
 

ما هي اإلجراءات الواجب اتباعها لتغيير جهة العمل يف قطر؟

يستطيع جميع العمال يف دولة قطر تغيير جهة عملهم من دون الحاجة إلى شهادة 
عدم ممانعة� 

تطبق الخطوات التالية على العاملين يف القطاع الخاص الخاضعين ألحكام قانون العمل رقم ١٤ للعام ٢٠٠٤ وعمال الزراعة 
والرعي والمستخدمين يف المنازل والصيادين� لتغيير جهة العمل، يجب اتباع الخطوات التالية: 

روابط مفيدة

على العامل االحتفاظ بهذا الرقم� 

بإمكان العامل االطالع على حالة الطلب يف أي وقت كان عبر الدخول إلى 
�EC موقع الوزارة باستخدام البطاقة الشخصية ورقم  الـ

بإمكان العامل إلغاء الطلب يف أي مرحلة قبل الموافقة على الطلب من 
خالل خالل النظام اإللكتروني للوزارة�

ويستطيع العامل إلغاء الطلب بعد الحصول على الموافقة من خالل تقديم 
طلب خطي لوزارة العمل طالما لم يُصادق بعد على عقد العمل الجديد� 

ويجب أن يُقدّم العامل كتابًا موقعًا ومكتوبًا باللغة العربية موجّهًا إلى مدير 
إدارة عالقات العمل يذكر فيه أسباب اإللغاء ورقم الـ EC الذي حصل عليه 

عند تقديم الطلب وصورة عن البطاقة الشخصية ورقم الهاتف الجوال�

 EC بمجرّد تقديم الطلب، سيظهر رقم طلب تغيير جهة العمل
على الشاشة� ويؤكّد هذا الرقم أن الطلب قد قدّم بنجاح� 

بإمكان العامل وصاحب العمل تنزيل نسخة من عقد العمل يف أي وقت 
من بوابة طباعة عقد العمل على موقع وزارة العمل�

مالحظة

بعد التّصديق على عقد العمل، يتقدّم صاحب العمل الجديد 
بطلب لدى وزارة الداخلية لالستحصال على بطاقة شخصيّة 

جديدة للعامل�

يستطيع العامل اآلن مباشرة عمله الجديد� 

تقديم طلب لتغيير جهة العمل 

االستعالم عن حالة طلب تغيير جهة العمل 

تقديم شكوى عمالية لدى وزارة العمل 

للمزيد من المعلومات
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وزارة العمل عبر البريد 

االلكتروني info@mol.gov.qa، أو الموقع االلكتروني 
www.mol.gov.qa أو زيارة مكاتبنا� 

بمجرّد معالجة الطلب، ترسل الوزارة رسالة قصيرة SMS إلى 
العامل تؤكّد فيها تغيير جهة العمل وتحدّد فترة اإلخطار�

إذا كان العامل قد عمل لدى صاحب العمل الحالي لمدة ال تتخّطى السنتين، 
تكون فترة اإلخطار شهرًا واحدًا� 

إذا كان العامل قد عمل لدى صاحب العمل الحالي ألكثر من سنتين، تكون 
فترة اإلخطار شهرين� 

يُشار إلى انتهاء فترة اإلخطار يف الرسالة النصية القصيرة التي ترسلها الوزارة�

على العامل أن يواصل العمل لدى صاحب العمل الحالي طوال فترة اإلخطار 
إّال يف حال اتفق كالهما على تقليص المدّة �

يف هذه المرحلة، يتّم إعالم صاحب العمل الحالي والجديد بالطلب� 

بمجرّد انتهاء فترة اإلخطار، يعدّ صاحب العمل الجديد عقد العمل 
عبر نظام التصديق الرّقمي لعقد العمل المتعدّد اللّغات الخاص 

بوزارة العمل�

يحّمل صاحب العمل الجديد عقد العمل الموقّع على موقع الوزارة للتّصديق� 

عند إتمام التّصديق، يمنح صاحب العمل الجديد العامَل نسخة من عقد العمل 
المصدّق�

ويجب أن يستكمل ذلك يف غضون ثالثة أشهر من انتهاء فترة اإلخطار� وبعد 
ملء كل المعلومات المطلوبة، يطبع صاحب العمل عقد العمل الذي يجب أن 
يوقّعه كّل من العامل وصاحب العمل الجديد� وللعامل أن يوقّع العقد الجديد 

إذا وافق على األحكام المذكورة فيه�

يحصل العامل على بطاقة شخصيّة جديدة من صاحب العمل الجديد (من دون أي كلفة)� 

قد ترفض الوزارة طلب تغيير جهة العمل إذا لم يكن العامل قد مأل 
النموذج على النحو الواجب أو إذا كان صاحب العمل الجديد ممنوعًا 

من توظيف عمال جدد� 

يقدّم العامل طلب تغيير جهة العمل عبر النظام االلكتروني 
لوزارة العمل

على العامل أن يطبع نموذج "طلب تغيير جهة العمل" ويمأله ويوقّعه� وعلى 
صاحب العمل الجديد أن يوقّعه ويضع الختم الرسمي للشركة عليه� وإذا أراد 

العامل االنتقال للعمل يف منزل خاص، يكفي توقيع صاحب العمل الجديد� 

وعلى العامل الدخول إلى النظام االلكتروني للوزارة باستخدام البطاقة 
الشخصية القطرية ورقم الهاتف الجوال ويحّمل نسخة من النموذج الموقّع� 

ويجب أن يكون رقم الهاتف الجوال مربوًطا بالبطاقة الشخصية الخاصة بالعامل� 
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https://www.adlsa.gov.qa/ar/site/contact/contact-us
https://elcr.adlsa.gov.qa
https://elcr.adlsa.gov.qa
https://elcr.adlsa.gov.qa
https://bit.ly/ADLSA-ENS
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https://bit.ly/ADLSA-ENS
https://elcr.adlsa.gov.qa
http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.adlsa.gov.qa/ar/E-Services/Pages/E-ServiceDetails.aspx?EServiceName=%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A5%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%AC%D9%87%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%2F%20%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://ecai.adlsa.gov.qa/
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https://www.adlsa.gov.qa/ar/E-Services/Pages/E-ServiceDetails.aspx?EServiceName=%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://ecai.adlsa.gov.qa/default.aspx
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