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الفقــرة الثانية

قم بتحديــد احتياجاتك 
أوالً قبل اســتخدام القائمة 

المرجعيــة للتوظيف
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تنظيــف المنزل غســيل المالبس مجالســة أطفــال يرتادون المدرســة رعاية مســّن )ة(

رعايــة طفــل حديث الوالدة نيسائق بستا طبخ

رّب العمــل | هــو رّب األســرة طالــب الحصــول علــى خدمــات عامــل )ة( منزلي )ة(.

الوكالــة | هــي إّمــا وكالــة التوظيــف التــي تقــوم بتوفيــر العّمــال والعامــالت المنزلييــن أو شــركة التنظيــف التــي توّفــر خدمــات بدوام جزئي.

العامــل )ة( | هــو/ هــي العامــل )ة( المنزلــي )ة( الــذي أو التــي يكفلــه/ هــا إّمــا رّب العمــل أو تكفلــه /هــا شــركة خدمــات التنظيف.

وكالــة التوظيــف غيــر ُمدرجــة علــى الالئحة الســوداء، ال داخــل قطر وال في أي بلد آخر1

 وكالــة التوظيــف حائــزة علــى رخصــة من بلد المنشــأ القادم )ة( منــه العامل )ة( المنزلية )ة(
 )بحســب تأشــيرة الدخول التي حصلَت الموافقة عليها(.

وكالة التوظيف )أو شــركاؤها في بلد المنشــأ( ال تفرض أّي رســوم على العامل )ة(. 2

 قيام رّب العمل بفرض رســوم توظيف، ســواء أكان في بلد المنشــأ أو في بلد المقصد،
 هــو أمــر مخالــف للقانــون وفــق القوانين القطرية، وُيعّد بمثابة ابتزاز ورشــوة وفســاد. 3

 وكالة التوظيف )أو شــركاؤها في بلد المنشــأ( على اســتعداد لمشــاركتك الوثائق المتعّلقة
 بتوظيــف العامــل )ة( )العقد، الشــروط واألحكام، إلخ(

لــم تقــم وكالــة التوظيــف، خــالل الســنتين األخيرتيــن، بأّي عمل قانوني في قطر وال في بلد المنشــأ.

 هــل قــام وكيــل التوظيــف بتزويــدك بعقــد التوظيف الُمعتمد من قبــل وزارة التنمية اإلدارية والعمل
  والشــؤون االجتماعيــة؟ )ينبغــي أن يتضّمــن العقــد أحكاًمــا تتعّلق بالصحة والســالمة، وبعدد أيام

 إجازة مالئم، وبشــروط اإلعادة إلى بلد المنشــأ، وبتذكرة ســفر العودة، والّرعاية الصحية(

وكالــة التوظيــف تّتبــع إجراءات توظيف قانونية ورســمية في بلد المنشــأ.

اختيــار وكالــة توظيــف ]لعامل 
)ة( مقيــم )ة([

 مرجع أرباب العمل
في قطر

 كيــف تختــار وكالة توظيف/ شــركة خدمات تنظيف
مناســبة مــع ضمان الحصــول على خدمة الئقة؟
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قائمــة مرجعّيــة لتوظيــف عّمــال يقيمون خارج المنــزل، بدوام جزئّي )عادة عبر شــركة تنظيفات(

د تســديد األجر في الوقت المحدَّ

 الراتــب المذكــور فــي العقــد، دون أّي اســتقطاعات الرجــاء وضع الجزء الملــّون باألصفر في نقطة
 منفصلــة لوحدها

 عــدم إجــراء أّي تعديــل علــى العقــد. يجــب أن يحصل العامل )ة( عنــد وصوله )ها( إلى بلد
 المقصــد علــى مــا ُوِعــَد )ْت( به قبل وصوله )ها(.

إبــرام العقــد مــع العامل )ة( بلغته )ا( األّم

 تماشــي ســاعات العمل مع قانون العمالة المنزلّية في قطر )أال تزيد ســاعات العمل عن 10 
ســاعات يوميا، مع يوم إجازة أســبوعي يدوم 24 ســاعة(

تماشــي ظــروف المعيشــة مع قانون العمالــة المنزلية في قطر

وكالــة التنظيــف غيــر مدرجــة علــى الالئحة الســوداء، ال داخــل قطر وال في أي بلد آخر

وكالــة التنظيــف حائــزة علــى رخصــة من بلد المنشــأ تخّولها توظيف عامل )ة(

وكالة التنظيف )أو شــركاؤها في بلد المنشــأ( ال تفرض أّي رســوم على العامل )ة(.

 وكالة التنظيف )أو شــركاؤها في بلد المنشــأ( على اســتعداد لمشــاركتك جميع الوثائق 
المتعّلقــة بتوظيــف العامــل )ة( )العقد، الشــروط واألحكام، إلخ(

تلتــزم شــركة التنظيف بقانــون العمل في قطر

 لــم تقــم وكالــة التنظيــف فــي الســنتين األخيرتين بأّي عمــل قانوني، ال داخل قطر وال في
 بلد المنشــأ.

حالمــا يبــدأ العامــل )ة( الذي ُأبــرم العقد معه )ا( في العمــل، فإنك تضمن له )ا(:

هــل قامت وكالــة التوظيف بواجباتهــا على أكمل وجه؟

 وكالــة التوظيــف مســتعدة ألن تكــون شــّفافة في كّل المســائل المتعّلقة بجهــود الرعاية المالئمة
  للعامــل )ة( خــالل عملّيــة التوظيــف. وتتضّمــن هــذه الشــفافّية تقديم دليل علــى حصوله )ها( على

التدريــب األّولــي الــالزم قبيــل مغــادرة بلد المنشــأ، وعدم دفع العامل )ة( أّي رســوم لقاء توظيفه /ها.

 حالمــا ُتَجّهــز وكالــة التوظيــف القائمــة المختصــرة للعاملين )ات( المرشــحين )ات( يصبح بإمكانك
ــح )ة( وإبرام العقد.  إجــراء مقابلــة عبــر الهاتــف؛ وذلــك قبــل االتفاق النهائي مع المرشَّ

 بصفتــك رّب عمــل، فإنــك تضمــن حصــول العامــل )ة( على راتبه/ ها وعلى االســتحقاقات األخرى
 بغــّض الّنظــر عــن جنســيته/ هــا ودينه/ ها وطبقته/ ها االجتماعية وجنســه/ ها.

الفقرة 2 )ب(

القســم الثالث )أ(

اختيــار شــركة تنظيــف مؤقتة

القســم الثاني )ج(

مســؤولياتك

قبــل إنهائــك عالقــة العمل
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أثنــاء تقديم الخدمات

 فــي حــال توظيــف عامــالت نســاء؛ هل يخضعَن لشــروط تمييزّية تقّيد حركتهــن أو حصولهّن على
 حرّيتهــن مــن شــركة التنظيــف؟ يمكنــك التحّقــق من هذا األمر عبر طرح الســؤال على العامالت

أنفســهن بشــأن ما إذا كان ُيســمح لهّن بالخروج من مكان إقامتهّن في يوم عطلهّن أو ال.

 تأكــد مــن أن العّمــال يســكنون فــي مكان الئــق تتوافر فيه الظروف الصحيــة المالئمة. ويمكنك
  التحّقق من ذلك عبر ســؤال العمال أنفســهم بشــأن عدد األشــخاص الذين يتشــاركون معًا 

 الّســكنى فــي الغرفــة الواحــدة والمرحــاض الواحد، وما إذا كانوا يملكــون بطاقات صحية،
 وكيفيــة ذهابهــم إلى المستشــفى وقت المرض.

 عندمــا يرفــع العمــال شــكاوى حــول عدم تســديد رواتبهم، أو عدم حصولهم علــى مبالغ مالّية
 لقــاء قيامهــم بعمــل إضافــي، قْم بطرح هذه المســائل مع شــركة التنظيف.

 يكــون فــي حــوزة العامــل )ة(: جواز الســفر، بطاقة الهوية القطريــة، بطاقة الصّراف اآللي
والبطاقــة الصحية 

يتــّم الدفــع للعامل )ة( شــهريًا عبــر نظام حماية األجور.

يتــّم تزويــد العامــل )ة( بــكّل المعــّدات الوقائّية المطلوبة للقيــام بخدمات التنظيف.

 يخضــع العّمــال الذيــن تّوظفهــم شــركة التنظيف إلى قانون العمــل القطري، وليس قانون
 العمالــة المنزلية 

 ال يمكــن تحميــل العامــل )ة( تكاليــف التوظيــف، ويجــب على رب العمــل دفعها. في هذه الحالة
 فــإن رب العمــل هو شــركة التنظيف. 4

 ُيســمح للعّمال والعامالت الذين يتم توظيفهم )ن( بواســطة شــركة التنظيف تقديم خدمات
التنظيــف فقــط، ال األعمــال المنزليــة األخــرى مثل الطهو ورعاية األطفال والمســّنين

القســم الثالث )أ(

اختيــار شــركة توظيــف مؤقتة

الفقرة 3 )ب( 

التوظيف

رغــم أنــه ال توجــد قائمــة متاحــة للعيــان تتضّمــن أســماء الشــركات المدرجة على القائمة الســوداء، إال أن إحدى طرق التحقق هوامش   1

من ذلك تتم من خالل الّرجوع إلى ســفارة بلد االســتقدام. باإلضافة إلى ذلك، يمكنك طلب رقم الســجل التجارّي الّســاري 
المفعــول من الوكالة

2  يجــب أن يكــون هــذا ســؤاًلا مباشــًرا موّجًهــا إلــى الوكيــل، وكذلك أثنــاء المكالمة الهاتفية مع العامــل )ة( قبل التوظيف.

3  اليمكــن نقــل كلفــة التوظيــف إلــى العامل، ويجــب أن يدفعها رب العمل.

4  إن فــرض رســوم توظيــف علــى العامــل، ســواء فــي بلد المنشــأ أو بلــد المقصد، هو أمر غير قانونــي وفقا للقوانين 

القطرية. ويُصنف على أنه ابتزاز، ورشــوة، وفســاد.


