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«

كيف لي أن أختار العامل(ة) المنزلي(ة) 
المناسب(ة) لي وألسرتي؟ 

لكي تضمن اختيار الشخص المناسب للوظيفة، ال بّد من أن تحرص على 
تحقيق التكافؤ بين توّقعاتك ومهارات وشخصّية العامل(ة). 

هل سيبقى العامل/ تبقى العاملة في منزلك؟  «



٥

ّ ّ ّ

« 

« 

تقوم بمناقشة المهام المرتقبة للعامل(ة) بشكٍل دورّي 
والتوّقعات بشأن كيفّية إنجاز هذه المهام.  

للّتدريب
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والغذاء

أو إجازة كّل سنتين 

المستخدمين في المنازل
في قطر
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ما هي المعايير الدنيا لسكن العامل(ة) المنزلي(ة)؟

يجب توفير سكن مجاني والئق للعامل(ة).

إذا كنت تملك غرفة خاصة ملحقة بالمنزل إليواء العامل(ة) المنزلي(ة) 
احرص على أن تتوفر في المكان الشروط الصحية التي تجعل منه سكًنا 

الئًقا وأن األبواب يمكن إقفالها بإحكام. إذا كنت قد قّررت تزويد 
العمال(ة) بغرفة منفصلة داخل منزلك من الضروري أن تقوم ببعض 

الترتيبات التي تضمن احترام خصوصّيته(ها) وخصوصية عائلتك. 

إذا كان الخيار المتاح لديك هو السكن المشترك (أي أن يتقاسم العامل(ة) 
الغرفة مع عامل آخر/ عاملة أخرى، بإمكانك فصل الحيز المكاني 

المسموح به لكال الطرفين باستعمال ستارة أو أداة فصل أخرى لضمان 
خصوصية كّل طرف. 

ومن الضروري أيًضا أن يتّم تزويد العامل(ة) بخزانة أو دوالب مالبس مع 
قفل إلقفال أبواب الدرج من أجل حفظ اللوازم الخاصة والوثائق 

الشخصية.

يساعد ترتيب مكان سكن العامل(ة) (أي تجهيز المكان بسرير وبطانيات 
وتوفير مكان آمن لتخزين األمتعة الشخصية) قبل وصوله(ها)، على زيادة 

اإلحساس بالراحة والتكّيف بشكل أفضل. 
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ما هو الحّد األقصى لعدد ساعات العمل القانونية 
وما هي الطريقة األنسب الحتساب ساعات العمل 

اليومية واألسبوعية؟ 

وفًقا للمادتين ١٢ و١٣ من القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧، ال يجوز تشغيل 
العامل(ة) لمدة تتجاوز ١٠ ساعات في اليوم. ويحّق للعامل(ة) أخذ فترة 

للراحة والصالة وتناول وجبات الطعام. وال يتم احتساب فترة الراحة ضمن 
عدد ساعات العمل. ويشير عقد العمل الموّحد للعمال المنزليين إلى أّن 

يوم العمل يقسم إلى ثماني ساعات من العمل العادي إضافة إلى 
ساعتين من العمل اإلضافي. إذا وافق العامل(ة) على إنجاز ساعات عمل 
إضافية (ساعتان إضافيتان في اليوم كحّد أقصى)، يجب أن تدفع له(لها) 

أجًرا إضافًيا لقاء العمل اإلضافي المنجز، وذلك على النحو التالي:

األجر األساسي بالساعة باإلضافة إلى ٢٥ في المائة إضافية أو أكثر 
[على سبيل المثال، قيمة األجر األساسي ١٠ ريال قطري لكل ساعة 

عمل + ٢٫٥ ريال قطري = إجمالي المستحقات لساعة واحدة من 
العمل اإلضافي خالل يوم عمل يساوي ١٢٫٥ ريال قطري]

وال يجوز تشغيل العامل(ة) لمّدة تتجاوز ٦٠ ساعة في األسبوع.

قد يبدو اعتماد نظام تشغيل العامل(ة) لمّدة ١٠ ساعات يومًيا غير عملي 
للوهلة األولى بما أّن معظم العائالت بحاجة إلى تلبية احتياجات غير 

متوّقعة، ولكّن ذلك النظام يصبح قابًال للتحقيق إذا ما تّم االعتماد على 
جدول دقيق وتخطيط مدروس. وال بّد من أن تحرص على توفير بيئة عمل 

مريحة في منزلك وأّال تشّغل العامل(ة) ألكثر من ٥ ساعات متواصلة 
بدون فترات راحة كافية خالل يوم العمل، وخالل المناوبات الليلية وخالل 

األسبوع. 

يجب احتساب الفترات التي يكون فيها العامل(ة)  على أهّبة االستعداد 
وال يسمح له(ها) بالتصرف بوقته(ها) كما يحلو له(ها) وحاضًرا (حاضرًة) 

لتلبية طلبات أفراد العائلة ضمن ساعات العمل الرسمية.

« 

  

اعِط العامل(ة) جدوًال مفّصًال َيْسُهل استخدامه يحّدد المّدة الزمنية 
للمهام اليومية. ويساعد الجدول الطرفين على ضمان االلتزام بأوقات 

العمل المّتفق عليها. 



١٣

 

الحد األدنى لألجر األساسي الشهري لجميع العمال في قطر هو١,٠٠٠ 
ريال قطري. لذلك يتوّجب على صاحب العمل تحديد األجر بمسؤولية. 
ا  ويجب أن يكون أصحاب العمل على دراية بأّن بعض البلدان تفرض حدًّ

أدنى لألجور من خالل اّتفاقيات ثنائية مع دولة قطر. 

على سبيل المثال، يحّق لعامل(ة) منزلي(ة) من الفلبين تقاضي أجًرا ال 
يقّل عن ٤٠٠ دوالر أمريكي/ ١,٤٦٠ ريال قطري في الشهر.

ومن األمور التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند تحديد األجر هي أّن 
الرواتب الجّيدة من شأنها تحسين أداء العمل وتحفيز العمال على العمل 

بسعادة وبذل مجهود أكبر للحفاظ على أجواء إيجابية ومريحة داخل 
البيت. 

ما هو الحّد األدنى ألجر العامل(ة) المنزلي(ة)؟ وما 
هي أفضل طريقة لصرف الراتب؟

صاحب العمل ملزم بموجب القانون أن يثبت التزامه بدفع جميع 
مستحّقات العامل(ة) المنزلي(ة) عن طريق إيصال موّقع من العامل(ة) 
يثبت أّن األجر كامًال قد تّم إيداعه في الحساب المصرفي الخاص أو أنه 

قد تم تسليمه نقًدا.

ال يحّق لصاحب العمل أن يخصم أّي رسوم استخدام من أجر العامل(ة).
وعند انتهاء العقد، يحّق للعامل(ة) الحصول على مستحقات نهاية 

الخدمة بمعّدل أدناه أجر ثالثة أسابيع عن كّل سنة من سنوات الخدمة 
وذلك اعتباًرا من ١٢ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٧، أي منذ تاريخ دخول القانون 

بشأن المسَتخَدمين في المنازل حّيز التنفيذ. 





”
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يوم العطلة األسبوعي هو يوم يحصل فيه العامل(ة) على استراحة 
جسدية وذهنية من العمل. وهي مناسبة لتجديد الطاقة وضمان 

تقديره(ها) للعمل الذي يقوم به.

ويحّق للعمال المنزليين الحصول على فترات راحة كافية خالل يوم 
العمل حّتى تتسنى لهم فرصة الحصول على قسط من الراحة لتناول 

وجبات الطعام وأداء الصالة، بحسب ما ينّص عليه قانون العمل ضمن 
إطار السعي "للحفاظ على كرامة" العمال.

هل يحّق للعمال المنزليين الحصول على يوم إجازة 
وفترات راحة خالل يوم العمل؟

يحّق للعمال في الحصول على يوم راحة أسبوعية لمدة 
٢٤ ساعة متواصلة. 

يؤخذ القرار بشأن يوم الراحة بالتشاور مع العامل(ة) ومع مراعاة 
مقتضيات العمل وثقافة العامل(ة) ومعتقداته(ها) الدينية واالجتماعية.

إذا وافق العامل(ها) بين الحين واآلخر وبناًء على طلبك على العمل أثناء 
يوم راحته(ها)، يحق له(ها) في الحصول على يوم راحة لمدة ٢٤ ساعة 
متواصلة في يوم آخر. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تدفع له(ها) مبلًغا 

يعادل األجر األساسي عن ساعات العمل العادية باإلضافة إلى أجر 
إضافي ال يقل عن ١٥٠ في المائة من األجر األساسي [على سبيل 

المثال، قيمة األجر األساسي ١٠ ريال قطري لكل ساعة عمل + ١٥ ريال 
قطري إضافي = إجمالي المستحقات عن ساعة واحدة من العمل 

اإلضافي خالل يوم الراحة يساوي ٢٥ ريال قطري].

على الرغم من أّن القانون ال ينّظم كيف يمضي العامل(ة) يوم الراحة، 
فإنه يتمّتع بحرية الخروج مع األصدقاء أو البقاء في المنزل.
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ال يجوز االحتفاظ بوثائق سفر أي عامل(ة). إذا طلب/ طلبت منك 
العامل(ة) االحتفاظ بوثائقه(ها) فمن الضروري أن يتّم ذلك بتفويض 

خطي منه(ها). ويمكن تزويد العامل(ة) بمساحة تخزين تحمل قفًال 
يمكنه(ها) الوصول إليها بحرية في أي وقت، حيث يمكنه(ها) تخزين 

مستنداته(ها) الشخصية وممتلكاته(ها). 

وُتعاَقب مصادرة وثائق السفر بدفع غرامة ال تزيد عن ٢٥,٠٠٠ ريال 
قطري بموجب القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥. 

النفقات الطبية من مسؤولية صاحب العمل (بموجب القانون رقم 
١٥ لسنة ٢٠١٧)

ال يجوز خصم هذه المصاريف من أجر العامل(ة). ويتحّمل صاحب العمل 
مصاريف الرعاية الطبية الكاملة التي يجب أن يحصل عليها العامل(ة)، 

بما في ذلك فواتير العالج في المستشفيات. 

* باإلمكان الحصول على بطاقة رعاية صحية من أقرب مركز للرعاية 
الصحية األولية مقابل ١١٠ ريال قطري. 

عندما يبدأ العامل(ة) المنزلي(ة) بالعمل للمّرة األولى، قد يخضع لفترة 
اختبار ال تتعّدى ثالثة أشهر وال يمكن أن يخضع العامل(ة) سوى لفترة 

اختبار واحدة.

ويجب االتفاق مع العامل(ة) المنزلي(ة) على فترة االختبار هذه 
واإلشارة إليها في عقد العمل قبل بدء العمل.

لم يعد العمال المنزليون بحاجة إلى مأذونية خروج لمغادرة دولة قطر. 
ولكن، ينبغي على العامل(ة) إبالغ صاحب العمل بخطط مغادرة البالد 

قبل اثنتين وسبعين ساعة على األقل وذلك إما شفوًيا أم خطًيا. 
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يمكنك بصفتك صاحب عمل إنهاء عقد العمل مع العامل(ة) المنزلي(ة).

خالل فترة االختبار، يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل مع العامل(ة) 
المنزلي(ة) الذي يعمل لديه إن كان غير مؤّهل للقيام بالمهام المتفق 

عليها في عقد العمل. ويجب إخطار العامل(ة) قبل شهر على األقل من 
إنهاء عقد العمل، وذلك عبر النظام اإللكتروني لوزارة التنمية اإلدارية 

والعمل والشؤون االجتماعية. 

بعد فترة االختبار، وفي حال رغب صاحب العمل في إنهاء عقد العمل 
مع العامل(ة) المنزلي(ة)، عليه إخطار العامل(ة) بذلك عبر النظام 

اإللكتروني لوزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية. وإذا 
كان العامل قد عمل لدى صاحب العمل لمدة عامين أو أقل، تكون فترة 

اإلخطار شهًرا واحًدا؛ وإذا كان العامل قد عمل لديه ألكثر من عامين، 
فإن فترة اإلخطار تمتّد على شهرين.

بإمكان العامل(ة) المنزلي(ة) إنهاء عقد العمل أيًضا
إذا رغب العامل(ة) في إنهاء عقد العمل وتغيير عمله(ها) خالل فترة 
االختبار، عليه(ها) إخطار صاحب العمل قبل شهر على األقل من ترك 
العمل، وذلك عبر النظام اإللكتروني لوزارة التنمية اإلدارية والعمل 

والشؤون االجتماعية. باإلضافة إلى ذلك، على صاحب العمل الجديد أن 
يعوض على صاحب العمل الحالي قسًما من رسوم االستخدام وتذكرة 

السفر ذهاًبا، في حال تكّبد أًيا منها. وفي جميع األحوال يجب أال يتجاوز 
مبلغ التعويض أجر شهرين من األجر األساسي للعامل، وعلى صاحب 

العمل الحالي مناقشة المبلغ مع صاحب العمل الجديد.

إذا رغب العامل(ة) في مغادرة قطر خالل فترة االختبار، عليه إخطار 
صاحب العمل عبر النظام اإللكتروني لوزارة التنمية اإلدارية والعمل 

والشؤون االجتماعية. ويمكن مناقشة فترة اإلخطار مع العامل ولكن ال 
يجوز أن تتخّطى الشهرين.

بعد فترة االختبار، إذا رغب العامل(ة) المنزلي(ة) في إنهاء عقد العمل، 
عليه(ها) إخطار صاحب العمل عبر النظام اإللكتروني لوزارة التنمية 

اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية. يجب أن يخطر العامل(ة) صاحب 
العمل قبل شهر من مغادرته إذا كان قد عمل لديه لمدة عامين أو أقل، 

أو قبل شهرين قبل المغادرة، إذا كان قد عمل لديه ألكثر من عامين.
إذا أنهى العامل(ة) المنزلي(ة) عقد العمل في غياب انتهاك صاحب 

العمل عقد العمل أو القانون بشأن المستخدمين في المنازل، ويرغب 
في العودة إلى وطنه، على صاحب العمل تغطية جزء من تكلفة تذكرة 

العودة على األقل. ويجب أن يكون المبلغ الذي يغطيه متناسًبا مع 
الوقت الفعلي الذي أكمله العامل من مدة عقد العمل الكاملة.

مثال: يرغب العامل(ة) المنزلي(ة) في العودة بعد إتمام ١٨ شهًرا من 
عقد عمل يمتّد على عامين (٢٤ شهًرا). فإذا كان سعر تذكرة العودة هو 

١,٥٠٠ ريال قطري، ُيحَتَسب الحّد األدنى للمبلغ الذي يجدر بصاحب 
العمل أن يسّدده من سعر تذكرة السفر كالتالي: 

تقسيم ١,٥٠٠ على ٢٤ (المدة اإلجمالية للعقد): ٢٤/١,٥٠٠ = ٦٢٫٥

وبما أّن العامل(ة) عمل مّدة ١٨ شهًرا، على صاحب العمل أن يدفع أقّله 
٦٢٫٥ x ١٨ = ١,١٢٥ ريال قطري.

هل يستطيع صاحب العمل إنهاء عقد عمل العامل(ة) 
المنزلي(ة)؟



يمكنك بصفتك صاحب عمل إنهاء عقد العمل مع العامل(ة) المنزلي(ة).

خالل فترة االختبار، يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل مع العامل(ة) 
المنزلي(ة) الذي يعمل لديه إن كان غير مؤّهل للقيام بالمهام المتفق 

عليها في عقد العمل. ويجب إخطار العامل(ة) قبل شهر على األقل من 
إنهاء عقد العمل، وذلك عبر النظام اإللكتروني لوزارة التنمية اإلدارية 

والعمل والشؤون االجتماعية. 

بعد فترة االختبار، وفي حال رغب صاحب العمل في إنهاء عقد العمل 
مع العامل(ة) المنزلي(ة)، عليه إخطار العامل(ة) بذلك عبر النظام 

اإللكتروني لوزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية. وإذا 
كان العامل قد عمل لدى صاحب العمل لمدة عامين أو أقل، تكون فترة 

اإلخطار شهًرا واحًدا؛ وإذا كان العامل قد عمل لديه ألكثر من عامين، 
فإن فترة اإلخطار تمتّد على شهرين.

بإمكان العامل(ة) المنزلي(ة) إنهاء عقد العمل أيًضا
إذا رغب العامل(ة) في إنهاء عقد العمل وتغيير عمله(ها) خالل فترة 
االختبار، عليه(ها) إخطار صاحب العمل قبل شهر على األقل من ترك 
العمل، وذلك عبر النظام اإللكتروني لوزارة التنمية اإلدارية والعمل 

والشؤون االجتماعية. باإلضافة إلى ذلك، على صاحب العمل الجديد أن 
يعوض على صاحب العمل الحالي قسًما من رسوم االستخدام وتذكرة 

السفر ذهاًبا، في حال تكّبد أًيا منها. وفي جميع األحوال يجب أال يتجاوز 
مبلغ التعويض أجر شهرين من األجر األساسي للعامل، وعلى صاحب 

العمل الحالي مناقشة المبلغ مع صاحب العمل الجديد.

إذا رغب العامل(ة) في مغادرة قطر خالل فترة االختبار، عليه إخطار 
صاحب العمل عبر النظام اإللكتروني لوزارة التنمية اإلدارية والعمل 

والشؤون االجتماعية. ويمكن مناقشة فترة اإلخطار مع العامل ولكن ال 
يجوز أن تتخّطى الشهرين.

بعد فترة االختبار، إذا رغب العامل(ة) المنزلي(ة) في إنهاء عقد العمل، 
عليه(ها) إخطار صاحب العمل عبر النظام اإللكتروني لوزارة التنمية 

اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية. يجب أن يخطر العامل(ة) صاحب 
العمل قبل شهر من مغادرته إذا كان قد عمل لديه لمدة عامين أو أقل، 

أو قبل شهرين قبل المغادرة، إذا كان قد عمل لديه ألكثر من عامين.
إذا أنهى العامل(ة) المنزلي(ة) عقد العمل في غياب انتهاك صاحب 

العمل عقد العمل أو القانون بشأن المستخدمين في المنازل، ويرغب 
في العودة إلى وطنه، على صاحب العمل تغطية جزء من تكلفة تذكرة 

العودة على األقل. ويجب أن يكون المبلغ الذي يغطيه متناسًبا مع 
الوقت الفعلي الذي أكمله العامل من مدة عقد العمل الكاملة.

مثال: يرغب العامل(ة) المنزلي(ة) في العودة بعد إتمام ١٨ شهًرا من 
عقد عمل يمتّد على عامين (٢٤ شهًرا). فإذا كان سعر تذكرة العودة هو 

١,٥٠٠ ريال قطري، ُيحَتَسب الحّد األدنى للمبلغ الذي يجدر بصاحب 
العمل أن يسّدده من سعر تذكرة السفر كالتالي: 

تقسيم ١,٥٠٠ على ٢٤ (المدة اإلجمالية للعقد): ٢٤/١,٥٠٠ = ٦٢٫٥

وبما أّن العامل(ة) عمل مّدة ١٨ شهًرا، على صاحب العمل أن يدفع أقّله 
٦٢٫٥ x ١٨ = ١,١٢٥ ريال قطري.

« 
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التحّدث إلى العامل(ة) للتأكد من أّن جميع أفراد األسرة بمن فيهم 
األطفال والعّمال المنزلّيون اآلخرون يعاملونه(ها) معاملة جّيدة. 

الحوار

كيف يمكنني أن أضمن احترام العّمال المنزليين 
لحدود العالقة المنشودة مع األطفال؟ 

التحّدث إلى العامل(ة) للتأكد من أّن جميع أفراد األسرة بمن فيهم 
األطفال والعّمال المنزلّيون اآلخرون يعاملونه(ها) معاملة جّيدة. 

الحوار
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حول الظروف التي تستدعي إعادتهم إلى وطنهم.  »
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