الحد ّ األدنى
الجديد لألجور
لألجور

م اعتمــاد الحــد ّ
اعتمــدت حكومــة دولــة قطــر حــدًّا أدنــى لألجــور .وقــد تــ ّ
مــال وأســرهم يف
األدنــى الجديــد لألجــور لتحســين مســتوى معيشــة الع ّ
بلدانهــم األصليّــة .كمــا سيســاهم الحــد ّ األدنــى الجديــد لألجــور يف جعــل
القــوى العاملــة يف دولــة قطــر أكثــر مهــارة وإنتاجيّــة.

معلومات أساسيّة
للعمّال
ما هو الحد ّ األدنى الجديد لألجور؟
عندمــا يدخــل الحــد األدنــى الجديــد لألجــور حيــز التنفيــذ ،ســيكون صاحــب عملــك ملزمًــا قانونًــا علــى أن يدفــع لــك
ّ
يقــل عــن  1000ريــال قطــري شــهريًّا وأن يؤمّــن لــك الســكن والغــذاء الالّئقيــن .ولكــن قــد ّ
يفضــل
أجــرًا أساســي ًّا ال
طعــام والســكن لنفســك.
صاحــب العمــل أن يدفــع لــك مبلغًــا إضافيًّــا يمكّنــك مــن تأميــن ال ّ
لذلك،فإنّ للحد ّ األدنى لألجور ثالثة معدالت مختلفة:
والســكن ّ
الســكن والغــذاء) يحـ ّ
ـق لــك
Åيف حــال وفّــر لــك صاحــب العمــل الغــذاء
اللئقيــن (أي أنّــك ال تدفــع مقابــل ّ
ّ
ـي ال يقـ ّ
ـل عــن  1000ريــال قطــري.
الحصــول علــى أجــر أساسـ ّ

الســكن ّ
اللئــق ،لكنّــه لــم يوفّــر لــك الغــذاء ،يحـ ّ
ـق لــك الحصــول علــى بــدل
Åيف حــال وفّــر لــك صاحــب العمــل ّ
ّ
غــذاء ال يقـ ّ
ً
ـل عــن  300ريــال قطــري إضاف ـة إلــى األجــر األساســي الــذي ال يقــل عــن  1000ريــال قطــري .يف هــذه
ّ
الحالــة ،ســوف تحصــل علــى مــا ال يقــل عــن  1300ريــال قطــري شــهريًّا.
ـق لــك الحصــول علــى بــدل غــذاء ال يقـ ّ
الســكن وال الغــذاء ،يحـ ّ
ـل عــن 300
Åيف حــال لــم يوفّــر لــك صاحــب العمــل ال ّ
ّ
ريــال قطــري وبــدل ســكن ال يقـ ّ
ً
ـل عــن  500ريــال قطــري إضافـة إلــى األجــر األساســي الــذي ال يقــل عــن  1000ريــال
قطــري .يف هــذه الحالــة ،ســوف تحصــل علــى مــا ال يقـ ّ
ـل عــن  1800ريــال قطــري شــهريًّا.

هل ينطبق الحد ّ األدنى لألجور على جميع العمّال يف قطر؟
مــال بغـ ّ
ـض النظــر عــن جنســيّتهم أو نــوع العمــل الــذي يقومــون بــه
نعــم .ينطبــق الحـد ّ األدنــى لألجــور علــى جميــع الع ّ
بمــا يشــمل النســاء والرجــال الذيــن يعملــون يف المنــازل.

متى يدخل الحد ّ األدنى لألجور حيّز التّنفيذ؟
يدخل الحد ّ األدنى لألجور حيز التنفيذ يوم السبت الواقع فيه  20مارس .2021

ما هي المعايير الدنيا للسكن والغذاء؟
إذا كان صاحــب العمــل يوفّــر لــك الســكن ،يجــب أن يســتويف المــكان المعاييــر المنصــوص عليهــا يف القــرار الــوزاري
رقــم  18لســنة  .2014وإذا كان يوفّــر لــك الغــذاء ،يجــب أن تحصــل علــى ثــاث وجبــات يف اليــوم تكــون مناســبة لثقافتــك،
مغذيــة وتوفّــر لــك الســعرات الحراريــة ّ
اللزمــة.

م حساب العمل اإلضايفّ؟
كيف سيت ّ
عندمــا يدخــل الحــد األدنــى الجديــد لألجــور حيــز التنفيــذ ،يجــب أن يســتند حســاب العمــل اإلضــايف إلــى مــا ال يقـ ّ
ـل عــن
الحـد ّ األدنــى الجديــد لألجــر األساســي .يمكــن للمعـدّل أن يكــون أعلــى بنــاء علــى أحــكام عقــد عملــك.
انظر المواد  76 - 74من قانون العمل.

م احتساب مكافأة نهاية الخدمة ؟
كيف سيت ّ
ـص العقــد علــى انتهــاء صالحيّتــه بعــد دخــول الحــد األدنــى الجديــد لألجــور حيــز التنفيــذ ،يجــب أن يســتند
يف حــال نـ ّ
حســاب مكافــأة نهايــة الخدمــة اآلن إلــى مــا ال يقـ ّ
ـل عــن الحـد ّ األدنــى األساســي الجديــد لألجــور (وفقًــا للمــادّة  72مــن
قانــون العمــل)

أنا أتقاضى أجر ّ
أقل من الحد ّ األدنى لألجور الجديد وذلك بموجب عقدي الحالي،
علي؟
هل ينطبق القانون الجديد
ّ
نعــم ،بعــد دخــول الحــد األدنــى الجديــد لألجــور حيــز التنفيــذ ،ســينطبق القانــون الجديــد عليــك بغـ ّ
ـض النظــر عــن
ً
ـص عليــه عقــد عملــك الحالــي .ابتــداء ً مــن  20مــارس  ،2021يصبــح صاحــب العمــل ملزمًــا قانونــا بــأن
المبلــغ الــذي ينـ ّ
ـص علــى أجــر ٍيقـ ّ
يدفــع لــك مــا ال يقـ ّ
ـل عــن هــذا المبلــغ.
ـل عــن  1000ريــال قطــري ،حتــى إذا كان عقــد العمــل قــد نـ ّ
ال يشــترط القانــون أن توقّــع عقـدًا جديـدًا مــع صاحــب العمــل حتّــى تحصــل علــى األجــر الجديــد .غيــر أنّــه مــن الجيــد
أن يبلــغ صاحــب العمــل العامــل كتابــة بــأي تغييــرات يف األجــر أو ظــروف العمــل علــى أثــر تطبيــق القانــون الجديــد.

هل سيتأثر أجري يف حال كنت أتلقى مبلغًا يفوق الحد ّ األدنى الجديد لألجور ؟
ّ
مــا هــو مطلــوب بموجــب
ليــس
بالضــرورة  -إذا كان راتبــك األساســي إضافــة إلــى غذائــك وســكنك بالفعــل أعلــى م ّ
القانــون ،فــإنّ صاحــب العمــل غيــر ملــزم بزيــادة راتبــك.
يمكنك محاولة الت ّفاوض على راتب أعلى أو المزيد من المزايا ،ولكن يجب أن يوافق صاحب العمل على ذلك.

هل يمكن لصاحب العمل تخفيض راتبي إلى الحد ّ األدنى الجديد لألجور؟
إذا حــاول صاحــب العمــل خفــض راتبــك إلــى الحـد ّ األدنــى لألجــور ،يعتبــر ذلــك خرقًــا للعقــد ،ويمكنــك تقديــم شــكوى
يف هــذا الصــدد.
مــال
تنـ ّ
ـص المــادّة  4مــن القــرار الــوزاري الجديــد (القــرار رقــم  17مــن العــام  2020بتحديــد الح ـد ّ األدنــى ألجــور الع ّ
ّ
والمســتخدمين يف المنــازل) علــى أنــه ال يجــوز لصاحــب العمــل اســتخدام القانــون الجديــد كمب ـرّر لخفــض راتبــك
وتقديــم ظــروف أقـ ّ
ـص عليهــا عقــدك الحالــي.
ـل مالءمــة مــن الظــروف التــي ينـ ّ

ماذا أفعل إذا تلقيّت أجرًا دون الحد ّ األدنى لألجور بعد دخول الحد األدنى الجديد لألجور
حيز التنفيذ؟
يمكنــك إثــارة هــذه المســألة مــع صاحــب العمــل و/أو إبــاغ وزارة التنميــة اإلداريّــة والعمــل والشــؤون االجتماعيّــة.
ـط الســاخن ( )16008أو إرســال
يمكنــك تقديــم شــكوى يف إدارة عالقــات العمــل شــخصي ًّا أو مــن خــال االتّصــال علــى الخـ ّ
بريــد إلكترونــي علــى العنــوان التالــي.)info@adlsa.gov.qa( :

