
 كتّيب
 للعّمال

 المنزليين في
قطر

اعرف
حقوقك



يعــرض هــذا المســتند بعض حقوق العّمال 
المنزلييــن وليــس جميعها كمــا تّم تبيانها 

فــي قوانيــن العمالة المنزليــة وقوانين الهجرة 
في قطر.

تتوّفر حقــوق إضافية؛ ينبغي على العّمال 
مراجعــة إدارة عالقــات العمــل في وزارة التنمية 

ا�دارّيــة والعمل والشــؤون االجتماعية (مع 
أخــذ جميــع مســتندات التوظيف معهم) أو 
ســفارة بلدهــم أو قنصليتــه في حال كانت 

لديهــم أية أســئلة تتعلــق بحقوقهم القانونية 
والتنظيمية.

يعــرض هذا المســتند بعض حقوق العّمال
المنزلببــن كمــا وردت في القوانين حول 
المســتخدمين فــي المنازل والهجرة في

دولة قطر. 
ثّمة حقوق إضافية.

في حال ســاورت العّمال أي أســئلة، ينبغي عليهم

يعــرض هــذا المســتند بعض حقوق العّمال 
المنزلييــن وليــس جميعها كمــا تّم تبيانها 

فــي قوانيــن العمالة المنزليــة وقوانين الهجرة 
في قطر.

تتوّفر حقــوق إضافية؛ ينبغي على العّمال 
مراجعــة إدارة عالقــات العمــل في وزارة التنمية 

ا�دارّيــة والعمل والشــؤون االجتماعية (مع 
أخــذ جميــع مســتندات التوظيف معهم) أو 
ســفارة بلدهــم أو قنصليتــه في حال كانت 

لديهــم أية أســئلة تتعلــق بحقوقهم القانونية 
والتنظيمية.

.



اعرف حقوقك
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توفيــر الرعايــة الصحيــة المالئمة، وا�دوية والمســتلزمات الطبية 
فــي حــال المــرض وا£صابة أثناء أداء العمل أو بســببه، وذلك 

بــدون إلــزام العامل(ة) بأي أعباء مالية. 

يجــب إبــالغ صاحــب(ة) العمل وزيــارة المركز الصحي فوًرا عند 
الشــعور بالتوعك، أو في الحاالت الصحية التي تســتدعي 

الحصــول علــى العناية الطبية بشــكل منتظم. 

سكنك

توفير الســكن الالئق للعامل (ة).
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فــي حــاالت الطــوارئ يمكنك االّتصــال على رقم الطوارئ في دولة 
قطر ٩٩٩.

لديــك الحــّق فــي الحصول على بطاقــة صحية وحيازتها. 
ويتحّمــل صاحــب(ة) العمل تكاليف االســتحصال عليها. 

لديــك الحــّق في الحصــول على الدواء، وزيارة الطبيب. 



٨٨
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٩

يكون الحّد ا�قصى لســاعات العمل عشــر ســاعات يومية 
تتخّللهــا فتــرات للعبادة والراحــة وتناول وجبات الطعام. 

وال تدخل هذه الفترات ضمن احتســاب ســاعات العمل.

يجب أالّ تزيد ساعات العمل عن ١٠ ساعات في اليوم.
ال يحّق لصاحب(ة) العمل أن يطلب منك العمل �كثر من ١٠ ساعات في 

اليوم. يحّدد عقد العمل الموحد للعمال المنزليين ساعات العمل 
بثماني ساعات يومًيا وساعتين من العمل ا£ضافي. وفي حال وافقت 

على العمل لساعات إضافّية، شرط أال يتجاوز إجمالي ساعات العمل 
في اليوم الواحد ١٠ ساعات، على صاحب(ة) العمل أن يسّدد لك مبلًغا 
إضافًيا، يعادل ا�جر ا�ساسي عن ساعات العمل العادية با£ضافة إلى 

أجر إضافي ال يقل عن ٢٥ في المائة من ا�جر ا�ساسي [على سبيل 
المثال، ا�جر ا�ساسي بقيمة ١٠ ريال قطري لكل ساعة عمل + ٢٫٥ ريال 

قطري = إجمالي المستحقات عن ساعة واحدة من العمل ا£ضافي 
خالل يوم عمل عادي يساوي ١٢٫٥ ريال قطري].
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ال يجوز تشغيل العامل(ة) المنزلي(ة) خالل ا£جازة المرضية.

لديك الحّق في الراحة والتوّقف عن العمل أثناء المرض. ال 
يستطيع صاحب(ة) العمل أن يطلب منك أن تعمل في حالة 

المرض.

وفًقا لعقد العمل الموّحد للعمال المنزليين، لديك الحّق في 
الحصول على إجازة مرضية مدفوعة ا�جر مدتها أسبوعين 

عن كل سنة عمل بعد إكمال ا�شهر الثالثة ا�ولى من 
العمل، شرط أن تستحصل على تقرير طبّي. 
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يحــّق للعامــل(ة) المنزلي(ة) بإجازة أســبوعية مدفوعة ا�جر 
ال تقل عن أربعة وعشــرين ســاعة متواصلة.

يحــّدد موعــد ا£جازة ا�ســبوعية وفًقــا لما يّتفق عليه 
الطرفــان بحســب ما هــو محّدد في عقد العمل.

المادة ٧ من القانون رقم ١٥ لســنة ٢٠١٧

ال يجوز تشــغيل العامل(ة) في ا£جازة ا�ســبوعية، ما لم 
يّتفــق الطرفــات على خالف ذلك. 

لديــك الحــّق فــي الحصول على يوم إجازة كامل في ا�ســبوع. 

يجــب أن يتــّم االّتفــاق علــى يوم ا£جــازة قبل توقيع العقد وإدراج 
ذلــك ضمن بنود العقد.

ال يقــّل "اليــوم الكامــل" عن ٢٤ ســاعة متواصلة غير مجّزأة.



+

١٢

مــن المهــّم أن تخبــر صاحب العمل بشــأن مغادرة المنزل 
في يوم ا£جازة. 

لديــك الحــّق خــالل يوم ا£جازة فــي التوّقف التام عن العمل 
وإنجــاز المهــام، إالّ فــي حال االّتفاق مــع صاحب(ة) العمل على 

خــالف ذلــك. فــي حــال وافقت بين الحيــن واÍخر وبناًء على طلب 
صاحــب(ة) العمــل علــى العمل أثنــاء يوم راحتك، يحق لك في 

الحصــول علــى يــوم راحــة لمدة ٢٤ ســاعة متواصلة في يوم آخر. 
با£ضافــة إلــى ذلــك، يحق لك بأن تتقاضــى مبلًغا يعادل ا�جر 

ا�ساســي عن ســاعات العمل العادية با£ضافة إلى أجر إضافي 
ال يقل عن ١٥٠ في المائة من ا�جر ا�ساســي [على ســبيل 

المثال، قيمة ا�جر ا�ساســي ١٠ ريال قطري لكل ســاعة عمل + 
١٥ ريال قطري = إجمالي المســتحقات عن ســاعة واحدة من 

العمــل ا£ضافــي خــالل يوم الراحة يســاوي ٢٥ ريال قطري].
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يلتــزم صاحــب(ة) العمــل بأداء ا�جر الشــهري المتفق عليه 
للعامــل(ة) المنزلــي(ة) بالعملــة القطرية في نهاية الشــهر، أو 

بمــا ال يتجــاوز اليوم الثالث من الشــهر التالي.

لديــك الحــّق فــي الحصول علــى ا�جر الذي وعدت به في عقدك. 
ويبلــغ الحــد ا�دنــى لÑجور فــي قطر ١,٠٠٠ ريال قطري ويجب أالّ 

يقــّل الحــّد ا�دنــى لÑجــر التي تتلّقاه عن هــذا المبلغ. وقد يكون 
بلــدك قــد اّتفــق مع دولة قطــر على حّد أدنى محّدد ويجب 

ا£شــارة إلى ذلك في عقد العمل. 

لديــك الحــّق فــي الحصــول على أجر في نهاية الشــهر أو في 
التاريــخ المّتفق عليه من كّل شــهر.

يتّم إيداع ا�جر في حســابك المصرفي أو يســّدد لك نقًدا. في 
حــال الحصــول علــى ا�جر نقًدا، ينبغــي أن تحصل على إيصال 

توّقعه يؤّكد اســتالم ا�جر. 
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يحــق للعامــل(ة) المنزلــي(ة)، كّلما أمضى ســنتين في الخدمة، 
تذكــرة ســفر جــًوا للعودة إلــى بلد(ها) ا�صلي أو مكان 

إقامته(هــا) لقضاء إجازته(ها). 

عندمــا يغــادر عامــل(ة) منزلي(ة) قطر عنــد انتهاء عقد العمل 
أو قبــل انتهائــه بســبب انتهاك صاحــب العمل القانون أو عقد 

العمــل، يحــق للعامــل(ة) الحصول على تذكرة عودة إلى 
بلده(هــا) ا�صــل أو مكان ا£قامة.

١٥

رسوم االستخدام
والتكاليف ذات الصلة 
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لديــك الحــّق فــي الحصول على تذكرة ســفر جوÖ كلما أمضيت 
ســنتين فــي الخدمــة. يجب أن يدفع صاحــب(ة) العمل التكلفة 

ا£جماليــة لتذكــرة الســفر وال ُيتوقع منــك دفع أي مبلغ منها.

وفًقــا للعقــد الموحــد للعمــال المنزليين، في حال قررت إنهاء 
العقــد قبــل انقضــاء مدته مــع احترام فترة ا£خطار (ومن دون 

أن ينتهــك صاحــب(ة) العمــل القانــون أو عقد العمل)، على 
صاحــب(ة) العمــل أن يغّطي قســًما مــن تكلفة تذكرة العودة 

علــى ا�قــل. ويدفــع صاحب العمــل جزًءا من التذكرة بما 
يتناســب مــع الوقــت الفعلي الذي عملــت فيه خالل مدة العقد.

مثال: إّن مّدة عقد عملك هي ســنتان (24 شــهًرا). تقّرر إنهاء 
العقد بعد إتمام 18 شــهًرا منه. فإذا كان ســعر تذكرة العودة 
هــو 1,500 ريــال قطري، ُيحَتَســب الحّد ا�دنــى للمبلغ الذي يجدر 
بصاحب العمل أن يســّدده من ســعر تذكرة الســفر كالتالي: 

تقســيم 1,500 علــى 24 (المــدة ا£جمالية للعقد):
62.5 = 24/1,500

وبمــا أّنــك عملــت مّدة 18 شــهًرا، على صاحب العمل أن 
يدفــع أقّلــه x 18 = 1,125 62.5 ريــال قطري.
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علــى صاحــب(ة) العمــل أن يســّدد با£ضافة إلى أي مبالغ تكون 
مســتحقة للعامــل(ة) المنزلي(ة) عنــد انتهاء خدمته(ها) 

مســتحقات نهاية الخدمة لكّل عامل(ة) قضى في العمل ســنة 
كاملة أو أكثر، اعتباًرا من دخول القانون بشــأن المســتخدمين 

فــي المنــازل أي اعتبــاًرا من 12 أيلول/ ســبتمبر 2017. 
وتحّدد مســتحقات نهاية الخدمة باالّتفاق بين الطرفين بشــرط 
أال تقّل عن أجر ثالثة أســابيع عن كّل ســنة من ســنوات الخدمة. 
ويســتحّق العامل(ة) المنزلي(ة) مســتحقات نهاية الخدمة عن 

كســور الســنة بنســبة المّدة التي قضاها في الخدمة. 

لديــك الحــق فــي الحصول على مســتحقات نهاية الخدمة من 
صاحــب(ة) العمــل فــي حال قضيت أكثر من ســنة في خدمة 

صاحب(ة) العمل نفســه(ها).
ال تقّل مســتحقات نهاية الخدمة هذه عن ا�جر المســتحق لك 
لمدة ثالث أســابيع. ويتم احتســابها عن كّل عام عملت خالله.

(حقوقك (مســتحقات نهاية الخدمة
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قانون  بموجب 

في  المستخدمين 
المنازل في قطر
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٢٠

قبــل انتهاء فترة االختبار
المادة ١ من القانون رقم ١٨ لســنة ٢٠٢٠

فــي حــال رغــب العامل(ة) في االنتقــال للعمل لدى صاحب(ة) عمل 
آخــر خــالل فتــرة االختبار، عليه إخطار صاحــب(ة) العمل الحالي قبل 
شــهر مــن المغــادرة، وذلك عبر النظــام ا£لكتروني لوزارة التنمية 

ا£داريــة والعمل والشــؤون االجتماعيــة. وعليه(ها) أن يتابع 
عمله(هــا) خــالل مــّدة ا£خطار. ويلتــزم صاحب(ة) العمل الجديد 
بالتعويــض علــى صاحــب(ة) العمل الحالي قيمة تذكرة الســفر 

ورســوم االســتخدام، إن وجدت، على أال يزيد التعويض عن أجر 
العامل(ة) ا�ساســي لشهرين.

بعــد انقضاء فترة االختبار
المادة ١ من القانون رقم ١٨ لســنة ٢٠٢٠

فــي حــال رغــب العامل(ة) في االنتقــال للعمل لدى صاحب(ة) عمل 
آخــر بعــد انقضــاء فترة االختبار، عليه(هــا) إخطار صاحب(ة) العمل 

الحالــي كمــا هو محدد أدناه:
خــالل الســنة ا�ولــى والثانية مــن العمل، تكون مدة ا£خطار 

شــهرا.بعد الســنة الثانية من العمل، تكون مدة ا£خطار 
شهرين.

م ا£خطــار عبــر النظام ا£لكترونــي لوزارة التنمية ا£دارية  يقــدَّ
والعمل والشــؤون االجتماعية.

يســتمّر العامــل(ة) فــي العمل لدى صاحــب(ة) العمل الحالي خالل 
فتــرة ا£خطــار، مــا لم يتفــق الطرفان على خالف ذلك.

تطبــق القواعــد نفســها علــى العامل(ة) الذي يرغب في إنهاء 
عقــد عمله(ها) ومغادرة قطر.

+



٢١

في أي وقت من فترة ســريان  العقد
المادة ١٧ من القانون رقم ١٥ لســنة ٢٠١٧

يجــوز للعامــل(ة) المنزلــي(ة) أن ينهي عقــد العمل قبل انتهاء 
مّدتــه مــع احتفاظه(هــا) بحّقه(ها) كامًال في مســتحقات نهاية 

الخدمــة فــي أّي من الحاالت التالية: 

إذا أخــّل صاحــب(ة) العمــل بالتزاماته(ها) المقّررة بموجب   .1
أحــكام هــذا القانون أو عقد العمل.

إذا كان صاحــب(ة) العمــل، أو مــن يمثله(ها)، قد اســتعمل   .2
الغــش فــي وقــت التعاقد مع العامل(ة) فيما يتعّلق بشــروط 

االستخدام.

إذا اعتــدى صاحــب(ة) العمــل، أو أحد أفراد أســرته(ها) على   .3
العامــل(ة)، بما يمــس بدنه(ها) أو حياته(ها).

إذا وجد خطر جســيم يهّدد ســالمة العامل(ة) المنزلي(ة) أو   .4
صحته(هــا)، بشــرط أن يكون صاحــب(ة) العمل على علم 

بوجــود الخطر ولــم يعمل على إزالته.

لديــك الحــق فــي إنهــاء عقدك قبل انقضــاء مدته إن كنت ترغب في 
االنتقــال للعمــل لــدى صاحب(ة) عمــل جديد أو في مغادرة البلد.

لــم يعــد العمــال بحاجة إلى شــهادة عدم ممانعــة لتغيير عملهم في 
قطــر. للمزيــد مــن المعلومات عن كيفيــة االنتقال للعمل لدى 
صاحــب(ة) عمــل جديــد، يرجى زيــارة موقع وزارة التنمية ا£دارية 

والعمل والشــؤون االجتماعية.
يحــق لــك، فــي الحــاالت التاليــة، أن تنهي عقدك في أي وقت بدون 

تقديــم أّي إخطار:
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لديــك الحــّق، فــي هــذه الحاالت كّلها، في تقاضي مســتحقات نهاية 
الخدمة. 

يقــّدم طلــب إنهــاء عقــد العمل عبر النظــام ا£لكتروني لوزارة التنمية 
ا£داريــة والعمــل والشــؤون االجتماعية. للمزيــد من المعلومات عن 

هــذه العمليــة، يرجــى زيارة موقــع وزارة التنمية ا£دارية والعمل 
والشؤون االجتماعية.

يســتطيع العمــال أن ينتقلــوا للعمــل لــدى صاحب(ة) عمل جديد في 
غضــون 90 يوًمــا مــن انتهــاء صالحية البطاقة الشــخصية القطرية (إال 

في حال انتهت صالحية البطاقة الشــخصية �ســباب خارجة عن إرادة 
العامل(ة)).

ال تنــَس أن صاحــب(ة) العمــل يســتطيع أيًضا إنهــاء عقد العمل معك. 

إذا أخــّل صاحــب(ة) العمــل بالتزاماته(هــا) المقّررة بموجب أحكام 
هــذا القانــون أو عقد العمل.

إذا كان صاحب(ة) العمل، أو وكالة االســتخدام، قد اســتعمل 
الغــش فــي وقت التعاقد معك.

إذا اعتــدى صاحــب(ة) العمــل، أو أحد أفراد أســرته(ها) عليك، 
وأذاك جسدًيا. 

إذا وجد خطر جســيم يهّدد ســالمتك أو صحتك في مكان 
العمل. 
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المــاّدة ٢ من قرار وزارة الداخلّية
 رقم (٩٥) لسنة ٢٠١٩

يكــون للعّمــال المنزلّييــن الحّق فــي الخروج المؤقت أو المغادرة 
النهائيــة للبالد خالل ســريان عقــد العمل.ويجب على 

المســتخدم إبــالغ صاحــب العمــل برغبته في المغادرة قبل 
اثنتين وســبعين ســاعة على ا�قل.

يمكنكــم مغــادرة قطــر مــن دون الحاجة إلى مأذونّية خروج. 
ولكــن، ينبغــي إبــالغ صاحب العمــل بخطط مغادرة البالد قبل 
ا.  اثنتين وســبعين ســاعة على ا�قّل وذلك إّما شــفوًيّا أو خطًيّ

مغادرة دولة قطر 
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حقك في عدم
التعّرض ل¨ذى

الجسدي  والنفسي
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حقك في عدم
التعّرض ل¨ذى

الجسدي  والنفسي
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مسؤولّياتك وفق
المستخدمين قانون 

 في المنازل



٢٩

 الماّدة ١١ من القانون رقم ١٥ لســنة ٢٠١٧

احتــرام قوانيــن دولة قطر وعاداتهــا وتقاليدها االجتماعّية 
وقيمهــا الدينية وا�خالقية.

أداء العمــل المتفــق عليــه، وأي أعمال آخر مــن مقتضياته بدقة 
وأمانة.

المحافظــة على أســرار وأمــوال وممتلكات صاحب العمل 
والمقيميــن معــه وزّواره، وعــدم ا£ضرار بمصالحهم.

تنفيــذ تعليمــات صاحــب العمــل والمقيمين معه على الوجه 
ا�كمــل، مــا لــم تكــن مخالفة للقانــون أو لعقد العمل أو تؤدي 

إلــى تعريــض حياتــه أو مالــه أو حياة أو مــال الغير للخطر.

حفظ ا�شــياء المســّلمة إليه/ إليها لتأدية العمل واســتعمالها 
فــي مــا أعــّدت له وفقà لطبيعة اســتخدامها، وإعادتها إلى 

صاحــب العمل فــي عند انتهاء الخدمة. 

عــدم العمــل لــدى الغير ســواء كان ذلك بأجر أو بدونه 
بالمخالفــة �حــكام القانــون والّلوائــح المعمول بها في دولة 

قطر.

حســن معاملة صاحب العمل وأســرته المقيمين معه وعدم 
ا£ســاءة إليهم وخاصة ا�طفال وكبار الســن منهم. 

المسؤوليات 

يلتــزم/ تلتــزم العامــل (ة) المنزلي(ة) بما يلي:

+

+

+

+

+

+

+



إذا لــم يلتــزم صاحــب (ة) العمــل بالوفاء بأي من 
الحقــوق المذكــورة ســابقà أو كلها  يمكنك 

تقديم شــكوى ضده (ها) في وزارة التنمية 
ا£دارية والعمل والشــؤون ا£جتماعّية.

توّفر الوزارة خدمة خّط ســاخن على مدار 
الســاعة لتلقي الشــكاوى والمالحظات من 

العّمــال علــى الّرقمين ٤٠٢٨٠٦٦١ و١٦٠٠٨. يمكن 
تقديــم الشــكاوى العمالّية أيًضا من خالل 

إرســال رســالة نصية قصيرة إلى ٩٢٧٢٧ حيث 
يتــّم إدخــال الرقم ٥ يليــه رقم بطاقة الهوّية 

القطرّيــة أو رقــم التأشــيرة أو عبر البريد 
ا£لكترونــي على العنوان

info@adlsa.gov.qa 

بإمــكان العمال كذلك اســتخدام منصة الوزارة 
الموحدة للشــكاوى والتبليغات.
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