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قرار رقم ( )4ل�سنة 2014
ب�ش�أن تنظيم ت�صاريح عمل خدم املنازل
ومن يف حكمهم

رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم �سوق العمل:
بعد االطالع على القانون رقم ( )19ل�سنة  2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل ،املعدل بالقانون
رقم ( )15ل�سنة ،2011
وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة  ،2012وعلى الأخ�ص
املادة ( )2منه،
وعلى املر�سوم رقم ( )27ل�سنة  2011ب�إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة هيئة تنظيم �سوق العمل،
وبنا ًء على عر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �سوق العمل،
وبعد موافقة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم �سوق العمل،

قرر الآتي:
مادة ()1
يف تطبيق �أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ،ما
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
مل ِ
اململكة :مملكة البحرين.
القانون :القانون رقم ( )19ل�سنة  2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل.
الهيئة :هيئة تنظيم �سوق العمل.
�صاحب العمل :كل �شخ�ص طبيعي ي�ستخدم عام ًال �أجنبي ًا �أو �أكرث مبهنة خادم منزل �أو من يف
حكمه يف اململكة لقاء �أجر.
�أ�سرة �صاحب العمل :ذووه الذين يعولهم فع ًال وهم الزوج والزوجة و�أ�صوله وفروعه.
خادم املنزل �أو اخلادم :كل �شخ�ص طبيعي يعمل لدى �صاحب العمل �أو ذويه لقاء �أجر مبهنة
خادم منزل �أو من يف حكمه.
ت�صريح العمل �أو الت�صريح :ت�صريح ت�صدره الهيئة ،وفق ًا لأحكام القانون ،ل�صاحب العمل
باملوافقة على ا�ستخدام خادم منزل معني �أو من يف حكمه طبق ًا لل�شروط املحددة يف الت�صريح.
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مادة ()2

مبراعاة �أحكام القرار رقم ( )39ل�سنة  2010ب�ش�أن تنظيم مزاولة الن�شاط الإنتاجي من
املنزل (املنزل املنتج)ُ ،يعترب يف حكم خدم املنازل ُز َّراع وحرا�س املنازل واملربيات وال�سائقون
والطباخون الذين ي�ؤدون �أعمالهم ل�شخ�ص �صاحب العمل �أو لأ�شخا�ص ذويه ،ودون �أن ي�ستهدف
من وراء ا�ستخدام ه�ؤالء حتقيق الربح.

مادة ()3

ي�شرتط ملنح ت�صريح العمل ما يلي:
� -1أن يكون �صاحب العمل �أو �أفراد �أ�سرته ُمقيمني باململكة� ،أما �صاحب العمل غري البحريني
فيكون طلبه خا�ضع ًا لتقدير الهيئة بال�ضمانات التي تراها ح�سب الأحوال.
� -2إثبات دخل �صاحب العمل ح�سب الأحوال.
 -3وفاء �صاحب العمل بكافة ر�سوم وم�ستحقات الهيئة.
� -4أال يثبت تخلف �صاحب العمل عن الوفاء بحقوق خادم �أو �إ�ساءة معاملته.
� -5أن توجد حاجة فعلية تقت�ضي ا�ستخدام خادم املنزل ،وذلك بالنظر �إىل دخل الأ�سرة وعدد
الأفراد وحالتهم ال�صحية وحجم امل�سكن.
� -6أال يثبت �إدانة �صاحب العمل جنائي ًا بجرم وقع منه على عامل �أو خادم.
� -7أال يثبت �إخالل �صاحب العمل �أو اخلادم ب�أي من االلتزامات اجلوهرية التي يفر�ضها القانون
والأنظمة واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.
� -8أن يكون اخلادم الئق ًا من الناحية ال�صحية وخالي ًا من الأمرا�ض املعدية.
� -9أال يكون قد �سبق ترحيل اخلادم �أو �إبعاده من اململكة لأ�سباب جنائية �أو ب�سبب خمالفته
لأحكام القانون �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.

مادة ()4

�أ -يقدم �صاحب العمل �أو من ينوب عنه طلب احل�صول على ت�صريح العمل �إىل الهيئة على
النموذج املُعد لهذا الغر�ض �أو ب�شكل �إلكرتوين.
ب -يجب �أن يكون طلب احل�صول على ت�صريح العمل م�شتم ًال على كافة البيانات واملعلومات
املبينة يف النموذج امل�شار �إليه وم�شفوع ًا بامل�ستندات التي تطلبها الهيئة بح�سب الأحوال.

مادة ()5

�أ -تفح�ص الهيئة طلب احل�صول على ت�صريح العمل للتحقق من ا�ستيفائه للبيانات واملعلومات
وامل�ستندات املبينة يف النموذج املُعد لذلك وتوافر ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة ()3
من هذا القرار.
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ب -ت�صدر الهيئة قرار ًا باملوافقة على منح ت�صريح العمل متى ما مت ا�ستيفاء كافة البيانات
واملعلومات وامل�ستندات وتوافر ال�شروط الالزمة لإ�صداره.
وتعترب املوافقة ك�أن مل تكن �إذا مل يقم �صاحب العمل ب�سداد الر�سوم املقررة خالل ثالثني
يوم ًا من تاريخ املوافقة.
و�إذا �صدر القرار برف�ض طلب احل�صول على الت�صريح وجب بيان �أ�سباب الرف�ض.
ويف جميع الأحوال يجب �إخطار �صاحب العمل �أو من ينوب عنه بالقرار ال�صادر ب�ش�أن طلب
الت�صريح خالل ثالثة �أيام عمل من تاريخ �صدور هذا القرار ،ويجوز توجيه هذا الإخطار ب�شكل
�إلكرتوين.
ويجوز ل�صاحب ال�ش�أن يف حالة رف�ض منحه ت�صريح العمل التظلم من هذا القرار �إىل
الرئي�س التنفيذي للهيئة خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطاره بالقرار طبق ًا لأحكام املادة ()33
من القانون.

مادة ()6

�أ -يعترب الت�صريح ك�أن مل يكن يف الأحوال التي يكون فيها اخلادم خارج اململكة ومل يقم �صاحب
العمل با�ستقدامه خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ �صدور الت�صريح.
ب -مع مراعاة �أحكام املادتني ( )3و( )4من هذا القرار ،يجوز ل�صاحب العمل �أن يطلب من
الهيئة ا�ستبدال اخلادم ال�صادر ب�ش�أنه الت�صريح ب�آخر قبل و�صوله �إىل اململكة يف املدة
امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة ،وذلك مراعاة للقواعد املتبعة يف �ش�أن �إلغاء ت�أ�شرية الدخول
ال�سابق منحها للخادم املراد �أو املطلوب ا�ستبداله.

مادة ()7

يلتزم �صاحب العمل امل�صرح له با�ستخدام خادم املنزل مبا يلي:
 -1ا�ستخدام اخلادم لأداء ذات العمل املن�صو�ص عليه يف الت�صريح.
 -2التحقق من حت�صيل ب�صمات �أ�صابع يدي اخلادم و�صورته وتوقيعه وتزويد الهيئة بذلك يف
امليعاد املحدد.
� -3إخطار الهيئة فور ترك اخلادم للعمل لديه وذلك يف حالة خمالفته ل�شروط الت�صريح.
� -4إخطار الهيئة فور علمه ب�إ�صابة اخلادم ب�أحد الأمرا�ض املعدية التي ت�ستوجب ترحيله والتي
ي�صدر بتحديدها قرار من وزير ال�صحة.
� -5إخطار الهيئة عند �صدور حكم جنائي نهائي �ضد اخلادم بعقوبة يف جناية �أو يف جنحة خملة
بال�شرف �أو الأمانة �أو الآداب العامة.
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مادة ()8

يلتزم اخلادم ال�صادر ب�ش�أنه الت�صريح مبا يلي:
 -1عدم مزاولة �أي عمل غري من�صو�ص عليه يف الت�صريح.
 -2تزويد الهيئة بب�صمات �أ�صابع اليدين وال�صورة والتوقيع عند دخول اململكة لأول مرة خالل
مدة ال تزيد على �شهر واحد من بدء �سريان الت�صريح.
 -3عدم ترك العمل يف غري الأحوال التي ين�ص عليها قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر
بالقانون رقم ( )36ل�سنة  2012وعلى الأخ�ص الباب الثاين ع�شر منه.
 -4عدم مزاولة عمل لدى �شخ�ص �آخر غري امل�صرح له و�أ�سرته.

مادة ()9

مع مراعاة �أحكام املادتني ( )7و( )8من هذا القرارُ ،يلغى ت�صريح العمل ال�صادر ب�ش�أن
اخلادم خالل خم�سة �أيام ،وذلك بنا ًء على:
 -1طلب من �صاحب العمل.
� -2إخطار �صاحب العمل بعد التحقق من ترك اخلادم للعمل لديه باملخالفة ل�شروط ت�صريح
العمل �سواء من خالل البيانات واملعلومات وامل�ستندات املقدمة من �صاحب العمل �أو �أية
و�سيلة �أخرى حتددها الهيئة.

مادة ()10

ي�سرى ت�صريح عمل اخلادم ملدة �سنتني من تاريخ و�صوله �إىل اململكة ،ويجوز جتديده ملدد
�أخرى مماثلة بنا ًء على طلب يقدم �إىل الهيئة على النموذج املعد لهذا الغر�ض �أو ب�شكل �إلكرتوين،
وذلك قبل انتهاء مدة الت�صريح بفرتة ال تزيد على مائة وثمانني يوم ًا.
ويجب �أن يكون طلب تجديد ت�صريح العمل م�شتم ًال على كافة البيانات والمعلومات
وم�شفوع ًا بالم�ستندات المبينة في نموذج طلب التجديد وم�ستوفي ًا ال�شروط المن�صو�ص عليها
في المادة ( )3من هذا القرار.

مادة ()11

�أ -ينتهي الت�صريح بانتهاء مدته الأ�صلية �أو املجددة ،بح�سب الأحوال.
بُ -يلغى الت�صريح قبل انتهاء مدته يف �أي من احلاالت املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ب) من
املادة ( )26من القانون ،ويجب على الهيئة قبل �إ�صدار قرارها ب�إلغاء الت�صريح �أن تخطر
�صاحب العمل �أو من ينوب عنه ،بعزمها على �إلغـاء ت�صريح العمل و�أ�سباب ذلك ،مع حتديد
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مهلة للـرد على ما ت�ضمنه هذا الإخطار ال تقل عن يومني من تاريخ و�صـول هذا الإخطار
�إىل �صاحب العمل �أو من ينوب عنه بح�سب الأحوال ،ف ـ�إذا ما ثبت للهيئة بعد درا�سة الـ ــرد
املقدم �إليها وجود ما يقت�ضي �إلغاء الت�صريح �أ�صدرت قرار ًا بذلك ،ويخطر به �صاحب العمل
�أو من ينوب عنه فور �صدوره.
ويجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من قرار �إلغاء الت�صريح �إىل الرئي�س التنفيذي طبق ًا لأحكام
املادة ( )33من القانون.
ويجوز توجيه الإخطارات والردود امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة عن طريق الربيد �أو ب�شكل
�إلكرتوين.

مادة ()12

على الرئي�س التنفيذي للهيئة تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف
اجلريدة الر�سمية.

�صدر بتاريخ 16 :جمادى الآخرة 1435هـ
امل ـ ـ ــواف ـ ـ ــق� 16 :أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــل 2014م

رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم �سوق العمل
جميل بن حممد علي حميدان

13

