
 

 

 
 م۲۰۲۰ دیسمبر ۸التاریخ: 

 
 

 / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر األستاذايل ـصاحب املع
 رئيـــس جملـــس الشـــورى  

 
 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

 

) مكرراً ۲۳االقتراح بقانون بإضافة مادة (تقریر لجنة الخدمات حول  یسرني أن أرفع إلى معالیكم  

سعادة صاحب ال، المقدم من  ۲۰۰٦) لسنة  ۱۹إلى قانون تنظیم سوق العمل الصادر بالقانون رقم (

 .العراديعبدهللا العضو علي 

 رجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.
 

 ،،، بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 
 

             
 الدكتورة جهاد عبداهللا الفاضل                                                         

 رئيـس جلنــة اخلدمــات                         
 

 المرفقات:                  
 

 تقریر اللجنة.  .۱
 . رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى .۲
 .وصناعة البحرین رأي غرفة تجارة   .۳
 رأي ھیئة تنظیم سوق العمل.  .٤
 ومذكرتھ اإلیضاحیة. ، االقتراح بقانون المذكور .٥
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ر جلنة ر   اخلدمات  مل 

 العنوان
) مكرراً إلى قانون تنظیم سوق العمل ۲۳االقتراح بقانون بإضافة مادة (

 ۲۰۰٦) لسنة ۱۹ادر بالقانون رقم (الص

 العرادي  عبدهللا العضو علي  صاحب السعادة قانونب االقتراحأصل 

ل اللجنة  اإلحالة 
   م۲۰۲۰أبریل  ۲٦
انيدور االنعقاد العادي  ریعي الخامس  –   ال صل الت  ال

ا اللجنة من  انت
 المناقشة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  
ال دور االنعقاد العادي  ریعي الخامس  – ال صل الت  ال

تماعات د اال  ًا ) اجتماع۱۱( ع

 مضمونھ

اء فترة تجریبیة لصاحب العمل الجدید  د االقتراح بقانون إلى إع لتجربة ی
اراتھ   ق من قدراتھ وم جنبي للت اء فرصة للعامل ا العامل قبل انتقالھ لھ، وإع
ضافة إلى تنظیم انتقال العامل لصاحب عمل جدید دون   بی عقد العمل، با لت
ة تنظیم سوق العمل، وذل لضمان المرونة في انتقال   ی ات لقانون  وقو مخال

ری تجربة الع جنبي عن  ات العامل ا علي، وتجنب المخال امل قبل االنتقال ال
ضافة إلى تنظیم سوق العمل وتصاری العمل  رامات المالیة، با القانونیة وال

ورات سوق العمل. ب ت كل یوا  ب

 مادتان دیباجة   االقتراحبنیة 

رأي لجنة الشؤون 
التشریعیة والقانونیة 

 بمجلس الشورى
 والقانونیة   الدستوریة تینالناحی قانون من االقتراح ب سالمة 

را ات  الصة  الج
 المعنیة

 

 :غرفة تجارة وصناعة البحرینرأي  -

اء  د إلى إع ي ی ا على االقتراح بقانون ال ا ) موافقت رت رفة ( في م أبدت ال

ا العامل وانتقال  ھ تصری العمل ل رو العمل قبل من ة و فرصة للتكی مع بی

رامات  ات القانونیة وال س الوق یجنب صاحب العمل المخال علي لھ، وفي ن العامل ال

ا العام ًا للمادة (المالیة عند تجربتھ ل )من قانون ۲۳ل قبل صدور تصری العمل وفق

جنبي دون صدور  ظر على صاحب العمل استخدام العامل ا تنظیم سوق العمل التي ت

ي یعمل لد  جنبي ال نھ، على أن یتم زیادة فترة تجربة العامل ا تصری عمل ب
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ر قبل إصدار تصری الع ة أ ال ید عن  ر لمدة ال ت مل الجدید، بما صاحب عمل 

قرة (أ) من المادة ( بإصدار قانون  ۲۰۱۲) لسنة ۳٦) من القانون رقم (۲۱یت وال

ر التجربة  لي التي تن على أنھ یجوز تعیین العامل ت  ا ا العمل في الق

ر ة أ ال ید فترة التجربة على   .إذا ن على ذل صراحة في عقد العمل، على أال ت

 یم سوق العمل:رأي ھیئة تنظ  -

تیة  ا المالحظات ا رت ة تنظیم سوق العمل في م ی  بین 

) لسنة ۱۹ ) من القانون رقم (  /۲۳إن التعدیل المقترح یتعار مع ن المادة (  -۱ 

ظر على صاحب العمل استخدام  ۲۰۰٦ ن تنظیم سوق العمل التي ت وتعدیالتھ ب

م الیمكن لصاحب العمل استخدام  نھ، ومن  عامل أجنبي دون صدور تصری عمل ب

ة تنظیم سوق العمل. ی نھ من   عامل أجنبي دون صدور تصری عمل ب

ا القوانین المنظمة لبع إن التعدیل المقترح یتع -۲  ر ومن بین ار مع قوانین أ

ا  لب ممارست ن التي تت ا من الم یر ندسة و ب وال نة ال م ن التخصصیة  الم

ة المعنیة. ني یصدر من الج ی م صول على تر  ال

بی العملي في حالة تعر   ل في الت ا یر العدید من الم بی التعدیل المقترح ی إن ت

ًا للتعدیل العامل ا نیة، حی أنھ وفق مرا الم صابة عمل أو بع ا جنبي 

الل فترة التجربة  ول  الة صاحب العمل ا جنبي على  المقترح یظل العامل ا

اني عند  ول وال ل من صاحب العمل ا ولیة  دید مس المقترحة، وبالتالي یصعب ت

جنبي.  حدو إصابة عمل للعامل ا

جنبي على وضعھ ت التجربة عند إن التعدیل الم -۳  ل موافقة العامل ا قترح یتجا

جنبي  ي یجعل العامل ا مر ال صاحب العمل الجدید قبل التصری لھ باستخدامھ، ا

اقیات الدولیة  دات واالت یعمل جبًرا لد صاحب العمل الجدید مما یتعار مع المعا

نسان. قوق ا  ل

ایة من التعدیل المقتر -  ر نظم إن ال ققة على أر الواقع، حی أن الم ح مت

ر بموجب المادة  جنبي من صاحب عمل إلى صاحب عمل  عملیة انتقال العامل ا

ن تنظیم سوق العمل.۲۰۰٦) لسنة ۱۹) من القانون رقم (۲(  م ب

توصیة اللجنة 
 االقتراح بقانون  رف  بمجلس الشورى
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  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



 

۱ 

 

 م۲۰۲۰ دیسمبر  ۸التاریخ: 
 ) ۱٥(رقم التقریر  
 

مات    تقریر لجنة ال
افة مادة  االقتراححول  ادر بالقانون رقم  ا  مكرر ۲۳بقانون ب )  ۱ل قانون تنظیم سوق العمل ال

م من  م۲۰۰لسنة  هللا سعادة العضو عل صاح ال، المق  العرادي عب
 

الدور االنعقاد العادي  امس- ال ل التشریع ال  الف

دمــة   م
 

اری   ل  ۲٦بت ا رقم (م۲۰۲۰أبری ب الخ )،  ۲د   ل  ت    ۳٦، وبموج

ور الموقر إلى لجنة   یس مجلس ال ال ر ال الص ید علي بن ص احب المعالي الس أحال ص

افة مادة ( االقتراحالخدمات  ادر ا ) مكررً ۲۳بقانون بإض وق العمل الص إلى قانون تنظیم س

نة ۱۹بالقانون رقم ( عادة  المقدم من  م،۲۰۰٦) لس احب الس و عليص ،  العرادي عبدهللا  العض

تھ ودراستھ نھ لیتم عرضھ على المجلس الموقر لمناق  .وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة ب

توبر  ۱۹وبتاری  ا رقمم، ۲۰۲۰أ وبناًء على )،  ۳د/ ل  ت ۱٦(  وبموجب الخ

اني المنعقد بتاری  توبر  ۱قرار مكتب المجلس في اجتماعھ ال مواصلة  م، بخصو۲۰۲۰أ

ید علي بن  لد اللجنة دراسة الموضوعات التي الزال قید الدر  أرسل صاحب المعالي الس

ور إلى لجنة الخدمات یس مجلس ال ال ر ال الص افة مادة (االقترا ص )  ۲۳ح بقانون بإض

وق العمل الص  امكررً  نة ۱۹ادر بالقانون رقم (إلى قانون تنظیم س المقدم من   م،۲۰۰٦) لس
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عادة  احب الس و عليص من رأي ، العرادي عبدهللا  العض تھ وإعداد تقریر یتض تھ ودراس لمناق

نھ ا في موعد أقصا ، اللجنة ب ة أسابیععلى أن ترفع اللجنة تقریر  من تاریخھ. ال

نة -   ات الل  جرا

ات التالیة: را  لتنفیذ التكلی المذكور أعال قام اللجنة باإل

تیة االقتراحتدارس اللجنة  )۱( ور في االجتماعات ا  بقانون الم

تما ور التاریخ اال ل ال  الف

  ۲ م۲۰۲۰أبریل  ۲ ۲٦
  ۲ م۲۰۲۰یونیو  ۱ ۲
  ۲ م۲۰۲۰سبتمبر ۱ ۲
  ۲ م۲۰۲۰سبتمبر ۲۲ ۲۹
  ۲ م۲۰۲۰سبتمبر  ۲ ۳۰
توبر  ۲٦ ۲   ۳ م۲۰۲۰أ

  ۳ م۲۰۲۰نوفمبر  ۲ 
  ۳ م۲۰۲۰نوفمبر   
  ۳ م۲۰۲۰نوفمبر  ۲۳ 
  ۳ م۲۰۲۰نوفمبر ۳۰  ۹

  ۳ م۲۰۲۰دیسمبر   ۱۰
 

ة،  )۲( و الب والدراس ا المتعلقة باالقتراح بقانون موض ا على الو ت ناء دراس لع اللجنة أ ا

تمل على ما یلي  والتي ا

ور - یضاحیة. ، االقتراح بقانون الم رتھ ا  مرفقوم

ور - ریعیة والقانونیة بمجلس ال ون الت  مرفق. رأي لجنة ال

رین. - رفة تجارة وصناعة الب  مرفق رأي 
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 (مرفق) .ھیئة تنظیم سوق العمل مرئیات -
 

ــتلم أـیة  االجتـماعـیةوزارة العـمل والتنمـیة تـقدـمت اللجـنة بطـلب مرئـیات  وـقد • إال أن اللجـنة لم تســ

 مرئیات حتى تاریخ إعداد ھذا التقریر.
 

 العرادي في االجتماعات اآلتیة: العضو علىصاحب السعادة وبدعوة من اللجنة شارك  •
 

 الفصل الدور التاریخ االجتماع

 ٥ ۲ م۲۰۲۰أبریل  ۲۷ ۲٦

 ٥ ۳ م۲۰۲۰نوفمبر  ٤ ٥
 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع •
 

 المنصب االسم

 ھیئة المستشارین القانونیین
 المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور موفق سمور المحامید

 باحث قانوني  محسن علي الغریري

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن ھاشم 

 المساعدأمین سر اللجنة  دانة ابراھیم الشیخ

 إدارة البحوث والدراسات

 مشرف بحوث منى ابراھیم العید

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم سما عبدالجلیل علي

 أخصائي إعالم صادق جعفر الحلواجي

 



 
 

 

يــا يةر   -ا و ا ال عية    جلنة الش التشر

ریعیة والقانونیة بمجلس  ون الت المة االقتراح بقانون من  رأت لجنة ال ور س ال

 والقانونیة. الدستوریةتین الناحی 

ـا در  - ال ا م ق   ا

ار   و   العرادي عبدهللا  عليالعضو صاحب السعادة   أ د من االقتراح بقانون  إلى أن ال

م   علي بما یس ری تجربة العامل قبل االنتقال ال جنبي عن  مان المرونة في انتقال العامل ا ض

رامات المالیة،  ات القانونیة وال اری  في تجنب المخال وق العمل وتص دي إلى تنظیم س مما ی

ورات سوق العمل. ب وت كل یتوا  العمل ب
 

بت أن ن   عادتھ أن التجربة العملیة أ جانب  وقد بین س ات العمال ا بیرة من مخال بة  س

م لن المادة ( ت ا العمل تكون بسبب مخال ظر على ۲۳وأص ور، حی ی ) من القانون الم

تخدام ذل  ظر علیھ اس ما ی نھ،  ری عمل ب تخدام عامل أجنبي دون تص احب العمل اس ص

لب أ ، والتي تت ری رو التص حكام القانون أو  ة  جنبي  العامل بالمخال ن یكون العامل ا

مر  ر، ا رافھ المبا ي یجعل فكرة إضافة مادة جدیدة إلى القانون یعمل لدیھ وت إدارتھ وإ ال

  أمر حمید.

د   عادتھ وأ نھ س احب العمل فترة تجریبیة لتجربة  أن االقتراح بقانون من  اء ص إع

رصة لل جنبي ال اء العامل ا بی عقد العامل قبل انتقالھ إلیھ، وإع اراتھ لت ق من قدراتھ وم ت

ة   ی ات لقانون  احب عمل جدید دون وقو مخال افة إلى تنظیم انتقال العامل لص ض العمل، با

 تنظیم سوق العمل.
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ا 
ً
 : غرفة جتارة وصناعة البحرينرأي  -رابعــ

موافقتھا على االقتراح بقانون الذي یھدف إلى إعطاء فرصة   غرفة ( في مذكرتھا )الأبدت   

للتكیف مع بیئة وظروف العمل قبل منحھ تصریح العمل وانتقال العامل الفعلي، وفي نفس للعامل  

لھذا العامل قبل  الوقت یجنب صاحب العمل المخالفات القانونیة والغرامات المالیة عند تجربتھ

من قانون تنظیم سوق العمل التي تحظر على صاحب  )۲۳ادة (وفقـًا للم ،صدور تصریح العمل

العمل استخدام العامل األجنبي دون صدور تصریح عمل بشأنھ، على أن یتم زیادة فترة تجربة 

ثالثة أشھر قبل إصدار  علىالعامل األجنبي الذي یعمل لدى صاحب عمل آخر لمدة ال تزید 

م ۲۰۱۲) لسنة ۳٦) من القانون رقم (۲۱تصریح العمل الجدید، بما یتفق والفقرة (أ) من المادة (

بإصدار قانون العمل في القطاع األھلي التي تنص على أنھ یجوز تعیین العامل تحت شرط التجربة 

 )  مرفق(  على ثالثة أشھر.  إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل، على أال تزید فترة التجربة

 

ا 
ً
 : هيئة تنظيم سوق العمل رأي  -خامسـ

 المالحظات اآلتیة:بّینت ھیئة تنظیم سوق العمل في مذكرتھا  

 ۲۰۰٦) لسنة ۱۹ب) من القانون رقم ( /۲۳إن التعدیل المقترح یتعارض مع نص المادة ( -أ

وتعدیالتھ بشأن تنظیم سوق العمل التي تحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون 

یمكن لصاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون صدور  صدور تصریح عمل بشأنھ، ومن ثم ال

 تصریح عمل بشأنھ من ھیئة تنظیم سوق العمل.

مع قوانین أخرى ومن بینھا القوانین المنظمة لبعض المھن  إن التعدیل المقترح یتعارض -ب

التخصصیة كمھنة الطب والھندسة وغیرھا من المھن التي تتطلب ممارستھا الحصول على 

 ترخیص مھني یصدر من الجھة المعنیة.

إن تطبیق التعدیل المقترح یثیر العدید من المشاكل في التطبیق العملي في حالة تعرض العامل  -ج

ي إلصابة عمل أو بعض األمراض المھنیة، حیث أنھ وفقـًا للتعدیل المقترح یظل العامل األجنب 
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دید  الل فترة التجربة المقترحة، وبالتالي یصعب ت ول  الة صاحب العمل ا جنبي على  ا

ل من صاحب العمل  ولیة  ول مس جنبي.ا اني عند حدو إصابة عمل للعامل ا  وال

جنبي على وضعھ ت التجربة عند صاحب العمل إن التعدیل المقترح یت -د ل موافقة العامل ا جا

جنبي یعمل جبًرا لد صاحب  ي یجعل العامل ا مر ال الجدید قبل التصری لھ باستخدامھ، ا

نسان. قوق ا اقیات الدولیة ل دات واالت  العمل الجدید مما یتعار مع المعا

ققة ع - ایة من التعدیل المقترح مت ر نظم عملیة انتقال العامل إن ال لى أر الواقع، حی أن الم

ر بموجب المادة ( جنبي من صاحب عمل إلى صاحب عمل  ) لسنة ۱۹) من القانون رقم (۲ا

ن تنظیم سوق العمل.۲۰۰٦  ) مرفق( م ب

نة   - سادسـا   ر الل

افة مادة (تدارس اللجنة        وق العمل  ۲۳االقتراح بقانون بإض ) مكرًرا إلى قانون تنظیم س

ادر بالقانون رقم ( نة ۱۹الص عادة م، المقدم من ۲۰۰٦) لس احب الس و علي عبدهللا  ص العض

اء اللجنة، العرادي ات النظر التي دارت حولھ من قبل أعض تعرض وج مقدم االقتراح و  واس

ون اللجان،او  ار القانوني ل ت ریعیة   لمس ون الت لع اللجنة على رأي لجنة ال وقد ا

المة  دًا لس ي جاء م ور وال توریة تینقانون من الناحی االقتراح ب والقانونیة بمجلس ال   الدس

رین ناعة الب رفة تجارة وص رة  لع اللجنة على م ما ا ة تنظیم   والقانونیة،  ی یات  ومر

 .سوق العمل

 

ولى على إضافة  ل االقتراح بقانون من دیباجة ومادتین، ن في مادتھ ا مادة برقم یت

، أما المادة ۲۰۰٦) لسنة ۱۹إلى قانون تنظیم سوق العمل الصادر بالقانون رقم ( ا) مكررً ۲۳(

یة. ی انیة فجاءت تن  ال

د االقتراح بقانون   سب مقدمھ  ی اء فترة تجریبیة لصاحب العمل اإلى  ب لجدید لتجربة إع

بی عقد  اراتھ لت ق من قدراتھ وم جنبي للت اء فرصة للعامل ا العامل قبل انتقالھ لھ، وإع



 
 

ة  ی ات لقانون  ضافة إلى تنظیم انتقال العامل لصاحب عمل جدید دون وقو مخال العمل، با

ری تجرتنظیم سوق العمل جنبي عن  بة العامل قبل ، وذل لضمان المرونة في انتقال العامل ا

ضافة إلى تنظیم سوق العمل  رامات المالیة، با ات القانونیة وال علي، وتجنب المخال االنتقال ال

ورات سوق العمل. ب ت كل یوا  وتصاری العمل ب
 

، انت اللجنة  ا أعال را الت تم استعرا و ا ار االقتراح بقانون وف  وبع ت

تل  ل للمبررات ا  یة:رفضھ و

 

رة ا - أوال  سب ما ورد في الم ایة االقتراح بقانون، ب ي معالجة إن  ال إالیضاحیة المرفقة بھ، 

اء  مأقانون تنظیم سوق العمل إع الي، و : را عملیة االنتقال و العامل ( صاحب العمل ال

م على عملیة االنتقال جنبي، وصاحب العمل الجدید)ا م موافقت رصة في فترة  –  ر ال

ول ایة بالنسبة لصاحب العمل ا م، و ال ل من ة  ق مصل الي) تجریبیة ت عدیمة  (ال

تیة سبا ا تھ ل ق مصل  الجدو وال ت

اليإن صاحب العمل   -√ دد    ال ة تنظیم سوق العمل فیما یتصل باستخدام العمال م ی في عالقتھ مع 

جانب بعدد معین من تصاری  رنة والتي تختل العمل ومرتب بالجداول المرجعیة لن ا سب الب

ا  جنبي إمن ق ر، وموافقتھ على انتقال العامل ا ر، وقد تختل من صاحب عمل  لى 

رً  یر قد تعد م جنبیة لدیھ بالعدد المر لھ بھ. ةا على عدم وجود حاجة فعلیة للعمالل  ا

یة  -« الي) التض ة صاحب العامل (ال سھ في مرحلة و  ،باستقرار أعمالھلیس من مصل وضع ن

ربة انتقالیة  ا االقتراح بقانون مض ا بالصورة التي یتضمن ار ا و ج یر مستقرة من حی نتا



۸ 
 

وأثر   ،ا بعودة العامل إلیھ والتزامھ بھ رغم وضوح رغبة العامل بعدم العمل لدیھبحیث یبقى مھددً 

 التزاماتھ في حال عدم انتقالھ. و ذلك على دقة وجودة أداء العامل 

محمولة  (الحالي) األولإذ إن موافقة صاحب العمل  ق االقتراح بقانون مصلحة العامل،ال یحق - ثانیـًا

ون على عدم حاجتھ للعامل ورغبتھ في تحقیق مصلحة اقتصادیة من تمام عملیة االنتقال، ولن تك

بة قبل االنتقال لتي یحققھا من موافقتھ على التجرذا كانت الفائدة اإلھ مصلحة في بقاء العامل إال 

من كسب نتیجة عدم أداء العامل أي عمل لمصلحتھ طیلة فترة التجربة رغم ما ستغطي ما یفوتھ 

یتحملھ عنھ من نفقات، كما أن موافقة صاحب العمل الجدید محمولة على تحقیق مصلحتھ بالدرجة 

وطالما أن قصد الربح مفترض في تعاقد مع العامل،  األولى في أن تسبق مرحلة التجربة مرحلة ال

شكل غیر مباشر لیصبح ب فیُخشى أن یؤدي االقتراح بقانون إلى فتح المجال  ؛عمال التجاریةاأل

فتح شھر" مما قد یحمل في طیاتھ    علىالعامل سلعة تباع وتشترى "مع خیار التجربة لمدة ال تزید  

 باألشخاص.تجار اال الباب أمام 

بشأن تنظیم سوق العمل وتعدیالتھ على الطابع االستثنائي م ۲۰۰٦) لسنة ۱۹أكد القانون رقم ( -ثالثـًا

لتوظیف العمالة األجنبیة واعتبار تصریح العمل الصادر لصاحب العمل بشأن استخدام عامل 

          :/أ) على اآلتي۲٤(لذا نصت المادة ، شخصي وال یجوز التنازل عنھ إلى الغیرأجنبي معین 

(( لصاحب العمل الذي یرغب في استخدام عامل أجنبي أن یتقدم بطلب إلى الھیئة الستصدار 

ویكون تصریح العمل   .حدیدھا قرار من الھیئةا لإلجراءات التي یصدر بت ـً تصریح عمل بشأنھ طبق

ازل عنھ إلى الغیر))، ا وال یجوز التنالصادر لصاحب العمل بشأن استخدام عامل معین شخصًی 
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دم  م۲۰۰) لسنة ٦ما تضمن القرار رقم ( ة  یر ف جانب من  ن تنظیم تصاری عمل ا ب

ا ما نص علیھ المادة  رو والقیود المتعلقة بمن التصاری ومن ة من ال ا المنازل وتعدیالتھ 

تي  ۲( و ا ر، وذل  -۳) على الن وجود حاجة فعلیة تقتضي استخدام عامل أجنبي أو أ

ا وا ا بیعة ن ة و عمال... بالنظر إلى حجم المن ی  ا رو تن ا و عمال المسندة إلی

بقا  -۱۰ نیین  ا على العمال الو اولت ن المقصور م جنبي من بین الم نة العامل ا أال تكون م

ة المختصة.  ا قرار من الج حكام التي یصدر ب  ل

ا ققة -رابع ایة من االقتراح بقانون مت لي  ) من قانو ۲۱المادة ( راعإذ  إن ال ا ا ن العمل في الق

ر التجربة إذا ن  م۲۰۱۲) لسنة ۳٦ادر بالقانون رقم (الص  على جواز تعیین العامل ت 

ر، ولم تج تجربة العامل  ة أ ال ید فترة التجربة على  ذل صراحة في عقد العمل، على أال ت

ر من مرة لد ذات صاحب العمل.  أ

ن تنظیم سوق العمل وتعدیالتھ م ۲۰۰٦) لسنة ۱۹القانون رقم () من ۲المادة (ما عالج    ب

لة  انتقال   ا االعمالة ااحتیاجات سوق العمل ونظم مس ا بین أص  ،عمالجنبیة وتدویر

الي على االنتقال اصة في حالة موافقة صاحب العمل ال ة  وذل عبر إجراءات إداریة  ،وبص

الل نظام إدارة ال الموافقة على االنتقال أعمالة الوافدة عبر میسرة من  الموافقة عبر و لیة 

ی یتم  رسالة عدم ممانعة للعامل، ب اء  رة في إع عملیة االنتقال (دون حاجة السیر مبا

مال   ترة المتبقیة من صالحیة   ارً   ۱۲النتظار مدة معینة أو إ ویل رسوم ال من الخدمة)، و یتم ت

نا تصری العمل إلى صاح ان  الل نظام إدارة العمالة الوافدة، وإذا  ب العمل الساب من 

ترة المتبقیة من  ویل رسوم ال اق بین صاحب العمل القدیم وصاحب العمل الجدید على ت ات
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اق في النظام  ا االت میل  صالحیة التصری إلى صاحب العمل الجدید، فال بد ل بھ من ت

لب االنتقال. ناء تقدیم   أ

ا اما -امس یر االقتراح بقانون العدید من الصعوبات العملیة المتعلقة بااللت ا قانون العمل  التي تی فرض

ا ا امفي الق االلت ة عمل مناسبة ومراعاة  اتلي على صاحب العمل  المتعلقة  بتوفیر بی

نیة وفق ة الم ل السالمة والص ولیة ال )۱٦و( )۱٦٦(ا للمواد ً توفیر وسا مترتبة على و المس

نیةإصابات العمل وبع ا ی القانون وأعمال   ،مرا الم والصعوبات المتعلقة بالرقابة على تن

تی  ا اسبة لقانون العمل في ابالن  سواءً الت اصة أن لي أو قانون تنظیم سوق العمللق  ،

الل فترة التجربة التي تضمن را ورقابة صاحب ا االقتراح بقانون لن یكون ت إالعامل 

ول  أو في    مكان عملھ.العمل ا

 ،الجدید)على بیان فكرة  (تجربة العامل قبل االنتقال إلى صاحب العمل االقتراح بقانون قتصر ا -اسادس

ة تنظیم سوق العمل إلى  وأحال جراءاتجمیع وضع ی ، التي الضواب وا ی ذل ل تن م  تك ر

لة تنظیم   أن قوق العمال ویقتضي ی المس الموضوعیة حكام اضواب و ال أن تكونتصل ب

ال االقتراح بقانون، حضمن ذات االقترا ا فقد  دیب العامل ا من بیان ل ذا إحكام المتعلقة بت

الل فترة التجربة،  دیبیة  ة ت ا االقتراح  ولم یعالارتكب مخال یة التي یتضمن ال ر العالقة ال أ

لي  وقانون تنظیم  ا ا بقانون على تعری عقد العمل وتعری العامل في قانون العمل في الق

رق إسوق العمل،  مل تبعة لى بیانولم یت تھ   من سیت ی وترحیل ج قات ترحیل العامل أو تج ن

اصة أن المادة ( ترة،  قة لصاحب العمل الجدید بمجرد ۲الل تل ال ) تنقل عبء تل الن

 استخدامھ للعامل دون صدور تصری لھ.
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ي   -سابعـا حتيا ا رر املوضو األصلي  تيار م  ا
 

تیار   ۳۹إعماالً لن المادة (        ق اللجنة على ا ، ات ور لیة لمجلس ال ة الدا ) من الال

 ل من 

اللسعادة  .۱ ورة ابتسام محم صال ال كت ا. ال  مقررا أصلی

ستسعادة  .۲ وساح سالصبا ا یا.    ريم ال  مقررا احتیا

 

نة   -امنـا  وصية الل

راء     ات وما أبدي من  وء ما دار من مناق ً  في ض ة  ) من۹ا لن المادة (ووفق الال

، فإن  ور لیة لمجلس ال : اللجنة توصالدا  بما یل

 

افة مادة االقتراح  رف - ادر  ا مكرر ۲۳بقانون ب وق العمل ال ل قانون تنظیم س

م من ، م۲۰۰ لسنة ۱بالقانون رقم  هللا  العضو علسعادة صاح الالمق  .العراديعب
 

م،،، ا الال مر معرو عل المجلس الموقر الت  وا
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