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قرار رقم ( )1ل�سنة 2014
ب�ش�أن تنظيم تراخي�ص مكاتب التوظيف

رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم �سوق العمل:
بعد االطالع على القانون رقم ( )19ل�سنة  2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل ،وتعديالته ،وعلى
الأخ�ص املادتان ( )28و( )29منه،
وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة ،2012
وعلى املر�سوم رقم ( )27ل�سنة  2011ب�إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة هيئة تنظيم �سوق العمل،
وبعد الت�شاور مع اجلمهور واجلهات املعنية،
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.
جمل�س الإدارة �أو املجل�س :جمل�س �إدارة الهيئة.
الرئي�س التنفيذي :الرئي�س التنفيذي للهيئة املعني طبق ًا حلكم املادة ( )11من القانون رقم
( )19ل�سنة  2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل.
مكتب التوظيف :املكتب الذي يتوىل البحث عن عامل منا�سب ل�صاحب عمل وتي�سري �إبرام عقد
عمل بني الطرفني.
املرخ�ص له :مكتب التوظيف.
�صاحب العمل :كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ي�ستخدم عام ًال �أو �أكرث لأداء عمل معني يف اململكة
لقاء �أجر �أي ًا كان نوعه ،ثابت ًا �أو متغري ًا نقد ًا �أو عين ًا ،وي�شمل ذلك �أية جهة حكومية �أو م�ؤ�س�سة �أو
هيئة عامة �أو �شركة �أو مكتب �أو من�ش�أة �أو غري ذلك من كيانات القطاع اخلا�ص.

31

32

العدد - 3140 :الخميس  23يناير 2014

العامل :كل �شخ�ص طبيعي يعمل لقاء �أجر �أي ًا كان نوعه ،ثابت ًا �أو متغري ًا نقد ًا �أو عين ًا ،لدى
�صاحب عمل وحتت �إدارته �أو �إ�شرافه.
ت�صريح العمل �أو الت�صريح :ت�صريح ت�صدره الهيئة وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )19ل�سنة
 2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل ،ل�صاحب عمل ب�ش�أن ا�ستخدام عامل �أجنبي معني طبق ًا لل�شروط
املحددة يف الت�صريح.

مادة ()2

ي�شرتط ملنح ترخي�ص مكتب التوظيف لطالبه ما يلي:
 -1يجب �أن يكون بحريني اجلن�سية �أو �شخ�ص ًا اعتباريا مملوك ًا بالكامل له.
� -2أن يكون مقيد ًا يف ال�سجل التجاري.
 -3الوفاء بكافة ر�سوم وم�ستحقات الهيئة.
� -4أال يثبت �إخالل طالب الرتخي�ص �أو املرخ�ص له �أو �صاحب العمل ب�أي من االلتزامات
اجلوهرية التي يفر�ضها قانون تنظيم �سوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات ال�صادرة
تنفيذ ًا له.
� -5أال يكون قد �سبق �أن �صدر لطالب الرتخي�ص ترخي�ص مكتب توظيف ومت �إلغاء ذلك الرتخي�ص
طبق ًا لأحكام القانون.
� -6أال يثبت توقف املرخ�ص له عن مزاولة ن�شاطه �أو قيامه بغلقه �أو بتغيري مقر مزاولة الن�شاط
باملخالفة لأحكام القوانني والقرارات املعمول بها يف هذا ال�ش�أن.
 -7تقدمي �شهادة ح�سن �سري و�سلوك تثبت ب�أنه مل ي�سبق احلكم عليه يف جناية �أو جنحة ما�سة
بال�شرف �أو الأمانة �أو الآداب العامة ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره بالن�سبة �إليها وكذلك
احلال بالن�سبة ملالك ال�شخ�ص االعتباري.
� -8سداد الغرامات املق�ضي بها عليه مبوجب �أحكام نهائية طبق ًا لأحكام قانون تنظيم �سوق العمل.
 -9تقدمي ما ُيثبت تنظيم عمله من مناذج امل�ستندات والعقود التي �سوف ت�ستخدم يف ممار�سة
ن�شاطه ليتم اعتمادها من قبل الهيئة.
� -10إيداع مبلغ ع�شرة �آالف دينار ك�ضمان مايل لدى الهيئة.

مادة ()3

�أ -يقدم طلب احل�صول على ترخي�ص مكتب التوظيف من طالبه �أو من ينوب عنه �إىل الهيئة على
النموذج الذي تعده لهذا الغر�ض� ،أو ب�شكل الكرتوين.
ب -يجب �أن يكون طلب ترخي�ص مكتب التوظيف م�شتم ًال على كافة البيانات واملعلومات املبينة يف
النموذج امل�شار �إليه وم�شفوع ًا بامل�ستندات ،وم�ستوفي ًا لل�شروط املبينة فيه وكذلك املن�صو�ص
عليها يف املادة ( )2من هذا القرار.
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مادة ()4

�أ -تفح�ص الهيئة طلب احل�صول على ترخي�ص مكتب التوظيف للتحقق من ا�ستيفائه البيانات
واملعلومات وامل�ستندات وال�شروط املبينة يف النموذج املُعد لذلك وتوافر ال�شروط املن�صو�ص
عليها يف املادة ( )2من هذا القرار.
ب -ت�صدر الهيئة قرار ًا كتابي ًا باملوافقة املبدئية كتابة على الطلب مبا يفيد ا�ستيفاء كافة البيانات
واملعلومات وامل�ستندات وتوافر ال�شروط الالزمة لإ�صداره.
ج -ت�صدر الهيئة الرتخي�ص بعد تقدمي طالب الرتخي�ص �شهادة تثبت قيده بال�سجل التجاري.
د -يكون الرتخي�ص �شخ�صي ًا وال يجوز التنازل عنه �إىل الغري �إال يف حالة الوفاة ف�إنه ينقل �إىل
الورثة �أو وكيلهم.
ويجوز لطالب الرتخي�ص يف حالة رف�ض منحه الرتخي�ص التظلم من هذا القرار �إىل الرئي�س
التنفيذي طبق ًا لأحكام املادة ( )33من القانون.
ويف جميع الأحوال يجب �إخطار طالب الرتخي�ص بالقرار ال�صادر ب�ش�أن طلب الرتخي�ص،
ويجوز توجيه هذا الإخطار ب�شكل �إلكرتوين �أو بالربيد امل�سجل بعلم الو�صول.

مادة ()5

يلتزم املرخ�ص له مبا يلي:
 -1مزاولة الن�شاط مبقر املرخ�ص له املبني يف الرتخي�ص.
 -2ت�سجيل وحتديث بياناته ومناذج العقود املعتمدة من قبل الهيئة ب�شكل م�ستمر ومنتظم يف
قاعدة بياناتها وفق ًا لأنظمة الهيئة املعمول بها يف هذا ال�ش�أن.
� -3إن�شاء �سجل منتظم لإثبات عقود التوظيف املطابقة للنموذج املُعتمد من قبل الهيئة والتي مت
تي�سري �إبرامها بوا�سطته فيما بني العمال و�أ�صحاب العمل.
� -4إن�شاء �سجل منتظم لإثبات العقود املطابقة للنموذج املُعتمد من قبل الهيئة واملربمة مع كل
�صاحب عمل ب�ش�أن توفري العامل املنا�سب له بنا ًء على طلبه.
� -5إخطار الهيئة فور ت�صفية ن�شاطه �أو �إ�شهار �إفال�سه �أو �شطب قيده من ال�سجل التجاري.
 -6العقود املربمة مع �أ�صحاب العمل للبحث عن العامل املنا�سب لهم وتي�سري �إبرام عقد العمل معه.
� -7صحة املعلومات والبيانات التي ينقلها فيما بني العامل و�صاحب العمل �أثناء تي�سري �إبرام
عقد العمل بينهم.
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مادة ()6

يجب على املرخ�ص له الذي يعمل على تي�سري �إبرام عقود عمل فيما بني الإناث من خدم
املنازل ومن يف حكمهم و�أ�صحاب العمل توفري �سكن م�ؤقت مالئم �صالح لل�سكن مبرافقه و�إ�شراف
�أنثى عليه� ،شريطة �أن يتنا�سب مع حجم ن�شاط املكتب حلني انتقالهم لل�سكن املخ�ص�ص لهم من
قبل �أ�صحاب عملهم �أو املتفق عليه ح�سب الأحوال.

مادة ()7

ي�سري ترخي�ص مكتب التوظيف ملدة �سنة من تاريخ �سداد الر�سم املقرر له ،ويجوز جتديده
ملدة �أو ملدد �أخرى مماثلة بذات الإجراءات املتبعة لطلب الرتخي�ص وال�شروط املن�صو�ص عليها
يف هذا القرار ،بنا ًء على طلب يقدم من املرخ�ص له وذلك قبل انتهاء �صالحية �سريان الرتخي�ص
بفرتة ال تزيد على �ستني يوم ًا وال تقل عن ثالثني يوم ًا.

مادة ()8

�أ -ينتهي ترخي�ص مكتب التوظيف بانتهاء مدته الأ�صلية �أو املجددة بح�سب الأحوال.
ب -يلغى ترخي�ص مكتب التوظيف قبل انتهاء مدته يف �أي من احلاالت الآتية:
 -1ثبوت ح�صول املرخ�ص له على الرتخي�ص بنا ًء على وثائق �أو معلومات غري �صحيحة.
 -2فقدان املرخ�ص له ل�شرط �أو �أكرث من �شروط منح الرتخي�ص.
� -3صدور حكم جنائي نهائي �ضد املرخ�ص له بعقوبة جناية �أو يف جرمية خملة بال�شرف �أو
الأمانة.
 -4وفاة املرخ�ص له �إذا مل يكن له ورثة� ،أو ت�صفية ن�شاطه �أو �إ�شهار �إفال�سه �أو �شطب قيده
من ال�سجل التجاري.
 -5طلب املرخ�ص له كتاب ًة �إلغاء الرتخي�ص.
فيما عدا �إلغاء الرتخي�ص بنا ًء على طلب املرخ�ص له ،يجب على الهيئة قبل �إ�صدار قرارها
ب�إلغاء هذا الرتخي�ص �أن ُتخطر املرخ�ص له بعزمها على �إلغاء الرتخي�ص و�أ�سباب ذلك ،مع
حتديد مهلة للرد على ما ت�ضمنه هذا الإخطار ال تقل عن �شهر من تاريخ و�صول هذا الإخطار �إىل
املرخ�ص له ،ف�إذا ما ثبت للهيئة بعد درا�سة الرد املقدم �إليها ما ُيوجب �إلغاء الرتخي�ص �أ�صدرت
قرار ًا بذلك ،و ُيخطر به املرخ�ص مبا�شرة.
ويجوز توجيه الإخطارات والردود امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة عن طريق الربيد �أو ب�شكل
�إلكرتوين.
ويجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من قرار �إلغاء الرتخي�ص �إىل الرئي�س التنفيذي طبق ًا لأحكام
املادة ( )33من القانون.
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مادة ()9

يجوز للهيئة الت�صرف يف مبلغ ال�ضمان املايل املودع لديها طبق ًا لأحكام هذا القرار لتعوي�ض
�أ�صحاب العمل لإخالل املرخ�ص له بالعقود املربمة معهم وكذلك ل�سد ما تخلف عنه املرخ�ص له
من م�ستحقات الهيئة والغرامات املحكوم عليه بها طبق ًا لأحكام القانون.

مادة ()10

تتوىل وزارة العمل متابعة �إجراءات توظيف البحرينيني التي تتم بوا�سطة املرخ�ص له والرقابة
على ذلك وفق �أحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة .2012

مادة ()11

على مكاتب التوظيف القائمة عند �صدور هذا القرار �أن توفق �أو�ضاعها وفق ًا لأحكامه خالل
�ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به.

مادة ()12

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

�صدر يف 8 :ربيع الأول 1435هـ
املــوافــق 9 :ين ـ ــاي ـ ـ ـ ــر 2014م

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