
 بإصدار2005) لسنة 7قرار وزير شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان رقم (
2005 / 7منوذج الئحة اجلزاءات 

2عدد املواد: 

فهرس املوضوعات

)2-1املواد (

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 لعام 
2/2/2005،

قرر ما يلي:

املواد

1املادة 

 بهذا القرار، السترشاد أصحاب األعمال به في إعداد لوائحهم.للنموذج املرفقتكون الئحة اجلزاءات وفقاً 
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2املادة 

 الرسمية.على جميع اجلهات اخملتصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة

 

وزير شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان

فالح بن حاسم بن جبر آل ثاني

الرجاء عدم اعتبار املادة املعروضة أعاله رسمية
امليزان - البوابة القانونية القطرية
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'"إلسكا) "لمدن0ة "لخدمة شؤ') '&%ر قر"!
الئحة نمو<= بإصد"! 2005 لسنة) 7 (!قم

C"لجز"ء"
....لجز.ء.تما+* الئحة نمو"! - نمو"!

نمو<=
"لجز"ء"C الئحة

)1 (ما+*
Aتناسب بما E.لجز.ء.R .لمخالفاR الئحة Eضع PلNO .لمشاM .لعمل لقانوK خاضعة منشأ* Eلكل .سترشا+Aة@ .لالئحة <ذ> ;حكا8 تعتبر

WEرXE لعمل. NعتOبYE كذلك .لمنشأ*@ فيE ستجد ماA من Rمخالفا aتر.ءA *ع للمنشأOتوق R.ا@ جز.ءeق مر.عا* مع بشأنAلتصد.
..لعمل M.+P* من علeOا

)2 (ما+*
..لمخالفة تكر.M بحسب M+EجتN منeا لكل .لمناسب E.لجز.ء .لمخالفة@ نوj بحسب .لالئحة@ بeذ> .لمرفقة بالجز.ء.R .السترشا+ Aتم
.لحدE+ <ذ> عن .لنزoE في .لمنشأ* M.+P* بحق PخالKE+ o توقOعA @Nجوn لما .ألقصى .لحد .لالئحة بeذ> .لو.M+* .لجز.ء.R تمثل

aتناسب بما .لقصوA مع WEرX لعمل..

)3 (ما+*
عند حقوقeا على للحصوo .لمدنOة .لدعوE; a .لمخالف ضد .لجنائOة .لدعوP aقامة Yلب في .لمنشأ* بحق .لتأ+AبOة .لمساءلة تخل ال

..القتضاء

)4 (ما+*
R.ة .لجز.ءOبA+لتي .لتأ. nجوA اeعOعلى توق oي .لعما>:

1 -@M.تحقق .إلنذAE sبخطا sمكتو NوجA لىP @تضمن .لعاملA <MخطاP ا@ .لتي بالمخالفةeتكبM. <دعوAE لىP 8ا@ عد>M.تكر
<MحذAE عOلعو+ حالة في ;شد جز.ء بتوق..

..لو.حد* .لمخالفة عن ;Aا8 خمسة على تزAد ال لمد* .لعامل ;جر من .لخصم- 2
..لو.حد* .لمخالفة عن ;Aا8 خمسة على تزAد ال لمد* .ألجر من .لعامل حرماK مع .لعمل عن .لوقف- 3
;E .لتeمة من .لعامل بر.ء* ثبت P ."PEلNO@ .لمنسوبة .لجنائOة .لتeمة في .لبت لحOن مخفض بأجر ;E ;جر +KE .لعمل عن .لوقف- 4
ً AكوK ما +فع AEتم Aكن@ لم كأK .لوقف .عتبر حفظeا@ تم ..لوقف مد* عن ;جر من للعامل مستحقا
.للعالR.E نظا8 فeOا Aوجد .لتي .لمنشآR في E"لك منeا@ .لحرماE; K ;شeر@ ستة على تزAد ال لمد* .لسنوAة .لعالE* منح تأجOل- 5
.للترقOة نظا8 فeOا Aوجد .لتي .لمنشآR في E"لك E.حد*@ سنة على تزAد ال لمد* .لترقOة تأجOل- 6
..لخدمة نeاAة مكافأ* في .لحق حفظ مع .لعمل من .لفصل- 7
..لخدمة نeاAة مكافأ* من .لحرماK مع .لعمل من .لفصل- 8

)5 (ما+*
nجوA د .لعمل لصاحبAلجز.ء تشد. ."P RMبع من ألكثر .لمخالفة نفس تكرM; R.ر ستة مضي قبل مرeخ على ;شAMتا sتكاM.
..ألEلى .لمخالفة

.لمخالفة .عتبرR نوعeا من مخالفة عن .لسابق .لجز.ء بتوقOع .لعامل Pبال� تاAMخ من ;شeر ستة مضي بعد .لمخالفة Eقعت P". ;ما
..ألEلى .لجدAد*

)6 (ما+*
:Aلي ما .لمخالفOن .لعماo على .لجز.ء.R توقOع في Aر.عى

ً عشر خمسة من ;كثر بeا .لعمل صاحب علم على مضى بمخالفة .لعامل .تeاA 8جوn ال- 1 تشكل .لتي .لمخالفاR باستثناء Aوما
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.جنائOة جر.ئم
ً ترتبط مخالفة عن Pال .لعامل على جز.ء توقOع Aجوn ال- 2 ;E مكانE @Nفي .لعمل ;ثناء Eقعت سو.ء بالعمل@ مباشر.ً .MتباYا

.خاMجeما
في شفا<ة .لتحقOق AكوAE K; Kجوn كتابة@ معE N.لتحقOق PلNO نسب بما PبالغN بعد Pال .لعامل على جز.ء توقOع Aجوn ال- 3

Rطة .لمخالفاOال .لتي .لبس aتعدA لجز.ء. Mا .لمقرeالئحة في ل R.لجز.ء. M.إلنذ. E; د ال بما .لخصمAزA و8 ;جر علىA @حد.E على
K; ثبتA محضر في "لك j+وA لملف في. Éبالعامل .لخا.
..لو.حد* .لمخالفة عن .لعامل على E.حد جز.ء من ;كثر Aوقع ;A Kجوn ال- 4
EكOلE; N .لعمل صاحب قبل من Pال .لعامل@ على بتوقOعeا .لعمل صاحب Aختص .لتي .لتأ+AبOة .لجز.ء.R توقOع Aجوn ال- 5

@Öلمفو. E; رAلمنشأ* مد..
..لالئحة <ذ> في Aر+ لم فعل عن تأ+Aبي جز.ء توقOع Aجوn ال- 6
.;Aا8 خمسة ;جر على .لو.حد* .لمخالفة بشأK .لعامل ;جر من .لخصم AزAد ;A Kجوn ال- 7
..لو.حد .لشeر في ;Aا8 خمسة ;جر على علNO .لموقعة .لتأ+AبOة للجز.ء.R تنفOذ.ً .لعامل ;جر من Aقتطع ما AزAد ;A Kجوn ال- 8
..لو.حد* .لمخالفة عن ;Aا8 خمسة على .ألجر من .لعامل حرماK مع .لعمل عن .لوقف جز.ء AزAد ;A Kجوn ال- 9

)7 (ما+*
..لعمل محل في Xا<ر مكاK في .لجز.ء Aعلن .إلخطاM تسلم عن .متنع فإ". كتابة@ علNO .لموقع بالجز.ء .لعامل Aخطر
."PE Kلعامل كا. ً ..لخاÉ ملفN في .لثابت عنو.نN على .لوصوo بعلم مصحوs مسجل بكتاs بالجز.ء فOخطر .لعمل@ عن غائبا

)8 (ما+*
علمN تاAMخ من ;Aا8 سبعة خالo .لعمل صاحب Pلى .لتظلم .لمختصة@ .لمحكمة ;ما8 علNO .لموقع .لجز.ء في .لطعن قبل .لعامل على
@Nتم بAE لتظلم في .لبت. oا8 سبعة خالA; خ منAMتا @NمAعتبر تقدAE R.لمد* <ذ> فو. KE+ لبت. NOف ً .لM Nفضا
خالo علNO .لموقع .لجز.ء من .لعمل P *M.+Pلى .لتظلم فللعامل PلeOا@ .لمشاM .لمد* خالo فNO .لبت عدE; 8 .لتظلم Mفض حالة Eفي
..لرفض تاAMخ من ;Aا8 سبعة
.لمد* <ذ> فو.AE Rعتبر نeائOاً@ قر.M<ا AEكوP KلeOا@ تقدAمN تاAMخ من ;Aا8 سبعة خالo .لعامل تظلم في .لبت .إل+.M* على AEجب
KE+ لتظلم في .لبت. ً .لM Nفضا

..لمختصة .لمحاكم ;ما8 .لعمل من .لفصل جز.ء في .لطعن للعامل Aجوn "لك@ من E.ستثناًء
."PE نOللمحكمة تب K; لعامل فصل. Kكا ً ً ;E تعسفOا PEعا+* .لفصل جز.ء بإلغاء Pما قضت PلNO@ .لمشاM .لعمل قانوK ألحكا8 مخالفا
ً .لعامل تعوAض ;E .لجز.ء@ لeذ. تنفOذ.ً .لعمل من فeOا حر8 .لتي .لفتر* عن لألجر E.ستحقاقN عملP Nلى .لعامل مناسباً@ تعوAضا
..لفصل <ذ. نتOجة .لعامل منeا حر8 .لتي .ألخرE a.لمز.Aا .ألجر .لتعوAض تقدAر في AEدخل

)9 (ما+*
."P لعامل تسبب. Nفقد في بخطئ E; WتالP E; رOتدم Rالä E; Rمنتجا E; R.ض .لتز8 .لمنشأ*@ معدAعن .لعمل صاحب بتعو Mلضر.

.تحقOق Pجر.ء بالتعوAض .لعامل Pلز.A 8سبق ;K على "لك@ عن .لناشئ
nجوAE لعمل لصاحب. jمة .قتطاOض قAث .لعامل ;جر من .لتعوOد ال بحAزA قتطع ماA ض مقابل .لعامل ;جر منAجر على .لتعو;
..لشeر في ;Aا8 سبعة

..لتعوAض بتقدAر تبلOغN تاAMخ من ;Aا8 سبعة خالo .لعمل@ M.+P* ;ما8 للتعوAض .لعمل صاحب تقدAر من Aتظلم ;E Kللعامل
*M.+لإلE لغاء في .لحقP M.لعمل صاحب قر. E; ضOض@ تخفAفي .لتعوE <جب .لحالة <ذE لعمل صاحب على. K; +رA لىP لعامل.

..ألكثر على ;Aا8 سبعة خالo حق@ EجKE+ N بالزAا+* .قتطعN قد AكوK قد ما

)10 (ما+*
nجوA لعمل لصاحب. K; فصلA لعامل. KE+ M.نذP KE+E Nة مكافأ* منحAاeفي .لخدمة ن Rة .لحاالOلتال.:

1 -."P ة .لعامل .نتحلOشخص aخر; E; ة .+عىOر جنسOغ NتOجنس E; 8قد ً .مزME* شeا+.E E; Rثائقا
2 -."P تكبM. خطأ .لعامل Rنشأ Nعن *Mة خساA+مة ماOلعمل@ لصاحب جس. Yبشر K; بلغA لعمل صاحب. *M.+إل. è+بالحا oخال
.بوقوعN علمN من .لتالي .لعمل Aو8 نeاAة تجاnE ال مد*

3 -."P مر*@ من ;كثر .لعامل@ خالف RماOسالمة على بالمحافظة .لخاصة .لتعل oلمنشأ*@ .لعما.E غمM <M.نذP @كتابة YبشرE K;
Kتلك تكو RماOمعلنة مكتوبة .لتعلE في Kا<ر مكاX.
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4 -."P مر* من ;كثر .لعامل ;خل êمن بأ Nة .لتز.ماتAلجو<ر. *Mلعمل عقد في .لمقر. E; بموجب Kغم .لعمل@ قانوM NOتوج M.نذP
.PلNO كتابي

5 -."P فشى; M.عمل .لتي .لمنشأ* ;سرA اeب.
6 -."P جدE ثناء .لعامل; Rِّن سكر حالة في .لعمل ساعاOَب E; ر تحتOتأث Mمخد.
7 -."P aلعمل صاحب على .لعامل .عتد. E; رAلمد. E; ساء ;حدìM لعمل ;ثناء .لعمل. E; Nبسبب.
8 -."P Mعلى .لعامل .عتد.ء تكر Nمالئn غم .لعمل ;ثناءM <M.نذP كتابة.
9 -."P بOلعمل عن .لعامل تغ. KEسبب بد jEا8 سبعة من ;كثر مشرA; متصلة E; عشر خمسة ً ..لسنة خالo متقطعة Aوما

10 -."P نA+; ائي بحكم .لعاملeمة في نAماسة جر Wبالشر E; ألمانة..

)11 (ما+*
.لعامل .سم فA NOثبت @".لجز.ء.R حصOلة سجل "Aسمى سجل في .لعامل على توقع .لتي .لجز.ء.R حصOلة قOد .لعمل صاحب على

M.مقدE @سبب .لخصمE عOلجز.ء توق. @NOعل NخAMتاE.
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