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مدونة قواعد سلوك الخاصة بتشغيل عمال 

 منزليين لدى الموظفين
 
]ملحوظة: يمكن تعديل نموذج سياسة مدونة قواعد سلوك الموظفين في الشركة هذا وفقًا الحتياجات شركتك، 

ومهما  وينبغي عّدها نقطة بداية إعداد سياسات الموارد البشرية الخاصة بالعمال المنزليين لدى الموظفين.

بشأن العمال المنزليين  7152لسنة  51حدث، يجب أال تقّل المعايير عن تلك المطلوبة بموجب القانون رقم 

 بن حمد آل ثاني[قطر الشيخ تميم أمير   7152أغسطس  77والذي صادق عليه في 

 

 مقدمة 

 لغرض مدونة قواعد السلوك هذه، تنطبق التعاريف التالية:
 

 [؛بالكامل أدخل اسم الشركةيقصد بها ] "الشركة"
 

 اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية؛ التنميةيقصد بها الوحدة اإلدارية المختصة بوزارة  "الدائرة"

 يقصد به أي شخٍص يعمل في منزل الموظف ويخضع لتعليماته مقابل أجر؛ "العامل المنزلي"

" أنتأو " "الموظف بشأن العمال المنزليين؛ " 7152لعام  51يقصد به القانون رقم  "قانون العمالة المنزلية"

 " يقصد بها موظف الشركة;خاصتكأو "

 يقصد به وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية؛ و، "الوزير"

 بصيغته المعدلة. 7111لعام  51يقصد به القانون رقم  قانون العمل القطري""
 

لية التي تحتاجون إلى االلتزام بها لتشغيل عامل منزلي في قطر كما تعلم، فإن جزًءا ال يتجزأ من العم

"( صادٍر عن صاحب العمل، والممثل بالشركة في هذه CONمباشرة هو تقديم خطاب عدم اعتراض )"

 لطات المختصة بشأن هذا التشغيل.الحالة، إلى الس

ا سوى قدر ضئيل من الرقابة وتعي الشركة أنها حالما تصدر خطاب عدم االعتراض لصالحك، فلن يكون له

على عالقة التشغيل مع عاملك المنزلي. األخالق والمساواة وحقوق اإلنسان كلها جزء من المنظومة القيمية 

لدى الشركة، وال يمكن حصر هذه المنظومة بحيز المكتب وحده. وبمثابة جزٍء من برنامج المسؤولية 

 االجتماعية الداخلية للشركة، أصدرت الشركة
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مدونة قواعد السلوك الخاصة بتشغيل عمال منزليين، والتي تنّص على توقعات الشركة بشأن عالقة التشغيل 

 مع عاملك المنزلي.

، وهو يمنح العمال المنزليين في قطر 7152آب / أغسطس  77صودق على قانون العمال المنزليين في 

 الحد األدنى من حقوق العمالة القانونية ألول مرة.

 

لمهم أن تعي التزاماتك القانونية بموجب قانون العمال المنزليين بحيث تُحمى مصالح كال الطرفين ومن ا 

وتُدعم تبعًا لذلك. ومن المتوقع أن تتبَع لوائح تنفيذية إضافية في وقٍت الحٍق لدعم أحكام قانون العمال 

ليين وأي التزامات إضافية تُدخل من المنزليين، وسيكون من المهّم بالنسبة لك االمتثال لقانون العمال المنز

 وقٍت آلخر.

 

 النطاق

تنطبق سياسة مدونة قواعد سلوك الموظفين في الشركة هذه على سائر الموظفين المحتملين أو الحاليين في 

 الشركة  بغض النظر عن مدة التوظيف أو رتبة الموظف؛ وهي تنطبق على الموظفين المواطنين واألجانب.

باإلضافة إلى ذلك، على الرغم من أن القوانين والتشريعات القطرية تطلب أن يعمل العمال المنزليون كلّهم 

فقط لدى الشخص أو الكيان الذي يستصدر لهم اإلقامة القطرية ويحافظ عليها، تدرك الشركة بحكم الممارسة 

 اسم طرف ثالث.أن واحًدا أو أكثر من موظفيها سيوّظف عماالً منزليين تأشيراتهم ب

 

ولهذا السبب، وّسعت الشركة مدونة قواعد السلوك هذه لتشمل كل موظٍف من موظفيها يشغّل عامالً منزليًا  

 سواء أاستصدر له تأشيرة عامٍل قطرية وحافظ عليها أم ال.

 

 الهدف
 

الدنيا لقانون يضمن قانون العمال المنزليين للعمال المنزليين الذين يعملون في قطر مجموعة من الحقوق 

العمل. وتقع المسؤولية على الموظف في أن يضمن إعطاء العاملين المنزليين لديه حقوقهم، وقد يواجه 

 الموظفون عقوباٍت جراء مخالفة قانون العمال المنزليين.

وبمثابة جزٍء من هدف الشركة األوسع في إدارة عالقات العمل لديها وتطويرها، فإن من مصلحتها أال يخّل 

لموظفون بقانون العمال المنزليين.ولذلك، صيغت مدونة قواعد السلوك هذه لضمان امتثال الموظفين جميعهم ا

 ي قوانين ولوائح أخرى ذات صلة(.بقانون العمل المنزلي )إلى جانب أ

 

بينما يمكن أن تتجاوز بعض أحكام مدونة قواعد السلوك المتطلبات القانونية الصارمة لقانون العمال  

 لمنزليين، فإن هذه المعايير وضعت استناًدا إلى أنهاا
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 تمثل الحّد األدنى من توقعات الشركة من موظفيها )فيما يتعلق بالعاملين في منازلهم(.

 
في حين تؤكد الشركة أن مدونة قواعد السلوك هذه ال تشكل جزًءا من شروطك التعاقدية وشروط توظيفك، 

فإنها تحتفظ بالحق في االتصال بك فيما يتعلق بأي شؤون تتصل بإخالٍل محتمل لمدونة قواعد السلوك و / أو 

أي وسيلة، وتؤكد أنه يجوز لها، وحسب قانون العمال المنزليين )مع أي لوائح تكميلية( يوجه انتباهها إليها ب

 المسألة المعنية، أن تأخذ ذلك في الحسبان بمثابة جزٍء من تقييمك الوظيفي.
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 معايير السلوك
 

 يجب على الموظف:

 
على كرامتهم وعافيتهم معاملة العمال المنزليين باحتراٍم ومراعاة اآلداب العامة التي تحافظ  -

 البدنية؛

 ؛وضعهما في موضع خطر للخطر أو عدم تعريض حياة العامل المحلي أو صحته -

 او ر إلحاق أي أذى بدني أو نفسيٍ به؛عدم تعريض العامل المنزلي لخط -

 أي إساءةٍ يعاني منها العامل المنزلي من قبل طرف ثالث.إبالغ الشركة على الفور ب -

 
القائمة المذكورة أعاله غير شاملة، ولكنها تحدد المبادئ التوجيهية التي تتوقع الشركة من موظفيها تطبيقها 

 قات العمل مع العمال المنزليين.فيما يتعلق بعال

 

 التوظيف
 

العامل  التي يأتي منهاوظف معتمدة في الدولة المعنية ويجب أن تكون وكالة التوظيف التي يختارها الم

 المنزلي.

 
 وبدالً من ذلك، إذا كنت توّظف عماالً منزليين مباشرةً من الخارج، فيجب أن تعطي الدائرة موافقتها.

 
يعّد الموظف مسؤوالً عن سائر التكاليف المتعلقة بتوظيف العامل المنزلي، بما فيها على سبيل المثال ال 

الحصر، تكاليف االستقدام واستصدار تأشيرة إقامة العامل المنزلي.يعّوض الموظف، في أقرب وقت ممكن 

التي يتكبدها العامل المصاريف  عمليًا، العامل المنزلي عن كل تكاليف التوظيف أو الرسوم أو النفقات أو

 المنزلي.

 

 يمنع قانون العمال المنزليين الموظف من إجراء اقتطاعاٍت من راتب العامل المنزلي لسداد تكاليف التوظيف.

 
 .01و 51يجب أن تتراوح أعمار العمال المنزليين بين 

 
 لتقّدم للحصول علىيجب أن يُحتفظ بجواز سفر العامل المنزلي فقط لألغراض القانونية )كا
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 التأشيرات(.
 

 عقد التوظيف
 

 يجب أن يعطى العمال المنزليون عقد توظيٍف مكتوبًا ومصادقًا عليه من قبل الدائرة.

 
 ويتعين أن يتضمن عقد التوظيف تفاصيل عما يلي:

 
 ( العامل المحلي وجنسيتهما ومكان إقامتهما؛7( الموظف و)5اسم ) •
 تاريخ توقيع العقد؛ •
 نوع العمل وطبيعته؛ •
 على المدة وأي شروط(؛ترة اختبار )يجب أن يصادق الوزير أي ف •
 مدة التشغيل؛ •
 أي اتفاق يتصل بتجديد العقد؛ •
 الراتب: •

 مسكن وأي بدالت/استحقاقات أخرى؛ الطعام وال •

 الحصول على الرعاية الطبية؛  •

 عدد ساعات العمل؛  •
 فترات الراحة؛  •
 اإلجازة السنوية؛ و •
 أحكام اإلنهاء. •

 
يجب توقيع ثالث نسخٍ عن عقد التوظيف. يحتفظ كٌل من الموظف والعامل المحلي بنسخة واحدة ويجب إيداع 

 النسخة التالية لدى الدائرة عقب توقيعها بمدة قصيرة.

 
يجب أن يكون عقد التوظيف باللغة العربية وأن تُرفق ترجمة عنه باللغة األصلية للعامل المنزلي. قبل مغادرة 

العامل المنزلي لبلده األصلي، عليه توقيع نسخة عن عقد العمل بلغته األصلية وأن يطلب التوثيق العدلي على 

ل المرتبطة بترجمة عقد التوظيف و/أو توثيقه كلها كونه مطابقًا للنسخة العربية. يتحّمل الموظف وحده التفاصي

 على نفقته الشخصية فقط.

 
 ال يطلب من العامل المنزلي العمل خارج قطر ما لم يعِط موافقته المكتوبة على ذلك.
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ت المختصة في ال يستطيع العامل المنزلي العمل لطرٍف ثالٍث بأجٍر أو بدونه ما لم يحصل على موافقة السلطا

 قطر ويتصرف حسب أيٍ من القوانين المعمول بها من وقت آلخر أو جميعها.

 

 الراتب
 

 يُسّدد إلى العامل المنزلي راتٌب بمعدٍل معقول.

 
ويجب أن يحّدد عقد التوظيف تفاصيل موعد سداد الراتب. ويجب أن يسدد الراتب في نهاية الشهر التقويمي 

 لث من الشهر التالي.دون أن يتأخر عن اليوم الثا

 
وينبغي أن يُسّدد الراتب بالعملة القطرية إلى الحساب المصرفي للعامل المنزلي. وبدالً من ذلك، وعندما يُسّدد 

 إلى العامل راتبه نقًدا، فيجب أن يوقع إيصاالً يثبت سداد الراتب كامالً.

 
 ويتعين أال تُقتطع مبالغ من راتب العامل المنزلي ما لم يعط موافقته الكتابية المسبقة على ذلك.

 

 ساعات العمل
 

 ساعات في اليوم ما لم يتفق على خالف ذلك كتابة. 51ال يجوز أن يعمل العامل المنزلي أكثر من 

 
 ينبغي االتفاق على أجر العمل اإلضافي بين الطرفين.

 
 العامل المنزلي فواصل يومية معقولة للعبادة والراحة وتناول الطعام. يجب أن يعطى 

 يجب أن يُخّصص للعامل المنزلي على األقل يوم إجازة واحٍد مدفوع األجر في األسبوع.

ال يمكن الطلب من العامل المنزلي أن يعمل خالل أوقات الراحة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر يوم 

 عي ما لم يعِط موافقته على ذلك كتابة.الراحة األسبو

 

 اإلجازة السنوية
 
يحّق للعامل المنزلي في كل عاٍم من أعوام الخدمة إجازة سنوية مدفوعة األجر مدتها ثالثة أسابيع.  ويستطيع 

 العامل أن يقّرر متى سيقضي إجازته السنوية وأين وإن كان يوّد اخذها مرة واحدة أو بفواصل زمنية مختلفة.
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 ويجب على الموّظف ترتيب تذكرة ذهاب وعودة واحدة إلى البلد األم للعامل المنزلي كل سنتي خدمة.

 
 

 الشروط المعيشية والرعاية الطبية
 

 ينبغي أن يُمنح العمال المنزليون مساحتهم المعيشية الخاصة، ويجب أن تضم:
 عامٍل من المقاس المخصص للكبار؛ حيًزا لسريٍر مفرٍد واحٍد لكل  •
 اته وممتلكاته الثمينة؛ ها مقتني"مساحة آمنة" يستطيع العامل أن يخزن في •
 ضاء الحاجة فيها ماء نظيف جاٍر؛ مرافق لالستحمام وق •
 رفق لمراسلة العائلة واألصدقاء؛ م •
 إمكانية الوصول إلى مرافق عبادة تخّص الديانة التي يعتنقها العامل؛ و •
 إمكانية الوصول إلى الماء ومكاٍن لتخزين الطعام وَمرافق للطبخ. •

 
 يجب أن يعطى العامل المنزلي طعاًما الئقًا على نفقة الموّظف.

 
يجب أن يُمنح العامل المحلي الرعاية الصحية الالئقة واألدوية والمساعدة الطبية على حساب الموظف. ال 

 يحق أن يُطلب من العامل العمل خالل أي مدةٍ من إجازته المرضية.

 
إذا تعرض العامل المنزلي إلصابة أثناء العمل، فيحّق له الحصول على تعويض بالمبلغ الذي يحدده قانون 

 ملالع

 
في حال وفاة العامل المنزلي، فيجب على الموظف تحمل نفقات الكفن وإرسال الجثة إلى البلد األم أو مكان 

يوًما من حادثة الوفاة، يجب على الموظف إيداع مستحقات العامل  51إقامة أقارب العامل المنزلي. وخالل 

الحصر مكافأة نهاية الخدمة(.ويجب تقديم  المنزلي في خزينة وزارة الصحة )بما في ذلك على سبيل المثال ال

 سجل يبين التفاصيل الكاملة للكيفية التي حسبت بها المستحقات إلى خزينة اإلدارة.

 

 

 

 شروط العمل 
 

 ينبغي إعطاء العامل ما يلي:
 لباًسا )أو بدل لباس(؛  •

سعاف األولي في حال كانت مهمة التدريب الصحيح المطلوب ألداء مهامه بمستوى عاٍل من الجودة )مثل أساسيات اإل •

 رعاية كباٍر في السن أو أطفال(؛ العامل 
 بيئة عمل خالية من المخاطر على الصحة؛ •
 لدين على سبيل المثال ال الحصر؛ بيئة عمل آمنة من المضايقة والترهيب بسبب العمر أو الجنس أو ا •
 فواصل راحة كافية؛ و •



 ]تُطبع على ورق عليه ترويسة الشركة[

 قترحةلممدونة قواعد السلوك ا
 

 مشروع جسور

 

 

 
 
 

 مساحة كافية لتحضير الطعام وتناوله. •

 
 

 مكافأة نهاية الخدمة
 
عند انتهاء الخدمة، ورهنًا باستكمال العامل المنزلي سنة واحدة من الخدمة، يحق له الحصول على مكافأة نهاية 

 (.المكافأةالخدمة )

 

لكل سنة من الخدمة. وإضافةً  يجب أن تحسب مكافأة نهاية الخدمة في حّدها األدنى على أنها راتب ثالثة أسابيع

إلى ذلك، يجب أن تُسّدد إلى العامل األجور عن كسور السنة التي عمل خاللها العامل.  ويمكن أن يتفق 

 الطرفان على رفع سعر المكافأة.

 
ولتجنب اللّبس، ال يجوز يستطيع الموظف أن يقتطع من مكافأة العامل السنوية أي مبالغ مستحقة على أنها دين.

للموظف أن يقتطع من مكافأة العامل المنزلي أي تكاليف أو رسوم أو مصاريف أو نفقات أخرى تُتَكَّبَد بمثابة 

 نزلي و/أو إعادة توزيع العمالة.جزء من توظيف العامل الم

 

 التزامات العامل المنزلي 
 

 لمنزلي بمثابة جزٍء من عالقة التوظيف:يمكن توقّع تحقيق المعايير التالية من قبل العامل ا

 
 القيم الدينية واألخالقية لقطر؛ احترام القوانين والعادات والتقاليد االجتماعية و 
 أو حياة العامل المنزلي أو صحته  اتّباع تعليمات الموظف، والتي يجب أن تكون معقولة وال تعّرض

 سالمته أو كرامته ألي مخاطر؛ 
 اء واجباته وفقًا لمعيار معقول؛ دأ 
 ممتلكات الموظف ألداء واجباته؛  إيالء العناية المعقولة عند استخدام 
  الموظف كلها عند إنهاء الوظيفة؛ إعادة ممتلكات 
 معاملة الموظف وأسرته وأي شخٍص يزور المنزل باحترام وتجنّب إلحاق األذى في األوقات كلها؛ و 
  وخصوصيتهم.الحفاظ على أسرار الموظف وعائلته 

 
 

 اإلنهاء
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يتعين على الموظف، ما لم تتطلب الظروف عكس ذلك، إنهاء الوظيفة قبل تاريخ انتهاء صالحية عقد 

دٍر من التوظيف. وعندما يُجبر الموظف على إنهاء الوظيفة مبكًرا، يجب عليه أن يعطي العامل المنزلي أكبر ق

 اإلشعارات الممكنة.

 
موظف إنهاء إذا أخّل العامل المنزلي بالتزاماته بموجب عقد التوظيف أو بقانون العمال المنزليين، فيجوز لل

وفي هذه الظروف، يجب أن تُسّدد إلى العامل مكافأته المستحقة بالكامل، ولكن يمكن  العالقة دون إشعار.

 استثناء الجزء المتراكم خالل السنة األخيرة من الخدمة.

 
يحّق للعامل المنزلي إنهاء الوظيفة قبل انتهاء المدة مع احتفاظه بحقه في المكافأة كامالً في أيٍ من الحاالت 

 التالية:

 
 ون العمال المنزليين؛ ف أو بقانف بالتزاماته بموجب عقد التوظيإخالل الموظ 

 
 توظيف فيما يخّص شروط التوظيف؛ ارتكاب الموظف أو مندوبه االحتيال في وقت توقيع عقد ال 

 
 قة تلحق األذى بجسده أو حياته؛ اعتداء الموظف أو أي شخص من عائلته على العامل المنزلي بطري 

 
 ديد لسالمة العامل المنزلي أو صحته )شريطة علم الموظف بهذا التهديد وعدم ين يكون هناك تهح

 اتخاذه الخطوات المعقولة كلها لتجنب التهديد(؛ أو

 
 .إذا طلب الموظف من العامل المحلي العمل خارج قطر دون موافقة العامل 

 
 ي على نفقة الموظف.وعند إنهاء الوظيفة، يجب على الموظف إعادة العامل المنزلي إلى بلده األصل

 

 

 

 حل النزاع
 
يتم التعامل مع أي نزاعٍ ينشأ بين الموظف والعامل المنزلي فيما يتصل بعقد التوظيف أو أحكام قانون العاملين 

ويجب رفع الشكوى إلى الدائرة بدايةً، وعند عدم المحليين وفقًا ألحكام قانون العمالة القطري ذات الصلة.  

 التوصل إلى تسوية يجوز إحالة القضية إلى المحكمة العمالية.
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ومدة التقادم لرفع الشكوى بموجب قانون العمالة القطري عاٌم واحٌد اعتباًرا من تاريخ انتهاء صالحية عقد 

 التوظيف أو إنهائه.


