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 أمري دولة قطــر ،               حنن متيـم بن محـد آل ثاني      
 على الدستــور ،بعد االطـالع 

 ، والقـــوان   2004( لســـنة 14وعلـــى قـــانون العمـــل الصـــادر بالقـــانون رقـــم ) 
 املعـدلة له ،

 وعلى اقرتاح وزير التنميـة اإلداريـة والعمـل والشـؤون االجتماعيــة ،
 وعلى مشـروع القـانون املقـدم من جملس الـوزراء ،

 

 قـررنا القـانـون اآلتي : 
 ( 1مادة )

ــت دل  ــواد )ُيســ ــررًا 115( ، )49( ، )43( ، )39بنصــــوو املــ  ( ،1مكــ
ــه ، النصــوو      145( ، )145( ، )144) ــار صلي ــل املش ــانون العم ــن ق ــررًا( م مك

 التـاليــة :
 ( : 39مادة )

"جيـوز أن ُينص يف عقـد العمل ، على وضـ  العامـل  ـال االات ـار للمـدة الـ        
 من تاريخ م اشـرة العمـل .يتفق عليها طرفـاه ، على أال تتجـاوز ستة أشهر 

ــاح            ــد    ــدة ل ــرة واح ــن م ــر م ــار أ و ــال االات  ــل   ــ  العام ـــوز وض  وال جي
 العمـل ذاتـه .

ولصاح  العمل صنهاء عقد العمل اـالل مـدة االات ـار صذا تـ   لـه عـدم  ـالحية        
ل ، بشرط أن ُيخطـر العامل بذلك ، ق ل شـهر علـى األقـل مـن     ـالعامل ألداء العم

 العقــد . تاريخ صنهاء
 وللعامل صنهاء عقـد العمل االل مدة االات ار بشرط مراعـاة ما يلـي :
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يف حـال رغ ة العامل يف االنتقال للعمل لد   اح  عمل آار ، جيـ  عليـه    -1 -

صاطار  اح  العمل املتعاقد معـه  تابـًة برغ تـه يف صنهـاء العقـد ق ـل شهــر        
ح  العمـل ادديـد بتعـويض    على األقل من تاريخ صنهـاء العقـد ، ويلتـصم  ـا    

 اح  العمل املتعاقد معه عن قيمة التذ رة ورسوم االستقدام ، صن وجـدت ، 
 على أال يصيد التعويض عن األجر األساسي للعامل لشهرين .

يف حـال رغ ة العامل يف صنهاء العقــد وماـادرة ال ــالد ، جيـ  عليـه صاطـار        -2
ــًة برغ تــه يف ذلــك وفقــاً    ملــدة اإلاطــار املتفــق عليهــا ،    ــاح  العمـــل  تاب

 على أال تتجـاوز شهرين . 
ــد دون مراعــاة مــدد اإلاطــار املنصــوو عليهــا      وصذا أنهــى أم مــن الطــرف  العق
يف هذه املادة ، ألصم بأن يؤدم صىل الطرف اآلار تعويضـًا مسـاويًا لرجـر األساسـي     

 للعامل عن مدة اإلاطـار أو املـدة املت قيـة منها .
  األحوال ، صذا غادر العامل الوافد ال الد دون التقيد باألحكام املنصوو ويف مجي

 عليهــــا يف هــــذه املــــادة ، فــــال جيــــوز منةــــه ترايصــــًا بالعمــــل ملــــدة ســــنة 
 اعت ـارًا من تاريخ املاـادرة .".

 ( :43مادة )
"ُيعترب باطـاًل  ل شـرط يـرد يف عقـد العمـل ، ولو  ـان العقـد سـابقًا علـى تـاريخ      

ــه     الع ــأن يعمــل مــد  حيات  مــل بهــذا القـــانون ، صذا تضــمن تعهــدًا مــن العامــل ب
 عنــد  ــاح  العمــل ، أو أن يكــا مــد  حياتــه عــن مصاولــة أيــة حرفــة أو مهنــة   

 ميكن مصاولتها بعـد تر ه العمــل .
 وصذا  انال ط يعة العمل تسـم  للعامـل رعرفـة عمـالء  ـاح  العمـل أو االطـالع       

، جاز لصاح  العمل أن يشـرتط علـى العامـل يف عقـد     على أسـرار عمل املنشأة 
ــل يف     ــرتا  أو بالعمـ ــته أو باالشـ ــد رنافسـ ــاء العقـ ــد انتهـ ــوم بعـ ــل أال يقـ  العمـ
أم مشروع منافس له يف القطـاع ذاته ، على أال تصيد مدة هذا الشرط يف مجيـ   
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األحـوال على سنـة ، ويصدر بالضوابط والشـروط األاــر  لشـرط عــدم املنافسـة       -

 رار من الوزيـر .قـ
 وي طــل شـــرط عــدم املنافســة صذا  ققــال أم حالــة مــن ايــاالت املنصــوو عليهــا  

( من هذا القانون أو فصل  اح  العمل العامـل باملخـالفــة ألحــكام    51يف املادة )
 ( من هذا القـانـون .".61املادة )
 ( :49مادة )

أو يف حالة عدم النص  "جيـوز لكل من طريف عقد العمل بعد انتهاء مدة االات ار
يف عقد العمل على فرتة اات ار ، صنهاء العقــد دون صبـداء األسـ ا  ، بشــرط أن     
ُيراعي الطرف الذم يرغ  يف صنهاء العقد صاطار الطـرف اآلاـر  تابـًة برغ تـه يف     

 ذلك وفقًا ملـدد اإلاطـار امل ينـة فيما يلي :
 تـكون مـدة اإلاطـار شهــرًا .اـالل السنـة األوىل والوانية من العمـل ،  -
 بعد السنة الوانيـة من العمل ، تـكون مـدة اإلاطـار شهـرين .  -

ــؤدم         ــأن ي ــد ب ــى العق ــن أنه ــصم م ــدد ، أل ــذه امل ــاة ه ــد دون مراع ــي العق  وصذا أنه
 صىل الطـــرف اآلاـــر تعويضــًا مســاويًا لرجـــر األساســي للعامــل عــن مــدة اإلاطــار  

 . أو املـدة املت قيـة منها
ويف مجي  األحوال ، صذا غادر العامل الوافد ال الد دون التقيد باألحكام املنصـوو  
 عليهــــا يف هــــذه املــــادة ، فــــال جيــــوز منةــــه ترايصــــًا بالعمــــل ملــــدة ســــنة 

 اعت ـارًا من تاريخ املاـادرة .".
 ( :1مكررًا 115مادة )

ــة" ،        ــات العماليـ ــض املنازعـ ــة "فـ ــمى دنـ ــر ُتسـ ــة أو أ وـ ــالوزارة دنـ ــأ بـ  "ُتنشـ
ُتكــون  ــل منهــا برـاســة قـــا  مــن ايكمــة االبتداـيـــة  تــاره ا لــس األعلــى 
ــال    ـــاء يكـــون أحـــدهم مـــن ذوم ا ـــربة يف جمـ  للقضــــاء ، وعـــدد مـــن األعضـ

 ايـاس ـة . 
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 ات الواجـ  ات اعهـا أمامهـا ،   ويصدر بتشكيل اللجـان و ــديد القواعـد واإلجـراء     -

وآليــة تنفيــذ قراراتهــا ، ومكاف تهــا ، قــرار مــن جملــس الــوزراء ، بالتنســيق مــ   
 ا لس األعلى للقضــاء .

ويصـدر بتسميــة أعضــاء  ـل دنــة قــرار مـن الـوزيـــر ، بالتنسـيق مـ  ادهـات          
 املعنيــة . 

الـوزارة ، يصـدر بنـدبهم    ويتوىل أمانة سر اللجنـة ، موظا أو أ وــر مـن مـوظفي    
 و ـديـد ااتصا ـاتهم ومـكاف تهم قـرار من الوزيــر .".

 ( :144مادة )
 "ُيعاق  بالارامة ال  ال تقـل عن ألفي ريـال وال تصيــد علـى  سـة آالف ريـال ،     

 ( ، 23( ، )22( ، )21( ، )19( ، )12( ، )7 ـــل مـــن اـــالا أحــــكام املـــواد ) 
ــة( ، ) ف 39( ، )35( ، )28( ، )27) ــرة ثانيـــــــــ  ( ، 48( ، )47( ، )46قـــــــــ
( ، 77( ، )75( ، )74( ، )73( ، )70( ، )68( ، )58( ، )57مكــررًا( ، ) 52)
( مــــن هـــــذا 139( ، )115( ، )100( ، )99( ، )97( ، )95( ، )92( ، )91)

 القـانــون .".
 ( :145مادة )

 ل عـن ألفـي ريـال    "ُيعاق  باي س مدة ال تصيد علـى شهــر ، وبالارامـة الـ  ال تقـ     
وال تصيد على ستة آالف ريال ، أو بإحد  هات  العقوبت  ،  ل من اـالا أحكـام   

( ، 93( ، )90( ، )89( ، )88( ، )87( ، )86( ، )67( ، )33( ، )29املـــواد )
ـــذا 133( ، )122( ، )108( ، )105( ، )104( ، )103( ، )94) ــن هــــ ( مــــ
 لقـانون .ا

لفـات املتعلقـة باستقــدام العمــال مـن ا ــارب يسـا        وجيـوز للمةكمة ، يف املخا
الاري ، أن  ـكم باإلضافـة صىل العقوبـات املنصـوو عليهـا يف الفقـرة السـابقة ،      

 بإغـالق املكت  وصلاـاء الرتايـص .".
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 مكررًا( : 145مادة ) -

 "ُيعاق  باي س مدة ال تصيد علـى سنــة ، وبالارامـة الـ  ال تقـل عـن ألفـي ريـال         
ال تصيد على عشرة آالف ريال ، أو بإحد  هات  العقوبت  ،  ل مـن اــالا أيــًا    و

 ( من هـذا القـانــون .".66من أحـكام املادة )
 

 ( 2مادة )
 صىل قانـون العمـل املشـار صليــه ، النصـوو التـاليـة : ُيضـاف

 ( :5/ بند 51مادة )
 .". املنازعات العمالية لصاحل العـاملصذا  در قـرار نهاـي من صحـد  دـان فض  -5"
 مكررًا( : 52مادة ) 
"م  عدم اإلاالل ردد اإلاطار الواج  مراعاتها عند صنهاء عقـد العمـل املنصـوو     

عليها يف هـذا القـانــون ، جي  على  اح  العمل ق ل صنهاء عقد العمل ألس ا  
 ال ترجـ  لعقــد   ذات طـاب  اقتصـادم أو هيكلــي أو غـري ذلــك مـن األسـ ا  الــ      

العمل ، صاطار الوزارة ق ـل  سـة عشـر يومـًا علـى األقـل مـن تـاريخ اإلنهــاء ،          
وتقديم بيان  تابي بأس ا  اإلنهاء ، وعـدد العمـال ايتمـل أن يتـأثروا باإلنهـاء ،     
وفئاتهم ، والفرتة ال  ينوم تنفيذ اإلنهاء االهلا ، وغري ذلك من املعلومات ذات 

 ها الـوزارة .".الصلة ال  تطل 
 مكررًا( : 106مادة )

ــه ،       ــوفري ســكن لعمال ــل بت ــا  ــاح  العم ــصم فيه ــ  يلت ــوال ال ــ  األح  "يف مجي
جي  أن تتوافـر يف ذلك السكن الشروط واملوا فات ال  يصدر بتةديدها قـرار 

 من الوزيــر .".
 ( :1مكررًا 145مادة )

وبالارامـة الـ  ال تقـل عـن ألفـي      "ُيعاق  باي س مدة ال تصيد على ستة أشهــر ،  
 ريال وال تصيد على ماـة ألا ريـال ، أو بإحـد  هـات  العقـوبت  ،  ـل مـن اـالا       



 
 

  

 

 

- 6- 
مكررًا( من هـذا القـانــون ، وُتضاعا العقوبـة يف  106( ، )106أحـكام املادت  ) -

 حـالة العــود .".
 ( :147مادة ) 

و عليها يف هذا القانون ، ق ل "للوزير أو من يفوضه ، الصل  يف ادـراـم املنصو
  ـريك الدعو  ادـناـية أو أثناء نظـرها وق ل الفصل فيها حبـكم نهاـي .

ويكون الصل  يف ادراـم ايــددة يف ادــدول املرفـق بهـذا القـانون مقابـل سـداد        
 امل لغ امل ـ  قرين  ل منها ، وصزالة أس ـا  املخـالفـة . 

غري املنصوو عليها يف ادــدول املرفـق بهـذا القـانون     ويـكون الصل  يف ادـراـم 
ــا ،          ــل منهـ ــررة لكـ ــة املقـ ــغ الارامـ ــى مل لـ ــد األقصـ ــا ايـ ــداد نصـ ــل سـ  مقابـ

 وصزالة أس ـا  املخـالفـة .
ــا ها ،    ــة أو انقضـ ــواز  ريـــك الـــدعو  ادناـيـ ــدم جـ ــل  عـ  ويرتتـــ  علـــى الصـ

 حس  األحــوال .".
 ( :148مادة )

حيملون  فة مأمـورم الض ط القضاـي ، صجراء الصـل   "يتوىل مفتشو العمل ممن 
يف ادـراـم املنصوو عليها يف هذا القانـون ، وعر  الصـل  علـى املخـالا بعـد     
ـــراءات ضــ ط      ــك يف تضـــر صج ــات ذل ــه ، وصث  ــة املنســوبة صلي ــه بالتهم مواجهت

 الواقعــة .
، وال جيــوز  وال ُيعتــرب الصــل  نافــذًا صال بعــد اعتمــاده مــن الــوزير أو مــن يفوضــه

اعتماد الصل  م  املخالـا ، صال بعـد قيامـه بتصـةي  أو صزالـة األعمـال املخــالفة       
 على نفقتـه وذلك وفقـًا ملا تقـرره اإلدارة ، وسـداد الرسوم املستةقـة .

وعلى املخالا الذم يرغ  يف الصل  أن ُيسدد امل لغ املقــرر مقابـل الصـل  اــالل     
رير تضر املخـالفة ، ويـتم سـداد م لـغ الصـل  يف      سة عشر يومًا من تاريخ  

 اـصينة الوزارة ، وتـؤول تلك امل ـالـغ صىل ا ـصانة العـامة للدولـة .".
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 (3مادة )   -

على مجي  ادهـات املختصة ،  ل فيمـا  صــه ، تنفيــذ هــذا القـانــون .      
 . لرمسيــةوُيعمـل به من اليـوم التـالي لتـاريخ نشـره يف ادـريـدة ا

 
 
 
 
 

 متيـم بن محـد آل ثاني
 أمري دولة قطــر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ 11/01/1442 در يف الديوان األمريم بتاريخ : 
 م 30/08/2020املوافق :               
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- 

 دولــج
 الصلح يف بعض اجلرائم املنصوص عليها يف قانون العمل

 2004( لسنة 14الصادر بالقانون رقم ) 
 

 مبلغ التصاحل ادةـــم املــرق
(7) ( ،12) ، (19) ( ،21) ( ،22) ، (23) ( ،27) ( ،28)  ،
 مكررًا( ، 52)،  (48، ) (47، ) (46) ، فقرة ثانية( 39) ، (35)
(57) ، (58) ، (68) ، (70) ، (73) ، (74) ، (75) ، (77) ، 
(91) ( ،92) ( ،95) ( ،97) ( ،99)  ،(100)  ،(115)  ،
(139) 

 
 

 ريال 2,500

(29) ( ،33) ، (67) ، (86) ( ،87) ( ،88) ( ،89) ( ،90)  ،
(93) ( ،94) ( ،103) ( ،104) ( ،105) ( ،108) ( ،122)  ،
(133) 

 
 ريال 3,000

 ريال 50,000 (مكررًا 106)( ، 106)
 

***************************************** 

 


