
ما الذي تعنيه هذه التغييرات عمليًّا؟
يعنــي ذلــك عمليـًّـا أنَّ جميــع العّمــال يف قطــر، العامليــن بموجــب عقــد محــدّد المــدّة أو غيــر محــدّد المــدّة، لــم يعــودوا بحاجــة 
إلــى موافقــة مســبقة مــن صاحــب العمــل الحالــي لتغييــر جهــة عملهــم. ويســمح ذلــك ألصحــاب العمــل بتوظيــف عّمــال يتمتّعــون 

بالمهــارات والخبــرات المحلّيــة الضروريــة للقيــام بالعمــل مــن ســوق العمــل المحلــّي بســهولة أكبــر.

كيف تصّب هذه التغييرات التشريعية يف صالح أصحاب العمل؟
سوف تُسهم القوانين الجديدة يف:

مطابقــة أفضــل للوظائــف إذ أصبــح بإمــكان أصحــاب العمــل اســتخدام عّمــال يتمتّعــون بالمهــارات الضروريــة إلنجــاز المهــام،  	
وبالخبــرة الضروريــة للعمــل يف قطــر. 

تقليص كلفة استخدام العّمال وإعادتهم إلى موطنهم عن طريق االستخدام المحلّي. 	
تعزيز تكافؤ الفرص بين أصحاب العمل. 	

بالنسبة إلى عمّال القطاع الخاص المشمولين بقانون العمل رقم 14 لعام 2004

ما هي اإلجراءات التي على العامل اتّباعها لتغيير جهة عمله؟
ــور  ــل. ف ــوزارة العم ــي ل ــام اإللكترون ــر النظ ــل عب ــة العم ــر جه ــب لتغيي ــم طل ــه تقدي ــة عمل ــر جه ــب يف تغيي ــل الراغ ــى العام عل
معالجــة الــوزارة للطلــب، يتلقـّـى كّل مــن العامــل وصاحــب العمــل الحالــي وصاحــب العمــل الجديــد رســالة نصيــة قصيــرة تؤكـّـد 
تغييــر جهــة العمــل وتحــدّد فتــرة اإلخطــار. وعلــى العامــل أن يواصــل العمــل لــدى صاحــب العمــل الحالــي لحيــن انتهــاء فتــرة 

اإلخطــار:

إذا كان العامل قد عمل لدى صاحب العمل الحالي لمدّة ال تتجاوز السنتين، تكون فترة اإلخطار شهرًا واحدًا. 	
إذا كان العامل قد عمل لدى صاحب العمل الحالي ألكثر من سنتين، تكون فترة اإلخطار شهرين. 	

ماذا يحصل إذا لم يحترم العامل فترة اإلخطار؟
إذا أنهــى العامــل عقــد العمــل مــن غيــر أن يراعــي فتــرة اإلخطــار، توجـّـب عليــه أن يــؤدّي لصاحــب العمــل تعويًضــا مســاويًا ألجــره 

األساســي عــن مــدّة اإلخطــار أو الجــزء المتبقـّـي منهــا. 

يُحتَســب المبلــغ علــى أنـَّـه مــوازٍ لألجــر األساســي للمــدّة المتبقّيــة مــن فتــرة اإلخطــار. علــى ســبيل المثــال، يف حــال كانَ األجــر 
األساســي للعامــل يبلــغ 1500 ريــال قطــري يف الشــهر وتوقـّـف العامــل عــن العمــل قبــل أســبوعَيْن مــن نهايــة فتــرة اإلخطــار التــي 
تبلــغ شــهرًا واحــدًا، توجـّـب علــى العامــل أن يُســدّد لصاحــب العمــل مبلــغ 750 ريــااًل قطريـًـا مــن أجــل إنهــاء العقــد بصــورة قانونيــة.

تنقـّـل اليد العاملة يف قطر
معلومات أساسيّة ألصحاب العمل

بإمكان جميع العّمال يف دولة قطر تغيير جهة عملهم من دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة يف أّي مرحلة من 
مراحل عقد عملهم. ويف حين يشمل قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة جميع العّمال، إالّ أنَّ قواعد إنهاء عقد العمل 

وتغيير جهة العمل تختلف باختالف فئات العّمال. 

تُمثّل هذه التغيّرات خطوةً أساسية يف خّطة إصالحات العمل يف قطر واالنتقال نحو اقتصاد مبني على المعرفة كما 
جاء يف رؤية قطر 2030.
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هل يستطيع العامل تغيير جهة عمله ضمن فترة االختبار؟ 
يجــوز أن ينــّص عقــد العمــل علــى وضــع العامــل تحــت االختبــار لمــدّة يتّفــق عليهــا الطرفــان، علــى أاّل تتجــاوز ســتّة أشــهر مــن 

تاريــخ مباشــرة العمــل. وال يجــوز وضــع العامــل تحــت االختبــار أكثــر مــن مــرّة واحــدة لــدى صاحــب العمــل ذاتــه.

يجوز للعامل إنهاء عقد العمل خالل فترة االختبار، شرط مراعاة ما يلي:

إبالغ صاحب العمل الحالي قبل شهر على األقّل من ترك العمل عبر النظام االلكتروني الخاص بوزارة العمل 	
يجــب علــى صاحــب العمــل الجديــد التعويــض لصاحــب العمــل الحالــي عــن جــزء مــن رســوم االســتخدام وقيمــة تذكــرة ذهابـًـا  	

بالنســبة التــي تــّم االتّفــاق عليهــا بيــن صاحــب العمــل الحالــي والجديــد. ولكــنْ، ال يجــوز لهــذا المبلــغ أن يتجــاوز أجر شــهرَيْن من 
األجــر األساســي الحالــي. ويجــب أن يناقــش صاحــب العمــل الجديــد والســابق مبلــغ التعويــض. 

فــور موافقــة وزارة العمــل علــى تغييــر جهــة العمــل، يجــب أن يواصــل العامــل العمــل لحســاب صاحــب العمــل الحالــي حتــى  	
انتهــاء فتــرة اإلخطــار، وفقـًـا لمــا أشــارت إليــه الــوزارة، مــا لــم يكــن بينهمــا اتفــاق خــالف ذلــك.

ما هي اإلجراءات التي على العّمال اتّباعها إلنهاء عقد العمل ومغادرة قطر ضمن فترة 
االختبار؟

إذا غــادر العامــل قطــر مــن دون إخطــار صاحــب العمــل أو مراعــاة فتــرة اإلخطــار، لــن يتمكـّـن مــن العــودة للعمــل يف قطــر لســنةٍ 
كاملــة. ولتفــادي ذلــك، علــى العامــل أن يتّبــع اإلجــراءات التاليــة:

إخطار صاحب العمل عبر النظام االلكتروني لوزارة العمل. 	
يجب االتّفاق على فترة اإلخطار مع العامل على أالّ تتجاوز الشهرَيْن. 	

بعد انتهاء فترة االختبار، ما هي اإلجراءات التي على العّمال اتّباعها من أجل إنهاء 
عقد العمل ومغادرة قطر؟

إذا غــادر العامــل قطــر مــن دون إخطــار صاحــب العمــل أو مراعــاة مدّةاإلخطــار، لــن يتمكـّـن مــن العــودة للعمــل يف قطــر لســنةٍ 
كاملــة. ولتفــادي لذلــك، علــى العامــل أن يتّبــع اإلجــراءات التاليــة:

إخطار صاحب العمل عبر النظام االلكتروني لوزارة العمل. 	
مواصلةالعمل يف فترة اإلخطار التي ال يجوز أن تزيد عن: 	

شهر واحد إذا كان العامل قد عمل لدى صاحب العمل لمدّة سنتَيْن أو أقّل. 	
شهرَيْن إذا كان العامل قد عمل لدى صاحب العمل لمدّة تتجاوز السنتَيْن. 	

إذا غادر العامل الشركة، فهل يتعيّن على صاحب العمل أن يُسدّد له مكافأة نهاية 
الخدمة أو أّي منافع أخرى؟

إذا أتّم العامل سنةً على األقّل من العمل ولم يتّم إنهاء عقد العمل الرتكاب العامل أّي انتهاك منصوص عليه يف المادّة 61 من قانون 
العمل، على صاحب العمل أن يُسدّد للعامل مكافأة نهاية الخدمة وبدل اإلجازة السنوية التي لم يأخذها وأّي منافع أخرى منصوص 

عليها بموجب قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وعقد العمل الموقّع.

وعلى صاحب العمل أن يواصل توفير الغذاء والسكن )أو بدالت الغذاء والسكن( حتّى تاريخ إنهاء عقد العمل.
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ما هي اإلجراءات التي يجب علّي اتّباعها كصاحب عمل إلنهاء عقد عمل العامل؟

بعــد انتهــاء فتــرة االختبــار، علــى صاحــب العمــل الراغــب يف إنهــاء عقــد عمــل أحــد العّمــال، أن يُخطــر العامــل بنيّتــه هــذه عبــر 
النظــام االلكترونــي لــوزارة العمــل.

إذا كان العامل قد عمل لدى صاحب العمل لمدّة سنتَيْن أو أقّل، تكون فترة اإلخطار شهرًا واحدًا. 	
إذا كان العامل قد عمل لدى صاحب العمل ألكثر من سنتَيْن، تكون فترة اإلخطار شهرَيْن. 	

يجب على صاحب العمل أن يواصل تسديد األجر وأّي منافع أخرى للعامل يف فترة اإلخطار، عماًل بمقتضى عقد العمل.

هل يستطيع صاحب العمل إنهاء عقد العامل فورًا من دون مراعاة فترة اإلخطار؟
إذا أنهــى صاحــب العمــل العقــد مــن دون مراعــاة فتــرة اإلخطــار، أُلــزِم بــأن يــؤدّي للعامــل تعويًضــا مســاويًا ألجــره األساســي عــن 

فتــرة اإلخطــار أو الجــزء المتبقــي منهــا.

ــة مــن مــدّة اإلخطــار. علــى ســبيل المثــال، يف حــال كان  يُحتَســب هــذا المبلــغ علــى أنـّـه يــوازي األجــر األساســي للفتــرة المتبقّي
األجــر األساســي للعامــل يبلــغ 1500 ريــال قطــري يف الشــهر وطلــَب صاحــب العمــل مــن العامــل التوقـّـف عــن العمــل قبــل أســبوعَيْن 
مــن انتهــاء مهلــة اإلخطــار البالغــة شــهرًا واحــدًا، توجـّـب علــى صاحــب العمــل أن يُســدّد للعامــل مبلــغ 750 ريــااًل قطريـًـا مــن أجــل 

إنهــاء العقــد بصــورة قانونيــة.

هل يستطيع صاحب العمل إنهاء عقد عمل أحد العّمال ضمن فترة االختبار؟ 
يســتطيع صاحــب العمــل إنهــاء عقــد العمــل ضمــن فتــرة االختبــار، إذا تبيـّـن لــه عــدم صالحيـّـة العامــل ألداء العمــل، شــرط أن يخطــر 

العامــل بذلــك قبــل شــهر علــى األقــّل مــن تاريــخ إنهــاء العقــد عبــر النظــام اإللكترونــي لــوزارة العمــل.

عند إنهاء عقد العمل، ويف حال قرّر العامل العودة إلى بلده األمّ، توجّب على صاحب العمل تسديد كلفة تذكرة العودة.

هل يستطيع صاحب العمل إنهاء عقد العمل ضمن فترة االختبار من دون مراعاة 
فترة اإلخطار؟

إذا طلــب صاحــب العمــل مــن العامــل التوقـّـف عــن العمــل قبــل انتهــاء فتــرة اإلخطــار، توجـّـب عليــه أن يُســدّد لــه مبلغـًـا مقابــل 
كّل يــوم مــن أيـّـام فتــرة اإلخطــار التــي ُطلــب إلــى العامــل عــدم العمــل فيهــا.

ــر  ــال كان األج ــال: يف ح ــبيل المث ــى س ــار. عل ــة اإلخط ــن مهل ــة م ــرة المتبقّي ــي للفت ــر األساس ــى األج ــبةً إل ــغ نس ــب المبل يُحتَس
األساســي للعامــل يــوازي 1500 ريــال قطــري يف الشــهر وطلــب صاحــب العمــل مــن العامــل التوقـّـف عــن العمــل قبــل أســبوعَيْن 
مــن نهايــة مهلــة اإلخطــار التــي تبلــغ شــهرًا واحــدًا، ســيتعيّن علــى صاحــب العمــل أن يُســدّد للعامــل مبلــغ 750 ريــااًل قطريـًـا إلنهــاء 

العقــد بصــورة قانونيــة.
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هل يتعيّن على صاحب العمل أن يُسدّد كلفة تذكرة عودة العامل إلى بلده األمّ 
عند انتهاء عقد العمل؟

علــى صاحــب العمــل اســتكمال إجــراءات إعــادة العامــل إلــى بلــده، بمــا يف ذلــك تذكــرة العــودة إلــى البلــد األمّ يف مــدّة ال تتجــاوز 
األســبوعَيْن مــن تاريــخ انتهــاء العقــد. فــإذا التحــق العامــل بعمــل آخــر قبــل مغادرتــه البــالد، انتقــل االلتــزام بإعادتــه إلــى موطنــه 

إلــى صاحــب العمــل الجديــد.

يف الحــاالت التــي يُنهــي فيهــا العامــل عقــد العمــل قبــل موعــده ويُخّطــط لمغــادرة قطــر يف ظــّل احتــرام فتــرة اإلخطــار )خــارج نطــاق 
المــادّة 51 مــن قانــون العمــل(، يُغّطــي صاحــب العمــل جــزءًا مــن كلفــة تذكــرة العــودة بمــا يتناســب مــع مــدّة االســتخدام الفعليــة 

التــي يكــون العامــل قــد أتّمهــا نســبةً إلــى كامــل مــدّة عقــد العمــل.

مــا هــي اإلجــراءات التي على صاحــب العمل الجديد اتّباعها الســتخدام عامل 
؟ محليًّا

بعــد موافقــة العامــل علــى شــروط وبنــود عــرض العمــل الــذي يقدّمــه صاحــب العمــل الجديــد، عليــه أن يقــدّم طلــب تغييــر . 1
جهــة العمــل عبــر النظــام اإللكترونــي لــوزارة العمــل. وعلــى صاحــب العمــل الجديــد أن يوقّعــه ويضــع ختــم الشــركة الرســمي 

عليــه قبــل أن يقدّمــه العامــل علــى اإلنترنــت. 
ــة . 2 ــد رســالة نّصي ــة العمــل، يتلقّــى صاحــب العمــل الجدي ــر جه ــب العامــل بتغيي ــى طل ــق وزارة العمــل عل بمجــرّد أن تواف

ــي. ــرة إخطــار صاحــب العمــل الحال ــاء فت ــخ انته ــة هــذه تاري ــن الرســالة النصي ــك. وتتضّم ــى ذل ــدًا عل ــوزارة تأكي ــرة مــن ال قصي
علــى صاحــب العمــل الجديــد مــلء المعلومــات ذات الصلــة بعقــد العمــل بواســطة نظــام التصديــق الرقمــي لعقــد العمــل . 3

متعــدّد اللغــات لــوزارة العمــل . ويجــب اســتكمال ذلــك يف غضــون ثالثــة أشــهر مــن انتهــاء فتــرة اإلخطــار. بعــد مــلء 
المعلومــات، يطبــع صاحــب العمــل عقــد العمــل الــذي يجــب أن يوقّعــه كل مــن العامــل وصاحــب العمــل الجديــد. وبعــد 
ذلــك، يُحّمِــل النســخة الموقّعــة وســائر المســتندات علــى المنّصــة الرقميــة. وعلــى صاحــب العمــل الجديــد تســديد رســوم 
تصديــق العقــد وطباعــة نســخة مــن عقــد العمــل المصــدّق لمنحهــا للعامــل. وتُحــال نســخة مــن العقــد المصــدّق إلــى برامــج 

ــة الشــخصية.  ــة إلصــدار البطاق وزارة الداخلي
ــخصية . 4 ــة ش ــى بطاق ــتحصال عل ــب االس ــم طل ــة لتقدي ــوزارة الداخلي ــع ل ــراش التاب ــع مط ــى موق ــل إل ــب العم ــل صاح يدخ

قطريــة)QID(  جديــدة للعامــل.
ما إن تُستكمل اإلجراءات الخاّصة بالبطاقة الشخصية القطرية، على صاحب العمل تزويد العامل ببطاقته.. 5

من يُسدّد كلفة اإلجراءات اإلدارية الضرورية لتغيير جهة العمل؟
ال يتكبّد صاحب العمل أو العامل أّي كلفة ألنّ اإلجراءات اإلدارية الالزمة لتغيير جهة العمل مجانية يف وزارة العمل.

https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=en#Section_12641
https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=en#Section_12641
https://www.adlsa.gov.qa/ar/E-Services/Pages/E-ServiceDetails.aspx?EServiceName=%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9 %D8%A5%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1 %D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84 %D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1 %D8%AC%D9%87%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84 %2F %D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://elcr.adlsa.gov.qa/
https://elcr.adlsa.gov.qa/
https://elcr.adlsa.gov.qa/
https://elcr.adlsa.gov.qa/
https://elcr.adlsa.gov.qa/


بالنسبة إلى العمّال المشمولين بقوانين خاصة

ما هي قواعد إنهاء عقد العمل للعّمال المنزليين؟
تنطبــق قواعــد إنهــاء عقــد العمــل وتغييــر جهــة العمــل نفســها علــى العّمــال المشــمولين بقانــون العمــل رقــم 14 لســنة 2004 وعلــى 
العّمــال المنزلييــن. وتظهــر هــذه القواعــد يف عقــد العمــل الموحـّـد بنســخته المحدّثــة الــذي تــم اعتمــاده للعمــال المنزلييــن. ولكــنَّ 
فتــرة االختبــار للعّمــال المنزلييــن ال يجــوز أن تتخّطــى الـــ 3 أشــهر. كذلــك، ال يجــوز أن يخضــع العّمــال المنزليــون ألكثــر مــن فتــرة 

اختبــار واحــدة لــدى صاحــب العمــل نفســه.

ــم يف  ــال المنزليــون إنهــاء عقــد العمــل يف أّي وقــت يف خــالل فتــرة العقــد مــن دون إخطــار ومــع االحتفــاظ بحقّه ويســتطيع العّم
مكافــأة نهايــة الخدمــة وبمســتحقّات اإلجــازة الســنوية النســبية، باإلضافــة إلــى تذكــرة العــودة إلــى بلــد المنشــأ، وذلــك يف أّي مــن 

الحــاالت المنصــوص عليهــا يف المــادّة )17( مــن القانــون رقــم 15 لســنة 2017 بشــأن الُمســتخدَمين يف المنــازل. 

ــة  ــأة نهاي ــاء عقــد العمــل مــن دون إخطــار ومــن دون إعطــاء العامــل مكاف ــن إنه ــال المنزليي كمــا يســتطيع أصحــاب عمــل العّم
الخدمــة عــن ســنة الصــرف، إذا أخــّل الُمســتخدَم بــأّي مــن التزاماتــه الــواردة يف عقــد العمــل أو المقــرّرة بموجــب المادّتَيـْـن 16 و11 

مــن القانــون رقــم 15 لســنة 2017 بشــأن الُمســتخدَمين يف المنــازل.

ما هي قواعد إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل للعّمال يف الزراعة والرعي وصيد 
األسماك؟

 
تنطبــق علــى عّمــال الزراعــة والرعــي وعلــى صيـّـادي األســماك قواعــد إنهــاء العقــد وتغييــر جهــة العمــل نفســها التــي تُطبـَّـق علــى 

العامليــن يف القطــاع الخــاّص والمنصــوص عليهــا يف قانــون العمــل رقــم 14 لســنة 2004. 

لمزيــدٍ مــن التفاصيــل، يُرجــى االّطــالع علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 17 لســنة 2012 حــول تطبيــق بعــض أحــكام قانــون العمــل 
رقــم 14 لســنة 2004 علــى العّمــال يف قطاعـَـْي الزراعــة والرعــي.

أين يمكن الحصول على معلومات إضافيّة؟

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى التواصل مع وزارة العمل بواسطة البريد اإللكتروني )info@mol.gov.qa( أو زيارة مكاتبنا.
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