
 

 

  2020( لسنة 17ون رقم )ـانـق
 ازلـور العمال واملستخدمني يف املنـد األدنى ألجـديد احلـأن حتـبش

 

 

 ر ،ــأمري دولة قط              د آل ثانيـم بن محـحنن متي
 بعد االطـالع على الدستــور ،

ــى  ــوعل ـــقان ــادر بال ــ ـون العم ــم )ـل الص ــنة 14انون رق ــ 2004( لس  ني ـ، وال وان
 املعدلة له ،

 بشـأن املستخـدمـني يف املنــازل ، 2017( لسنة 15وعلى القـانـون رقم )
 وعلى اقرتاح وزير التنميـة اإلداريـة والعمـل والشـؤون االجتماعيــة ،

 ، اء وعلى مشـروع القـانون املقـدم من جملس الـوزر
 ورى ،ـس الشـذ رأي جملـد أخـوبع

 

 ون اآلتي :ـانـررنا ال ـق
 (1مادة )

 ون ، تمــون للملمــال والعبــارتني التــاليتني ، ـيف تطبيــأ أامــاا اــذا ال انــ
 ر :ــاق معنى آخـرين كل منها ، ما مل ي تض السيـة قـاملعاني املوضح

 . والشـؤون االجتماعيــةالتنميـة اإلداريـة والعمـل وزارة  : وزارةــال
 . التنميـة اإلداريـة والعمـل والشـؤون االجتماعيــةر ــوزي : رــوزيــال

 كل شـخ  طبيعـي أو معنـوي يسـتخدا عـامالأ أو أكاـر ل ـا          : لــب العمـصاا
 دا .ـر ، وكل شخ  طبيعي يعمل لديه املستخــأج

عمـل وحتـ    كل شخ  طبيعي يعمل ل ـا  أجـر لـدى صـااب      : لــامـالع
 ه .ـرافـأو إش إدارته

الشخ  الطبيعـي الـذي يـ دي األعمـال املن ليـة ، حتـ  إدارة        : داــخـاملست
ــ   ــة    ـصــااب العمــل وإشراف ــارأ واملربي ــر ، كالس ــل أج ه ، م اب

 ممهم .ـومن يف ا انيـوالطااي والبست
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للعامل واملستخدا مبوجب اـذا   هسمح بدفعُيإمجالي أدنى مبلغ  : رـولألج د األدنىـاحل -

ــان مســتوى كســب      ــاأ ك ــه ، أي ــذي ي دي ــانون عــن العمــل ال  ال 
 اا .ـأو ما ي وا به من مهأو املستخدا أو مهارة العامل 

 

 (2مادة )
دة ـر ، وتتم مراجعته مـرة وااـ  ـور ، ب رار من الوزيـألجلد األدنى ـد احلدَّـُيح

االقتصادية ، مبا يف ذلـ  النمـو االقتصـادي    على األقل كل سنة ، مبراعاة العوامل 
 رام .ـوأس واملستخدمني الـة واإلنتاجية ، وااتياجال العمـوال درة التنافسي

 

 (3مادة )
ور ـد األدنــى لألجـــدا عــن احلـــر العامــل أو املستخـــوز أن ي ــل أجـــال يــ

 الف ذل  . ـاق على خـالأ كل اتفـع باطـادة الساب ة ، وي ـاملنصوص عليه يف امل
 

 (4مادة )
 العمــال مجيــع الــي يت اضــااا  ور ـجــاأليلتــ ا صــااب العمــل بتعــديل    

ل عـن  ـور إذا كان  ت ـد األدنى لألجـ، مبا يتفأ مع احلالعاملني لديـه واملستخدمني 
 .وذل  مع عـدا اإلخـالل بأي اتفـاق ين  على أجــر أعلى د ، ـاذا احل

 دد بشــمل ـغــري  ــأو املســتخدا ر الــذي يت اضــاع العامــل ـوإذا كــان األجــ
ثاب  ، وكان جمموع ما يت اضاع شهرياأ ي ل عن احلد األدنى لألجور ، فيجـب علـى   

د األدنـى  ـرق بني ما يت اضـاع وبـني احلـ   ـاأ يعادل الفـراأ إضافيـصااب العمل منحه أج
 ور .ــلألج
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 (5مادة ) -

سمى "جلنة احلد األدنـى لألجـور" ، ويصـدر بتشـميلها     ة ُتـُتنشأ بالوزارة جلن
 ونظــاا عملــها وحتديــد ممافرتهــا قــرار مــن جملــس الــوزرا  ، بنــا   علــى اقــ ا    

  ر .ــالوزي
ر مــن مــوثفي الــوزارة ، يصــدر ـويتــوأ أمانــة ســر اللجنــة موثــ  أو أكاــ

 ر .ــرار من الوزيـديد اختصاصاتهم وممافرتهم قـبندبهم وحت
 

 

 (6مادة )
د ـة بدراسـة ومراجعـة احلـ   ـة املنصوص عليها يف املـادة الساب ـ  ـختت  اللجن

ون ، ـانـ ـ( مـن اـذا ال   2ور وف اأ للضوابط املنصوص عليها يف املـادة ) ـجألاألدنى ل
 ر .ــأن إأ الوزيـوترفع توصياتها يف اذا الش

 
 

 (7مادة )
 ، ال خمالفـة الشـخ  الطبيعـي ألامـاا اـذا ال ـانون       ـوز للوزارة يف اـ ـي

 ة .ــل املخالفـوق  معامالته املماثلة للمعاملة  
 اــال خمالفــة الشــخ  املعنــوي ألامــاا اــذا ال ــانون ،  كمــا يــوز  ــا يف

 خ  .ـالل ذال الصلة بذل  الشـوق  املعام
 

 (8ادة )م
 على مجيع اجلهــا  املختةـة ،  ـل ايمـا ،ةـن ،  نذيـا قـاا القـانــون           

 . ةــدة الرمسيـريـيف اجل وُيعمـل بن من اليـوم التـالي لتـاريخ نشـره
 

 
 

 

 د آل ثانيـم بن محـمتي  
  رــأمري دولة قط  

 اـ11/01/1442صدر يف الديوان األمريي بتاريخ :
 ا30/08/2020:املوافأ        


