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 آخر التعديالت على قانون العمل
ونتائجها العملية

أصدر حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حزمة التعديالت 
العمال  الحد األدنى ألجور  2020 بشأن تحديد  )17( لسنة  القانون رقم  والقوانين وهي 
والمستخدمين في المنازل، والمرسوم بقانون رقم )18( لسنة 2020 بشأن تعديل بعض 
أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 41 لسنة 2004، والمرسوم بقانون )19( لسنة 
2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم )21( لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج 

الوافدين وإقامتهم.

 2015 لسنة   )21( رقم  قانون  على  طرأت  التي  التعديالت  بإزالة  قطر  دولة  قامت  كما 
بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بجميع النصوص التي كانت تتطلب إذًنا مسبًقا 
من صاحب العمل لتغيير جهة العمل وهذه التعديالت شملت جميع الُعمال بغض النظر عن 
إدراجهم في قانون العمل بشرط إخطار صاحب العمل ضمن فترة محددة وطبًقا إلجراءات 

وزاره التنمية اإلدارية والعمل.
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ومما ال شك فيه أن الهدف من هذه التعديالت واإلجراءات الجديدة هي جعل دولة قطر 
أكثر جذًبا لالستثمار األجنبي وللمهارات والكفاءات المهنية.

وفي هذه المقالة سنتناول بعض التعديالت األكثر ارتباًطا بالعمال وما تمّخض عنها من 
نتائج على أرض الواقع.

وباإلضافة لما ورد أعاله، يرجى العلم أنه قد تم تعديل عدة مواضع أساسية من قانون 
العمل القطري. والقوانين الثالثة األكثر صلة بهذه التغييرات هي، كما ُذكر أعاله:

◆ القانون رقم )17( لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم )25( لسنة ۲۰۲۰ بشأن تحديد الحد 
األدنى ألجور العّمال والمستخدمين في المنازل.

الصادر  العمل  قانون  أحكام  بعض  بتعديل   2020 لسنة   )18( رقم  بقانون  المرسوم   ◆
بالقانون رقم 14 لسنة 2004.

◆ المرسوم بقانون رقم )19( لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم )51( لسنة ۲۰۲۰ بشأن 
تعديل بعض أحكام القانون رقم )21( لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين 

وإقامتهم.
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العمل،  قانون  على  أدِخلت  التي  التعديالت  أواًل: 
بتعديل   2020 لسنة   )18( رقم  بقانون  مرسوم 
بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم )14( 

لسنة 2004

مدة االختبار
تم إدخال تغييرات مهمة على مدة االختبار تتمثل في تحديد متطلبات إنهاء عقد العمل 
لصاحب  منحازة  كانت  القانون  من  السابقة  الصيغة  العّمال.  قبل  من  االختبار  مدة  خالل 
العمل في هذا الحق، أما اآلن فقد أصبح من الجلي أنه يجوز للعامل أيًضا إنهاء العقد خالل 

مدة االختبار.

وقد نّصت الصيغة الجديدة للمادة 39 من قانون العمل على:

للعامل إنهاء عقد العمل خالل مدة االختبار بشرط مراعاة ما يلي:

في حال رغبة العامل في االنتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، يجب عليه إخطار صاحب   .1
العمل المتعاقد معه كتابة برغبته في إنهاء العقد قبل شهر على األقل من تاريخ إنهاء 
قيمة  عن  معه  المتعاقد  العمل  بتعويض صاحب  الجديد  العمل  ويلتزم صاحب  العقد، 
األساسي  األجر  التعويض عن  يزيد  أال  إن وجدت، على  االستقدام،  التذكرة ورسوم 

للعامل لشهرين 
في حال رغبة العامل في إنهاء العقد ومغادرة البالد، يجب عليه إخطار صاحب العمل   .2

كتابة برغبته في ذلك وفًقا لمدة اإلخطار المتفق عليها، على أال تتجاوز شهرين.
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العمل خالل مدة  إنهاء عقد  الراغبين في  للعّمال  العملية  النتائج  تختلف  أعاله،  ُذكر  كما 
االختبار حسب رغبته سواء في تغيير صاحب العمل أو مغادرة البالد. وهذا بدوره يفضي 
إلى التساؤل عن الموظفين الذين ال يرغبون في العمل لدى صاحب عمل آخر وال مغادرة 

البالد )على سبيل المثال، أفراد أسرة المغتربين الذي تكفلهم األسرة(.

مثل  في  أنه  نرى  أننا  إال  الشأن،  لذلك  ضوابط  أية  القانون  وضع  عدم  من  الرغم  على 
هذه الظروف، يجب على الموظف االمتثال للمتطلبات المحددة للحاالت التي يرغب فيها 
بمغادرة البالد. في الواقع، من المرجح أن هؤالء األفراد موجودون بالفعل داخل قطر، 
تذكرة  ثمن  يدفع  لم  العمل  وأن صاحب  بها  يعتد  ال  االستقدام  أن رسوم  يعني  وهذا 

الطيران.

فيما يتعلق بإنهاء صاحب العمل للعقد خالل مدة االختبار، فإن الصيغة الجديدة من القانون 
نّصت على زيادة مدة اإلخطار إلى شهر واحد. وبعد ذلك تعدياًل مهًما ألن الصيغة السابقة 

نّصت على أن تكون مدة اإلخطار ثالثة أيام فقط.

وإذا أنهى أي من الطرفين العقد دون مراعاة مدة اإلخطار أو جزء منها، ألزم بأن يؤدي إلى 
الطرف اآلخر تعويًضا مساوًيا لألجر األساسي للعامل عن مدة اإلخطار أو المدة المتبقية 

منها. 

عالوة على ذلك، يجب على العّمال األجانب أن يضعوا في اعتبارهم أنه إذا غادروا قطر 
دون التقّيد بمدة اإلخطار المذكورة في القانون، فال يجوز منحهم ترخيًصا بالعمل لمدة 

سنة اعتباًرا من تاريخ المغادرة وفًقا للمادة )39( من قانون العمل.
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شرط عدم المنافسة

كما جرى تعديل شرط عدم المنافسة ضمن التعديالت األخيرة، ونرى أن التعديالت التي 
ُأدخلت على المادة رقم )43( من قانون العمل في مصلحة العّمال كما سنوضح أدناه.

وفًقا للصيغة الجديدة للمادة )43(، فإنه أصبح لزامًيا تضمين شرط عدم المنافسة في 
بحد  واحدة  سنة  لتصبح  المنافسة  عدم  لشرط  المدة  تخفيض  تم  أنه  كما  العمل.  عقد 

أقصى )بداًل من سنتين قبل التعديل(.

المنافسة ال ُيطبق إال لمنع  القطري أن شرط عدم  المشّرع  باإلضافة إلى ذلك، أوضح 
الموظف من منافسة صاحب العمل السابق أو العمل في أي مشروع منافس له في 

القطاع ذاته.

أخيًرا، أوضح القانون أن شرط عدم المنافسة يصبح باطاًل إذا أنهى العامل عقد العمل 
وفًقا للمادة )51( أو خالف صاحب العمل أحكام المادة )61( من قانون العمل.
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كما أن وزارة العمل عاكفة على تصحيح شرط عدم المنافسة، ولذلك نّصت في القانون 
على أنه سُيصدر بالضوابط والشروط األخرى لشرط عدم المنافسة قرار من الوزير، مما 

يعني أنه من المتوقع إدخال تحديثات على هذا الشرط في األشهر المقبلة.

إخطار اإلنهاء
طرأت على المادة )49( من قانون العمل تعديالت كثيرة وكبيرة من شأنها أن يكون لها 
عظيم التأثير على أصحاب العمل والعّمال. حيث نصت الصيغة الجديدة لهذه المادة على 

ما يلي:

“يجوز لكل من طرفي عقد العمل بعد انتهاء مدة االختبار أو في حالة عدم النص في 
الطرف  ُيراعي  أن  إبداء األسباب، بشرط  العقد دون  إنهاء  اختبار،  العمل على مدة  عقد 
الذي يرغب في إنهاء العقد إخطار الطرف اآلخر كتابة برغبته ني ذلك وفًقا لمدد اإلخطار 

المبينة فيما يلي 

◆ خالل السنة األولى والثانية من العمل، تكون مدة اإلخطار شهًرا.
◆ بعد السنة الثانية من العمل، تكون مدة اإلخطار شهرين.

وإذا ُأنهي العقد دون مراعاة هذه المدد، ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف اآلخر 
تعويًضا مساوًيا لألجر األساسي للعامل عن مدة اإلخطار أو المدة المتبقية منها.

وفي جميع األحوال، إذا غادر العامل الوافد البالد دون التقيد باألحكام المنصوص عليها 
في هذه المادة، فال يجوز منحه ترخيًصا بالعمل لمدة سنة اعتباًرا من تاريخ المغادرة.”
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وأهم تغيير من نظرنا هو أن هذه المادة يبدو أنها تنطبق على جميع عقود العمل، سواء 
العمل  إنهاء عقد  كان  التعديل  )مفتوحة(. قبل  المدة  غير محددة  أو  المدة  كانت محددة 
مقتصر على عقود العمل المفتوحة، وكانت المادة تنص على أنه “إذا كان عقد العمل غير 
محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه دون إبداء األسباب”. أما اآلن وبعد التعديل أصبح 
أصحاب العمل والعّمال مسموح لهم بإنهاء عقد محدد المدة بتقديم إخطار للطرف اآلخر 
على النحو المذكور أعاله. طالما تقّيد األطراف بدة اإلخطار، فلن يتحملوا أي عواقب جراء 

إنهاء عقد العمل.

تعتمد مدة اإلخطار على المدة الفعلية لعالقة العمل بين الطرفين، إذا كانت مدتها سنتان 
أو أقل، تكون مدة اإلخطار ثالثين )30( يوًما، وغير ذلك )أكثر من عامين( تكون ستين )60( 

يوًما.

وإذا أنهى أي من الطرفين العقد دون مراعاة مدة اإلخطار أو جزء منها، ألزم بأن يؤدي إلى 
الطرف اآلخر تعويًضا مساوًيا لألجر األساسي للعامل عن مدة اإلخطار أو المدة المتبقية 
أن  أي  األساسي،  األجر  أساس  على  يحسب  التعويض  أن  على  التشديد  ويلزم  منها. 

البدالت لن يتم احتسابها أو تضمينها في احتساب هذا التعويض.

عالوة على ذلك، إذا لم يتقّيد العمال بأحكام هذه والمادة وغادروا البالد، فال يجوز منحهم 
ترخيًصا بالعمل لمدة سنة اعتباًرا من تاريخ المغادرة.
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السكن
أضاف التعديل األخير لقانون العمل المادة )106( مكرر والتي تنص على أن “في جميع 
تتوافر في ذلك  أن  لعماله، يجب  بتوفير سكن  العمل  يلتزم فيها صاحب  التي  األحوال 
السكن الشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير”. حالًيا، تتحدد شروط 
2014 بتحديد اشتراطات  )18( لسنة  الوزاري القطري رقم  العّمال بموجب القرار  سكن 

ومواصفات السكن المناسب للعمال.

العمل(،  قانون  على  الجديدة  التعديالت  بعد  أيًضا  )أضيفت  مكرر   )145( للمادة  ووفًقا 
ُيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي ال تقل عن ألفي ريال وال 

تزيد عن مائة ألف ريال.
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ثانيًا: تحديد الحد األدنى ألجور العّمال والمستخدمين 
في المنازل القانون رقم )17( لسنة 2020 والقرار 

الوزاري القطري رقم )25( لسنة ۲۰۲۰
يعد إنشاء قانون حد أدنى لألجور غير تمييزي في قطر قفزة كبيرة في طريق إصالح 
العمل. ينطبق قانون الحد األدنى لألجور على جميع العمال أًيا كانت جنسيتهم والقطاع 

الذي يعملون فيه وكذلك على المستخدمين في المنازل.

وقد عّرف القانون الحد األدنى لألجور بأنه: “ أدني مبلغ إجمالي يسمح بدفعه للعامل 
والمستخدم بموجب هذا القانون عن العمل الذي يؤديه، أيا كان مستوى کسب أو مهارة 

العامل أو المستخدم أو ما يقوم به من مهام”.

وقد نّصت المادة 2 من القرار الوزاري القطري رقم )25( لسنة ۲۰۲۰ على:

يكون الحد األدنى لألجر 1000 ريال شهرًيا للعّمال والمستخدمين في المنازل.  .1
وفي حالة عدم توفير صاحب العمل السكن المالئم يكون الحد األدنى لبدل السكن   .2
)5۰۰( ريال شهرًيا، وفي حالة عدم توفير صاحب العمل الغذاء للعامل أو المستخدم، 

يكون الحد األدنى لبدل الغذاء )۳۰۰( ريال شهرًيا.

التنفيذ بعد ستة أشهر من نشرها في  بالحد األدنى لألجور حيز  الخاصة  تدخل األحكام 
الجريدة الرسمية، أي منتصف مارس 2021 )ُنشر القرار الوزاري القطري رقم )25( لسنة 

۲۰۲۰ في الجريدة الرسمية رقم 15 الصادرة في 20 سبتمبر. 2020(.
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أصحاب العمل الذين يدفعون أقل من الحد األدنى لألجور ملزمون بتعديل أجور عّمالهم 
لالمتثال للقانون الحالي. وتجدر اإلشارة إلى أن العّمال الذين ال يتلقون أجر ثابت يجب أن 
يتلقوا هذا الحد األدنى لألجور على األقل، كما هو محدد بوضوح بموجب المادة 4 من 

القانون رقم )17( لسنة 2020.

العمل  أو  الخدمة  نهاية  أيًضا في حساب مكافأة  اآلن  المحدد  لألجور  األدنى  الحد  يدخل 
التنفيذ، يتم حساب هذه المزايا  الحد األدنى لألجور حيز  اإلضافي. بمجرد دخول قانون 

وفًقا للحد األدنى الجديد لألجور للعّمال الذين يتلقون أقل من هذا المبلغ.
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ثالثًا: إجراءات تغيير جهة العمل

الممانعة  عدم  شهادة  كانت  قطر  داخل  للعمال  الحر  التنقل  أمام  المعوقات  أكبر  أحد 
 2015 لسنة   )21( رقم  القانون  كان  باختصار،  العمل.  صاحب  عليها  الحصول  يلزم  التي 
تغيير  يرغبون في  الذين  العّمال  أمام  الخيارات  التعديل يضع مجموعة محدودة من  قبل 
جهة العمل. النسخة الجديدة من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم أزالت 
كل هذه العوائق وأصبح يمكن للعامل الوافد حالًيا تغيير جهة العمل بكل حرية بااللتزام 

باإلجراءات البسيطة التي وضعتها وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية.

يجب على العامل االلتزام بالخطوات التالية لتغيير جهة العمل:

والعمل  اإلدارية  التنمية  لوزارة  اإللكتروني  البرنامج  عبر  الحالي  العمل  صاحب  إخطار   .1
)49( من قانون العمل بشأن مدة  والشؤون االجتماعية، وفًقا لما نصت عليه المادة 

اإلخطار.

ملء وتقديم استمارة تغيير جهة العمل عبر البرنامج اإللكتروني لوزارة التنمية اإلدارية   .2
والعمل والشؤون االجتماعية، مرفًقا بها:

نسخة من العقد مع صاحب العمل السابق/الحالي، مصدقة من وزارة التنمية اإلدارية  أ . 
والعمل والشؤون االجتماعية؛

خطاب تأكيد التعيين من صاحب العمل الجديد باللغة العربية موجه إلى وزارة التنمية  ب . 
اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية.
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بعد استالم العامل رسالة نصية من وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية   .3
تؤكد تغيير الوظيفة، يجب على صاحب العمل الجديد ملء معلومات العقد عبر نظام 
لعقد  االجتماعية  والشؤون  والعمل  اإلدارية  التنمية  لوزارة  التابع  الرقمية  المصادقة 
عمل متعدد اللغات. بعد االنتهاء من هذه الخطوة، يقوم صاحب العمل الجديد بطباعة 
الموقعة مع  النسخة  بتحميل  الطرفين، ثم يقوم  ليتم توقيعه من قبل  العمل  عقد 
التنمية اإلدارية  المستندات األخرى المطلوبة على المنصة الرقمية. بعد تأكيد وزارة 
التصديق  تم  العمل قد  أن عقد  الجديد  العمل  لصاحب  االجتماعية  والشؤون  والعمل 
عليه، يجب على صاحب العمل الجديد دفع رسوم مصادقة العقد وطباعة عقد العمل 

المصدق، والذي سيتم إرساله تلقائًيا إلى برنامج وزارة الداخلية إلصدار الهوية.

في النهاية، يدخل صاحب العمل الجديد إلى صفحة الويب لخدمة مطراش التابعة لوزارة   .4
الجديد  العمل  صاحب  سيتلقى  للعامل.  جديدة  قطرية  هوية  بطاقة  لطلب  الداخلية 
يستلم  ذلك  وبعد  الداخلية  وزارة  من  الجديدة  القطرية  الهوية  بطاقة  على  موافقة 

العامل بطاقة الهوية القطرية الجديدة وبطاقة صحية سارية من صاحب العمل الجديد.



14  Essa Al Sulaiti Law Firm Copyright© 2020 , All Rights Reserved.

نرى أن هذا المرسوم بقانون احتوى على درة التاج لتلك التعديالت أال وهي أنه أحال 
مسألة تغيير جهة العمل إلى وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية بداًل من 

وزارة الداخلية )الجوازات( مما يعد خطوة قوية نحو دعم حقوق اإلنسان.

للعامل  متاح  سيكون  حيث  المنافسة  زيادة  يعني  العمل  جهات  بين  االنتقال  وتسهيل 
فرصة تغيير جهة عمله، ويعني أيًضا أن صاحب العمل سيستفيد من خالل الحصول على 

العمالة الماهرة داخل السوق المحلي.

وقد صاحب ذلك إجراءات جيدة جًدا من وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية 
المراجعين سواء عمال أو أصحاب  إلكترونًيا والتي سهلت كثيًرا على  العمل  لتغيير جهة 

عمل، وحّدت من التزاحم والصعوبات التي كانت تنتج عن اإلجراءات الورقية.

تعزيز منظومة  نحو  القوية  الخطوات  تلك  بإيجابية  اإلشادة  النهاية ال يسعنا سوى  في 
لحماية  الدولية  المعاير  مع  تتفق  وامتيازات،  وضمانات  تعديالت  بإضافة  اإلنسان  حقوق 

حقوق االنسان تحقيًقا لرؤية دولة قطر2030.






