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هيئة تنظيم �صوق �لعمل

قر�ر رقم )3( ل�ضنة 2014

ب�صاأن تنظيم تر�خي�ض وكاالت توريد �لعمال

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

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

الأخ�س املادتان )28( و)29( 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:

�ململكة: مملكة البحرين

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

�لهيئة: هيئة تنظيم �شوق العمل.

جمل�ض �الإد�رة �أو �ملجل�ض: جمل�س اإدارة الهيئة.

�لرئي�ض �لتنفيذي: الرئي�س التنفيذي للهيئة.

وكالة توريد �لعمال: �شاحب العمل املرخ�س له بتوريد عمال للعمل لدى طرف ثالث مدة حمددة 

اأو لإجناز مهمة معينة دون اإ�شراف من �شاحب العمل )املورد( على تنفيذ العمل.

�ملرخ�ض له: وكالة توريد العمال )املورد(.

�صاحب �لعمل: كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري ي�شتخدم عاماًل اأو اأكرث لأداء عمل معني يف اململكة 

لقاء اأجر اأيًا كان نوعه، ثابتًا اأو متغريًا نقدًا اأو عينًا، وي�شمل ذلك اأية جهة حكومية اأو موؤ�ش�شة اأو 

هيئة عامة اأو �شركة اأو مكتب اأو من�شاأة اأو غري ذلك من كيانات القطاع اخلا�س.

لدى  اأو عينًا،  نقدًا  اأو متغريًا  ثابتًا  نوعه،  كان  اأيًا  اأجر  لقاء  يعمل  �لعامل: كل �شخ�س طبيعي 

�شاحب عمل وحتت اإدارته اأو اإ�شرافه.

ت�صريح �لعمل �أو �لت�صريح: ت�شريح ت�شدره الهيئة وفقًا لأحكام القانون، ل�شاحب عمل ب�شاأن 

ا�شتخدام عامل اأجنبي معني طبقًا لل�شروط املحددة يف الت�شريح.
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مادة )2(

ي�شرتط ملنح  ترخي�س وكالة توريد عمال لطالبه ما يلي:

1- اأن يكون بحريني اجلن�شية اأو �شخ�شًا اعتباريًا مملوكًا بالكامل له.

2- اأن يكون مقيدًا يف ال�شجل التجاري.

3- الوفاء بكافة ر�شوم وم�شتحقات الهيئة.

اللتزامات  من  باأي  عمل  ك�شاحب  اأو  له  املرخ�س  اأو  الرتخي�س  طالب  اإخالل  يثبت  األ   -4

اجلوهرية التي يفر�شها قانون تنظيم �شوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات ال�شادرة 

تنفيذًا له.

اإلغاء ذلك  ومت  توريد عمال  وكالة  ترخي�س  الرتخي�س  لطالب  اأن �شدر  �شبق  قد  يكون  األ   -5

الرتخي�س طبقًا لأحكام القانون.

6- األ يثبت توقف املرخ�س له عن مزاولة ن�شاطه اأو قيامه بغلقه اأو بتغيري مقر مزاولة الن�شاط 

باملخالفة لأحكام القوانني والقرارات املعمول بها يف هذا ال�شاأن.

7- تقدمي �شهادة ح�شن �شري و�شلوك تثبت باأنه مل ي�شبق احلكم عليه يف جرمية جناية اأو جنحة 

ما�شه بال�شرف اأو الأمانة ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره بالن�شبة اإليها وكذلك احلال بالن�شبة 

ملالك ال�شخ�س العتباري.

�شوق  تنظيم  قانون  لأحكام  نهائية طبقًا  اأحكام  بها عليه مبوجب  املق�شي  الغرامات  �شداد   -8

العمل.

هذا  يكون  اأن  على  له،  بالتوريد  يرغب  الذي  املهني  اأو  القت�شادي  التخ�ش�س  حتديد   -9

التخ�ش�س �شمن الأن�شطة واملهن اخلا�شة التي حُتددها الهيئة، مع عدم الإخالل ب�شروط 

منح  ت�شاريح العمل اأو ت�شاريح العمل املوؤقتة.

10- تقدمي ما ُيثبت تنظيم ممار�شته لن�شاط ترخي�س وكالت توريد العمال يكون يف �شكل خطة 

اأو برنامج مدعم بنماذج امل�شتندات والعقود التي �شوف ت�شتخدم يف ممار�شة ن�شاطه مبا 

يتوافق مع التخ�ش�س القت�شادي اأو املهني الذي ُيحدده ليتم اعتمادها من قبل الهيئة.

11- التعهد ب�شداد تاأمني مببلغ قدره مائتا دينار مقابل كل ت�شريح عمل ي�شدر له.

12- التعهد بتوفري �شكن عمال لعمال الوكالة يكون مالئمًا من حيث العدد واجلن�س طبقًا لأحكام 

القوانني املعمول بها يف هذا ال�شاأن.
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مادة )3(

اأ- يقدم طلب ترخي�س وكالت توريد العمال من طالبه اأو من ينوب عنه اإىل الهيئة على النموذج 

الذي تعده لهذا الغر�س.

ب- يجب اأن يكون طلب ترخي�س وكالت توريد العمال م�شتماًل على كافة البيانات واملعلومات 

املبينة يف النموذج امل�شار اإليه وم�شفوعًا بامل�شتندات وم�شتوفيًا لل�شروط املبينة فيه وكذلك 

املن�شو�س عليها يف املادة )2( من هذا القرار.

مادة )4(

ا�شتيفائه  من  للتحقق  العمال  توريد  وكالت  ترخي�س  على  احل�شول  طلب  الهيئة  تفح�س  اأ- 

البيانات واملعلومات وامل�شتندات وال�شروط املبينة يف النموذج املُعد لذلك وتوافر ال�شروط 

املن�شو�س عليها يف املادة )2( من هذا القرار.

ب- ت�شدر الهيئة قرارًا باملوافقة كتابة على الطلب مبا يفيد ا�شتيفاء كافة البيانات واملعلومات 

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

بال�شجل  قيده  �شهادة  يثبت  ما  الرتخي�س  طالب  تقدمي  بعد  الرتخي�س  الهيئة  ت�شدر  ج- 

التجاري.

يكون الرتخي�س �شخ�شيًا ول يجوز التنازل عنه اإىل الغري اإل يف حالة الوفاة فاإنه ينقل اإىل 

الورثة اأو وكيلهم.

ويجوز لطالب الرتخي�س يف حالة رف�س منحه الرتخي�س التظلم من هذا القرار اإىل الرئي�س 

التنفيذي طبقًا لأحكام املادة )33( من القانون.

ب�شاأن طلب الرتخي�س،  ال�شادر  بالقرار  اإخطار طالب الرتخي�س  الأحوال يجب  ويف جميع 

ويجوز توجيه هذا الإخطار ب�شكل اإلكرتوين اأو بالربيد امل�شجل بعلم الو�شول.

مادة )5(

يلتزم املرخ�س له مبا يلي:

1-  مزاولة الن�شاط مبقر املرخ�س له املبني يف الرتخي�س.

2- اإدارة ن�شاط الرتخي�س بوا�شطته اأو بوا�شطة مدير بحريني اجلن�شية.

3- ت�شجيل وحتديث بياناته ومناذج عقود التوريد املعتمدة من قبل الهيئة ب�شكل م�شتمر ومنتظم 

يف قاعدة بياناتها وفقًا لأنظمة الهيئة املعمول بها يف هذا ال�شاأن.

4- اإثبات عقود التوريد كتابة مع اأ�شحاب العمل املورد لهم على اأن تكون مطابقة للنموذج املُعتمد 
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تلك  ب�شاأن  منتظم  �شجل  واإن�شاء  اإجنازها  املطلوب  املهمة  اأو  املدة  الهيئة حُمددة  قبل  من 

العقود.

5- اإن�شاء �شجالت منتظمة ب�شاأن عمليات توريد العمال التي يقوم بها مع اأ�شحاب العمل املورد 

لهم.

6- اإن�شاء �شجالت منتظمة ب�شاأن بيانات العمال الذين يتم توريدهم للعمل لدى اأ�شحاب العمل 

املورد لهم.

7- احل�شول على الرتخي�س الالزم ملزاولة املهنة من اجلهة املعنية ب�شاأن مهن العمال امل�شرح 

له با�شتخدامهم اإذا كانت مهنهم من املهن التي يلزم قانونًا ملزاولتها يف اململكة احل�شول 

على ترخي�س مهني.

8- توفري �شكن عمال لعمال الوكالة يكون مالئمًا من حيث العدد واجلن�س طبقًا لأحكام القانون 

يف هذا ال�شاأن.

9- اإخطار الهيئة فور ت�شفية ن�شاطه اأو اإ�شهار اإفال�شه اأو �شطب قيده من ال�شجل التجاري.

مادة )6(

يجب على املرخ�س له اإيداع مبلغ مائتي دينار عن كل ت�شريح عمل ي�شدر له كتاأمني لدى 

الهيئة بالإ�شافة اإىل الر�شم املقرر لت�شريح العمل.

مادة )7(

ويجوز  له،  املقرر  الر�شم  �شداد  تاريخ  من  �شنة  ملدة  العمال  توريد  وكالت  ترخي�س  ي�شري 

جتديده ملدة اأو ملدد اأخرى مماثلة بذات الإجراءات املتبعة لطلب الرتخي�س وال�شروط املن�شو�س 

عليها يف هذا القرار بناًء على طلب يقدم من املرخ�س له وذلك قبل انتهاء �شالحية �شريان 

الرتخي�س بفرتة ل تزيد على �شتني يومًا.

مادة )8(

اأ- ينتهي ترخي�س وكالت توريد العمال بانتهاء مدته الأ�شلية اأو املجددة بح�شب الأحوال.

ب- يلغى ترخي�س وكالت توريد العمال قبل انتهاء مدته يف اأي من احلالت الآتية:

1- ثبوت ح�شول املرخ�س له على الرتخي�س بناًء على وثائق اأو معلومات غري �شحيحة.

2- فقد املرخ�س له ل�شرط اأو اأكرث من �شروط منح الرتخي�س.

3- �شدور حكم جنائي نهائي �شد املرخ�س له بعقوبة جناية اأو يف جنحة خملة بال�شرف اأو 

الأمانة اأو الآداب العامة.



39
العدد: 3147 - الخميس 13 مارس 2014

4- وفاة املرخ�س له اإذا مل يكن له ورثة، اأو ت�شفية ن�شاطه اأو اإ�شهار اإفال�شه اأو �شطب قيده 

من ال�شجل التجاري.

5- طلب املرخ�س له كتابًة اإلغاء الرتخي�س.

قرارها  اإ�شدار  قبل  الهيئة  على  له، يجب  املرخ�س  بناًء على طلب  الرتخي�س  اإلغاء  فيما عدا 

واأ�شباب ذلك، مع  اإلغاء الرتخي�س  له بعزمها على  اأن ُتخطر املرخ�س  باإلغاء هذا الرتخي�س 

حتديد مهلة للرد على ما ت�شمنه هذا الإخطار ل تقل عن �شهر من تاريخ و�شول هذا الإخطار اإىل 

املرخ�س له، فاإذا ما ثبت للهيئة بعد درا�شة الرد املقدم اإليها ما ُيوجب اإلغاء الرتخي�س اأ�شدرت 

قرارًا بذلك، وُيخطر به املرخ�س له مبا�شرة.

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

اإلكرتوين.

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

املادة )33( من القانون.

مادة )9(

يجوز للهيئة الت�شرف يف مبلغ التاأمني املن�شو�س عليه يف املادة )6( من هذا القرار لأغرا�س 

نفقات ترحيل العمال الأجانب الذي اأ�شتقدمهم املرخ�س له وكذلك ل�شد ما تخلف عنه املرخ�س 

له من م�شتحقات الهيئة والغرامات املحكوم بها عليه طبقًا لأحكام القانون بحالة مغادرة العامل 

الأجنبي ال�شادر ب�شاأنه الت�شريح للمملكة.

مادة )10(

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

اجلريدة الر�شمية. 

رئي�ض جمل�ض �إد�رة هيئة تنظيم �صوق �لعمل

                                                                     جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 4 جمادى الأوىل 1435هـ    

املــــــــوافــــــق: 5 مـــــــــــــــــــــار�س 2014م

 


