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جمل�ص �إد�رة هيئة تنظيم �سوق �لعمل

 قر�ر رقم )1( ل�سنة ٢٠٢٢

ب�ساأن �إ�سناد بع�ص مهام هيئة تنظيم �سوق �لعمل �إىل مر�كز ت�سجيل �لعمالة 

 

رئي�ص مجل�ص اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل:

بعد الطالع على القانون رقم )١٩( ل�شنة ٢٠٠٦ ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، وتعديالته، وعلى 

الأخ�ص املادة )٤( منه،

الأجنبي  العمل  ب�شاأن تنظيم ت�شاريح مزاولة �شاحب   ٢٠١٤ ل�شنة  القرار رقم )٢(  وعلى 

لالأن�شطة املهنية،

وعلى القرار رقم )٣١( ل�شنة ٢٠١٤ ب�شاأن بع�ص الر�شوم املفرو�شة لدى هيئة تنظيم �شوق 

العمل، املعدل بالقرار رقم )٣( ل�شنة ٢٠١٩,

٢٠١٧ ب�شاأن بع�ص الر�شوم املفرو�شة لدى هيئة تنظيم �شوق  وعلى القرار رقم )١( ل�شنة 

العمل، 

وعلى القرار رقم )٧8( ل�شنة ٢٠٢٢ ب�شاأن اعتماد ن�شاط مهني،

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

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

ُقرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبيَّنة قريَن ُكلٍّ منها، 

ما مل يقت�ِص �شياق الن�ص خالف ذلك:

�لمملكة: مملكة البحرين.

�لهيئة: هيئة تنظيم �شوق العمل.

�لرئي�ص: الرئي�ص التنفيذي للهيئة.

�لمركز: مراكز ت�شجيل العمالة الُمعتمدة من قبل الهيئة طبقًا لأحكام هذا القرار.



العدد: 3638 – الخميس 27 أكتوبر 2022

23

�ملادة �لثانية

يجوز للرئي�ص اعتماد مراكز ُت�شند اإليها مهمة ت�شجيل ومتابعة العمال الأجانب الراغبني يف 

احل�شول على ت�شريح مبزاولة الأن�شطة املهنية.

وتتوىل املراكز ا�شتالم طلبات ت�شاريح مزاولة الأن�شطة املهنية املقدمة من العمال امل�شجلني 

لديها، ومن ثم جتهيزها واإحالتها اإىل الهيئة لفح�شها والبت فيها.

ويكون العتماد �شاريًا طوال مدة القيد يف ال�شجل التجاري.

�ملادة �لثالثة

ي�شرتط لعتماد املراكز ما يلي:

القيد في ال�شجل التجاري.  -١

األ يثبــت اإخــالل طالــب العتماد بالتزاماته المقــررة طبقًا للقانون رقم )١٩( ل�شــنة ٢٠٠٦   -٢

ب�شاأن تنظيم �شوق العمل واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

تجهيز مكان مالئم ل�شتقبال العمال الأجانب الراغبين في الح�شول على ت�شريح بمزاولة   -٣

الأن�شطة المهنية، يخ�شع لموافقة هيئة تنظيم �شوق العمل.

٤-  تقديــم �شــهادة ح�شــن �شــيرة و�شــلوك تثبــت باأن طالــب العتماد لم ي�شــبق الحكــم عليه في 

جناية، اأو في جنحة ما�شة بال�شرف اأو الأمانة، ما لم يكن قد رد اإليه اعتباره.

�ملادة �لر�بعة

تلتزم املراكز مبا يلي: 

ت�شــجيل العمــال الأجانــب الراغبيــن فــي الح�شول علــى ت�شريح مزاولــة الأن�شــطة المهنية   -١

واإحالــة طلباتهــم اإلــى الهيئــة لفح�شهــا والبــت فيهــا بعــد التحقق مــن توافر الموؤهــالت اأو 

�شــهادات المعاييــر المهنيــة الالزمة لمزاولة الأن�شــطة المهنيــة، على اأن يتــم موافاة الهيئة 

بهذه الموؤهالت وال�شهادات من قبل المراكز. 

اللتــزام با�شــتخدام الأنظمــة الإلكترونيــة التــي تحددها اأو توفرهــا الهيئة لت�شــجيل العمال   -٢

الأجانب.

اإدراج بيانــات العمــال الأجانــب فــي الأنظمــة الإلكترونيــة الم�شــار اإليهــا في البنــد )٢( من   -٣

هــذه المــادة، وذلــك عند ت�شــجيلهم، مــع تحديث البيانات ب�شــكل م�شــتمر، على اأن ت�شــتمل 

هــذه البيانــات على ا�شــم العامل والجن�شــية والعنوان ورقم بطاقة الهوية ورقم جواز ال�شــفر 

ومعلومــات الح�شــاب البنكــي واأرقام التوا�شل والأن�شــطة الم�شرح له بمزاولتهــا واأي بيانات 

اأخرى تطلبها الهيئة.
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تحديــد عــدد مــن العامليــن بالمركز للقيــام بمهمة الت�شــجيل بما يتنا�شــب مع عــدد العمال   -٤

الم�شجلين لدى المركز، ويجوز للهيئة طلب زيادة عدد العاملين متى راأت ذلك.

تزويــد الهيئــة بالك�شــوفات والتقارير ب�شــاأن العمال الم�شــجلين لدى المركــز اأو اأي معلومات   -5

اأخــرى تطلبهــا الهيئة، ويكون �شاحب المركز م�شــوؤوًل اأمام الهيئة عــن �شحة بيانات العمال 

الُم�شجلين في المركز.

مزاولة الن�شاط في عنوان المركز المبين ب�شهادة القيد بال�شجل التجاري.  -٦

اللتزام بن�شبة البحرنة طبقًا للت�شريعات والأنظمة المعمول بها.  -٧

عدم تقا�شي اأية مبالغ اأو الح�شول على اأية منفعة اأو مزية عن اأي من الخدمات المن�شو�ص   -8

عليها في هذا القرار من العمال الأجانب، وذلك دون الإخالل بالمقابل المقرر وفقًا لأحكام 

القرار رقم )١( ل�شنة ٢٠١٧ ب�شاأن بع�ص الر�شوم المفرو�شة لدى هيئة تنظيم �شوق العمل.

تمكيــن مفت�شــي الهيئــة من الطالع علــى كافة البيانات التــي يحوزها المركز ب�شــاأن العمال   -٩

الم�شجلين، كما يلتزم المركز بتزويدهم بكافة البيانات والمعلومات ذات ال�شلة.

١٠-  اإخطــار الهيئــة فورًا عــن اأي تغيير اأو تحديث يطراأ على بيانــات ومعلومات المركز المدونة 

في القيد لدى ال�شــجل التجاري اأو فور ت�شفية ن�شــاطه اأو اإ�شــهار اإفال�شــه اأو �شطب قيده في 

ال�شجل التجاري.

١١-  اللتزام باإبالغ الهيئة باأية مخالفات يرتكبها العامل الم�شجل، فور علم المركز بها.

١٢-  اللتزام بكافة التعليمات التي ت�شدرها الهيئة اإلى المركز.

١٣-  ال�شماح للعامل الم�شجل بالنتقال لمركز اآخر بح�شب رغبته.

�ملادة �خلام�سة

الراغب يف احل�شول على ت�شريح مزاولة  الأجنبي  العامل  ت�شجيل  املراكز  لقبول  ي�شرتط 

الأن�شطة املهنية، ما يلي:

لغيت ت�شاريحها قبل العمل 
ُ
اأن يكــون �شمــن العمالة المتواجدة في المملكــة والتي انتهت اأو اأ  -١

باأحــكام هــذا القــرار، اأو اأن يكون من �شمن اأ�شحــاب العمل الأجانب الم�شــرح لهم بالعمل 

)العامل المرن(. 

األ يكون من ذوي الأ�شبقيات الجنائية.  -٢

األ يكون تاركًا للعمل بالمخالفة ل�شروط ت�شريح العمل.  -٣

األ يكون مالكًا ل�شجل تجاري في المملكة.  -٤



العدد: 3638 – الخميس 27 أكتوبر 2022

25

األ يكون من الوافدين اإلى المملكة بتاأ�شيرة زيارة.  -5

اأن يلتــزم بدفــع الر�شــوم المقــررة واإيداع مبلــغ تاأمين عودة قــدره )١5٠( دينــار في مراكز   -٦

الدفع المعتمدة من قبل الهيئة قبل ا�شتكمال الت�شجيل.

�ملادة �ل�ساد�سة

ينتهي اعتماد املركز بانتهاء مدته ما مل يتم جتديد العتماد طبقًا لأحكام هذا القرار بعد 

جتديد القيد يف ال�شجل التجاري.

كما ُيلغى اعتماد املركز بقرار من الرئي�ص يف اأي من احلالت الآتية:

ثبوت ح�شول المركز على العتماد بناء على وثائق اأو معلومات غير �شحيحة.  -١

فقد المركز ل�شرط اأو اأكثر من �شروط العتماد.  -٢

اإخالل المركز باأي من التزاماته الواردة في هذا القرار.  -٣

�شــدور حكــم جنائــي نهائــي �شد �شاحــب المركز فــي جناية، اأو فــي جنحة مخلة بال�شــرف   -٤

والأمانة. 

وفــاة �شاحــب المركــز، ما لم يتقــدم اأحد ورثته بطلب تحويل الن�شــاط با�شــمه خالل مدة ل   -5

تتجاوز �شنة واحدة.

٦-   ت�شفية المركز اأو اإ�شهار اإفال�شه اأو �شطب قيده من ال�شجل التجاري.

طلب �شاحب المركز كتابًة اإلغاء الن�شاط.  -٧

�ملادة �ل�سابعة 

يجب على ُمفت�شي الهيئة وموظفيها املعنيني التحقق من مدى التزام املراكز باأحكام هذا 

القرار.

�ملادة �لثامنة 

على الرئي�ص التنفيذي لهيئة تنظيم �شوق العمل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ص جمل�ص �إد�رة هيئة تنظيم �سوق �لعمل

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤هـ

المــــــوافــــــق: ٢٧ اأكتـــوبـــــر ٢٠٢٢م 


