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هيئة تنظيم �سوق العمل

قرار رقم ( )1ل�سنة 2013
ب�ش�أن تنظيم �سجالت �أ�صحاب العمل

رئي�س مجل�س �إدارة هيئة تنظيم �سوق العمل :
بعد االطالع على القانون رقم ( )19ل�سنة  2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل وتعديالته ،وعلى
الأخ�ص المادة ( )4منه،
وعلى المر�سوم رقم ( )27ل�سنة  2011ب�إعادة ت�شكيل مجل�س �إدارة هيئة تنظيم �سوق العمل،
وبعد الت�شاور مع الجمهور والجهات المعنية،
وبنا ًء على عر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �سوق العمل،
وبعد موافقة مجل�س �إدارة هيئة تنظيم �سوق العمل،

قرر الآتي:
مادة ()1

في تطبيق �أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
منها  ،ما لم يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
المملكة :مملكة البحرين.
الهيئة :هيئة تنظيم �سوق العمل.
الرئي�س التنفيذي :الرئي�س التنفيذي للهيئة.
�صاحب العمل :كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ي�ستخدم عام ًال �أو �أكثر لأداء عمل معين في
المملكة لقاء �أجر �أي ًا كان نوعه ،ثابت ًا �أو متغير ً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 غير ذلك من كيانات القطاع الخا�ص.
ال�سجل :ال�سجل المن�صو�ص عليه في المادة ( )2من هذا القرار.

مادة ()2

يجب على �صاحب العمل الذي ي�ستخدم عما ًال �أجانب �أن يم�سك �سج ًال ي�سمى "�سجل قيد
العمال الأجانب" يدون فيه ما يلي :
 - 1ا�سم العامل الأجنبي وجن�سيته وتاريخ ميالده وم�ؤهله ووظيفته �أو مهنته ومحل �إقامته
وكافة بيانات هويته.
 - 2طبيعة ونوع العمل الذي يزاوله.
 - 3تاريخ و�صوله �إلى المملكة عند بدء العمل.

العدد - 3113 :الخميس  18يوليو 2013

 - 4مدة ت�صريح العمل.
 - 5مدة العقد �إذا كان محدد المدة.
 - 6الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد �أدائه ،و�سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها،
وا�سم الم�صرف ورقم الح�ساب المودع به �أجر العامل ،وا�سم م�صرف �صاحب العمل ورقم
ح�سابه.
 - 7التراخي�ص التي تم الح�صول عليها من الجهات المعنية � ،إذا كان العامل الأجنبي ممن
يزاول �إحدى المهن التي يجب لمزاولتها الح�صول على هذه التراخي�ص.
 – 8ما يطر�أ على عالقة العمل خالل قيامها من عوار�ض ت�ؤثر على حقوق والتزامات كل من
الطرفين �أو ا�ستمرار هذه العالقة .

مادة ()3

ترقم �صفحات ال�سجل ب�أرقام مت�سل�سلة ،وتدون فيه البيانات المطلوب قيدها وتحدث ب�صفة
دورية منتظمة وب�صورة وا�ضحة ودقيقة بحيث تعبر تعبير ًا �صادق ًا عن الواقع.
ويجوز االكتفاء بتدوين البيانات الواجب قيدها في ال�سجل الم�شار �إليه ب�شكل �إلكتروني وفق ًا
للأنظمة التي تعتمدها الهيئة في هذا ال�ش�أن.

مادة ()4

يلتزم �صاحب العمل باتباع �أنظمة و�إجراءات منا�سبة تكفل حفظ ال�سجل ب�أمان مع قابلية
االطالع عليه في �أي وقت.

مادة ()5

يجب على �صاحب العمل تمكين مفت�شي الهيئة وموظفيها المخت�صين من االط�لاع على
ال�سجل وت�سهيل مهمة ح�صولهم على البيانات والمعلومات المدونة في هذا ال�سجل .

مادة ()6

على الرئي�س التنفيذي تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به اعتبار ًا من اليوم التالي لتاريخ ن�شره
في الجريدة الر�سمية.

					
�صدر في� 17 :شعبان 1434هـ
الموافـق 26 :يوني ـ ـ ــو 2013م

رئي�س مجل�س �إدارة هيئة تنظيم �سوق العمل
جميل بن محمد علي حميدان
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