
 بشأن2005) لسنة 8قرار وزير شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان رقم (
تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من اخلارج حلساب

2005 / 8الغير 
24عدد املواد: 

فهرس املوضوعات

)24-1املواد (

وزير شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان،
،2004) لسنة 14 الصادر بالقانون رقم (قانون العملبعد االطالع على 

 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع لألمير للتصديق عليها1996) لسنة 29القرار األميري رقم (وعلى 
وإصدارها،

، املنعقد بتاريخ2005وعلى اعتماد مجلس الوزراء ملشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الثالث لسنة 
2/2/2005،

قرر ما يلي :

املواد

1املادة 
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يكون منح الترخيص باستقدام عمال من اخلارج حلساب الغير وفقاً للشروط واإلجراءات املبينة في هذا القرار.

 

2املادة 

يشترط في طالب احلصول على الترخيص باستقدام عمال من اخلارج حلساب الغير ما يلي:
- أن يكون قطرياً.1
- أال  يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميالدية.2
- أال  يكون قد سبق احلكم عليه في جرمية مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.3
- أن يكون له مكتب مستقل ميارس فيه نشاطه.4
- أن يكون للمكتب مدير مسئول متفرغ، سواء كان هو طالب الترخيص أو من يعينه لذلك.5
) مائتان وخمسون ألف ريال، صادرة لصالح وزارة شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان، تكون250,000- أن يقدم كفالة مصرفية مقدارها (6

سارية املفعول طوال مدة الترخيص األصلية وا�ددة.

 

3املادة 

ه قانوناً، وفقاًيقدم طلب احلصول على الترخيص إلى إدارة العمل بوزارة شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان من الطالب شخصياً أو من ميثل

 املرفق بهذا القرار، مرفقاً به املستندات التالية:)1للنموذج رقم (
أوالً: بالنسبة لألشخاص الطبيعيني:

- صورة من البطاقة الشخصية.1
- صحيفة احلالة اجلنائية.2
- صورة طبق األصل من السجل التجاري.3

- بالنسبة لألشخاص املعنويني:
- صورة عقد تأسيس الشركة أو نظامها األساسي والسجل التجاري لها.1
- صورة البطاقة الشخصية بالنسبة للمدير املسؤول املتفرغ ملزاولة هذا النشاط.2

ثانياً: صورة من عقد إيجار املكتب املزمع مزاولة النشاط فيه أو سند ملكية العقار الكائن به.
مرقماً موضحاً به تاريخ تقدمي ثالثاً: تعهد بإيداع الكفالة املصرفية املطلوبة بعد املوافقة على إصدار الترخيص. وتسلم اإلدارة الطالب إيصاالً 

الطلب وبيان املستندات املرفقة به.
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4املادة 

 على أن تفردتقيد إدارة العمل طلبات احلصول على الترخيص في سجل خاص يعد لهذا الغرض، بأرقام مسلسلة وفقاً لتاريخ تقدميها،
صفحة مستقلة لكل طلب تتضمن البيانات التالية:

- اسم مقدم الطلب.1
- تاريخ امليالد.2
- اجلنسية.3
- املهنة.4
- مقر مكتب مزاولة النشاط.5
- تاريخ صدور الترخيص.6
- تاريخ إيداع الكفالة.7
- تاريخ نهاية مدة الترخيص.8
- تاريخ التجديد.9

- مالحظات.10
ويخصص لكل طلب ملف تودع فيه جميع املستندات املقدمة واملكاتبات املتعلقة به بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها.

 

5املادة 

تقوم إدارة العمل عند تلقي الطلبات مبا يلي:
- اتخاذ اإلجراءات الالزمة لبحثها والتأكد من توفر الشروط واملستندات املطلوبة.1
إلسكان للبت في- إعداد مذكرة بالرأي في شأن املوافقة على منح الترخيص أو رفض الطلب، وعرضها على وزير شؤون اخلدمة املدنية وا2

طلب الترخيص خالل ثالثني  يوماً من تاريخ تقدميه، ويعتبر انقضاء هذه املدة دون البت فيه رفضاً له.
كتاب مسجلوفي جميع األحوال يتعني  على إدارة العمل إخطار طالب الترخيص بالقرار الصادر خالل أسبوع من تاريخ صدوره مبوجب 

مصحوب بعلم الوصول.
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6املادة 

 إلى الوزير خاللفي حالة رفض طلب الترخيص أو انقضاء مدة ثالثني  يوماً من تاريخ تقدميه دون البت فيه، يجوز لصاحب الشأن التظلم
وماً من تاريخ تقدميه،خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو انقضاء املدة املشار إليها، ويتم البت في التظلم خالل ثالثني  ي

ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً، ويعتبر انقضاء هذا امليعاد دون البت فيه رفضاً له.

 

7املادة 

تعد إدارة العمل سجالً لقيد التظلمات املقدمة من طالبي الترخيص، متضمناً البيانات التالية:
- اسم املتظلم.1
- تاريخ تسلم اإلخطار برفض طلب الترخيص أو انقضاء املدة املشار إليها في املادة السابقة.2
- تاريخ تقدمي  التظلم.3
- ملخص بأسباب التظلم.4
- القرار الصادر في التظلم.5

 

8املادة 

ملوافقة، كفالة مصرفيةعلى الطالب الذي متت املوافقة على منحه الترخيص أن يقدم إلى الوزارة خالل عشرة أيام من تاريخ تسلمه اإلخطار با
) مائتان وخمسون ألف ريال لصالح الوزارة، وذلك من أحد املصارف املعمتدة بالدولة، على أن تكون الكفالة سارية250,000مقدارها (

كن.املفعول طوال مدة الترخيص، فإذا لم يقم طالب الترخيص بتقدمي  الكفالة خالل املدة املذكورة، اعتبر طلبه كأن لم ي

 

9املادة 
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 املرفق بهذا القرار، وذلك بعد إيداع الكفالة املصرفية في امليعاد احملدد وسداد)3للنموذج رقم (يصدر الوزير قراراً مبنح الترخيص وفقاً 
الرسوم املقررة.

 

10املادة 

يتعني  على املرخص له باستقدام عمال من اخلارج حلساب الغير احلصول على الترخيص التجاري الالزم بذلك.

 

11املادة 

 املرفق بهذا القرار)2للنموذج رقم (يكون الترخيص ملدة سنتني  قابلة للتجديد ملدة أو ملدد أخرى مماثلة، ويقدم طلب التجديد وفقاً 
الترخيص ابتداء،خالل ثالثني  يوماً قبل التاريخ احملدد النتهاء مدته، ويجب عند التجديد أن تتوفر جميع الشروط الالزمة للحصول على 

وسداد رسم التجديد املقرر.

 

12املادة 

للنموذج رقموفقاً يجوز للمرخص له عند فقد الترخيص أو تلفه، استخراج بدل فاقد أو بدل تالف منه، ويقدم طلباً بذلك إلى اإلدارة 
لتالف، مع سداد املرفق بهذا القرار مشفوعاً بصورة رسمية من البالغ املقدم إلى مركز الشرطة عن واقعة الفقد، أو أصل الترخيص ا)2(

الرسوم املقررة.

و تالف من الترخيصوعلى إدارة العمل بعد مراجعة املستندات والتأكد من توفر جميع الشروط عرض مذكرة على الوزير إلصدار بدل فاقد أ
األصلي خالل أسبوع من تاريخ تقدمي  املستندات وسداد الرسوم.

تنظي بشأن  2005 8 لسنة)  ... (رقم واإلسكان المدنية الخدمة شؤون وزير قرار http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2238&...

5 of 10 5/22/13 5:41 PM



 

13املادة 

يزاولها، ولتنفيذتخصص قيمة الكفالة املصرفية لتنفيذ األحكام املشمولة بالنفاذ والصادرة ضد املرخص له، بسبب عمل من األعمال التي 
ص له عن إعادته في أي مناألحكام بالغرامات احملكوم بها ضده، ولتغطية تكاليف قيام الوزارة بإعادة العامل إلى بلده في حالة امتناع املرخ

) من هذا القرار.18احلاالت املنصوص عليها في املادة (

وز خمسة عشر يوماًوإذا نقصت قيمة الكفالة املصرفية نتيجة لتنفيذ ما تقدم، يتم تكليف املرخص له بإستكمالها، وذلك خالل مدة ال  جتا
من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وإال  جاز للوزير إصدار قرار بوقف الترخيص.

 

14املادة 

يجوز بقرار من الوزير إلغاء الترخيص في األحوال التالية:
- إذا فقد املرخص له شرطاً من شروط احلصول على الترخيص.1
- إذا تقاضى املرخص له من العامل األجنبي أي مقابل نظير إحلاقه بالعمل.2
 الترخيص عدم- إذا قدم املرخص له إلى اإلدارة بيانات أو أوراقاً غير صحيحة عند طلب الترخيص أو جتديده واتضح بعد حصوله على3

صحتها.
- االعتياد على مخالفة العقود املبرمة بينه وبني  أصحاب العمل.4

) من هذا القرار، وال  يخل إلغاء الترخيص في احلاالت السابقة بتوقيع العقوبات6وملن ألغى ترخيصه التظلم من قرار اإللغاء وفقاً حلكم املادة (
الواردة بقانون العمل املشار إليه أو أي قانون آخر.

 

15املادة 

يشترط في املكتب الذي يزاول فيه نشاط استقدام عمال من اخلارج حلساب الغير ما يلي:
- أن يكون مقراً دائماً مستقالً يسمح باستقبال أصحاب العمل الراغبني  في احلصول على عمال من اخلارج.1
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واللوائح املنظمة- أن يعلن اسم املكتب ومواعيد العمل في مكان ظاهر خارج املبنى الذي يقع فيه املكتب مع مراعاة أحكام القوانني  2
لإلعالنات ومواعيد العمل.

- أن يعلن عن الترخيص املمنوح للمكتب مبزاولة نشاطه في مكان ظاهر داخل املكتب.3

 

16املادة 

يختص املكتب بالقيام باألعمال التالية:
- تلقي طلبات أصحاب األعمال اخلاصة بطلب استقدام عمال من اخلارج حلسابهم وقيدها في السجل املعد لذلك.1
ت ا�تصة في الدولة.- تزويد أصحاب األعمال باحتياجاتهم من األيدي العاملة من اخلارج طبقاً للموافقات الرسمية الصادرة لهم من اجلها2
امهم إلى الدولة.- اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو استقدام العمال من اخلارج بالشروط التي طلبها صاحب العمل وإنهاء إجراءات استقد3
.- اتخاذ اإلجراءات الالزمة نيابة عن صاحب العمل مع اجلهات احلكومية املعنية ذات الصلة بهذه األنشطة إذا فوض بذلك4

 

17املادة 

ج، ويجب عليه بوجهعلى املرخص له االلتزام بالتعليمات التي تصدرها الوزارة واجلهات املعنية األخرى في مجال استقدام العمال من اخلار
خاص القيام مبا يلي:

- الوقوف على كل تغيير يطرأ على سياسة العمل في الدولة القادم منها العمالة.1

 املرفق بهذا القرار.)5للنموذج رقم (- حترير عقد استقدام بني  املكتب وصاحب العمل مصدقاً عليه من إدارة العمل وفقاً 2
- يلتزم املكتب بتزويد العامل املطلوب بنسخة من شروط العمل موقعة من صاحب العمل، ويجب أن تتضمن هذه الشروط:3

أ نوع العمل املتفق عليه وطبيعته.
ب نوع عقد العمل من حيث كونه محدد املدة أو غير محدد املدة، ومدة اإلخطار املتفق عليها.

ج قيمة األجر الذي قبل به العامل.
 أية شروط أخرى يتفق عليها صاحب العمل بشرط أال  تكون مخالفة للقانون إال  إذا كانت أكثر فائدة للعامل. د

ويلتزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل قبل وصوله إلي البالد وفق ذات الشروط التي قبل العامل العمل بها.
الرسمية.- استقدام العمال من اخلارج مبوجب عقود عمل معدة سلفاً وموقعاً عليها من صاحب العمل ومصدقاً عليها من اجلهات 4
وتاريخ وصولهم- االحتفاظ بسجل لقيد الطلبات الواردة من أصحاب األعمال، وسجل للعمال الذين مت  استقدامهم، يبني  فيه أعدادهم 5

واجلهة التي يعملون بها واالحتفاظ كذلك بصورة من عقود عملهم.
بوع األول من الشهر- تزويد الوزارة شهرياً بالبيانات اخلاصة بحركة استقدام العمال من واقع سجل االستقدام في ميعاد ال  يجاوز األس6
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التالي.

 

18املادة 

احلاالت اآلتية:يلتزم املرخص له بإعادة العامل إلى بلده، وعلى نفقته اخلاصة، وبرد املبالغ التي حصل عليها من صاحب العمل، في 
- تخلف أي من الشروط التي يجب توافرها في العامل.1
- ثبوت عدم اللياقة الصحية للعامل.2
- عدم موافقة اجلهات األمنية.3
- رفض العامل استالم العمل.4

 

19املادة 

يحظر على املرخص له ما يلي:
- أن يتقاضى من العامل املستقدم أي مبالغ بصفة أتعاب أو مصاريف استقدام أو غير ذلك من التكاليف.1
- أن يزاول في املكتب أي عمل آخر غير استقدام عمال من اخلارج حلساب الغير.2

 

20املادة 

وفر في املتنازل إليه الشروطيحظر على املرخص له التنازل عن الترخيص الصادر له وفقاً لهذا القرار للغير إال  مبوافقة الوزير، ويشترط أن تت

) من هذا القرار.2املنصوص عليها في املادة (
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21املادة 

) من2ا في املادة (ينتهي الترخيص بوفاة املرخص له، ومع ذلك يجوز نقل الترخيص إلى الورثة الذين تنطبق عليهم الشروط املنصوص عليه
هذا القرار، إذا طلبوا ذلك خالل ثالثة أشهر من تاريخ الوفاة.

 

22املادة 

 صاحب الترخيص األصلي.في حالة التنازل عن الترخيص أو نقله طبقاً ألحكام املادتني  السابقتني  من هذا القرار، تنقل معه كافة التزامات

 

23املادة 

قانونفقاً ألحكام على جميع مكاتب استقدام عمال من اخلارج حلساب الغير، العاملة في تاريخ العمل بهذا القرار، أن توفق أوضاعها و
 املشار إليه وهذا القرار خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به.العمل

 

24املادة 

على جميع اجلهات ا�تصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
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وزير شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان

فالح بن جاسم بن جبر آل ثاني

الرجاء عدم اعتبار املادة املعروضة أعاله رسمية
البوابة القانونية القطرية

امليزان - البوابة القانونية القطرية
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