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قرار رقم )4( ل�سنة 2014

ب�ساأن تنظيم ت�ساريح عمل خدم املنازل

ومن يف حكمهم

رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل:

بعد الطالع على القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، املعدل بالقانون 

رقم )15( ل�شنة 2011،

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وعلى الأخ�س 

املادة )2( منه،

وعلى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2011 باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل،

وبناًء على عر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �شوق العمل،

وبعد موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل،

قرر الآتي:

مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، ما 

مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

اململكة: مملكة البحرين.

القانون: القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل.

الهيئة: هيئة تنظيم �شوق العمل.

�ساحب العمل: كل �شخ�س طبيعي ي�شتخدم عاماًل اأجنبيًا اأو اأكرث مبهنة خادم منزل اأو من يف 

حكمه يف اململكة لقاء اأجر.

اأ�سرة �ساحب العمل: ذووه الذين يعولهم فعاًل وهم الزوج والزوجة واأ�شوله وفروعه.

اأجر مبهنة  لقاء  اأو ذويه  العمل  يعمل لدى �شاحب  اأو اخلادم: كل �شخ�س طبيعي  املنزل  خادم 

خادم منزل اأو من يف حكمه.

العمل  ل�شاحب  القانون،  لأحكام  وفقًا  الهيئة،  ت�شدره  ت�شريح  الت�سريح:  اأو  العمل  ت�سريح 

باملوافقة على ا�شتخدام خادم منزل معني اأو من يف حكمه طبقًا لل�شروط املحددة يف الت�شريح.
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مادة )2(

الإنتاجي من  الن�شاط  تنظيم مزاولة  ب�شاأن  ل�شنة 2010  القرار رقم )39(  اأحكام  مبراعاة 

اع وحرا�س املنازل واملربيات وال�شائقون  املنزل )املنزل املنتج(، ُيعترب يف حكم خدم املنازل ُزرَّ

والطباخون الذين يوؤدون اأعمالهم ل�شخ�س �شاحب العمل اأو لأ�شخا�س ذويه، ودون اأن ي�شتهدف 

من وراء ا�شتخدام هوؤلء حتقيق الربح.

مادة )3(

ي�شرتط ملنح ت�شريح العمل ما يلي:

1- اأن يكون �شاحب العمل اأو اأفراد اأ�شرته ُمقيمني باململكة، اأما �شاحب العمل غري البحريني 

فيكون طلبه خا�شعًا لتقدير الهيئة بال�شمانات التي تراها ح�شب الأحوال.

2- اإثبات دخل �شاحب العمل ح�شب الأحوال.

3- وفاء �شاحب العمل بكافة ر�شوم وم�شتحقات الهيئة.

4- األ يثبت تخلف �شاحب العمل عن الوفاء بحقوق خادم اأو اإ�شاءة معاملته.

5- اأن توجد حاجة فعلية تقت�شي ا�شتخدام خادم املنزل، وذلك بالنظر اإىل دخل الأ�شرة وعدد 

الأفراد وحالتهم ال�شحية وحجم امل�شكن.

6- األ يثبت اإدانة �شاحب العمل جنائيًا بجرم وقع منه على عامل اأو خادم.

7- األ يثبت اإخالل �شاحب العمل اأو اخلادم باأي من اللتزامات اجلوهرية التي يفر�شها القانون 

والأنظمة واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

8- اأن يكون اخلادم لئقًا من الناحية ال�شحية وخاليًا من الأمرا�س املعدية.

ب�شبب خمالفته  اأو  لأ�شباب جنائية  اململكة  اإبعاده من  اأو  ترحيل اخلادم  �شبق  قد  يكون  األ   -9

لأحكام القانون اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

مادة )4(

على  الهيئة  اإىل  العمل  ت�شريح  على  عنه طلب احل�شول  ينوب  من  اأو  العمل  �شاحب  يقدم  اأ- 

النموذج املُعد لهذا الغر�س اأو ب�شكل اإلكرتوين.

البيانات واملعلومات  اأن يكون طلب احل�شول على ت�شريح العمل م�شتماًل على كافة  ب- يجب 

املبينة يف النموذج امل�شار اإليه وم�شفوعًا بامل�شتندات التي تطلبها الهيئة بح�شب الأحوال.

مادة )5(

اأ- تفح�س الهيئة طلب احل�شول على ت�شريح العمل للتحقق من ا�شتيفائه للبيانات واملعلومات 

وامل�شتندات املبينة يف النموذج املُعد لذلك وتوافر ال�شروط املن�شو�س عليها يف املادة )3( 

من هذا القرار.
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البيانات  كافة  ا�شتيفاء  ما مت  العمل متى  باملوافقة على منح ت�شريح  قرارًا  الهيئة  ب- ت�شدر 

واملعلومات وامل�شتندات وتوافر ال�شروط الالزمة لإ�شداره.

وتعترب املوافقة كاأن مل تكن اإذا مل يقم �شاحب العمل ب�شداد الر�شوم املقررة خالل ثالثني 

يومًا من تاريخ املوافقة.

واإذا �شدر القرار برف�س طلب احل�شول على الت�شريح وجب بيان اأ�شباب الرف�س.

ويف جميع الأحوال يجب اإخطار �شاحب العمل اأو من ينوب عنه بالقرار ال�شادر ب�شاأن طلب 

الت�شريح خالل ثالثة اأيام عمل من تاريخ �شدور هذا القرار، ويجوز توجيه هذا الإخطار ب�شكل 

اإلكرتوين.

اإىل  القرار  هذا  من  التظلم  العمل  ت�شريح  منحه  رف�س  حالة  يف  ال�شاأن  ل�شاحب  ويجوز 

الرئي�س التنفيذي للهيئة خالل ثالثني يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار طبقًا لأحكام املادة )33( 

من القانون.

مادة )6(

اأ- يعترب الت�شريح كاأن مل يكن يف الأحوال التي يكون فيها اخلادم خارج اململكة ومل يقم �شاحب 

العمل با�شتقدامه خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ �شدور الت�شريح.

ب- مع مراعاة اأحكام املادتني )3( و)4( من هذا القرار، يجوز ل�شاحب العمل اأن يطلب من 

املدة  يف  اململكة  اإىل  و�شوله  قبل  باآخر  الت�شريح  ب�شاأنه  ال�شادر  اخلادم  ا�شتبدال  الهيئة 

امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة، وذلك مراعاة للقواعد املتبعة يف �شاأن اإلغاء تاأ�شرية الدخول 

ال�شابق منحها للخادم املراد اأو املطلوب ا�شتبداله.

مادة )7(

يلتزم �شاحب العمل امل�شرح له با�شتخدام خادم املنزل مبا يلي:

1- ا�شتخدام اخلادم لأداء ذات العمل املن�شو�س عليه يف الت�شريح.

2- التحقق من حت�شيل ب�شمات اأ�شابع يدي اخلادم و�شورته وتوقيعه وتزويد الهيئة بذلك يف 

امليعاد املحدد.

3- اإخطار الهيئة فور ترك اخلادم للعمل لديه وذلك يف حالة خمالفته ل�شروط الت�شريح.

4- اإخطار الهيئة فور علمه باإ�شابة اخلادم باأحد الأمرا�س املعدية التي ت�شتوجب ترحيله والتي 

ي�شدر بتحديدها قرار من وزير ال�شحة.

5- اإخطار الهيئة عند �شدور حكم جنائي نهائي �شد اخلادم بعقوبة يف جناية اأو يف جنحة خملة 

بال�شرف اأو الأمانة اأو الآداب العامة.
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مادة )8(

يلتزم اخلادم ال�شادر ب�شاأنه الت�شريح مبا يلي:

1- عدم مزاولة اأي عمل غري من�شو�س عليه يف الت�شريح.

2- تزويد الهيئة بب�شمات اأ�شابع اليدين وال�شورة والتوقيع عند دخول اململكة لأول مرة خالل 

مدة ل تزيد على �شهر واحد من بدء �شريان الت�شريح.

3- عدم ترك العمل يف غري الأحوال التي ين�س عليها قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر 

بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012 وعلى الأخ�س الباب الثاين ع�شر منه.

4- عدم مزاولة عمل لدى �شخ�س اآخر غري امل�شرح له واأ�شرته.

مادة )9(

العمل ال�شادر ب�شاأن  ُيلغى ت�شريح  القرار،  اأحكام املادتني )7( و)8( من هذا  مع مراعاة 

اخلادم  خالل خم�شة اأيام، وذلك بناًء على:

1- طلب من �شاحب العمل.

2- اإخطار �شاحب العمل بعد التحقق من ترك اخلادم للعمل لديه باملخالفة ل�شروط ت�شريح 

اأية  اأو  العمل  �شاحب  من  املقدمة  وامل�شتندات  واملعلومات  البيانات  خالل  من  �شواء  العمل 

و�شيلة اأخرى حتددها الهيئة.

مادة )10(

ي�شرى ت�شريح عمل اخلادم ملدة �شنتني من تاريخ و�شوله اإىل اململكة، ويجوز جتديده ملدد 

اأخرى مماثلة بناًء على طلب يقدم اإىل الهيئة على النموذج املعد لهذا الغر�س اأو ب�شكل اإلكرتوين، 

وذلك قبل انتهاء مدة الت�شريح بفرتة ل تزيد على مائة وثمانني يومًا.

والمعلومات  البيانات  كافة  على  م�شتماًل  العمل  ت�شريح  تجديد  طلب  يكون  اأن  ويجب 

وم�شفوعًا بالم�شتندات المبينة في نموذج طلب التجديد وم�شتوفيًا ال�شروط المن�شو�س عليها 

في المادة )3( من هذا القرار.

مادة )11(

اأ- ينتهي الت�شريح بانتهاء مدته الأ�شلية اأو املجددة، بح�شب الأحوال.

ب- ُيلغى الت�شريح قبل انتهاء مدته يف اأي من احلالت املن�شو�س عليها يف الفقرة )ب( من 

املادة )26( من القانون، ويجب على الهيئة قبل اإ�شدار قرارها باإلغاء الت�شريح اأن تخطر 

�شاحب العمل اأو من ينوب عنه، بعزمها على اإلغـاء ت�شريح العمل واأ�شباب ذلك، مع حتديد 
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مهلة للـرد على ما ت�شمنه هذا الإخطار ل تقل عن يومني من تاريخ و�شـول هذا الإخطار 

اإىل �شاحب العمل اأو من ينوب عنه بح�شب الأحوال، فــاإذا ما ثبت للهيئة بعد درا�شة الــــرد 

املقدم اإليها وجود ما يقت�شي اإلغاء الت�شريح اأ�شدرت قرارًا بذلك، ويخطر به �شاحب العمل 

اأو من ينوب عنه فور �شدوره.

لأحكام  طبقًا  التنفيذي  الرئي�س  اإىل  الت�شريح  اإلغاء  قرار  من  التظلم  ال�شاأن  لذوي  ويجوز 

املادة )33( من القانون.

ويجوز توجيه الإخطارات والردود امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة عن طريق الربيد اأو ب�شكل 

اإلكرتوين.

مادة )12(

على الرئي�س التنفيذي للهيئة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

 

رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة تنظيم �سوق العمل

                                                                  جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 16 جمادى الآخرة 1435هـ

املـــــــوافـــــــق: 16 اأبــــــــــــــريـــــــــــل 2014م


