
ما هو الحدّ األدنى الجديد لألجور؟

عندمــا يدخــل الحــد األدنــى الجديــد لألجــور حيــز التنفيــذ، ســوف تكــون ملزمًــا قانونـًـا بــأن تدفــع للعّمــال لديــك أجــرًا 
أساســيا ال يقــّل عــن 1000 ريــال قطــري شــهريا وأن تؤمّــن لهــم الّســكن والغــذاء الالئّقيــن. 

ولكن قد تختار أن تدفع لهم مبلغًا إضافيًّا يمكنّهم من تأمين الّطعام والسكن بنفسهم.
ثّمة ثالثة معداّلت مختلفة للحدّ األدنى لألجور:

يف حــال كنــت توفـّـر الغــذاء والّســكن اللّئقيــن )أي أنـّـك ال تطلــب مــن العامــل أن يدفــع مقابــل الّســكن والغــذاء(،  	
يجــب أن تدفــع للعامــل أجــرًا أساســياًّ ال يقــّل عــن 1000 ريــال قطــري.

يف حــال كنــت توفـّـر الّســكن اللّئــق لكنـّـك ال توفـّـر الغــذاء، يجــب أن تدفــع للعامــل بــدل غــذاء ال يقــّل عــن 300  	
ريــال قطــري إضافــةً إلــى األجــر األساســي الــذي ال يقــّل عــن 1000 ريــال قطــري. يف هــذه الحالــة، ســوف يحصــل 

العامــل علــى مــا ال يقــّل عــن 1300 ريــال قطــري شــهرياًّ.
يف حــال لــم توفـّـر ال الســكنّ وال الغــذاء، يجــب أن تدفــع للعامــل بــدل غــذاء ال يقــّل عــن 300 ريــال قطــري وبــدل  	

ســكن ال يقــّل عــن 500 ريــال قطــري إضافــةً إلــى األجــر األساســي الــذي ال يقــّل عــن 1000 ريــال قطــري. يف هــذه 
الحالــة، ســوف يحصــل العامــل علــى مــا ال يقــّل عــن 1800 ريــال قطــري شــهرياًّ.

هل ينطبق الحدّ األدنى لألجور على جميع العمّال يف قطر؟

نعــم، ينطبــق الحــدّ األدنــى لألجــور علــى جميــع العّمــال بغــّض النظــر عــن جنســيتّهم أو القطــاع الــذي يعملــون فيــه 
كمــا ينطبــق علــى القطاعــات التــي لــم يشــملها قانــون العمــل بمــا يف ذلــك العّمــال المنزليـّـون.

متى يدخل الحدّ األدنى لألجور حيّز التنفيذ؟

يدخــل الحــدّ األدنــى لألجــور حيــزّ التنفيــذ بتاريــخ 20 مــارس 2021 أي بعــد مضــي ســتة أشــهر علــى نشــر القانــون الجديــد 
يف الجريدة الرســمية.

الحدّ األدنى 
الجديد لألجور

معلومات أساسيّة
ألصحاب العمل 

اعتمدت دولة قطر حدًّا أدنى غير تمييزي لألجور.

ــال  ــدة إصــالح العمــل واالنتق ــارزاً ضمــن أجن تعــدّ هــذه الخطــوة إنجــازاً ب
ــة قطــر 2030 . ــه رؤي ــة وهــو مــا تضّمنت ــى المعرف ــم عل نحــو اقتصــاد قائ

سيشــّجع الحــدّ األدنــى الجديــد لألجــور االســتثمار يف قــوى عاملــة أكثــر 
ــهم. ــن حماس ــد م ــال ويزي ــزام العّم ــيعزّز الت ــا س ــة كم ّ ــارة وإنتاجي مه
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كيف سيتّم تطبيق الحدّ األدنى لألجور؟

ــة  ــوزاري بشــأن نظــام حماي ــه القــرار ال ــّص علي ــقانون العمــل وفقًــا لمــا ن ــال المشــمولين بـ يجــب دفــع أجــور العّم
األجــور )القــرار الــوزاري رقــم 4 لســنة 2015(. ســيرصد نظــام حمايــة األجــور أي حــاالت يحصــل فيهــا العّمــال علــى أجــر 
أساســي يقــّل عــن الحــدّ األدنــى القانونــي. كذلــك، ســيقوم مفتّشــو العمــل بمراقبــة ممارســات دفــع األجــور والتأكـّـد 

مــن أنّ معاييــر الســكن تســتويف الشــروط القانونيـّـة الدّنيــا.
عقوبــة عــدم االمتثــال هــي غرامــة تصــل إلــى10,000  ريــال قطــري عــن كّل عامــل وكّل حالــة أو الســجن لمــدة أقصاهــا 
ــم  ــال أجوره ــع للعّم ــى تدف ّــة حت ــات الحكومي ــى الخدم ــول عل ــن الحص ــركات م ــع الش ــيتّم من ــا س ــد. كم ــهر واح ش

ــتحقّة. المس
ينــص قانــون المســتخدمين يف المنــازل )رقــم 15 لســنة 2007( علــى غرامــة ال تتجــاوز الـــ 10,000 ريــال قطــري إذا لــم يدفــع 

صاحــب العمــل األجــر الشــهري المتفـّـق عليــه.

ما هي المعايير الدّنيا للّسكن والغذاء؟

معايير الّسكن منصوص عليها يف يف القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2014.
بالنســبة للغــذاء، يجــب أن يحصــل العّمــال علــى ثــالث وجبــات يوميـًّـا تكــون مناســبة لثقافتهــم، مغذيــة وتوفـّـر لهــم 

الســعرات الحراريــة الالزمــة للحفــاظ علــى صّحتهــم.

كيف سيتّم حساب العمل اإلضايفّ؟

ابتــداءً مــن تاريــخ 20 مــارس 2021، يجــب أن يســتند حســاب العمــل اإلضــايف إلــى مــا ال يقــّل عــن الحــدّ األدنــى الجديــد 
لألجــر األساســي. يمكــن للمعــدّل أن يكــون أعلــى بنــاء علــى أحــكام عقــد العمــل الخــاص بالعامــل.

انظر المواد 74-76 من قانون العمل.

 كيف  يؤثر قانون الحدّ األدنى الجديد لألجور على  مكافأة نهاية الخدمة
ومستحقات اإلجازات المدفوعة األجر واإلجازة المرضية؟

ــاءً علــى مــا ال يقــّل عــن أجــره  ــة خدمتــه بن ــاء اإلجــازة الســنوية أو المرضيــة ومكافــأة نهاي يحســب أجــر العامــل أثن
ــل(. ــون العم ــن قان ــادّة 72 م ــتحقاق. )الم ــخ االس ــي يف تاري األساس

ًّ التي هي دون الحدّ األدنى؟ ية حاليا ما الذّي سيحّل بالعقود السار

ــا قانونـًـا بــأن يدفــع للعامــل مــا ال يقــّل عــن 1000 ريــال  ابتــداء مــن تاريــخ 20 مــارس 2021، يصبــح صاحــب العمــل ملزمً
قطــري شــهرياًّ حتــى إذا نــّص العقــد الموقـّـع مــع العامــل علــى أجــر يقــّل عــن هــذا المبلــغ. ال يشــترط القانــون توقيــع 

عقــد جديــد حتــى يتمكـّـن العّمــال مــن الحصــول علــى الحــدّ األدنــى الجديــد.
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كيف سيؤثرّ ذلك على العمّال الذين يتقاضون أجرًا يفوق الحدّ األدنى الجديد لألجور؟

إذا كنــت تدفــع للعّمــال الحــدّ األدنــى الجديــد لألجــور (أي 1000 ريــال قطــري أو أكثــر) مــع تأميــن حصولهــم علــى ســكن 
وغــذاء الئقيــن، فلســت ملزمًــا بتعديــل أجورهــم أو البــدالت التــي يتلقّونهــا.

أمـّـا بالنســبة إلــى العّمــال الذيــن تــّم توفيــر الســكن لهــم ولكنّهــم يشــترون طعامهــم الخــاص فيجــب أن يتقاضــوا أجــرًا 
ال يقــّل عــن 1300 ريــال قطــري بمــا يعكــس الحــدّ األدنــى لبــدل الغــذاء. 

ال يؤثـّـر الحــدّ األدنــى الجديــد لألجــور بشــكل مباشــر علــى العّمــال الذيــن يكســبون أجــرا أساســيا أعلــى مــن 1800 ريــال 
قطــري ألنــه يفــوق الحــدّ األدنــى لألجــر األساســي باإلضافــة إلــى جميــع البــدالت.

إنّ تخفيــض أجــر العامــل إلــى الحــدّ األدنــى خــالل ســريان العقــد الحالــي يشــكّل خرقـًـا للعقــد. تنــّص المــادةّ 4  مــن 
القــرار الــوزاري الجديــد )رقــم 17 لســنة 2020 بتحديــد الحــدّ األدنــى ألجــور العّمــال والمســتخدمين يف المنــازل( علــى 
أنـّـه ال يجــوز لصاحــب العمــل اســتخدام القانــون الجديــد كمبــرّر لخفــض راتــب العامــل وتقديــم ظــروف أقــّل مالءمــة 

مــن الظــروف التــي ينــّص عليهــا العقــد الحالــي.

يد العمّال الذين تغيّرت شروط عملهم  هل يتعيّن على أصحاب العمل تزو
يف ضوء قانون الحدّ األدنى الجديد بعقد عمل جديد؟

ينطبــق قانــون الحــد األدنــى لألجــور علــى جميــع العمــال وأصحــاب العمــل بصــرف النظــر عمــا إذا كان عقــد العمــل 
قــد عـُـدّل أم ال.

وليــس إلزاميـًـا  أن يوقـّـع صاحــب العمــل والعامــل  علــى عقــد عمــل جديــد. غيــر أنـّـه  مــن الجيــد أن يبلــغ صاحــب 
العمــل العامــل كتابــة بــأي تغييــرات يف أجــره علــى أثــر تطبيــق القانــون الجديــد. وينبغــي أن يوقـّـع العمــال بدورهــم 

علــى اإلخطــار الخطــي مــن صاحــب العمــل لإلشــارة إلــى فهمهــم لمحتــواه وموافقتهــم عليــه.
من شأن ذلك أن يضمن الوضوح والشفافية كما يمكنه أن يحول دون نشوب منازاعات يف المستقبل.

 إذا تم توقيع عقد عمل جديد يعكس األجور والبدالت المتفق عليها حديثا،
هل يجب أن تصدّق الحكومة على العقد من خالل نظام التصديق االلكتروني ؟

ليــس مــن الضــروري تصديــق عقــود العمــل كلمــا جــرى تعديــل أحــكام وشــروط العمــل حيــث سيشــكّل ذلــك عبئـًـا 
ماليـًـا وإداريـًـا ال لــزوم لــه علــى أصحــاب العمــل.

إن التصديــق االلكترونــي للعقــود مطلــوب عندمــا يتــم )أ( اســتخدام عمــال جــدد، بمــا يف ذلــك العّمــال المســتخدمين 
داخــل قطــر ومــن الخــارج ؛ و )ب( تجديــد عقــود العمــال، حتــى يف حــال عــدم  تغيــر األحــكام والشــروط.

كيف تّم تحديد الحدّ األدنى لألجور؟

أجــرت حكومــة دولــة قطــر بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة تحليــالً شــاماًل لألجــور يف البــالد شــمل احتياجــات 
العّمــال وأســرهم واألثــر االقتصــادي لمختلــف الســيناريوهات االقتصاديـّـة المحتملــة.  كذلــك، أجريــت مشــاورات مــع 
خبــراء وطنييــن ودولييــن ومجموعــة واســعة مــن العّمــال وأصحــاب العمــل. واســتندت هــذه العمليـّـة إلــى المبــادئ 

الــواردة يف االتفاقيــة الدوليــة بشــأن تحديــد الحــدّ األدنــى لألجــور.



متى وكيف سيتّم تعديل معدّل الحدّ األدنى لألجور من جديد؟

اللّجنــة الوطنيـّـة للحــدّ األدنــى لألجــور مســؤولة عــن مراقبــة أثــر الحــدّ األدنــى لألجــور واقتــراح تعديــالت بشــكلٍ دوري. 
تتألـّـف اللّجنــة الوطنيـّـة للحــدّ األدنــى لألجــور مــن الــوكاالت الحكوميــة وغيــر الحكوميـّـة المعنيـّـة. تتشــاور هــذه الجهات 

مــع الخبــراء والعّمــال وأصحــاب العمــل يف تكويــن آرائهــا.

هل سيطرأ أي تغيير على نظام حماية األجور ؟

ســيعتمد نظــام حمايــة األجــور نموذجـًـا جديــدًا لملــف معلومــات الرواتــب ينطــوي علــى خانــات إضافيــة لإلبــالغ بشــكل 
أكثــر تفصيــاًل عــن كيفيــة حســاب األجــر ويشــمل ذلــك بــدل الغــذاء وبــدل الســكن.  ومــن المقــرر أن يصــدر النمــوذج 
ــاح للتنزيــل يف أســفل صفحــة  ــي المت ــل 2021 ولكــن مــا زال باإلمــكان اســتخدام النمــوذج الحال ــد يف شــهر أبري الجدي
نظــام حمايــة األجــور علــى شــبكة اإلنترنــت )النســخة العربيــة( وإرســاله إلــى البنــك لصــرف أمــوال الرواتــب. كذلــك، 

ســيتّم إعــداد فيديــو تعليمــي وكتيــب باللغتيــن االنجليزيــة والعربيــة.

يد من المعلومات؟ أين يمكن أن أحصل على مز

 للمزيــد مــن المعلومــات، راجــع الموقــع االلكترونــي لــوزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة
 www.adlsa.gov.qa  أو اتّصــل بالــوزارة علــى الرقــم 16008 أو عبــر البريــد االلكترونــي علــى العنــوان التالــي:

 info@adlsa.gov.qa

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adlsa.gov.qa%2Far%2FPages%2FwpsFileSpecifications.aspx&data=04%7C01%7Cminocri%40ilo.org%7Cc444bf7397504856ef0c08d8d24d0db6%7Cd49b07ca23024e7cb2cbe12127852850%7C0%7C0%7C637490575663033034%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jDH2z%2BycKkGagOs0qgaioaXo5mQW07IQdxztGB26%2Ffs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adlsa.gov.qa%2Far%2FPages%2FwpsFileSpecifications.aspx&data=04%7C01%7Cminocri%40ilo.org%7Cc444bf7397504856ef0c08d8d24d0db6%7Cd49b07ca23024e7cb2cbe12127852850%7C0%7C0%7C637490575663033034%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jDH2z%2BycKkGagOs0qgaioaXo5mQW07IQdxztGB26%2Ffs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adlsa.gov.qa%2Far%2FPages%2FwpsFileSpecifications.aspx&data=04%7C01%7Cminocri%40ilo.org%7Cc444bf7397504856ef0c08d8d24d0db6%7Cd49b07ca23024e7cb2cbe12127852850%7C0%7C0%7C637490575663033034%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jDH2z%2BycKkGagOs0qgaioaXo5mQW07IQdxztGB26%2Ffs%3D&reserved=0
http://www.adlsa.gov.qa
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