تغييــر جهة العمل يف قطر

مال
معلومات أساسيّة للع ّ

أي مرحلة من
مال يف دولة قطر تغيير عملهم من دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة يف ّ
بإمكان جميع الع ّ
مراحل عقد عملهم.
مال ،إال ّأنَّ قواعد إنهاء عقد العمل وتغيير العمل
ويف حين يشمل قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة جميع الع ّ
مال.
تختلف باختالف فئات الع ّ

الخاص خاضع ًا ألحكام القانون رقم  14لعام 2004
إذا كنت عام ًل يف القطاع
ّ

ما هي اإلجراءات الواجب اتّباعها لتغيير جهة العمل؟
1.عليــك أن تق ـد ّم طلبًــا لتغييــر جهــة العمــل عبــر نظــام اإلخطــار اإللكترونــي لــوزارة العمــل .أدخــل إلــى موقــع الــوزارة وقــم
بطباعــة «طلــب تغيــر جهــة عمــل» .امــأ النمــوذج بالمعلومــات المطلوبــة عنــك وعــن صاحــب العمــل الجديــد ،ثــم وقّعــه.
واطلــب مــن صاحــب العمــل الجديــد أن يوقّعــه ويضــع الختــم الرســمي للشــركة عليــه.
2.التقــط صــورة للنمــوذج الــذي مألتــه ووقّعتــه أو اســتخدم الناســخ الضوئــي ( )scannerلمســحه وادخــل إلــى نظــام اإلخطــار
اإللكترونــي لــوزارة العمــل باســتخدام رقــم بطاقتــك الشــخصية القطريــة ( )QIDورقــم جوالــك .تذكّــر أن رقــم الجــوال الــذي
طــا ببطاقتــك الشــخصية .عنــد الدخــول إلــى النظــام ،قــم بتحميــل نمــوذج
تســتخدمه لتســجيل الدخــول يجــب أن يكــون مربو ً
«طلــب تغيــر جهــة العمــل» بعــد مــلء المعلومــات وتوقيعــه.
3.بمج ـرّد تقديــم الطلــب ،ســيظهر رقــم «تغييــر جهــة العمــل» ( )ECعلــى الشاشــة .ورقــم «تغييــر جهــة العمــل» هــذا مهــم
ج ـدًا ،لذلــك تأكّــد مــن تدوينــه والتقــاط صــورة لــه علــى هاتفــك.
4.بمجـرّد أن توافــق الــوزارة علــى الطلــب ،ســتتلقّى رســالة نصيــة قصيــرة مــن الــوزارة تؤكــد تغييــر جهــة العمــل وتحـدّد فتــرة
اإلخطــار .وســيتلقى كل مــن صاحــب العمــل الحالــي وصاحــب العمــل الجديــد رســالة نصيــة قصيــرة.
إذا كنت قد عملت لدى صاحب العمل الحالي لمدّة ال تتجاوز السنتين ،تكون فترة اإلخطار شهرًا واحد ًا.
إذا كنت قد عملت لدى صاحب العمل الحالي ألكثر من سنتين ،تكون فترة اإلخطار شهر َي ْن.
يُشــار إلــى نهايــة فتــرة اإلخطــار يف الرســالة النصيــة القصيــرة التــي تصلــك مــن الــوزارة .وعليــك مواصلــة العمــل لــدى
صاحــب العمــل الحالــي يف هــذه الفتــرة.
5.يف غضــون ثالثــة أشــهر مــن انتهــاء فتــرة اإلخطــار ،علــى صاحــب العمــل الجديــد أن يوفّــر تفاصيــل عقــد العمــل بواســطة نظــام
ـاص بــوزارة العمــل .وبذلــك ،يُســتحدث عقــد العمــل الجديــد الــذي
التصديــق الرقمــي لعقــد العمــل متع ـدّد اللّغــات الخـ ّ
علــى كل مــن صاحــب العمــل والعامــل أن يوقّعــا عليــه .فــور توقيعكمــا عليــه ،يقــوم صاحــب العمــل الجديــد بتحميلــه علــى
المنصــة الرقميــة لــوزارة العمــل للتصديــق عليــه .علــى صاحــب العمــل الجديــد تزويــدك بنســخة مــن العقــد المصـدّق مــن
وزارة العمــل .كمــا يُمكنــك تنزيــل نســخة منــه علــى الموقــع اإللكترونــي للــوزارة.
6.أخيـرًا ،يدخــل صاحــب العمــل الجديــد إلــى موقــع مطــراش التابــع لــوزارة الداخليــة لتقديــم طلــب االســتحصال علــى بطاقــة
شــخصية قطريــة( )QIDجديــدة لــك .ويجــب أن تحصــل علــى البطاقــة الشــخصية الجديــدة مــن صاحــب العمــل الجديــد.

هل يجب اتّباع اإلجراءات نفسها لتغيير جهة العمل ضمن االختبار؟
ـص عقــد العمــل علــى وضعــك تحــت االختبــار لمـدّة مت ّفــق عليهــا مــع صاحــب العمــل ،علــى ّ
أل تتجــاوز ســت ّة أشــهر مــن
يجــوز أن ينـ ّ
تاريــخ مباشــرة العمــل .وال يجــوز وضعــك تحــت االختبــار أكثــر مــن مـرّة واحــدة لــدى صاحــب العمــل نفســه.
يُمكن إنهاء عقد العمل ضمن فترة االختبار ،شرط مراعاة ما يلي:
تقديــم طلــب تغييــر جهــة العمــل عبــر النظــام اإللكترونــي لــوزارة العمــل كمــا هــو مبيَّــن أعــاه قبــل شــهر علــى األقــل مــن
تــرك العمــل.
علــى صاحــب العمــل الجديــد التعويــض لصاحــب العمــل الحالــي عــن جــزء ٍ مــن رســوم االســتقدام وقيمــة تذكــرة ذهابًــا
م االتّفــاق عليهــا بيــن صاحــب العمــل الحالــي والجديــد .ولكـنْ ،ال يجــوز لهــذا المبلــغ أن يتجــاوز أجــر شــهر َيْن
بالنســبة التــي تـ ّ
مــن األجــر األساســي للعامــل.
فــور موافقــة وزارة العمــل علــى تغييــر جهــة العمــل ،ســتتلقى رســالة نصيــة قصيــرة مــن الــوزارة تؤكــد تغييــر جهــة العمــل
وتُشــير إلــى فتــرة اإلخطــار .ويُشــار فيهــا إلــى تاريــخ انتهــاء فتــرة األخطــار .وعليــك مواصلــة العمــل لحســاب صاحــب العمــل
الحالــي حتــى تاريــخ انتهــاء فتــرة اإلخطــار مــا لــم يكــن بينكمااتفــاق خــاف ذلــك.

كيف يمكنني التحقق من حالة الطلب المقدم عبر نظام اإلخطار اإللكتروني لوزارة
العمل؟
بمجــرد تقديــم طلبــك لتغييــر جهــة العمــل عبــر نظــام اإلخطــار اإللكترونــي لــوزارة العمــل ،يمكنــك التحقــق مــن حالــة الطلــب علــى
الرابط التالــي//http://ecai.adlsa.gov.qa :
لتســجيل الدخــول ،أدخــل رقــم البطاقــة الشــخصية ورقــم تغييــر جهــة العمــل ( )ECالصــادر عــن نظــام اإلخطــار اإللكترونــي لــوزارة
العمــل عنــد تقديــم طلبــك.

ما هي تبعات عدم استكمال فترة اإلخطار المنصوص عليها مع صاحب العمل الحالي؟
إذا ق ـرّرت التوقّــف عــن العمــل قبــل انتهــاء فتــرة اإلخطــار ،توجّــب عليــك أن تع ـوّض لصاحــب العمــل الحالــي عــن ّ
كل يــوم مــن
فتــرة اإلخطــار التــي توقّفــت فيهــا عــن العمــل.
حتســب هــذه الفتــرة علــى أنّهــا موازيــة لألجــر األساســي عــن الفتــرة المتبقّيــة مــن م ـدّة اإلخطــار ،علــى أســاس تناســبي .علــى
تُ َ
ّ
ســبيل المثــال ،يف حــال أردت التوقــف عــن العمــل قبــل أســبوعَيْن مــن موعــد انتهــاء فتــرة اإلخطــار وكان أجــرك األساســي 1500
ريــال قطــري يف الشــهر ،توجّــب عليــك أن تُسـدّد لصاحــب العمــل مبلــغ  750ريــال قطــري مــن أجــل إنهــاء العقــد بصــورة قانونيــة.

هل يمكنني أن أتّفق مع صاحب العمل الحالي على عدم مراعاة فترة اإلخطار؟
نعــم ،يمكنــك أن تتفــق وصاحــب العمــل الحالــي علــى عــدم مراعــاة فتــرة اإلخطــار .يف هــذه الحالــة ،يمكنــك إرفــاق خطــاب يحمــل
توقيعــك وتوقيــع صاحــب العمــل الحالــي عنــد تقديــم طلــب تغييــر جهــة العمــل .ويجــب أن يشــير الخطــاب الموقّــع صراحـة ً إلــى
أنــك وصاحــب العمــل قــد اتفقتمــا بشــكل متبــادل علــى عــدم مراعــاة فتــرة اإلخطــار المنصــوص عليهــا يف القوانيــن ذات الصلــة.
وســتأخذ وزارة العمــل االتفــاق المتبــادل باالعتبــار عنــد تحديــد فتــرة اإلخطــار.

أي تكاليف
هل يتعيّن
علي تسديد مبلغ مالي أو تعويض صاحب العمل الجديد ّ
ّ
إداريّة تكبّدها لتغيير جهة العمل؟
أي مبلــغ أو تعويــض صاحــب العمــل الجديــد مقابــل
كال ،فإجــراءات تغييــر صاحــب العمــل مجانيــة للعامــل ،وال حاجــة لتســديد ّ
إصــدار بطاقــة شــخصية جديــدة.

هل يستطيع صاحب العمل الحالي إلغاء بطاقتي الشخصية بعد أن أقدّم طلبًا
لتغيير جهة العمل؟
بمجــرد تقديــم طلــب لتغييــر جهــة العمــل عبــر نظــام اإلخطــار اإللكترونــي للــوزارة ،ال يســتطيع صاحــب العمــل الحالــي إلغــاء
بطاقتــك الشــخصية القطريــة أو تقديــم بــاغ هــروب كاذب بحقّــك.

ماذا أفعل إذا ألغى صاحب العمل الحالي بطاقتي الشخصية قبل أن أقدّم طلب
تغيير جهة العمل؟
إذا ألغــى صاحــب العمــل الحالــي بطاقتــك الشــخصية القطريــة قبــل تقديــم طلبــك ،عليــك ً
أول تقديــم شــكوى إمــا عبــر المنصــة
الموحــدة للشــكاوى والبالغــات الخاصــة بــوزارة العمــل أو عــن طريــق التوجــه إلــى الــوزارة .بعــد مراجعــة الــوزارة لشــكواك ،عليــك
تقديــم خطــاب باللغــة العربيــة موقّــع وموجــه إلــى مديــر إدارة عالقــات العمــل تطلــب فيــه إعــادة تفعيــل بطاقتــك الشــخصية
القطريــة .وعليــك أن تــدرج يف الخطــاب شــرحًا موج ـز ًا عــن ســبب طلــب إعــادة تفعيــل بطاقتــك .وتأكّــد مــن إدراج رقــم بطاقتــك
الشــخصية القطريــة ورقــم هاتفــك الجــوال يف الخطــاب .باإلضافــة إلــى الخطــاب الموقّــع ،عليــك تقديــم صــورة عــن بطاقتــك
الشــخصية القطريــة ،ونســخة مــن الرســالة النصيــة القصيــرة التــي تخطــرك بإلغــاء بطاقتــك ،ونســخة مــن عــرض العمــل الجديــد.
وتذكّــر أن تحتفــظ بنســخة مــن هــذه المســتندات.
ستنســق وزارة العمــل مــع وزارة الداخليــة إلعــادة تفعيــل البطاقــة الشــخصية القطريــة الخاصــة بــك .ويمكنــك التحقــق مــن وضــع
ّ
بطاقتــك هــذه علــى مطــراش.
بمج ـرّد إعــادة تفعيــل بطاقتــك الشــخصية القطريــة ،يمكنــك تقديــم طلــب لتغييــر جهــة عملــك عبــر نظــام اإلخطــار اإللكترونــي
لــوزارة العمــل.

هل يمكنني إلغاء طلب تغيير جهة العمل؟
إذا كنــت قــد قدّمــت طلبًــا لتغييــر جهــة العمــل عبــر نظــام اإلخطــار اإللكترونــي لــوزارة العمــل وال يــزال طلبــك قيــد المراجعــة،
يمكنــك إلغــاؤه عبــر النظــام نفســه .قــم بتســجيل الدخــول إلــى نظــام اإلخطــار اإللكترونــي للــوزارة بواســطة رقــم البطاقة الشــخصية
القطريــة ورقــم جوالــك.
إذا كنــت ترغــب بإلغــاء طلبــك بعــد موافقــة الــوزارة عليــه وقبــل المصادقــة علــى عقــد العمــل الجديــد ،عليــك تقديــم طلــب خطــي
إلــى وزارة العمــل .وهــذا الطلــب عبــارة عــن خطــاب باللغــة العربيــة موقّــع وموجّــه إلــى مديــر إدارة عالقــات العمــل تطلــب فيــه
إلغــاء طلبــك .وعليــك أن تــدرج يف الخطــاب شــرحًا موجــز ًا يبيّــن ســبب مطالبتــك بإلغــاء طلبــك إضافــة ً إلــى رقــم تغييــر جهــة
العمــل ( )ECونســخة عــن بطاقتــك الشــخصية ورقــم هاتفــك الجــوال.

هل يُمكنني الحصول على مكافأة نهاية الخدمة يف حال تغيير جهة العمل؟
ّ
ّ
يحق لك الحصول من صاحب العمل الحالي على مكافأة
األقل وأردت تغيير جهة عملك،
إذا كنت قد أكملت سنة عمل على
ينص عليها عقد العمل.
وأي منافع أخرى ّ
نهاية الخدمة ،إضافة ً إلى اإلجازة السنوية المتراكمة ّ

علي وبالرغم من ذلك أن أُخطر صاحب
يف حال عدم تقاضي أجري ،هل يتوجّب
ّ
العمل قبل تغيير جهة العمل؟
إذا لــم يحتــرم صاحــب العمــل الحالــي واجباتــه القانونيــة (بمــا يف ذلــك تســديد األجــور) ،يمكنــك تغييــر جهــة العمــل مــن دون
أي إخطــار وفقًــا للمــادّة ( )51مــن قانــون العمــل .وعليــك يف هــذه الحالــة تقديــم شــكوى لــدى إدارة عالقــات العمــل يف وزارة
ّ
العمــل .ويمكنــك القيــام بذلــك علــى المنصــة الموحــدة للشــكاوى والبالغــات الخاصــة بالــوزارة.
تذكّــر أنّــه يحــق لــك الحصــول علــى أجــورك المســتحقة ومكافــأة نهايــة الخدمــة بالكامــل (يف حــال أمضيــت أكثــر مــن عــام يف
أي إجــازة ســنوية مســتحقّة .كذلــك ،يتحمــل صاحــب العمــل بــدل تذكــرة الســفر ذهابًــا إلــى بلــدك األمّ يف حــال
العمــل) وبــدل ّ
ق ـر َّرت مغــادرة قطــر.

هل يمكنني مغادرة قطر والعودة من جديد لبدء وظيفة جديدة؟
إذا غــادرت دولــة قطــر مــن دون إخطــار أو قبــل انتهــاء فتــرة اإلخطــار ،فلــن تتمكّــن مــن العــودة للعمــل يف قطــر إال ّبعــد ســنة.
وتفاديًــا لهــذا الوضــع ،عليــك اتّبــاع اإلجــراءات التاليــة:
إذا أردت مغادرة قطر ضمن فترة االختبار:
عليــك إخطــار صاحــب العمــل بذلــك عبــر النظــام اإللكترونــي لــوزارة العمــل .ويجــب االتّفــاق علــى مـدّة اإلخطــار مــع صاحــب
العمــل علــى ّ
أل تتجــاوز الشــهر َيْن.
ً
تعويضــا لصاحــب العمــل يكــون موازيًــا ألجــرك األساســي
إذا أردت المغــادرة قبــل انتهــاء فتــرة اإلخطــار ،عليــك أن تُس ـد ّ ِد
للم ـدّة المتبقّيــة مــن فتــرة اإلخطــار ،شــرط ّ
أل يتجــاوز هــذا المبلــغ األجــر األساســي لشــهرين.
إذا أردت مغادرة قطر بعد انتهاء فترة االختبار:
إذا كنــت قــد عملــت لــدى صاحــب العمــل لم ـدّة ســنت َيْن أو أقـ ّ
ـل ،عليــك إخطــار صاحــب العمــل قبــل شــهر مــن إنهــاء عقــد
العمــل عبــر النظــام اإللكترونــي لــوزارة العمــل.
إذا كنــت قــد عملــت لــدى صاحــب العمــل ألكثــر مــن ســنت َيْن ،توجّــب عليــك إخطــار صاحــب العمــل قبــل شــهر َيْن مــن إنهــاء
عقــد العمــل عبــر النظــام اإللكترونــي لــوزارة العمــل.
ً
تعويضــا يــوازي األجــر
 إذا أردت مغــادرة قطــر مــن دون مراعــاة فتــرة اإلخطــار أعــاه ،توجّــب عليــك أن تُسـد ّ ِد لصاحــب العمــل
األساســي للمــدة المتبقّيــة مــن فتــرة اإلخطار.

هل يستطيع صاحب العمل إنهاء عقد العمل؟
نعم ،يستطيع صاحب العمل إنهاء عقد العمل.
1.ضمــن فتــرة االختبــار ،إذا تبيّــن لصاحــب العمــل عــدم صالحيتــك للعمــل وفقًــا لمــا جــاء يف عقــد العمــل ،اســتطاع إنهــاء
العقــد ،شــرط أن يخطــرك بذلــك قبــل شــهر علــى األقـ ّ
ـل مــن تاريــخ إنهــاء العقــد عبــر النظــام اإللكترونــي لــوزارة العمــل.
يف حــال ق ـرّرت العــودة إلــى بلــدك األم بعــد إنهــاء عقــد العمــل ،توجّــب علــى صاحــب العمــل تســديد كلفــة تذكــرة العــودة.
إذا قرّرت العودة إلى بلدك األم بعد إنهاء عقد العمل ،توجّب على صاحب العمل تسديد ثمن تذكرة العودة.
2.بعــد فتــرة االختبــار ،إذا أراد صاحــب العمــل إنهــاء عقــد العمــل ،توجّــب عليــه إخطــارك عبــر النظــام اإللكترونــي لــوزارة
العمــل.
إذا كنت قد عملت لدى صاحب العمل لمدّة سنتين أو ّ
أقل ،تكون فترة اإلخطار شهرًا.
إذا كنت قد عملت لدى صاحب العمل ألكثر من سنت َيْن ،تكون فترة اإلخطار شهر َيْن.
يتوجّب عليك وعلى صاحب العمل االمتثال لشروط وأحكام العقد يف فترة اإلخطار.

هل يستطيع صاحب العمل إنهاء عقد العمل من دون مراعاة فترة اإلخطار؟
ً
تعويضــا مســاويًا ألجــرك األساســي
إذا أنهــى صاحــب العمــل العقــد مــن دون مراعــاة فتــرة اإلخطــار ،توجّــب عليــه أن يــؤدّي إليــك
عــن فتــرة اإلخطــار أو المــدة المتبقيــة منهــا.
ـب صاحــب العمــل منــك التوقّــف عــن العمــل
علــى ســبيل المثــال :إذا كان أجــرك األساســي يــوازي  1500ريــال قطــري يف الشــهر وطلـ َ
قبــل أســبوعَيْن مــن نهايــة فتــرة اإلخطارالتــي تبلــغ شــهرًا واح ـدًا ،يتوجّــب علــى صاحــب العمــل أن يُس ـدّد لــك مبلــغ  750ريــالً
قطريًــا إلنهــاء العقــد بصــورة قانونيــة.

هل يتعيّن على صاحب العمل أن يُسدّد ثمن تذكرة العودة إلى بلد المنشأ عند
انتهاء عقد العمل؟
علــى صاحــب العمــل أن يســتكمل إجــراءات إعادتــك إلــى موطنــك ،بمــا يف ذلــك ســداد ثمــن تذكــرة الســفر إلــى بلــد إقامتــك يف
مهلــة ال تتجــاوز األســبوعَيْن مــن تاريــخ انتهــاء العقــد .إذا كنــت قــد التحقــت بعمـلٍ آخــر قبــل مغادرتــك البــاد ،ينتقــل حينئـذ ٍ هــذا
االلتــزام إلــى صاحــب العمــل الجديــد.
طــط لمغــادرة قطــر يف ظـ ّ
ـل احتــرام فتــرة اإلخطار(خــارج نطــاق المــادة  51مــن
يف الحــاالت التــي يُنهــي فيهــا العامــل العقــد ويُخ ّ
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طــي صاحــب العمــل فقــط جــزءًا
ّ
قانــون العمــل) يُغ ّ
ّ
َ
مــن إجمالــي م ـدّة العقــد .علــى ســبيل المثــال ،إذا أنهــى العامــل عقــد عمــل مدّتــه ســنتان بعدمــا عَمِــل لم ـدّة ســنة واحــدة،
طــي صاحــب العمــل نصــف ثمــن تذكــرة العــودة.
يُغ ّ

بالنسبة إلى العمّال المشمولين بقوانين خاصة

مال المنزليين؟
ما هي قواعد إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل للع ّ
مــال يف القطــاع الخــاص المشــمولين بقانــون العمــل رقــم
تنطبــق قواعــد إنهــاء عقــد العمــل وتغييــر جهــة العمــل نفســها علــى الع ّ
مــال المنزلييــن علــى حـد ّ ســواء .وتظهــر هــذه القواعــد يف عقــد العمــل الموحّــد بنســخته المحدّثــة الــذي
 14لســنة  2004وعلــى الع ّ
طــى الـــ  3أشــهر .كذلــك ،ال يجــوز أن
مــال المنزلييــن ال يجــوز أن تتخ ّ
مــال المنزلييــن .ولكـنَّ فتــرة االختبــار للع ّ
جــرى اعتمــاده للع ّ
مــال المنزليــون ألكثــر مــن فتــرة اختبــار واحــدة لــدى صاحــب العمــل نفســه.
يخضــع الع ّ
مــال المنزلييــن إنهــاء العقــد بإرادتهــم المنفــردة مــن دون إخطــار ومــن دون إعطــاء العامــل مكافــأة
ويســتطيع أصحــاب عمــل الع ّ
ّ
ـأي مــن التزاماتــه الــواردة يف عقــد العمــل أو المقـرّرة بموجــب المادّتَيْــن
ـ
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م
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ـتخ
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إذا
ـرف،
نهايــة الخدمــة عــن ســنة الصـ
َ
ّ
ُ
مســتخدَمين يف المنــازل.
 16و 11مــن القانــون رقــم  15لســنة  2017بشــأن ال ُ
أي وقــت مــن فتــرة ســريانه مــن دون إخطــار ومــع
مــال المنزليّــون وبصــورة ٍ أحاديــة إنهــاء عقــد العمــل يف ّ
كمــا يســتطيع الع ّ
االحتفــاظ بحقّهــم يف مكافــأة نهايةالخدمــة ،وبمســتحقّات اإلجــازة الســنوية النســبية ،باإلضافــة إلــى تذكــرة العــودة إلــى بلد المنشــأ،
مســتخدَمين يف المنــازل.
وذلــك يف ّ
أي مــن الحــاالت المنصــوص عليهــا يف المــادّة ( )17مــن القانــون رقــم  15لســنة  2017بشــأن ال ُ

ي الزراعة
ما هي قواعد إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل للعاملين يف قطاع َ ْ
والرعي ولصيادي األسماك؟
مــال الزراعــة والرعــي وعلــى صيّــادي األســماك قواعــد إنهــاء العقــد وتغييــر جهةالعمــل نفســها التــي تُطبَّــق علــى
تنطبــق علــى ع ّ
العامليــن يف القطــاع الخــاص والمنصــوص عليهــا يف قانــون العمــل رقــم  14لســنة .2004
طــاع علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  17لســنة  2012حــول تطبيــق بعــض أحــكام قانــون العمــل
لمزي ـد ٍ مــن التفاصيــل ،يُرجــى اال ّ
ـي الزراعــة والرعــي.
ـ
ع
قطا
يف
مــال
َ
رقــم  14لســنة  2004علــى الع ّ
ْ

ما العمل يف حال منعني صاحب العمل من االنتقال إلى صاحب عمل آخر
أو يف حال احتجت إلى مزيد ٍ من المعلومات؟
ّ
حــق عــن تغييــر جهــة عملــك أو إذا احتجــت إلــى
يف حــال شــعرت أنَّ صاحــب العمــل الحالــي يثنيــك مــن غيــر وجــه
مزيــد ٍ مــن المعلومــات ،يرجــى التواصــل مــع إدارة عالقــات العمــل يف وزارة العمــل بواســطة البريــد اإللكترونــي
( )info@mol.gov.qaأو زيارة مكاتبنا .ويمكنك رفع شكوى إلى الوزارة عبر المنصة الموحدة للشكاوى والبالغات.

