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مجلس دول في المنازل لعمال الخدمة نهایة مكافأة          مقارنة
 التعاون الخلیجي

 
 

یتمتع التي تلك من أضعف الخلیجي التعاون مجلس دول في المنازل بعمال الخاصة واألحكام الحمایة                 تعتبر
والعمال العمل أصحاب ویفتقر العمل. قانون مظلة حمایة تحت یقعون ممن الخاص القطاع عمال                بها
إلى وأیضًا العمل، قوانین من استثنائهم بسبب وذلك العمالیة بالمستحقات الوعي إلى السواء، على                أنفسهم،
اإلنسان لحقوق الكویتیة الجمعیة أجرته مسح وكشف حقیقي". "عمل لیس المنزلي العمل بأن الشائع                التصور
علم على لیسوا المنازل عمال من و%71,59 العمل أصحاب من %62 أن 2018 في (KSHR)               

 بوجود قانون یشمل عمال المنازل على اإلطالق، وذلك برغم مرور ثالث سنوات على صدور القانون.
 

یحق أنه وبرغم تجاوزها. یتم ما غالبًا التي المهمة البنود من المنازل، لعمال الخدمة نهایة مكافأة بند                   ویعتبر
إال الخاص، القطاع في العاملین نظرائهم عن تقل خدمتهم نهایة في مكافأة على الحصول المنازل                 لعمال
التي الوحیدة الدولة هي فعمان عمان. ماعدا الخلیج دول كل في المكافأة هذه على یحصلون ذلك، مع                   أنهم،
في لدیها. العمل قانون في مغطاة غیر العمال من الفئة هذه أن كما المنازل، بعمال خاص قانون بها یوجد                     ال
اآلخرین للعمال مشابهة الخدمة نهایة مستحقات لهم فیؤمن المنازل عمال لیشمل العمل قانون مد تم 1               البحرین

. 
 

العمل، بدء قبل المنازل عمال لها یخضع التي اإلرشاد وبرامج حمالت تسّلط أن بمكان األهمیة فمن                  ولذا
المثال، سبیل وعلى احتسابها. كیفیة شرح تتولى وأن الخدمة، نهایة مكافأة على الحصول حق على                 الضوء
شهریًا، أمیركي) دوالر 265) بحریني دینار 100 بأجر العمل في أعوام 8 المنزل العامل یقضى                 عندما

  تبلغ مستحقاته لنهایة الخدمة 650 دینار بحریني (1,725 دوالر أمیركي).
 

 وفیما یلي، مقارنة بین مستحقات نهایة الخدمة في كل دولة من دول الخلیج:
 

  الدولة المستحقات  القانون

العمل قانون من 116      البند
 البحریني لعام 2012

إنهاء عند العامل/العاملة     یستحق
نصف أجر تعادل مكافأة      العقد،
للسنوات خدمة سنة كل عن       شهر
كل عن شهر وأجر األولى       الثالث

  البحرین
 

 یستثنى عمال المنازل من البند 111 الذي یمنح العمال الذین یتم انهاء عقودهم بدون سبب ( بعد ثالثة شهور على االقل من بدء العمل)مكافأة تصل إلى1
 مایعادل كامل أجورهم للمدة المتبقیة من عقد العمل.

 

 



 
 

یستحق كما الحقة.     سنة
كسور عن مكافأة     العامل/العاملة
الخدمة مدة مع بالتناسب      السنة
مع الخدمة في ُقضیت      التي

 صاحب العمل

310 رقم القرار من 16       البند
  لعام 1434 لعمال المنازل

واحد شهر ألجر العمال      یستحق
أربع العامل/العاملة أكمل ما      إذا
لدى متواصلة خدمة     سنوات

 صاحب العمل نفسه

 المملكة العربیة السعودیة
 

2015 لعام 68 رقم      القانون
 لتوظیف عمال المنازل

شهر أجر المنازل عمال      یستحق
عند وذلك عمل سنة كل عن        واحد

 انتهاء عقد العمل

  الكویت
 

االتحادي القانون من 26      البند
لعمال 2017 لعام 10      رقم

 المنازل

أو سنة أكمل الذي العامل       یستحق
مكافأة المستمرة، الخدمة في      أكثر

 نهایة الخدمة عند نهایة خدمته.
العمل عن االنقطاع أیام تدخل       وال
الخدمة، مدة حساب في أجر       بدون
أجر أساس على المكافأة      وتحتسب
تسلم أن على السنة، عن یوم 14       
نهایة مكافأة من مستحقاته      للعامل
ویتجدد العقد، انتهاء عند      الخدمة

  حساب المكافأة بتجدید العقد.
كسور عن مكافأة العامل      ویستحق
منها قضاه ما بنسبة األخیرة       السنة
قد یكون أن بشرط العمل       في

  أكمل سنة من الخدمة المستمرة

  اإلمارات العربیة المتحدة
 

القطري القانون من 15      المادة
 رقم 15 الخاص بعمال المنازل

العمل، صاحب على     یجب
تكون مبالغ أیة إلى      باإلضافة
انتهاء عند للمستخدم     مستحقة
نهایة مكافأة یؤدي أن      خدمته،
في قضى الذي للمستخدم      خدمة
فأكثر كاملة سنة مدة      العمل
بهذا العمل تاریخ من      اعتبارًا
المكافأة هذه وُتحدد     القانون،
أال بشرط الطرفین بین      باالتفاق

 قطر
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كل عن أسابیع ثالثة أجر عن        تقل
ویستحق الخدمة، سنوات من      سنة
كسور عن المكافأة     المستخدم
في قضاها التي المدة بنسبة       السنة

 الخدمة.
یخصم أن العمل لصاحب      ویحق
یكون التي المبالغ المكافأة      من

 المستخدم مدینًا بها له.

مكافأة  على ینص قانون یوجد       ال
 نهایة الخدمة لعمال المنازل

  عمان
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