــة. 
قبــل  - العمــل  التوقفعــن  العمــل  حــال طلــب منــك صاحــب  فــي  وأمــا 

أســبوعين مــن نهايــة مهلــة االخطــا التــي بلــغ شــهرا واحــدًا يتعيــن 
عليــه أن يســدد لــك مبلــغ 70 ريــاال قطريــا إلنهــاء العقــد بصــورة قانونيــة. 

مهلــة  - بشــرط  التقيــد  دون  البــالد  غــادرت  إذا  األحــوال،  جميــع  وفــي 
اإلخطــار، فــال يجــوز منحــك ترخيصــًا بالعمــل لمــدة ســنة اعتبــارًا مــن تاريــخ 

المغــادرة. 
لــذا تذكــر أنــك كــي تتمكــن مــن العــودة للعمــل بدولــة قطــر يجــب إبــالغ  -

صاحــب العمــل بمهــل اإلخطــار المقــررة قانونــًا، عبــر النظــام االلكترونــي 
الخــاص بــوزارة العمــل، أو تســديد مهــل اإلخطــار لصاحــب العمــل وفقــًا 

لمــا حــدده القانــون. 

س- 9: فــي حــال عــدم تقاضيــك راتبــك، هــل يتوجــب عليــك 
ــر  ــل تغيي ــار قب ــة اإلخط ــزم بمهل ــك أن تلت ــن ذل ــم م بالرغ

جهــه العمــل؟ 
فــي حــال عــدم احتــرام صاحــب العمــل الحالــي الواجبــات القانونيــة المترتبــة 
عليــه )بمــا فــي ذلــك ســداد األجــور(، يمكنــك تغييــر العمــل مــن دون إخطــار، 
ــدى إدارة عالقــات العمــل  ــة تقديــم شــكوى ل ويتوجــب عليــك فــي هــذه الحال

بــوارة العمــل. 
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س- 10:  هــل يســتوجب تغييــر العمــل دفــع أي تعويــض 
مالــي لصاحــب العمــل الســابق؟ 

ــة رســوم صرفهــا علــى تدريبــك  - مــن حــق صاحــب العمــل مطالبتــك بأي
دورات  أي  أو  ســواقة  شــهادة  كاســتخراج  للعمــل،  قدراتــك  وتطويــر 
تدريبيــة، وينصــح أن تكــون هــذه المطالبــة منصــوص عليهــا فــي عقــد 

العمــل. 
ويحــق لصاحــب العمــل فــي حــال رغبــت باالنتقــال خــالل فتــرة االختبــار أن  -

يحصــل علــى تعويــض مــن صاحــب عملــك الجديــد عــن قيمــة التذكــرة 
األجــر  عــن  التعويــض  يزيــد  أال  علــى  وجــدت،  إن  االســتقدام،  ورســوم 

األساســي للعامــل لشــهرين.22

نهايــة  مكافــأة  علــى  الحصــول  لــك  يحــق  هــل   :11 س- 
العمــل؟ جهــة  تغييــر  حــال  فــي  الخدمــة 

فــي حــال أنــك أتممــت ســنة عمــل علــى األقــل وأردت تغييــر جهــة العمــل، يحــق 
لــك الحصــول مــن صاحــب العمــل الحالــي علــى مكافــأة نهايــة الخدمــة، إضافــة 
إلــى إلجــازة الســنوية المتراكمــة وأي منافــع أخــرى ينــص عليهــا عقــد العمــل. 
كذلــك لــك الحــق فــي الحصــول علــى بــدل تذكــرة الســقر إيابــًا إلــى بلــدك 

األصلــي فــي حــال قــررت مغــادرة دولــة قطــر.  

س 12-هــل يتعيــن علــى صاحــب لعمــل أن يســدد كلفــة 
ــل؟  ــر العم ــد تغيي ــي عن ــدك األصل ــى بل ــودة إل ــر الع تذك

يجــب علــى صاحــب العمــل أن يســتكمل إجــراءات إعادتــك إلــى بلــدك  -
األصلــي بمــا فــي ذلــك ســداد كلفــة تذكــرة العــودة خــالل مــدة التتجــاوز 

ــخ انتهــاء العقــد.  أســبوعين مــن تاري
إذا كنــت قــد التحقــت بعمــل آخــر قبــل مغادرتــك البــالد، فينتقــل حينئــذ  -

هــذا االلتــزام إلــى صاحــب العمــل الجديــد.  هــذا ويغطــي صاحــب العمــل 
22- يرجى مراجعة التطورات اإلجرائية لضوابط التعويض لصاحب العمل السابق لدى وزارة العمل
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ــرة العمــل التــي  جــزءًا مــن تكلفــة تذكــرة العــودة بمــا يتناســب مــع فت
أمضاهــا العامــل مــن إجمالــي مــدة العقــد. علــى ســبيل المثــال، فــي حــال 
أنــه اســتقال العامــل مــن عقــد عمــل ســنتين بعدمــا عمــل لمــدة ســنة 

واحــدة فقــط، يغطــي صاحــب العمــل نصــف كلفــة تذكــرة العــودة. 

ــدون  ــة ب ــص إقام ــى ترخي ــول عل ــن الحص ــل يمك س- 13: ه
مســتقدم؟

يجــوز لوزيــر الداخليــة إصــدار ســمات ومنــح تراخيــص إقامــة بــدون مســتقدم، 
للفئــات التاليــة:

المســتثمرين الخاضعيــن ألحــكام القانــون المنظــم الســتثمار رأس المال  -
غيــر القطــري فــي النشــاط االقتصــادي.

مالكــي العقــارات والوحــدات الســكنية والمنتفعيــن بهــا، وفقــا ألحــكام  -
القانــون المنظــم لتملــك وانتفــاع غيــر القطرييــن ًبالعقــارات والوحــدات 

الســكنية.
أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء. -

ويشــترط إلصــدار تراخيــص إقامــة الفئــات المشــار إليهــا، تقديــم المســتندات 
حســن  الســيرة  محمــود  الطلــب  صاحــب  يكــون  وأن  للطلــب،  المؤيــدة 
الســمعة. وتكــون مــدة اإلقامــة خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد لمــدة أو مــدد 
أخــرى مماثلــة. وبالنســبة للفئــات المشــار إليهــا أعــاله يجــوز منــح اإلقامــة دون 

ــه باإلقامــة. ــدي المرخــص ل ــاء ووال ــزوج وأبن اشــتراط العمــل، ل

ــة خــالل مــدة ســريان  ويمكــن للفئــات المشــار إليهــا أعــاله الخــروج مــن الدول
اإلقامــة دون إذن أو تصريــح.

تســتطيع الجهــات المختصــة إلغــاء رخصــة اإلقامــة الخاصــة بــك، فــي الحــاالت 
التاليــة:

أو  - معلومــات  علــى  بنــاء  اإلقامــة  رخصــة  علــى  حصلــت  أنــك  ثبــت  إذا 
صحيحــة. غيــر  مســتندات 
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إذا كان فــي اســتمرار إقامتــك بالدولــة مــا يهــدد أمنهــا وســالمتها فــي  -
أو  العامــة  أو الصحــة  الوطنــي  أو يضــر باقتصادهــا  الخــارج  أو  الداخــل 

العامــة. اآلداب 
إذا خالفــت أو انتفــى الغــرض الــذي مــن أجلــه رخــص لــك باإلقامــة، دون  -

الحصــول علــى إذن بذلــك مــن الجهــات المختصــة.

س- 14: هــل يجــوز لــك اســتقدام أفــراد أســرتك لإلقامــة 
ــروط  ــي ش ــا ه ــر؟ وم ــة قط ــدك بدول ــالل تواج ــك خ صحبت

ــك؟  ذل
التقــدم  - بــك  الخاصــة  اإلقامــة  إجــراءات  مــن  االنتهــاء  بعــد  لــك،  يجــوز 

بطلــب الســتقدام زوجــك وأوالدك القصــر، وكذلــك الذكــور الذيــن لــم 
يكملــوا دراســتهم الجامعيــة حتــى ســن الخامســة والعشــرين، وبناتــك 
غيــر المتزوجــات - لإقامــة صحبتــك بدولــة قطــر- وذلــك إذا كان لديــك 
ــة  مســكن عائلــي وكان راتبــك يكفــي إلعالتهــم خــالل تواجدهــم بدول

قطــر بحــد أدنــى تحــدده اللجنــة الدائمــة لالســتقدام بــوزارة العمــل.
يجــوز للمــرأة العاملــة التقــدم بطلــب لوزيــر الداخليــة الســتقدام زوجهــا،  -

ويجــوز للوزيــر الموافقــة علــى طلبهــا إذا رأى مبــررًا لذلــك.

س- 15: مــا هــي الجهــة التــي ُيقــدم إليهــا طلب االســتقدام 
العائلي؟

ُيقــدم طلــب االســتقدام العائلــي إلــى اللجنــة الدائمــة لشــؤون االســتقدام 
بــوزارة العمــل، ويجــب أن ترفــق بطلبــك شــهادة صــادرة مــن جهــة عملــك 
ــذي تتقاضــاه23 ومــا يفيــد إقامتــك بمســكن عائلــي ووثيقــة  ــب ال بشــأن الرات
الــزواج الخاصــة بــك وشــهادات ميــالد أبنائــك المــراد اســتقدامهم وكشــف 
بحســابك لــدى البنــك المحــول إليــه راتبــك، ويعــرض الطلــب علــى اللجنــة 

المختصــة للبــت فيــه.
ــال، وفــي حــال توفيــر ســكن عائلــي مــن جهــة العمــل يجــب أن اليقــل  ــب الشــهري عــن عشــرة آالف ري 23- يجــب أن اليقــل االرات

ــك ثابتــًا بعقــد العمــل.  ــال، علــى أن يكــون ذل الراتــب الشــهري عــن ســتة آالف ري
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س- 16: إذا التحقــت الزوجــة بعمــل، هــل يتطلــب ذلــك نقــل 
إقامتهــا إلــى جهــة عملهــا؟

المــرأة التــي قدمــت لإقامــة مــع رب أســرتها والتحقــت بالعمــل عقــب  -
ذلــك تظــل علــى إقامــة رب أســرتها.

نقــل  - المختصــة  للجهــه  جــاز  ســبب،  ألي  الزوجيــة  عالقــة  انتهــت  وإذا 
ــى مســتقدم  ــة قطــر أو إل ــى أحــد ذويهــا المقيميــن فــي دول إقامتهــا ل
آخــر.  كمــا يمكــن لكافــة أفــراد األســرة االنتقــال إلــى مســتقدم آخــر بعــد 
موافقــة الجهــة المختصــة. وفقــًا للضوابــط التــي يصــدر بهــا قــرار مــن 

الوزيــر .24
كذلــك يجــوز نقــل إقامــة األبنــاء القصــر فــي حــال وفــاة األب إلــى والدتهــم  -

أو أحــد أشــقائهم أو أقاربهــم المقيميــن فــي الدولــة والمقتدريــن ماليــًا. 

س- 17: هل تستطيع استقدام والديك إلى دولة قطر؟
يجــوز بموافقــة وزيــر الداخليــة أو مــن ينوبــه منــح والديــك ترخيصــًا لإقامــة 
صحبتــك إذا رأى مبــررًا لذلــك، ومــع األخــذ بعيــن االعتبــار شــروط االســتقدام 

العائلــي. 

س- 18: هــل تســتطيع نقــل إقامــة والديــك علــى إقامتــك 
ــخصية؟  الش

ــة  يجــوز للجهــة المختصــة الموافقــة علــى ذلــك شــرط تحقــق المقــدرة المادي
إلعالتهــم. 

24- يرجــى مراجعــة التحديثــات وأي اجــراءات جديــدة الحقــة لتاريــخ صــدور هــذا الكتيــب مــع الجهــات المختصــة فــي وزارتــي العمــل 
والداخلية.
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س- 19: ماهــي واجبــات المســتقدم( صاحــب العمــل )فــي 
حــال تــركك العمــل لديــه؟

يومــًا  - أربعــة عشــر  خــالل  المختصــة  الجهــة  بإبــالغ  المســتقدم  يلتــزم 
مــن تاريــخ تــركك العمــل، أو امتناعــك عــن مغــادرة الدولــة بعــد إلغــاء 
رخصتــك أو انتهــاء إقامتــك، أو انتهــاء الرخصــة ومضــي تســعين يومــًا 

تجديدهــا. دون 
كذلــك يتعيــن علــى المســتقدم إبــالغ الجهــة المختصــة عنــد انتهــاء  -

مــدة زيارتــك أو الغــرض الــذي رخــص لــك بالدخــول مــن أجلــه.
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ــبة  ــر بالنس ــة قط ــن دول ــروج م ــراءات الخ ــي إج ــا ه س- 1: م
ــل 15 ؟ ــد للعم ــى الواف إل

لــك الحــق فــي الخــروج المؤقــت أو المغــادرة النهائيــة خــالل ســريان عقــد  -
العمــل، دون الحصــول علــى إذن مســبق مــن صاحــب العمــل. ويكــون 
يــرى  الحــق فــي تقديــم طلــب مســبب بأســماء مــن  العمــل  لصاحــب 
للبــالد بســبب طبيعــة  المســبقة قبــل مغادرتهــم  ضــرورة موافقتــه 

عملهــم، بمــا اليتجــاوز 5% مــن عــدد العامليــن لديــه. 
وفــي حــال عــدم التمكــن مــن مغــادرة البــالد ألي ســبب مــن األســباب،  -

يمكــن اللجــوء إلــى لجنــة تظلمــات خــروج الوافديــن، وعلــى اللجنــة أن 
ــام عمــل.  ــة أي ــم خــالل ثالث تبــت فــي التظل

س- 2: ما هي المدة التي يتعين خاللها مغادرة البلد؟
يغــادر الوافــد إذا لــم يحصــل علــى ترخيــص باإلقامــة، كمــا تجــب عليــه  -

المغــادرة إذا انتهــى ترخيــص اإلقامــة، أو تــم إلغــاؤه ألي ســبب، أو انتهــى 
الغــرض الــذي رخــص لــه مــن أجلــه، وذلــك خــالل تســعين يومــًا مــن تاريــخ 

انتهــاء الترخيــص أو إلغائــه أو انتهــاء الغــرض. 
يجــوز لــك العــودة للعمــل بعــد موافقــة الجهــة المختصــة، إذا توافــرت  -

والئحتــه  القانــون  ألحــكام  وفقــًا  للدخــول،  الالزمــة  الشــروط  فيــك 
لتنفيذيــة. ا

إلــى  إعادتــك  نفقــات  يتحمــل مســتقدمك  3: متــى  س- 
األصلــي؟ بلــدك 

يلتــزم المســتقدم بتحمــل نفقــات ترحيلــك إلــى بلــدك )ثمــن تذكــرة  -
الســفر (، عنــد انتهــاء ترخيــص إقامتــك أو إلغائــه أوصــدور أمــر بترحيلــك.

فــإذا ثبــت أنــك كنــت تعمــل لــدى جهــة أخــرى خالفــًا للقانــون، تتحمــل  -
تلــك الجهــة نفقــات ترحيلــك.

هــذه  - )العامــل(  أنــت  تتحمــل  الجهــة  هــذه  معرفــة  ُتعــذر  حــال  وفــي 
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النفقــات. وإذا لــم تكــن لــك أمــوال داخــل الدولــة وعجــزت عــن ســدادها، 
النفقــات تلــك  يتحمــل المســتقدم 

للعمــل  - الوافــد  جثمــان  ودفــن  تجهيــز  بنفقــات  المســتقدم  يلتــزم 
المتوفــى، فــي المدافــن المخصصــة لذلــك فــي الدولــة، ايــًا كان ســبب 

الوفــاة.
وفــي حالــة طلــب أحــد ورثــة المتوفــى أو أي جهــة معينــة نقــل الجثمــان  -

إلــى خــارج الدولــة، يتحمــل المســتقدم تكاليــف النقــل إلــى الموطــن 
األصلــي أو محــل اإلقامــة الدائــم للوافــد المتوفــى.

س- 4: هل يمكنك العودة لغرض العمل بعد فصلك تأديبيًا؟
قانــون  - مــن   )61( المــادة  أحــكام  بموجــب  العمــل،  مــن  تــم فصلــك  إذا 

العمــل، ولــم يطعــن فــي القــرار أمــام المحكمــة المختصــة، أو طعــن 
عليــه ورفــض طعنــك فــال تجــوز لــك العــودة إلــى البــالد للعمــل إال بعــد 

مضــي أربــع ســنوات مــن تاريــخ مغادرتــك دولــة قطــر.

س- 5: ما المقصود بالترحيل واألمر بالخروج واإلبعاد؟
لوزيــر الداخليــة إصــدار أمــر بترحيلــك إذا ثبــت أن فــي وجــودك فــي الدولــة  -

مــا يهــدد أمنهــا أو ســالمتها فــي الداخــل أو الخــارج أو يضــر باالقتصــاد 
الوطنــي أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة.

يجــوز لوزيــر الداخليــة عنــد الضــرورة، توقيفــك إثــر صــدور حكــم قضائــي  -
بإبعــادك أو أمــر بترحيلــك مــن البــالد، لمــدة ثالثيــن يومــًا قابلــة للتجديــد 

لمــدة أخــرى مماثلــة.
يجــوز للوزيــر أن يفــرض عليــك إثــر صــدور حكــم قضائــي بإبعــادك أو أمــرًا  -

ــة لمــدة أســبوعين  بترحيلــك، وتعــذر تنفيــذه، اإلقامــة فــي جهــة معين
قابلــة للتجديــد، بــدالً مــن توقيفــك، لمــدة أو مــدد أخــرى مماثلــة.
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س- 6: هــل تجــوز لــك العــودة إلــى دولــة قطــر بعــد صــدور 
أمــر بترحيلــك؟

بعــد أن صــدر حكــم قضائــي بإبعــادك أو أمــر ترحيلــك ال يمكــن لــك العــودة إال 
بقــرار مــن وزيــر الداخليــة.

س- 7: هــل يمكــن البقــاء فــي دولــة قطــر بعــد صــدور أمــر 
ترحيلــك أو خروجــك؟

يجــوز للوزيــر أو مــن ينيبــه أن يمنحــك وقتــًا لتصفيــة مصالحــك فــي  -
البــالد، بمهلــة ال تجــاوز تســعين يومــًا قابلــة للتجديــد لمــدة أو مــدد أخــرى 

ــًا مقبــوالً. مماثلــة بشــرط أن تقــدم ضمان
ويجــوز للوزيــر عنــد الضــرورة وإثــر صــدور حكــم قضائــي بإبعــادك أو أمــر  -

»حجــز  بالدولــة  للترحيــل  المخصــص  المــكان  فــي  إيداعــك  بترحيلــك، 
اإلبعــاد«، لمــدة ثالثيــن يومــًا قابلــة للتجديــد لمــدة مماثلــة.

كمــا يجــوز أن يفــرض عليــك اإلقامــة فــي جهــة معينــة لمــدة أســبوعين  -
قابلــة للتجديــد
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س- 1: أين تذهب لدى نشوب نزاع بينك وجهة عملك؟
أ - اللجان العمالية:

فــي كل منشــأة يعمــل فيهــا ثالثــون عامــاًل فأكثــر »لجنــة مشــتركة« تضــم 
ممثليــن عــن صاحــب العمــل والعمــال. ويراعــى أن يمثــل نصــف أعضــاء اللجنــة 
ــى عمــال كل منشــأة  صاحــب العمــل، ويمثــل نصفهــم اآلخــر العمــال. ويتول

اختيــار ممثليهــم فــي اللجنــة المشــتركة عــن طريــق االنتخــاب المباشــر25.

المتعلقــة  القضايــا  جميــع  ومناقشــة  دراســة  المشــتركة  اللجنــة  وتتولــى 
ــة بالعمــل، ومنهــا، تنظيــم العمــل، وبرامــج تدريــب العمــال، ووســائل الوقاي

مــن المخاطــر، وتحســين مســتوى االلتــزام بقواعــد الصحــة والســالمة المهنية 
وتنميــة ثقافــة العمــال العامة.

ب - إدارة عالقات العمل بوزارة العمل:
وتختص بتطبيق قانون العمل والقررات ذات الصلة، وتعمل على:

تلقي وقيد ودراسة الشكاوى والمنازعات العمالية. -
فــض المنازعــات بيــن العمــال وجهــات عملهــم فــي القطــاع الخــاص،  -

أو إحالتهــا للجنــة فــض المنازعــات إذا تعــذر فضهــا وديــًا، وذلــك وفقــًا 
للقوانيــن والقواعــد المعمــول بهــا.

أصحــاب  - بيــن  الجماعــي  التفــاوض  وإجــراءات  قواعــد  تنفيــذ  متابعــة 
والعمــال. العمــل 

الخاصــة  - والمســتندات  والشــهادات  العمــل  عقــود  علــى  التصديــق 
بالعمــل.

توعيــة العمــال وأصحــاب العمــل بأحــكام التشــريعات العماليــة، وتقديــم  -
االستشــارات المتعلقــة بهــا.

فحــص وتســجيل طلبــات إنشــاء اللجــان والتنظيمــات العماليــة وفقــًا  -
للقانــون، بالتنســيق مــع الوحــدات اإلداريــة المعنيــة.

25- يرجى مراجعة الجهة المختصة بوزارة العمل للتعرف إلى شروط العضوية، وإجراءات العملية االنتخابية.
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اقتــراح قواعــد تنظيــم وشــروط وإجــراءات انتخابات التنظيمــات العمالية  -
واإلشــراف عليها.

ت-إدارة التفتيش العمالي( وزارة العمل(:
مــن  - للتأكــد  العمــل  ألماكــن  والمفاجــئ  الــدوري  بالتفتيــش  القيــام 

لــه. المنفــذة  والقــرارات  العمــل  قانــون  تطبيــق 
توجيه النصح واإلرشاد ألصحاب العمل، في كيفية إزالة المخالفات. -
توجيــه اإلنــذارات وتحريــر محاضــر المخالفــات، ورفعهــا للجهــة المختصــة،  -

التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة.
إجــراء تقييــم للمخاطــر الناشــئة عــن اســتخدام المــواد الخطــرة فــي  -

المختصــة. الجهــات  مــع  بالتنســيق  العمــل، 
التأكــد مــن قيــام المؤسســات والمنشــآت الخاصــة باتخــاذ االحتياطــات  -

ــون العمــل والقــرارات المنفــذة  ــالزم توافرهــا، وفقــًا لقان واالشــتراطات ال
لــه.

مراقبة ومتابعة إجراءات السالمة والصحة المهنية -

العمــل  صاحــب  مــع  النــزاع  عــرض  يمكنــك  هــل   :2 س- 
العماليــة؟ النزاعــات  فــض  لجنــة  علــى  مباشــرة 

ال يمكــن ذلــك، بــل يجــب البــدء بعــرض النــزاع علــى إدارة عالقــات العمــل، 
ولــإدارة - حصــرًا- الحــق فــي تحويــل النــزاع إلــى لجنــة فــض النزاعــات عنــد

تعذر الوصول إلى حلول.

س- 3: أيــن تذهــب مــن أجــل تقديــم شــكواك حــول تعثــر 
ــدى الجهــات المختصــة؟ ــر العمــل ل طلبــك بتغيي

يمكــن التقــدم بذلــك لــدى إدارة حقــوق اإلنســان بــوزارة الداخليــة، واللجنــة 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.  إلدارة حقــوق اإلنســان بــوزارة الداخليــة عــدة مهــام، 

منهــا:
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الداخليــة  - وزارة  إلــى  تــرد  التــي  الشــكاوى  وبحــث  ودراســة  تلقــي 
ومعالجتهــا علــى أســس العــدل واإلنصــاف والقوانيــن المتبعــة، وذلــك 

المعنيــة. الجهــات  مــع  بالتنســيق 
 ومثــال علــى ذلــك اإلشــكاالت المتعلقــة باإلقامــة، واســتخراج بطاقــات الهويــة 

لعمــل جديــد، وكافــة المعامــالت الخاصــة بــإدارة الهجــرة والجــوازات. 

زيــارة المؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة، ومحتجــزي اإلبعــاد- وأماكــن  -
االلتــزام بالقوانيــن  االحتجــاز فــي اإلدارات األمنيــة للوقــوف علــى مــدى 
واللوائــح المعمــول بهــا فــي الدولــة وعــدم انتهــاك حقــوق اإلنســان ورفــع 

التقاريــر بشــأنها لوزيــر الداخليــة.

بالعمــل  المتعلقــة  بالمطالبــات  تتقــدم  متــى   :4 س- 
اإلنســان؟ لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  أمــام  واإلقامــة 

عندمــا تكــون قــد تقدمــت للجهــات المختصــة بطلبــات ولــم تتــم االســتجابة 
لمــا تعتقــد أنــه حــق لــك.

س- 5: ماهــو دور اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان فــي 
ــا؟ ــرض له ــي تتع ــل الت ــة بالعم ــكاالت المتعلق ــل اإلش ح

فهــم  - علــى  وتســاعدك  مجانــا،  القانونيــة  االستشــارات  اللجنــة  تقــدم 
ــًك إن وجــدت حاجــة  ــاع عن ــًا للدف ــوكل محامي ــي، وقــد ت موقفــك القانون
لذلــك. وتكــون هــذه االستشــارات فــي كافــة مجــاالت حقــوق اإلنســان 

والثقافيــة. واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  والمدنيــة  السياســية 
تتلقــي اللجنــة الشــكاوى وتســجلها ضمــن ملفــات، ولديهــا عــدة طــرق  -

ــول بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة. فــي حــال عــدم نجــاح  إليجــاد الحل
المســاعي الوديــة، وبعــد حصــول قناعــة لــدى اللجنــة بضــرورة المطالبــة 

بمــا هــو حــق لــك، تقــوم بمخاطبــة الجهــات المختصــة بطلــب رســمي.
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علــى ســبيل المثــال يمكــن أ، تقــوم اللجنــة بمخاطبــة الجهــة المختصــة بــوزارة 
الداخليــة بطلــب إعــادة النظــر فــي قــرارات عــدم تجديــد بطاقــات الهويــة أثنــاء 

االنتقــال لعمــل جديــد، أو طلــب النظــر بقــرارات اإلبعــاد اإلداريــة.26
وأماكــن  - والســكن  العمــل  لمواقــع  ميدانيــة  بزيــارات  اللجنــة  تقــوم 

نفســها. تلقــاء  مــن  أو  شــكوى  علــى  بنــاء  االحتجــاز 
إلــى  - بتحويلهــا  وتقــوم  الغذائيــة  المعونــات  طلبــات  اللجنــة  تتلقــى 

الجهــات الخيريــة، وتنســق االتصــاالت حتــى تتأكــد مــن وصولهــا إلــى 
المســتهدفة الفئــة 

تقــدم اللجنــة دورات تدريبــة وحمــالت ودراســات لزيــادة الوعــي ونشــر  -
اإلنســان. الصلــة بحقــوق  المعلومــات ذات 

تنشــر اللجنــة تقاريــر حــول أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي دولــة قطــر، )راجــع  -
)http://nhrc-qa.org :التقاريــر علــى الموقــع االلكترونــي

س- 6: ما هو دور مراكز األمن العام )مراكز الشرطة(
أو  - عليــك  اعتــداء  وقــوع  عنــد  العــام  األمــن  لمراكــز  اللجــوء  يمكنــك 

تهديــدك مــن قبــل أي شــخص، أو لــدى وجــود معلومــات هامــة تريــد 
ــك حيــن اســتدعائك  ــي بهــا قبــل أو بعــد وقــوع جريمــة مــا، كذل أن تدل
لغــرض معيــن. ولمراكــز األمــن العــام مهــام متعــددة، مــن ضمنهــا:

ــة األرواح واألعــراض  - المحافظــة علــى األمــن العــام والنظــام العــام لحماي
والممتلــكات العامــة والخاصــة، وتوفيــر الطمأنينــة والســكينة العامــة

منــع الجريمــة والوقايــة منهــا وتقليــل فــرص ارتكابهــا باســتخدام كافــة  -
األســاليب والوســائل القانونيــة الممكنــة، وضبــط مــا يقــع منهــا.

ضمــن  - تقــع  التــي  الجرائــم،  مختلــف  عــن  والشــكاوى  البالغــات  تلقــي 
االختصــاص الجغرافــي لــإدارة، والقيــام بكافــة اإلجــراءات الالزمــة فــي هــذا 

الصــدد.
26- قدمــت اللجنــة الوطنيــة توصيــات إلــى الحكومــة ضمــن كافــة تقاريرهــا الســنوية بضــرورة رفــع الحصانــة علــى القــرارات اإلداريــة 

وجعلهــا خاضعــة للطعــن أمــام القضــاء.
-http://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer-sc/?file=http://nhrc
qa.org/wp-content/uploads/2014/01/NHRC-Annual-Report-A-2008.

pdf&settings=111111111&lang=en-US#page=&zoom=auto
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المحافظــة علــى اآلداب العامــة، وضبــط الجرائــم المتعلقــة بها، ومكافحة  -
التســول والتشرد.

س- 7: أيــن تتوجــه فــي حــال دخلــت إلــى دولــة قطــر ولــم 
تجــد عنــوان الشــركة التــي اســتقدمتك، أو انقطــع التواصــل 

معهــا؟
الداخليــة  بــوزارة  اإلنســان  حقــوق  وإدارة  العمــل،  وزارة  بمراجعــة  ُينصــح 
يمكنــك طلــب  كمــا  المســاعدة.  وطلــب  بوضعــك  وإخطارهــم  وســفارتك، 

اإلنســان. لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  ودعــم  مشــورة 

س 8- أيــن تتوجــه فــي حــال دخلــت إلــى دولــة قطــر ولــم 
تجــد عمــاًل لــدى الجهــة التــي اســتقدمتك؟

الداخليــة،  بــوزارة  اإلنســان  حقــوق  وإدارة  العمــل،  وزارة  بمراجعــة  ُينصــح 
وإخطارهمــا بوضعــك وطلــب المســاعدة. كمــا يمكنــك طلــب مشــورة ودعــم 

اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.

س- 9: مــا هــي مســئوليتك القانونيــة إذا طلبــت منــك 
الجهــة التــي اســتقدمتك دفــع مبالــغ نقديــة لقــاء الســماح 

لــك بالعمــل بشــكل حــر؟
إن دفــع أي مبلــغ نقــدي للجهــة التــي اســتقدمتك لقــاء الســماح لــك  -

بالعمــل بشــكل حــر لــه عواقــب، منهــا أنــك تعــرض نفســك للعقوبــة 
وللترحيــل عــن دولــة قطــر.

يعــد تــركك العمــل لــدى المســتقدم االساســي، أوالعمــل لــدى جهــة غيــر  -
مرخــص لــك بالعمــل لديهــا مخالفــًا للقانــون، وتكــون العقوبــة الحبــس 
مــدة ال تزيــد عــن ثــالث ســنوات وبالغرامــة التــي التقــل عــن 50.000 ريــال، أو 
بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. وتكــون العقوبــة فــي حالــة تكرارهــا الحبــس 
مــدة ال تقــل عــن ثالثيــن يومــًا وال تجــاوز ثــالث ســنوات والغرامــة التــي ال 
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تقــل عــن 20.000 وال تزيــد علــى 100.000 ريــال، أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن.
»تأشــيرة  - الســمات  عــن  التنــازل  العمــل  صاحــب  علــى  يحظــر  كذلــك 

العمــل« للغيــر أو التصــرف فيهــا بــأي وجــه أو تداولهــا مــن قبــل الغيــر، 
ــة  ــل. وتكــون عقوب ــل أو دون مقاب ــازل أو التصــرف بمقاب ســواء كان التن
مخالفــة ذلــك الحبــس مــدة ال تزيــد عــن ثــالث ســنوات وبالغرامــة التــي 

التقــل عــن 50.000 ريــال، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.
ــر أن يصــدر أمــرًا بالترحيــل ألي وافــد يثبــت أن فــي وجــوده  - ويجــوز للوزي

فــي الدولــة مــا يهــدد أمنهــا وســالمها فــي الداخــل أو الخــارج أو يضــر 
باالقتصــاد الوطنــي أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة.

لــذا ُينصــح بمراجعــة وزارة العمــل، وإدارة حقــوق اإلنســان بــوزارة الداخليــة، 
وإخطارهمــا بموقفــك وبطلــب المســتقدم منــك. كمــا يمكنــك طلــب مشــورة 

ودعــم اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.
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وسائل االتصال
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إدارة عالقات العمل:
هاتف: 40288172

المنطقة رقم 10 - مبنى الوزارة - برج الهدى - جانب فندق دبليو

إدارة عالقات العمل
هاتف: 44019013 - 44019002

- الخور - مكتب الخدمات الحكومية
- ادارة عالقات العمل

هاتف: 44508138
المنطقة الصناعية - الشارع رقم 10

إدارة حقوق اإلنسان - وزارة الداخلية
هاتف: 2343555 فاكس : 2348543

طريق المرخية - رقم المنطقة 33

إدارة األدلة والمعلومات الجنائية
هاتف: 2346611

طريق سلوى - المنطقة رقم 55 الشارع رقم 340

المحكمة االبتدائية
هاتف: 44859111

السد

المحكمة المدنية واإلستئناف
هاتف: 44859222

الدفنة - جانب مبنى البريد العام
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اللجنة الوطنية لحقوق االنسان
تلفون : 44048844 فاكس : 44444013

فريــج عبــد العزيــز - تقاطــع ناصــر بــن خالــد - خلــف محطــة بتــرول الدوحــة - 
بــرج العتيبــي

إدارة التحقيقات الجنائية
هاتف: 2346666

شارع سلوى - المنطقة 55 ، رقم الشارع 340
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هواتف البعثات الدبلوماسية 

والمكاتب المعتمدة
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الدول العربية

البريد االلكتروني فاكس هاتف اسم الدولة

m.embassydoha@ 
maec.gov.ma 44833416 44831885/3 المملكة 

المغربية

doha@fm.gov.jo  44832173 44832202/3 المملكة األردنية 
الهاشمية

info syrianembassy 
com.qa 40208295 40208205 الجمهورية 

العربية السورية

suemdoha@yahoo.
com  44833031 44831473 جمهورية 

السودان

lebanondoha@
hotmail.com  44114129 44114127 الجمهورية 

اللبنانية
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الدول االسيوية

البريد االلكتروني فاكس هاتف  اسم الدولة
amb.doha@mea.

gov.in 44670448 44255700 جمهورية الهند

chinaemb_qa@
mfa.gov.cn 44934201 44934203  جمهورية الصين

الشعبية
qatar@

afghanistan-mfa.
net

44932330 44932319
 جمهورية

 أفغانستان
اإلسالمية

bdootqat@gmail.
com 44671190 44671927

 جمهورية
 بنغالديش
الشعبية

lankaemb@qatar.
net.qa 44674788 44677627  مملكة  سريالنكا

nembdoha@gmail.
com 44675680 44675681  جمهورية النيبال

admin@kbridoha.
org 44657610 / 44657945 

44664981
 جمهورية
إندونيسيا

parepdoha@mofa.
gov.pk 44832227 44832525

 جمهورية
 باكستان
اإلسالمية
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lankaemb@qatar.
net.qa

lankaembqatar@
gmail.com

44674788 44677627  
/ 47

 جمهورية
 سيرالنكا

 الديمقراطية
االشتراكية

Singemb_doh@
mfa.sg 44120180  جمهورية 3 / 44128082

سنغافورة
Vietnamembassy.
doha@gmail.com

Vnemb.qa@mofa.
gov.vn

44128370 44128480  جمهورية فيتنام
االشتراكية

doha@mfa.kz 44128014 44128015  جمهورية
كازاخستان

Koemb_qa@mofa.
gov.kr 44833264 44832238 

/ 9 جمهورية كوريا

eondoha@mofa.
gov.np 44675680 44675681

 جمهورية نيبال
 الديمقراطية

االتحادية
bruemb@qatar.

net.qa 44836798 44831956 
/ 62

 سلطنة بروناي دار
السالم

mwdoha.
kln@1govuc.gov.my 44836453 44836493 

/ 63 ماليزيا

thaidoh@qatar.
net.qa 44832178 44934426 ممكلة تايلند

eojqatar@dh.mofa.
go.jp 44832178 44840888 اليابان

dohape@qatar.
net.qa 44831595 44831585 الفلبين
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الدول األفريقية

البريد االلكتروني فاكس هاتف  اسم الدولة

ethioembassydoha@
gmail.coma 44719588 40207000

 جمهورية
 أثيوبيا

 الفيدرالية
الديمقراطية

44817693 44817695
 جمهورية

 أفريقيا
الوسطى

44838872 44837644 
/ 77

 جمهورية
السنغال

Ambabenin-doha@
hotmail.com 44115713 44930128 جمهورية بنين

doha@nje.go.za 40294067 40360860  جمهورية
تنزانيا االتحادية

doha.admin@dirco.
gov.za 44835961 44857111  جمهورية

جنوب أفريقيا
Gambia_embassy@

yahoo.com 44657391 44657780  جمهورية
غامبيا

information@
kenyaembassydoha.

com
44831730 44931870  جمهورية

كينيا

Libemg.doha@
yahoo.com 44125675 44125672  جمهورية

ليبيريا
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Ambamali.doha@
gmail.com 44922607 44515960 

/ 70
 جمهورية

مالي

44936346 44485000
 جمهورية

 نيجيريا
الفدرالية

ambanigerqatar@
hotmail.com 44423680 44219045 / 

362
 جمهورية

النيجر
eriembqa@yahoo.

com 44664139 44667934 دولة إرتريا

info@swazilandemb

assyqatar.org
44933216 44933145 / 

15370140
 مملكة

سوازيالند

Adamacompaore15@
yahoo.fr

 جمهورية
بوركينافاسو
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