
لديك الحق في الحصول على ســكن مناســب؛ مريح ويّتســع  +
بشــكل كاٍف لســرير وخزانة. إّن هذا يعني أيضًا أن مكان 

المعيشــة الخاّص بك آمٌن وصّحي. 

 وحّتى في حال كنَت تتقاســم الغرفة مع شــخص آخر، فإن  +
لديــك الحــق فــي الحصول على ســرير خاص بك والتمّتع 

بالخصوصّيــة واألمان لنفســك وأمتعتــك ومتعّلقاتك.

يجــب عليــك إبــاغ صاحب )ة( العمل وزيــارة المركز الصّحي  +
فــورًا عنــد شــعورك بالتوّعك، أو كانــت لديك ظروف صّحية 

تســتدعي حصولــك على عنايــة طبّية منتظمة.

فــي حــاالت الطــواريء يمكنك االتصــال على رقم الطوارىء في  +
دولــة قطــر 999 أو رقــم الطوارئ في مؤسســة حمد الطبية 

.16060

لديــك الحــق فــي الحصول على بطاقة صحية من مؤسســة  +
حمــد الطبيــة، واالحتفــاظ بها فــي حوزتك، ويدفع صاحب )ة( 

العمل رســوم استخراجها.

لديك الحق في الحصول على الدواء، وزيارة الطبيب دون تكّبدك  +
أي كلفة من أجل ذلك.

لديــك الحــق فــي الحصــول على ما يكفي مــن الطعام لتغذية  +
جســمك والمحافظــة على صّحتك.

لديــك الحــق فــي الحصــول على ثاث وجبــات مّجانية في اليوم. +

يحــق لــك الّرفــض عندما يطلــب منك صاحب )ة( العمل أن  +
تعمــل خارج البلد.

ال يحــق لصاحــب )ة( العمــل إجبارك علــى العمل خارج قطر. +

اعرف
حقوقك

تنويــه: يعــرض هــذا المســتند بعــض وليــس جميــع حقوق العامل )ة( المنزلي )ة( كما تــّم تبيانها في قوانيــن العمالة المنزلية 
وقوانيــن الهجــرة فــي قطــر. هنــاك حقــوق إضافيــة؛ ينبغي على العّمــال مراجعة وزارة العمل )مع أخذ جميع مســتندات التوظيف 

معهــم( أو ســفارة بلدهــم أو قنصليتــه فــي حــال كانــت لديهم أية أســئلة تتعلق بحقوقهم القانونيــة والتنظيمية.

المعيشة اشتراطات 
حقوقك

المادة 7 قانون 15 للعام 2017

يلتزم صاحب )ة( العمل بما يلي:

توفير المسكن الائق للمستخدم )ة(. +

الموضوعالقانون

المادة 7 قانون 15 للعام 2017

يلتــزم صاحــب )ة( العمل بما يلي:

توفيــر الرعايــة الصحيــة المائمة،  +
واألدويــة والمســتلزمات الطبيــة حال 
مرضــه )هــا( أو إصابتــه )ها( أثناء أداء 

العمــل أو بســببه، وذلــك دون إلزام 
المســتخدم )ة( بــأي أعبــاء مالية.

المادة 7 قانون 15 للعام 2017

يلتــزم صاحــب )ة( العمل بما يلي:

توفير المأكل المناسب للمستخدم )ة(. +

المــكان وطبيعة العمل
المادة 9 قانون 15 للعام 2017

ُيحظر على صاحب )ة( العمل تشغيل  +
المستخدم خارج الدولة دون موافقته.
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طعامك

مكان عملك



يجب أال تزيد ســاعات العمل عن 10 ســاعات في اليوم. +

ال يحــق لصاحــب )ة( العمــل أن يطلــب منــك العمل أكثر من 10  +
ســاعات فــي اليــوم. لكــن قد تتوصــل إلى اتفاق مع صاحب )ة(  

العمــل للعمل لســاعات إضافيــة مقابل أجرة إضافّية.

لديــك الحــق فــي الحصول على إجازة ســنوية مّدتها ثاثة  +
أســابيع في نهاية كل ســنة خدمة.

 لديــك الحــق فــي الراحة والتوّقف عــن العمل أثناء المرض. +
ينبغــي علــى صاحــب )ة( العمــل أال يجبــرك على العمل أثناء 

مرضك.

لديــك الحــق فــي الحصول على فتــرات راحة خال يوم عملك.  +
وتشــمل أوقــات الوجبات والعبــادة والنوم/ القيلولة. 

لديــك الحــق فــي الحصول على يوم إجازة كامل في األســبوع. +

 ويجــب أن يتــم االتفــاق علــى يوم إجازتك قبــل توقيع العقد  +
وإدراج ذلــك ضمــن ورقة العقد. 

اليوم الكامل عبارة عن 24 ســاعة متواصلة، أي ليســت  +
مجّزأة.

لديــك الحــق خــال يوم إجازتك في التوقــف التام عن العمل  +
والواجبــات والحصــول علــى راحــة كاملة؛ وذلك ما لم توافق 

علــى العمــل فــي ذلك اليوم مقابــل الحصول على أجرة 
إضافّية.

القانــون غيــر واضح بشــأن إمكانّيــة قضائك يوم إجازتك خارج  +
منــزل صاحــب )ة( العمــل. ولكن يمكنــك التحدث معه )ها( 

بشــأن ذلك في بداية العقد.

اعرف حقوقك

المادة 12 قانون 15 للعام 2017

يكون الحد األقصى لساعات العمل  +
عشر ساعات يوميًا، ما لم يتم االتفاق 

على خاف ذلك، تتخللها فترات للعبادة 
والراحة وتناول الطعام، وال تدخل هذه 

الفترات ضمن حساب ساعات العمل.

المادة 14 قانون 15 للعام 2017

يســتحق الُمســتخدم )ة(، عن كل  +
ســنة مياديــة يقضيها بالخدمة، 

إجازة ســنوية مدفوعة األجر، مدتها 
ثاثــة أســابيع، ويجوز لــه )ها( تجزئتها 

واختيــار موعد ومــكان قضائها، وذلك 
مــا لــم يتم االتفــاق على خاف ذلك بما 

ال يخــل بمصلحة المســتخدم )ة(.

المادة 7 قانون 15 للعام 2017

عدم تشــغيل المســتخدم )ة( أثناء  +
إجازتــه )ها( المرضية.

المادة 7 قانون 15 للعام 2017
عدم تشــغيل المســتخدم )ة( في  +

مواعيــد الراحة اليومية.

المادة 13 قانون 15 للعام 2017

يستحق المستخدم )ة(  إجازة  +
أسبوعية مدفوعة األجر، ال تقل عن أربع 
وعشرين ساعة متتالية، وُيحّدد موعد 
اإلجازة األسبوعية وفقًا لما يتفق عليه 

الطرفان في عقد االستخدام.

المادة 7 قانون 15 للعام 2017

عدم تشــغيل المســتخدم )ة( في  +
اإلجازات األســبوعية، ما لم يوجد اتفاق 

بيــن الطرفيــن على غير ذلك.

إذا لــم يلتــزم صاحــب )ة( العمل بالوفاء بأي من الحقــوق المذكورة أعاله أو كلها، يمكنك  +
تقديم شــكوى ضده )ها( في ســفارة بلدك وفي وزارة العمل في قطر.
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الموضوعالقانونحقوقك

لديــك الحــق فــي الحصول على األجــور التي ُوعدَت بها في  +
عقــدك. بحســب قانــون الحد األدنــى لألجور في قطر، يجب أال 
يقــل الحــد األدنــى لألجــر الــذي يتلّقاه العامل )ة( عن  750 رياالً 

قطريــًا )حوالــي 206 دوالر أمريكــي(، أو عــن الحد األدنى لألجور 
المتفــق عليــه بين بلدك وقطر.

يحــق لــك الحصــول على راتبك في نهاية الشــهر أو في  +
التاريــخ المتفــق عليه من كل شــهر.

ال يمكــن لصاحــب )ة( العمــل أو وكيــل  التوظيف االقتطاع  +
مــن راتبــك الشــهري، أو الطلب منك دفــع أي نفقات تتعلق 
بتوظيفك بما في ذلك رســوم الســفر ورســوم التوظيف.  

يحــق لــك الحصــول على تذكرة ســفر ذهاب وإياب ]إلى بلدك[   +
مــن صاحــب العمــل بعد إكمالــك عامين في الخدمة.

 ويجــب أن يتكّفــل صاحــب العمــل بدفــع ثمنها، وال ُيتوقع  +
منــك دفــع أي جزء منها.

لديــك الحــق فــي الحصول على مكافــأة نهاية خدمة )بونس(  +
مــن صاحب )ة( العمل.

ال تقــل هــذه المكافــأة )البونــس( عن األجر المســتحق لك لمدة  +
ثاثة أســابيع، ويتم احتســابها عن كل عام عملت فيه.

اعرف حقوقك

المالّية حقوقك 

المادة 8 قانون 15 للعام 2017
يلتــزم صاحــب العمل بأداء األجر  +

الشــهري المتفق عليه للمســتخدم 
)ة( بالعملــة القطريــة في نهاية 

الشــهر الميــادي، وبما ال يتجاوز اليوم 
الثالث من الشــهر التالي.

إذا لــم يدفــع صاحــب )ة( العمــل راتبك كما هو متفق عليه، ينبغي عليك تقديم شــكوى في  +
ســفارة بلدك، وزارة العمل واللجنة الوطنية لحقوق اإلنســان في دولة قطر.

يحــق لــك الحصــول على أجورك غير المدفوعة كاملة، ومســتحقات نهاية الخدمة، باإلضافة  +
إلى إنهاء عقدك.

المادة 8 قانون 15 للعام 2017

ُيحظــر علــى صاحب )ة( العمل خصم  +
أي رســوم أو أتعاب أو نفقات من األجر 

المســتحق للمســتخدم )ة( نظير 
إجراءات اســتقدامه )ها( إلى الدولة.

الماّدة 14 قانون 15 للعام 2017

يستحق المستخدم )ة(، كلما أمضى  +
)ت( سنتين في الخدمة، تذكرة سفر جّوًا 

إلى موطنه )ها( األصلي أو محل إقامته 
)ها( ذهابًا وعودة لقضاء كل اإلجازة 
المستحقة له )ها( أو ما تبقى منها.

المادة 15 قانون 15 للعام 2017

يجب على صاحب )ة( العمل، باإلضافة  +
إلى أية مبالغ تكون مستحقة 

للمستخدم )ة( عند انتهاء خدمته 
)ها(، أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة 

للمستخدم )ة( الذي قضى )ت( في 
العمل مدة سنة كاملة فأكثر اعتبارًا 

من تاريخ العمل بهذا القانون.

وُتحدد هذه المكافأة باالتفاق بين  +
الطرفين بشرط أال تقل عن أجر ثاثة 

أسابيع عن كل سنة من سنوات 
الخدمة، ويستحق المستخدم )ة( 

المكافأة عن كسور السنة بنسبة 
المدة التي قضاها في الخدمة.
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اعرف حقوقك

حقوقك

حقوقك

القانون

القانون

الموضوع

الموضوع

إذا تعرضــت لإلصابــة أثنــاء العمل، يحــق لك الحصول على  +
تعويــض عن اإلصابة.

ال يحــق لصاحــب )ة( العمــل توظيفــك إال بعــد توقيع عقد عمل  +
معــك.  ويجــب أن يحتــوي هــذا العقد علــى جميع التفاصيل 

التــي ينــّص عليها القانون.

لديك الحق في الحصول على نسخة من هذا العقد بلغة  +
تفهمها.

لديك الحق في إنهاء عقد العمل قبل نهاية مدته إذا:

لم يِف صاحب )ة( العمل بواحد من/ أو جميع  +
االلتزامات الواردة في العقد.

إذا كان صاحب )ة( العمل، أو وكيل التوظيف،  +
يخدعك فيما يتعلق بأحكام العقد.

إذا كان صاحب )ة( العمل، أو أحد أفراد أسرته،  +
يؤذيك جسدًيا.

إذا كان هناك خطر جسيم يهدد حياتك أو صحتك  +
في مكان عملك.

إذا لــم يلتــزم صاحــب )ة( العمل بالوفاء بأي من الحقــوق المذكورة أعاله أو كلها، يمكنك  +
تقديم شــكوى ضده )ها( في ســفارة بلدك وفي وزارة العمل في قطر.

المادة 19 قانون 15 للعام 2017
يكون تعويض المســتخدم )ة( عن  +

إصابــات العمــل وفقًا ألحكام قانون 
العمل المشــار إليه.

حقوقــك العامــة بموجب قانون مســتخدمي المنازل في قطر

مادة 3 قانون 15 للعام 2017
ال يجوز تشــغيل المســتخدم )ة( إالّ  +

بعقد اســتخدام مكتوب ومصّدق 
عليــه مــن اإلدارة، ومحرر من ثاث 
نســخ، تســلم لكل من الطرفين 
نســخة، وتودع الثالثة لدى اإلدارة.

وُيحــّرر عقــد االســتخدام باللغــة العربيــة، ويجــوز أن ترفــق به ترجمة له بلغة أخرى، وفــي حالة االختاف بين 
النصيــن ُيعتمــد النص المحــرر باللغة العربية.

وُيحدد عقد االستخدام األحكام الخاصة بعاقة العمل بين طرفيه، ويجب أن يتضمن بوجه خاص البيانات اآلتية:

اســم صاحب )ة( العمل وجنســيته )ها( ومحل إقامته )ها(.. 1
اســم المســتخدم )ة( وجنســيته )ها( ومحل إقامته )ها(.. 2
تاريــخ إبرام العقد.. 3
نــوع العمــل المكلف به المســتخدم )ة( وطبيعته.. 4
تاريــخ مباشــرة العمل، وفترة االختبار.. 5
مدة العقد وشــروط تجديده وإنهائه.. 6
األجــر المتفــق عليــه وطريقة وموعد أدائه.. 7
أي أحــكام أو بيانــات ينــص عليها هذا القانون.. 8

مادة 17 قانون 15 للعام 2017

يجوز للمســتخدم )ة( أن ُينهي عقد االســتخدام قبل 
انتهــاء مدتــه مــع احتفاظه )هــا( بحقه )ها( كامًا في 

مكافــأة نهايــة الخدمــة في أي من الحاالت اآلتية:

إذا أخــّل صاحــب )ة( العمــل بالتزاماته )ها( المقررة . 1
 بموجــب أحــكام هذا القانون أو عقد االســتخدام

إذا كان صاحــب )ة( العمــل، أو مــن يمثلــه )ها(، قد . 2
اســتعمل الغش وقت التعاقد مع المســتخدم )ة( 

فيما يتعلق بشــروط االســتخدام.
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اعرف حقوقك

لديــك الحــق فــي االحتفاظ بحوزتك، بجواز ســفرك وأية وثيقة  +
ســفر أخــرى؛ إال إذا كان صاحــب )ة(  العمــل فــي حاجة إليها 
ألغــراض مثــل ملء اســتمارة تصريــح اإلقامة أو تجديد جواز 

السفر.

ال يحتاج العمال الذين يرغبون في تغيير أصحاب العمل عند  +
انتهاء مّدة عقودهم، )ال يحتاجون( الّرجوع إلى بلدانهم ومن 

ثّم العودة مّرة أخرى ]إلى قطر[ بتأشيرة جديدة. يمكنهم 
معالجة عملّية انتقالهم ]إلى صاحب )ة( عمل آخر[ في إدارة 

عاقات العمل "ADLSA" التابعة إلى وزارة العمل عبر ملء 
االستمارة المخّصصة لذلك.

لديــك الحــق فــي الحصول على المعاملــة الائقة الكريمة  +
والمحترمــة مــن قبل صاحب العمل وأفراد أســرته.

 إذا اعتــدى عليــه صاحــب )ة( العمــل، أو أحــد أفراد أســرته، بمــا يمس بدنه أو حياته.. 3إنهاء عقد عملك

إذا ُوجد خطر جســيم ُيهدد ســامة المســتخدم )ة( أو صحته )ها(، بشــرط أن يكون صاحب  )ة( . 4
العمــل علــى علــم بوجود الخطر ولــم يعمل على إزالته.

مادة 8 قانون 21 للعام 2015
علــى صاحب )ة( العمل تســليم الوافد  +

)ة( للعمل جواز أو وثيقة ســفره )ها( 
بعــد االنتهــاء من إجراءات الترخيص 
أو تجديــده، مــا لــم يطلب الوافد )ة( 

مــن صاحب )ة( العمــل كتابة االحتفاظ 
له )ها( به، على أن يســلمه )ها( له 

عند الطلب.

المادة 21 قانون 21 للعام 2015

يجــوز للوافــد )ة( للعمــل، بعد موافقة  +
الجهــة المختصــة ووزارة العمل 

والشــؤون االجتماعية، االنتقال إلى 
صاحــب )ة( عمــل آخــر فور انتهاء مدة 

عقــد العمل محدد المدة.

إذا احتجز صاحب )ة( العمل وثائق ســفرك بالقّوة، يمكنك تقديم شــكوى إلى ســفارة  +
بلــدك ووزارة العمل في قطر.

 إن صاحــب )ة( العمــل الذي يحتجز وثائق ســفر العامــل )ة( بالقوة ينتهك القانون القطري  +
ويعاقــب بغرامــة تصل إلــى 25 ألف ريال قطري )حوالي 6866 دوالرًا أمريكيًا(.

الحــق في عدم التعّرض لالعتداء البدنّي والجنســي

المادة 7 قانون 15 للعام 2017

يلتــزم صاحــب العمل بما يلي:

عدم تعريض حياة المســتخدم أو  +
صحتــه للخطــر، أو إيذائه بدنيًا أو 
نفســيًا بأي وجه من أوجه اإليذاء.

معاملة المســتخدم معاملة حســنة  +
تحفظ له كرامته وســامة بدنه.
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وثائق سفرك

حقك في عدم 
التعّرض لإليذاء 

البدنّي واالعتداء 
الجنسي

الموضوعالقانونحقوقك

تغيير صاحب )ة( 
العمل
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ال يحــق لصاحــب )ة( العمــل احتجازك فــي منزله )ها( بالقوة. +

ال يحــق لصاحــب )ة( العمــل تعريضــك ألي نوع من أنواع  +
التعذيــب، مثــل حرمانــك من الطعــام، احتجازك في مكان 

بالقــوة، و إيذائك بدنّيًا وجنســّيًا.

الماّدة 36، دستور دولة قطر

الحرية الشخصية مكفولة. وال يجوز  +
القبض على إنسان أو حبسه أو 

تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد 
حريته في اإلقامة أو التنقل إال وفق 
أحكام القانون.وال يعرض أي إنسان 

للتعذيب أو للمعاملة الحاطة 
بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة 

يعاقب عليها القانون.

حقك في عدم 
التعّرض إلى 

االحتجاز أو 
التعذيب

الموضوعالقانونحقوقك

اعرف حقوقك
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