
 بضوابط2015) لسنة 4قرار وزير العمل والشؤون االجتماعية رقم (
2015 / 4نظام حماية أجور العمال اخلاضعني  لقانون العمل 

5عدد املواد: 

فهرس املوضوعات

املواد

وزير العمل والشؤون االجتماعية،
 والقوانني  املعدلة له.2004) لسنة 14القانون رقم ( الصادر بقانون العملبعد االطالع على 

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

، بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون االجتماعية،2014) لسنة 29القرار األميري رقم (وعلى 
 املنعقد بتاريخ2015وعلى اعتماد مجلس الوزراء ملشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الثاني لعام 

14/1/2015،
قرر ما يلي:

املواد

1املادة 

...حما نظامم بضواابط  2015 4 لسنة)  http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6679... (ررقم ااالجتماعيیة وواالشؤوونن االعمل ووززيیر قراارر
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للعمالWPSتتولى إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون االجتماعية، اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق برنامج حماية األجور (  (
اخلاضعني  لقانون العمل املشار إليه.

 املشار إليه في املواعيد احملددة، وفقالقانون العملويهدف البرنامج إلى ضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم اخلاضعني  
لعقود عملهم واألنظمة املعمول بها في الدولة.

2املادة 

يلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى املؤسسات املالية بالدولة، خالل سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، عن طريق نظام حماية
).WPSاألجور (

3املادة 

إلدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون االجتماعية طلب تقرير مفصل من صاحب العمل، وفقا للنموذج الذي تعده اإلدارة ويعتمده
الوزير، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملني  لديه، للفترة الزمنية التي حتددها اإلدارة.

4املادة 

) من هذا القرار، أيا من اإلجراءين التاليني:2للوزير أو من يفوضه أن يتخذ ضد صاحب العمل الذي يخالف حكم املادة (
- وقف منح أي تصاريح عمل جديدة.1
- وقف جميع معامالته لدى الوزارة، وال  يشمل الوقف في هذه احلالة التصديق على عقود العمل.2

ويُرفع الوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه، بعد تقدمي  صاحب العمل ما يثبت قيامه بالتحويل الكامل جلميع األجور املتأخرة.
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5املادة 

على جميع اجلهات اخملتصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون االجتماعية

د. عبد اهلل  بن صالح اخلليفي

الرجاء عدم اعتبار املادة املعروضة أعاله رسمية
امليزان - البوابة القانونية القطرية
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