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ــد  ــاني املنعقـــــ ــه الثـــــ ــس يف اجتماعـــــ ــب املجلـــــ ـــــ ــرار مك ــى قـــــ ــارة إلـــــ إشـــــ

إعــــــــادة النظــــــــر يف املوضــــــــوعات الــــــــيت  م بخصــــــــوص٢٠٢١أكتــــــــوبر  ١٧بتــــــــاريخ 

 
ُ
عـــــــدت تقاريرهـــــــا مـــــــن قبـــــــل اللجنـــــــة الســـــــابقة خـــــــالل الـــــــدور الثالـــــــث مـــــــن أ

شريعي الخامس.   الفصل ال

يرجــــــــى إعــــــــادة النظــــــــر يف التقــــــــارير املــــــــذكورة يف الجــــــــدول املرفــــــــق، 

ــن  ــام مـــ ــة أيـــ ــاه خمســـ ــأنها يف موعـــــد أقصـــ ــا بشـــ علـــــى أن ترفـــــع اللجنـــــة تقاريرهـــ

ــا انتهـــــــى إليـــــــه رأي  ــأنها بمـــــ تاريخـــــــه، وللجنـــــــة الجديـــــــدة أن تكتفـــــــي يف شـــــ

 اللجنة السابقة.

�1�â��Ó¦�å�į���Ę¥å�ÚÔìØÃ�Ùô¬×�å�
 
�ù�´×��ù�³�Þ��êØÃ�

���������������ç¥æ°×��ªØĠ�ªì�¥�
�
�

 . املعدة من قبل اللجنة السابقة التقاريرمرفق: كشف ب
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 املوضوع  تاريخ التقرير السابق 

٢٣/٠٢/٢٠٢١ 
) من قانون التأمني االجتماعي الصـــادر باملرســـوم بقانون رقم  ٣مشـــروع قانون بتعديل املادة (

 (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من مجلس النواب) ١٩٧٦) لسنة ٢٤(

٠٩/٠٢/٢٠٢١ 

ــاـفة فقرة جـدـيدة برقم (ج) إلى اـملادة ( ) من ـقانون العـمل يف القطـاع ٣٢مشـــــروع ـقانون ـبإضـــ

بصـــــيغته  -(املعد يف ضـــــوء االقرتاح بقانون    ٢٠١٢) لســـــنة  ٣٦األهلي الصـــــادر بالقانون رقم (

 املقدم من مجلس النواب). -املعدلة

١٦/٠٣/٢٠٢١ 

) من قانون العمل يف القطاع األهلي الصـــــادر بالقانون  ٣٥مشـــــروع قانون بتعديل املادة رقم (

(املعد يف ضـــــوء االقرتاحني بقانون "بصـــــيغتهما املعدلة" املقدمني من   ٢٠٢١) لســـــنة ٣٦رقم (

 مجلس النواب)

٣٠/٠٣/٢٠٢١ 

م، بشـأن املؤسـسـات  ١٩٩٨) لسـنة ٢٥) من املرسـوم بقانون رقم (١٦تعديل املادة (مشـروع قانون ب

ية الخاصــة (املعد يف ضــوء االقرتاح بقانون (بصــيغته املعدلة) املقدم من  التعليمية والتدري

 مجلس النواب).

ـــنة  ٧٤) من الـقانون رقم (٥مشـــــروع ـقانون بتـعدـيل اـملادة ( ٢٨/١٠/٢٠٢٠ ــأن رـعاـية وتـ ٢٠٠٦) لســـ أهـيل  م بشـــ

 وتشغيل املعاقني (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من مجلس النواب)

م بشــأن تنظيم ســوق العمل ٢٠٠٦) لســنة ١٩) من القانون رقم (٤( مشــروع قانون بتعديل املادة ٢٨/١٠/٢٠٢٠

 (املعد بناء على االقرتاح بقانون من مجلس النواب).

بشأن تنظيم سوق العمل،   ٢٠٠٦) لسنة  ١٩) من القانون رقم (٢٤بتعديل املادة (االقرتاح بقانون   ١٥/١٢/٢٠٢٠

يكة خليفة الفضــــالة، بســــام إســــماعيل   واملقدم من أصــــحاب الســــعادة األعضــــاء: ســــ

 البنمحمد، علي عبداهللا العرادي، الدكتور محمد علي حسن.

 



۱ 
 

  اخلدمات   ملخص تقرير جلنة

م ۲۰۰٦) لسنة ۱۹) من القانون رقم ( ۲٤االقتراح بقانون بتعدیل المادة ( العنوان
 بشأن تنظیم سوق العمل 

بسام إسماعیل   الدكتورمقدم من أصحاب السعادة: سبیكة خلیفة الفضالة،  أصل االقتراح بقانون 
 العرادي، الدكتور محمد علي حسن البنمحمد، علي عبدهللا 

 م ۲۰۲۰ نوفمبر ۲ اإلحالة إلى اللجنة
 الفصل التشریعي الخامس  – الثالث دور االنعقاد العادي 

انتھاء اللجنة من 
 المناقشة 

 م ۲۰۲۱أكتوبر  ۱۹
 الفصل التشریعي الخامس  – الرابعدور االنعقاد العادي 

 ) اجتماعات ٥( عدد االجتماعات

 مضمونھ 

معالجة تجدید تصریح العمل بشأن    إلى  بحسب مقدمیھ بقانون    االقتراح  یھدف

) من قانون تنظیم سوق العمل الصادر  ۲٤العامل األجنبي، حیث إن المادة (

م قد أوردت إجراءات وشروط إصدار تصریح  ۲۰۰٦) لسنة  ۱۹بالقانون رقم (

العمل بشأن العامل األجنبي، إال أن المادة المذكورة لم تتضمن شروط تجدید  

ي قانون تنظیم سوق العمل أي نص ینظم تجدید  تصریح العمل، كما لم یرد ف

) التي أوردت شروط إصدار  ۲٤تصریح العمل على النحو الذي تناولتھ المادة ( 

التصریح، وحیث أن إدراج شروط تجدید ترخیص العمل في قانون تنظیم سوق  

عمالة الوافدة في سوق العمل بمملكة  للتنظیم  الالعمل یشكل ضمانة من ضمانات  

التي من بینھا شرط التأكد من خلو العامل األجنبي من األمراض  البحرین، و

یحمي   بدوره  والذي  العمل،  تصریح  تجدید  شروط  من  كشرط  المعدیة، 

المواطنین والمقیمین من انتشار األوبئة واألمراض المعدیة تحقیقـًا للمصلحة  

 العامة.  

 ومادتان دیباجة   االقتراح بنیة 

رأي لجنة الشؤون 
التشریعیة والقانونیة  

 بمجلس الشورى
  الدستوریة االقتراح بقانون من الناحیة سالمة 



۲ 
 

خالصة آراء الجھات 
 المعنیة 

 

 :رأي ھیئة تنظیم سوق العمل -

 المالحظات اآلتیة:  – في مذكرتھا  –بیّنت ھیئة تنظیم سوق العمل 

اإلجراءات   - في  الواقع  أرض  على  متحققة  بقانون  االقتراح  من  الغایة  إن 

المعمول بھا لدى الھیئة في شأن طلبات تجدید تصاریح العمل طبقـًا ألحكام  

 ) رقم  لسنة  ۱۹القانون  الھیئة  ۲۰۰٦)  أن  حیث  العمل،  تنظیم سوق  بشأن  م 

) المواد  في  علیھا  المنصوص  التصریح  إصدار  شروط  و(۲٤تُطبق   (۲٥ (  

ذاتھا متى ما تم طلب التجدید من قبل صاحب العمل، األمر الذي تكون معھ  

غایة المقترح متحققة باإلجراءات المعمول بھا لدى ھیئة تنظیم سوق العمل  

في حالة طلب أصحاب العمل تجدید تصاریح العمل الصادرة لھم بشأن العمال  

 األجانب العاملین لدیھم. 
 

م بشأن تنظیم سوق العمل من التشریعات  ۲۰۰٦) لسنة  ۱۹إن القانون رقم (  -

الحدیثة التي تتصف قواعده بالمرونة من حیث التفویض التشریعي الذي تم  

) من  ٥) الفقرة (ب) البند (۲٤النص علیھ في بعض المواد وباألخص المادة (

ذات القانون بشأن تفویض مجلس إدارة الھیئة بوضع شروط مكملة للشروط  

تحقیقـً  علیھا  إصدار  المنصوص  عملیة  تنظیم  شأن  في  المشرع  لغایات  ا 

 تصاریح العمل طبقـًا ألحكام ھذا القانون بنصوص محكمة. 

 
ك بموـجب   - ة على أرض الواقع، وذـل ل المقترح متحقـق دـی ة من التـع اـی إن الـغ

أحكام مواد القانون المراد تعدیلھ وھو قانون نافذ وســاري من حیث التطبیق،  

ا للمادة ( ــً م بشــأن  ۲۰۰۲) لســنة  ٥٥م بقانون رقم () من المرســو۹۳فطبقـــــ

الالئـحة اـلداخلـیة لمجلس الشـــــورى التي نصـــــت على ( لرئیس المجلس أن  

یخطر مـقدم االقتراح كـتاـبة بمـخالفـتھ لـلدســـــتور، أو ـعدم اســـــتیـفاـئھ الشــــــكل 

اـفذة، وأن   المطلوب، أو وجود األحـكام التي تتضـــــمنـھا مواده في القوانین الـن

ألمر الذي ترى الھیئة بأنھ من األوفق إعادة  یطلب منھ تـصحیحھ أو ـسحبھ)، ا

 النظر في المقترح في ضوء ما تقدم بیانھ.

توصیة اللجنة 
 بمجلس الشورى

 رفض االقتراح بقانون 
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۱ 

 

 م۲۰۲۱أكتوبر  ۱۹التاریخ: 

 ) ۱(رقم التقریر  
 

 
 تقریر لجنة الخدمات  

م بشأن تنظیم  ۲۰۰٦) لسنة  ۱۹) من القانون رقم (۲٤االقتراح بقانون بتعدیل المادة (حول 
بسام إسماعیل   الدكتورسوق العمل، والمقدم من أصحاب السعادة: سبیكة خلیفة الفضالة، 

  العرادي، الدكتور محمد علي حسن البنمحمد، علي عبدهللا
 

 التشریعي الخامس  الفصل -  الرابعدور االنعقاد 
 

 مقدمــة: 
 

)،  ٤د    ٥ص ل خ ت / ف    ٦٥۲م، وبموجب الخطاب رقم (۲۰۲۱أكتوبر    ۱۷بتاریخ   

بتاریخ   المنعقد  الثاني  اجتماعھ  في  المجلس  مكتب  قرار  على  م،  ۲۰۲۱أكتوبر    ۱۷وبناًء 

قاد  بخصوص إعادة النظر في التقاریر التي تم إعدادھا من قبل اللجنة السابقة خالل دور االنع

العادي الثالث من الفصل التشریعي الخامس؛ أرسل صاحب المعالي السید علي بن صالح الصالح 

بشأن   السابقة  اللجنة  تقریر  الخدمات  لجنة  إلى  الشورى  مجلس  بتعدیل  رئیس  بقانون  االقتراح 

م بشأن تنظیم سوق العمل، والمقدم من أصحاب  ۲۰۰٦) لسنة ۱۹) من القانون رقم (۲٤المادة (

 العرادي، الدكتور  بسام إسماعیل البنمحمد، علي عبدهللا   الدكتورادة: سبیكة خلیفة الفضالة،  السع

على أن ترفع اللجنة تقریرھا في موعد  إلعادة النظر في التقریر المذكور،  ،  محمد علي حسن

 أقصاه خمسة أیام من تاریخھ. 



۲ 
 

 إجراءات اللجنة:  - أوالً 

 اللجنة باإلجراءات التالیة:لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت  

 بقانون المذكور في االجتماعات اآلتیة:   االقتراحتدارست اللجنة  ) ۱(

 الفصل الدور التاریخ  االجتماع

 ٥ ۳ م ۲۰۲۰نوفمبر  ٤ ٥

 ٥ ۳ م ۲۰۲۰نوفمبر  ۳۰ ۹

 ٥ ۳ م ۲۰۲۰دیسمبر   ۷ ۱۰

 ٥ ۳ م ۲۰۲۰ دیسمبر  ۱٤ ۱۱

 ٥ ٤ م ۲۰۲۱أكتوبر  ۱۹ ۲
 

دراسـتھا على الوثائق المتعلقة باالقتراح بقانون موضـوع البحث والدراسـة،  اطلعت اللجنة أثناء   ) ۲(

 والتي اشتملت على ما یلي:

 تقریر لجنة الخدمات (السابقة) والمتضمن:  -

 (مرفق)ومذكرتھ اإلیضاحیة.  ،  االقتراح بقانون المذكور  -

 (مرفق). رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى  -

 (مرفق)  .ھیئة تنظیم سوق العملرأي   -

 

 

 
 



۳ 
 

 كل من: التاسع  شارك في االجتماعالسابقة وبدعوة من اللجنة  •
 

 المنصب  االسم

 عضو مجلس الشورى سبیكة خلیفة الفضالة 

 عضو مجلس الشورى بسام إسماعیل البنمحمد الدكتور 

 عضو مجلس الشورى  العراديعلي عبدهللا 

 
 

 من األمانة العامة بالمجلس: اللجنةات  شارك في اجتماع •
 

 المنصب  االسم

 ھیئة المستشارین القانونیین 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  الدكتور موفق سمور المحامید
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ا
ً
 : جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي   -ثانيــ

مة االقتراح بقانون من  رأت لجنة الشــؤون التشــریعیة والقانونیة بمجلس الشــورى ســال

 الدستوریة.  الناحیة

 
 

ا 
ً
 : مقدمي االقرتاحرأي  -ثالثـ

ـــعادة   ـــحاب الســ انون یـھدف إلى مـعالـجة تـجدـید    مـقدمي االقتراح  بین أصــ أن االقتراح بـق

ــأن العامل األجنبي، حیث إن المادة ( ــریح العمل بش ــنة  ۱۹قانون رقم () من  ۲٤تص  ۲۰۰٦) لس

ــوق العمل ــأن تنظیم س ــروط    بش ــأن العامل قد أوردت إجراءات وش ــریح العمل بش ــدار تص إص

األجنبي، إال أن المادة المذكورة لم تتضــمن شــروط تجدید تصــریح العمل، كما لم یرد في قانون  

ــروط  ــریح العمل ، بالرغم من أھمیة إدراج تلك الش ــوق العمل أي نص ینظم تجدید تص تنظیم س

كما أن خلو العامل األجنبي   والتي تشــكل ضــمانة من الضــمانات المتعلقة بتنظیم العمالة الوافدة،

ــریح العـمل  یكـفل  حـماـیة المواطنین   ــروط تـجدـید تصــ ــرط من شــ من األمراض المـعدـیة، كشــ

 والمقیمین من انتشار األوبئة واألمراض المعدیة ویحقق المصلحة العامة.

ــأن االقتر ــریعیة والقانونیة بشـ ــؤون التشـ ــمنھا رأي لجنة الشـ ح اأما فیما یتعلق بالمواد التي تضـ

بیّن مقدمو االقتراح أن تلك المواد لیس لھا عالقة مباشـــرة بالمادة محل التعدیل، فیما قد انون، فبق

ــؤال لوزیر العـمل والتنمـیة  أـعدا الـمادة الرابـعة، و  انون ـجاءت بـعد توجـیھ ســ ن فكرة االقتراح بـق

یطبق إال االجتماعیة فیما یتعلق بتطبیق الفحص، حیث بیّن ســعادة الوزیر في رده أن اإلجراء ال  

 الصحة.  من المھن؛ طبقـًا لقرار من وزیر  على مجموعة معینة
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ا 
ً
 : هيئة تنظيم سوق العمل رأي  -رابعــ

 المالحظات اآلتیة:  –في مذكرتھا  –بّینت ھیئة تنظیم سوق العمل 

إن الغایة من االقتراح بقانون متحققة على أرض الواقع في اإلجراءات المعمول بھا لدى الھیئة   -

م بشأن تنظیم  ۲۰۰٦) لسنة  ۱۹العمل طبقـًا ألحكام القانون رقم (  حشأن طلبات تجدید تصاری في  

)  ۲٤المواد (في  سوق العمل، حیث أن الھیئة تُطبق شروط إصدار التصریح المنصوص علیھا  

تجدید من قبل صاحب العمل، األمر الذي تكون معھ غایة المقترح  ال) ذاتھا متى ما تم طلب  ۲٥و(

إلجراءات المعمول بھا لدى ھیئة تنظیم سوق العمل في حالة طلب أصحاب العمل تجدید  متحققة با

 لھم بشأن العمال األجانب العاملین لدیھم.  ةتصاریح العمل الصادر
 

م بشأن تنظیم سوق العمل من التشریعات الحدیثة التي تتصف  ۲۰۰٦) لسنة  ۱۹إن القانون رقم ( -

ریعي الذي تم النص علیھ في بعض المواد وباألخص  قواعده بالمرونة من حیث التفویض التش

) من ذات القانون بشأن تفویض مجلس إدارة الھیئة بوضع شروط  ٥) الفقرة (ب) البند (۲٤المادة (

مكملة للشروط المنصوص علیھا تحقیقـًا لغایات المشرع في شأن تنظیم عملیة إصدار تصاریح  

 ة. العمل طبقـًا ألحكام ھذا القانون بنصوص محكم

 
إن الغایة من التعدیل المقترح متحققة على أرض الواقع، وذلك بموجب أحكام مواد القانون المراد  -

) من المرسوم بقانون رقم  ۹۳فطبقـًا للمادة (  تعدیلھ وھو قانون نافذ وساري من حیث التطبیق،

لرئیس المجلس  (  أن    م بشأن الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى التي نصت على۲۰۰۲) لسنة  ٥٥(

وجود   أو  المطلوب،  الشكل  استیفائھ  عدم  أو  للدستور،  بمخالفتھ  كتابة  االقتراح  مقدم  یخطر  أن 

األحكام التي تتضمنھا مواده في القوانین النافذة، وأن یطلب منھ تصحیحھ أو سحبھ)، األمر الذي 

 )  مرفق(   .ترى الھیئة بأنھ من األوفق إعادة النظر في المقترح في ضوء ما تقدم بیانھ 
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ا
ً
 رأي اللجنة:  - خامسـ

) من القانون ۲٤االقتراح بقانون بتعدیل المادة (تقریر اللجنة الســابقة بشــأن  تدارســت اللجنة      

م بشـأن تنظیم سـوق العمل، والمقدم من أصـحاب السـعادة: سـبیكة خلیفة  ۲۰۰٦) لسـنة  ۱۹رقم (

بعد  ،   العرادي، الدكتور محمد علي حـسنبـسام إـسماعیل البنمحمد، علي عبدهللا   الدكتورالفـضالة،  

ــروـعات إـعادـتھ للجـنة بـناًء على خـطاب مـعالي رئیس المج  ــوص إـعادة النظر في مشــ لس بخصــ

من الفـصل   الثالثالقوانین التي أُعدت تقاریرھا من قبل اللجنة الـسابقة خالل دور االنعقاد العادي 

 التشریعي الخامس.
 

نصین   استبدال  األولى على  مادتھ  في  نص  ومادتین،  دیباجة  من  بقانون  االقتراح  یتألف 

بشأن    ۲۰۰٦) لسنة  ۱۹الفقرة (ب) من المادة ذاتھا من القانون رقم ( ) ومقدمة  ۲٤بعنوان المادة (

 تنظیم سوق العمل، أما المادة الثانیة فجاءت تنفیذیة.

مقدمیھ بقانون    االقتراح  یھدف  العامل    إلى  بحسب  بشأن  العمل  تصریح  تجدید  معالجة 

المادة ( إن  بالقانون رقم (۲٤األجنبي، حیث  الصادر  العمل  تنظیم سوق  قانون  لسنة  ۱۹) من   (

م قد أوردت إجراءات وشروط إصدار تصریح العمل بشأن العامل األجنبي، إال أن المادة ۲۰۰٦

ي قانون تنظیم سوق العمل أي نص  المذكورة لم تتضمن شروط تجدید تصریح العمل، كما لم یرد ف

العمل   تصریح  تجدید  (عینظم  المادة  تناولتھ  الذي  النحو  إصدار ۲٤لى  شروط  أوردت  التي   (

یشكل   العمل  سوق  تنظیم  قانون  في  العمل  ترخیص  تجدید  شروط  إدراج  أن  وحیث  التصریح، 

تي من بینھا شرط  لعمالة الوافدة في سوق العمل بمملكة البحرین، والاضمانة من ضمانات تنظیم  

التأكد من خلو العامل األجنبي من األمراض المعدیة، كشرط من شروط تجدید تصریح العمل،  

والذي بدوره یحمي المواطنین والمقیمین من انتشار األوبئة واألمراض المعدیة تحقیقـًا للمصلحة 

 العامة.  

رفض  بنة (السابقة)  وبعد تدارس مشروع القانون، انتھت اللجنة إلى التمسك بتوصیة اللج

 للمبررات اآلتیة:   وذلك وفقـًا االقتراح بقانون
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التي   -أوالً  الغایة  بقا  یقومإن  االقتراح  األعلیھا  من  العامل  بخلو  والمتعلقة  لحمایة  نون  المعدیة  مراض 

األ ا انتشار  من  والمقیمین  واأل لمواطنین  على  وبئة  متحققة  المعدیة  الواقعأمراض  فالمادة   ،رض 

أن العامل  لغاء تصریح العمل الصادر بشإنظیم سوق العمل توجب على الھیئة  ) من قانون ت ۲٦(

مراض المعدیة التي تستوجب ترحیلھ والتي یصدر بتحدیدھا  إصابتھ بأحد األفي حال ثبوت  جنبي  األ

  م ۲۰۱۸لسنة  ) ۳٤قرار من وزیر الصحة،  كما أن  قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (

مراض الساریة)  لفصل الحادي عشر منھ بعنوان ( األوالقرارات الصادرة بموجبھ، تضمن في ا

،  ) ٥۰إلى    -۳۷نھا  في المواد ( من  لكل ما یتعلق باألمراض الساریة والوقایة م   ةتفصیلًی ة  معالجً 

یقْ  األِص ولم  الخلو من  االھتمام  على  في مرحلة  ر  الساریة  ذلك  و   ،العقد  إبراممراض  إنما جعل 

أكان ذلك خالل فترة سریان تصریح العمل أم عند تجدیده،    وقات سواءً في جمیع األًرا  مستمـًا  التزام

) المادة   األمراض    )۳۸فقد نصت   بأحد  إصابتھ  في  اُشتُِبھ  أو  "إذا أصیب شخص  اآلتي:  على 

الساریة، أو كان من حاملي مسّبِبات تلك األمراض، وَجب اإلبالغ عنھ لدى اإلدارة المختصة ِوْفق  

الوزارة"، ومن   قبل  المعتَمدة من  الملزمة باإلبالغ وفقاإلجراءات  الفئات  ) من   ۳۹(  للمادة  ـًابین 

ال الصحة  فيعامة:  قانون  المریض  مع  یقطن  الذي  والشخص  المریض،  واحد،    (أقارب  سكن 

 ل في العمل الذي یعمل فیھ المصاب). ؤو وصاحب العمل أو المس

بشأن إجراءات الوقایة والعْزل والعالج  م  ۲۰۲۰) لسنة  ۱۳ر وزیر الصحة رقم (وتضمن ملحق  قرا 

عزل والوقایة، ومن بینھا اتخاذ كل ما  من األمراض الساریة معالجة تفصیلیة إلجراءات التبلیغ وال

،  تصال بانتشار العدوى اكل عمل لھ    یلزم إلیقاف المصابین والمشتبھ بإصابتھم بمرض ساٍر عن

بشأن تنظیم الفْحص الطبي الدوري للعاملین    م۲۰۲۰) لسنة  ۱٥وكذلك قرار وزیر الصحة رقم (

لزام إ) على  ۲، والذي نص في  المادة (ةفي المحال الصناعیة والتجاریة ذات العالقة بالصحة العام

العاملین الدوري على  الفحص  بتوقیع  العمل  للتأكد من خلوھم من األ   صاحب  مراض  كل سنتین 

العامل بمرض ساٍر    بإصابةلزام صاحب العمل عند االشتباه  إعلى  )  ٥الساریة، و نص في المادة (

 مراض الساریة. التأكد من خلوه من أحد األجراءات نتھاء من إلحین اال  ـًاوقفھ عن العمل مؤقت 
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بق  -ثانیـًا االقتراح  اإلیقوم  المذكرة  إغفال انون، بحسب ما ورد في  افتراض  بھ، على  المرفقة  یضاحیة 

) منھ على  ۲٤قانون تنظیم سوق العمل إجراءات وشروط تجدید تصریح العمل، واقتصار المادة (

بقانون یفترض أن كلمة  أده، أي  ط إصدار التصریح دون تجدی بیان إجراءات وشرو  ن االقتراح 

التصریح   (منح) بصیغتھا الحالیة تقتصر على  ۲٤(إصدار تصریح العمل) والواردة في المادة (

 وال تشمل تجدیده). 

سلمنا    "أینما  ب ولو  أنھ  علیھ  فسیترتب  االفتراض  مصطلحھذا  مشتقاتھ (إصدار  ورد  أحد  أو   (               

مصطلح (تجدید)  باستصدار، صدور، الصادر) وتعلق بتصریح العمل"، اقتضى ذلك أن نُْتِبعھا    (

عن    االعمل قاصرً نھ إذا كان مصطلح إصدار تصریح  أأو أحد مشتقاتھ، حتى یستقیم المعنى حیث  

  شمول معنى (التجدید) فقصوره ھذا سیكون في كافة مواد القانون ذات الصلة ولیس فقط في المادة 

 ) التي شملھا االقتراح بقانون.   ۲٤(

) من قانون  ٤) من الفقرة ( أ) من المادة (٥استخدم المشرع مصطلحي ( المنح والتجدید) في البند (  -ثالثـًا

صدار إأما عبارة (  ،و تجدید التصریح) تنظیم سوق العمل  للداللة على ((منح التصریح أول مرة ،  

المنح أو  سواء عند    صدار وثیقة التصریح) إ(  ) فیقصد بھا۲٤تصریح العمل) الواردة في المادة (

صدار التصریح ) ورد  إجراءات وشروط  إ) التي جاءت تحت عنوان (۳۱مادة ( التجدید بدلیل أن ال

لتصریح ...))، وھذا المعنى  بتحدید شروط منح وتجدید ا  اة قرارً یئ فیھا صراحة عبارة ((وتُصدر الھ

لمصطلح في المعاجم  مع الداللة اللغویة لمصطلح (إصدار) إذ ورد ھذا ا  ـًاكثر توافققرب واألھو األ

 ذاعة أو إعالن). ) بمعنى ( نْشر أو إِ ۱۲۷۷اللغویة كمعجم اللغة العربیة المعاصرة (ص

م على وحدة  ۲۰۲۰مارس    ۲٥) بتاریخ  ۱/۲۰۱۹كدت المحكمة الدستوریة في القضیة رقم (د/أ  -رابعـًا

األصل أن القانون ینظر إلیھ  البناء القانوني للتشریع وتناغم مواده وتكاملھا، حیث قضت باآلتي:"  

بعضھا  تكمل  القانون  ونصوص  لھا مشكالتھا،  أوضاع  أنشأتھا  محددة  سیاسة  للتعبیر عن  ككل 

)  ۱/۲۰۲۰(ط.ح/رقم  ا ذھبت المحكمة الدستوریة في القضیة  البعض ولیست جزًرا منعزلة"، أیضً 

ر وحدة عضویة تجعل  إلى اآلتي: " إن ھذه النصوص إنما تعمل في إطا   م۲۰۲۰سبتمبر    ۹بتاریخ  
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من أحكامھا نسیًجا متآلفًا متماسًكا، بما مؤداه أن یكون لكل نص منھا مضمون محدد یستقل بھ عن  

 غیره من النصوص استقالًال ال یعزلھا عن بعضھا البعض". 
 

خذ باالقتراح بقانون ومعاملة  المحكمة الدستوریة سیترتب على األ   اجتھادلما استقر علیھ  ـًا  ووفق

صدار) الوارد فیھا معنى(منح)  إعطاء مصطلح (إ) بمعزل عن غیرھا من النصوص و ۲٤(المادة  

)  ۱۹ید)، اختالل المصطلحات والمفاھیم المستخدمة في النصوص األخرى للقانون رقم (د دون (تج 

.)  تصدره الھیئة.   حتصری مل:  الع(تصریح    تعرف  )۱فالمادة (  بشأن تنظیم سوق العمل:  م۲۰۰٦لسنة  

اریح  ) تتكلم عن (قواعد وإجراءات منح وتجدید تص٤، والمادة ( ام تجدیدً أمرة    ألول ا  كان منحً   سواءً 

) وتحت عنوان (إجراءات وشروط  ۳۱(صدار أو تجدید)، كذلك المادة  إالعمل) ولم تستخدم عبارة (  

 ). تجدید التصریحصدار التصریح) استخدمت عبارة (شروط وإجراءات منح و إ

العمل رقم (دارة ھیئة تنظإجاء " قرار رئیس مجلس    -  خامسـًا بشأن تنظیم  م  ۲۰۰۸) لسنة  ۷۸یم سوق 

صدار التصریح یشمل  إا على أن  جانب من غیر خدم المنازل، وتعدیالتھ " مؤكدً تصاریح عمل األ 

(لمنح   ـًاالتصریح حددت شروطالمتعلقة بمنح  ) من القرار و ۲المنح والتجدید) بدلیل أن المادة ((

و إصابتھ بأحد  ألناحیة الصحیة  ) " أال یثبت عدم لیاقة العامل من ا۹تصریح العمل) من بینھا البند (

) من ذلك القرار على جواز تجدید التصریح قبل انتھاء  ۱۰مراض المعدیة"، و أكدت المادة (األ

بفترة ال تزید على مائة وثمانین یومً  )  ۲شروط المادة (  اطلب التجدید مستوفًی   ا بحیث یكونمدتھ 

 مراض المعدیة". و إصابتھ بأحد األ ألناحیة الصحیة  " أال یثبت عدم لیاقة العامل من ا: )۹ا البند (ھومن 
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 ٣د ٥ص ل خ ت / ف ٤٣١الرقـــم: 

م ٢٠٢٠نوفمــــــــرب   ٢التاريخ:   

�

į��¢�Ã�¡�ä���¥æ�Ó¢×���¡�Ä«���ÛĈĮ������Ö·�Ì×��

��Û¢ĝ���àě�ªì�¥�

��1â��Ó¦�å�į���Ę¥å�ÚÔìØÃ�Ùô¬×�

 بقــــــانون بتعــــــديل املــــــادة (
ً
ــــــب لــــــي أن أرفــــــق لكــــــم اقرتاحــــــا ) مــــــن٢٤يط

بشـــــــأن تنظـــــــيم ســـــــوق العمـــــــل، واملقـــــــدم مـــــــن ٢٠٠٦) لســـــــنة ١٩(القـــــــانون رقـــــــم 

ــماعيل ــام إســــــــ ــالة، بســــــــ ــة الفضــــــــ يكة خليفــــــــ ــ ــعادة: ســــــــ ــحاب الســــــــ أصــــــــ

 البنمحمد، علي عبداهللا العرادي، الدكتور محمد علي حسن.

 
ً
ــمنا ــأنه متضـــــــ ــر بشـــــــ ــداد تقريـــــــ ــته، وإعـــــــ ــته ودراســـــــ ــاء مناقشـــــــ برجـــــــ

رأيكــــــم لعرضــــــه علــــــى املجلــــــس خــــــالل موعــــــد أقصــــــاه ثالثــــــة أســــــابيع مــــــن 

 تاريخه.

111â��Ó¦�å�į���Ę¥å�ÚÔìØÃ�Ùô¬×��å

���ù�´×��ù�³�Þ��êØÃ�
��ç¥æ°×��ªØĠ�ªì�¥
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 العنوان
م بشأن ٢٠٠٦سنة ) ل١٩) من القانون رقم (٢٤االقتراح بقانون بتعدیل المادة (

 تنظیم سوق العمل

 قانونب االقتراحأصل 
مقدم من أصحاب السعادة: سبیكة خلیفة الفضالة، بسام إسماعیل البنمحمد، علي 

 علي حسنعبدهللا العرادي، الدكتور محمد 

 اإلحالة إلى اللجنة
 م٢٠٢٠نوفمبر  ٢
 الفصل التشریعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

انتھاء اللجنة من 
 المناقشة

 م٢٠٢٠دیسمبر  ١٤
 الفصل التشریعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

 ) اجتماعات٤( عدد االجتماعات

 مضمونھ

تصریح العمل بشأن إلى معالجة تجدید  بحسب مقدمیھ یھدف االقتراح بقانون

) من قانون تنظیم سوق العمل الصادر ٢٤العامل األجنبي، حیث إن المادة (

م قد أوردت إجراءات وشروط إصدار تصریح ٢٠٠٦) لسنة ١٩بالقانون رقم (

العمل بشأن العامل األجنبي، إال أن المادة المذكورة لم تتضمن شروط تجدید 

سوق العمل أي نص ینظم تجدید  تصریح العمل، كما لم یرد في قانون تنظیم

) التي ٢٤تصریح العمل بشأن عامل أجنبي على النحو الذي تناولتھ المادة (

أوردت شروط إصدار التصریح، وحیث أن إدراج شروط تجدید ترخیص العمل 

بشأن عمل عامل أجنبي في قانون تنظیم سوق العمل یشكل ضمانة من ضمانات 

العمل بمملكة البحرین، والتي من بینھا شرط التنظیم للعمالة الوافدة في سوق 

التأكد من خلو العامل األجنبي من األمراض المعدیة، كشرط من شروط تجدید 

تصریح العمل، والذي بدوره یحمي المواطنین والمقیمین من انتشار األوبئة 

 واألمراض المعدیة تحقیقـًا للمصلحة العامة.

 ومادتاندیباجة  االقتراحبنیة 

لجنة الشؤون رأي 
التشریعیة والقانونیة 

 بمجلس الشورى
  الدستوریة ةقانون من الناحیاالقتراح بسالمة 



˻ 
 

الجھات  خالصة آراء
 المعنیة

 ھیئة تنظیم سوق العمل:  رأي  -

 المالحظات اآلتیة: –في مذكرتھا  –بیّنت ھیئة تنظیم سوق العمل 

إن الغایة من االقتراح بقانون متحققة على أرض الواقع في اإلجراءات   -

العمل طبقـًا ألحكام  حالھیئة في شأن طلبات تجدید تصاریالمعمول بھا لدى 

م بشأن تنظیم سوق العمل، حیث أن الھیئة تُطبق ٢٠٠٦) لسنة ١٩القانون رقم (

اتھا متى ما ) ذ٢٥) و(٢٤شروط إصدار التصریح المنصوص علیھا بالمواد (

تم طلب تجدید من قبل صاحب العمل، األمر الذي تكون معھ غایة المقترح 

متحققة باإلجراءات المعمول بھا لدى ھیئة تنظیم سوق العمل في حالة طلب 

لھم بشأن العمال األجانب العاملین ة العمل تجدید تصاریح العمل الصادرأصحاب 

 لدیھم.

شأن تنظیم سوق العمل من التشریعات م ب٢٠٠٦) لسنة ١٩إن القانون رقم (-

الحدیثة التي تتصف قواعده بالمرونة من حیث التفویض التشریعي الذي تم النص 

) من ذات ٥) الفقرة (ب) بالبند (٢٤علیھ في بعض المواد وباألخص المادة (

القانون بشأن تفویض مجلس إدارة الھیئة بوضع شروط مكملة للشروط 

غایات المشرع في شأن تنظیم عملیة إصدار تصاریح المنصوص علیھا تحقیقـًا ل

 العمل طبقـًا ألحكام ھذا القانون بنصوص محكمة.

إن الغایة من التعدیل المقترح متحققة على أرض الواقع، وذلك بموجب أحكام -

مواد القانون المراد تعدیلھ وھو قانون نافذ وساري من حیث التطبیق، فطبقـًا 

م بشأن الالئحة الداخلیة ٢٠٠٢) لسنة ٥٥بقانون رقم () من المرسوم ٩٣للمادة (

لمجلس الشورى التي نصت على   ( لرئیس المجلس أن یخطر مقدم االقتراح 

كتابة بمخالفتھ للدستور، أو عدم استیفائھ الشكل المطلوب، أو وجود األحكام التي 

ألمر تتضمنھا مواده في القوانین النافذة، وأن یطلب منھ تصحیحھ أو سحبھ)، ا

 الذي ترى الھیئة بأنھ من األوفق إعادة النظر في المقترح في ضوء ما تقدم بیانھ.

توصیة اللجنة 
 بمجلس الشورى

 االقتراح بقانون رفض
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١ 

 

 م٢٠٢٠ دیسمبر ١٥التاریخ: 
 )١٦(رقم التقریر 
 

�
 تقریر لجنة الخدمات 

م بشأن تنظیم ٢٠٠٦) لسنة ١٩) من القانون رقم (٢٤االقتراح بقانون بتعدیل المادة (حول 
سبیكة خلیفة الفضالة، بسام إسماعیل البنمحمد، سوق العمل، والمقدم من أصحاب السعادة: 

  العرادي، الدكتور محمد علي حسنعلي عبدهللا
 

�الفصل التشریعي الخامس  -دور االنعقاد الثالث 
 

��NNÛ¢ÐÛ�
�

)، أحال ٣د  ٥ص ل خ ت / ف  ٤٣١، وبموجب الخطاب رقم (م٢٠٢٠ نوفمبر ٢بتاریخ  

صاحب المعالي السید علي بن صالح الصالح رئیس مجلس الشورى الموقر إلى لجنة الخدمات 

م بشأن تنظیم سوق العمل، ٢٠٠٦) لسنة ١٩) من القانون رقم (٢٤االقتراح بقانون بتعدیل المادة (

 والمقدم من أصحاب السعادة: سبیكة خلیفة الفضالة، بسام إسماعیل البنمحمد، علي عبدهللا

لمناقشتھ ودراستھ وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ ، العرادي، الدكتور محمد علي حسن

 .لیتم عرضھ على المجلس الموقر

�

�
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 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة:

 اآلتیة:بقانون المذكور في االجتماعات  االقتراحتدارست اللجنة  )١(

 التاریخ االجتماع

 م٢٠٢٠نوفمبر  ٤ ٥

 م٢٠٢٠نوفمبر  ٣٠ ٩

 م٢٠٢٠دیسمبر  ٧ ١٠

 م٢٠٢٠ دیسمبر ١٤ ١١
 

ة،  )٢( وع البحث والدراس تھا على الوثائق المتعلقة باالقتراح بقانون موض اطلعت اللجنة أثناء دراس

 والتي اشتملت على ما یلي:

 (مرفق)ومذكرتھ اإلیضاحیة. ، االقتراح بقانون المذكور -

 (مرفق). رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى -

 (مرفق) .ھیئة تنظیم سوق العملرأي  -
 

x كل من: التاسع وبدعوة من اللجنة شارك في االجتماع 
 

 المنصب االسم

 عضو مجلس الشورى سبیكة خلیفة الفضالة

 الشورىعضو مجلس  بسام إسماعیل البنمحمد

 عضو مجلس الشورى  العراديعلي عبدهللا

 

 



 

٣ 
 

 

x 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 

 إدارة البحوث والدراسات

 مشرف بحوث منى ابراھیم العید

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم صادق جعفر الحلواجي
�

�
Y
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ال ورى س ریعیة والقانونیة بمجلس الش ؤون التش االقتراح بقانون من مة رأت لجنة الش

 الدستوریة. الناحیة
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عادة   حاب الس أن االقتراح بقانون یھدف إلى معالجة تجدید  مقدمي االقتراح بین أص

أن العامل األجنبي، حیث إن المادة ( ریح العمل بش نة ١٩قانون رقم () من ٢٤تص  ٢٠٠٦) لس

وق العمل أن تنظیم س أن العامل  بش ریح العمل بش دار تص روط إص قد أوردت إجراءات وش

ریح العمل، كما لم یرد في قانون  روط تجدید تص من ش األجنبي، إال أن المادة المذكورة لم تتض

روط  ریح العمل ، بالرغم من أھمیة إدراج تلك الش وق العمل أي نص ینظم تجدید تص تنظیم س

مانات المتعلقة  مانة من الض كل ض بتنظیم العمالة الوافدة، كما أن خلو العامل األجنبي والتي تش
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ریح العمل  یكفل  حمایة المواطنین  روط تجدید تص رط من ش من األمراض المعدیة، كش

 والمقیمین من انتشار األوبئة واألمراض المعدیة ویحقق المصلحة العامة.

ریعیة والق ؤون التش منھا رأي لجنة الش أن االقترأما فیما یتعلق بالمواد التي تض ح اانونیة بش

رة بالمادة محل التعدیل، فیما قد بقانون، ف بیّن مقدمو االقتراح أن تلك المواد لیس لھا عالقة مباش

ؤال لوزیر العمل والتنمیة أعدا المادة الرابعة، و ن فكرة االقتراح بقانون جاءت بعد توجیھ س

عادة الوزی ر في رده أن اإلجراء ال یطبق إال االجتماعیة فیما یتعلق بتطبیق الفحص، حیث بیّن س

 الصحة. من المھن؛ طبقـًا لقرار من وزیر على مجموعة معینة
�
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 المالحظات اآلتیة: –في مذكرتھا  –بیّنت ھیئة تنظیم سوق العمل 

بھا لدى الھیئة  إن الغایة من االقتراح بقانون متحققة على أرض الواقع في اإلجراءات المعمول -

م بشأن تنظیم ٢٠٠٦) لسنة ١٩العمل طبقـًا ألحكام القانون رقم ( حفي شأن طلبات تجدید تصاری

) ٢٤المواد (في سوق العمل، حیث أن الھیئة تُطبق شروط إصدار التصریح المنصوص علیھا 

ة المقترح تجدید من قبل صاحب العمل، األمر الذي تكون معھ غایال) ذاتھا متى ما تم طلب ٢٥و(

متحققة باإلجراءات المعمول بھا لدى ھیئة تنظیم سوق العمل في حالة طلب أصحاب العمل تجدید 

 لھم بشأن العمال األجانب العاملین لدیھم. ةتصاریح العمل الصادر
 

م بشأن تنظیم سوق العمل من التشریعات الحدیثة التي تتصف ٢٠٠٦) لسنة ١٩إن القانون رقم ( -

من حیث التفویض التشریعي الذي تم النص علیھ في بعض المواد وباألخص قواعده بالمرونة 

) من ذات القانون بشأن تفویض مجلس إدارة الھیئة بوضع شروط ٥) الفقرة (ب) البند (٢٤المادة (

مكملة للشروط المنصوص علیھا تحقیقـًا لغایات المشرع في شأن تنظیم عملیة إصدار تصاریح 

 القانون بنصوص محكمة. العمل طبقـًا ألحكام ھذا
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إن الغایة من التعدیل المقترح متحققة على أرض الواقع، وذلك بموجب أحكام مواد القانون المراد  -

) من المرسوم بقانون رقم ٩٣فطبقـًا للمادة ( تعدیلھ وھو قانون نافذ وساري من حیث التطبیق،

( لرئیس المجلس أن  م بشأن الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى التي نصت على٢٠٠٢) لسنة ٥٥(

یخطر مقدم االقتراح كتابة بمخالفتھ للدستور، أو عدم استیفائھ الشكل المطلوب، أو وجود األحكام 

أن یطلب منھ تصحیحھ أو سحبھ)، األمر الذي ترى التي تتضمنھا مواده في القوانین النافذة، و

 ) مرفق(  الھیئة بأنھ من األوفق إعادة النظر في المقترح في ضوء ما تقدم بیانھ.
� 
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ت اللجنة       نة ١٩) من القانون رقم (٢٤االقتراح بقانون بتعدیل المادة (تدارس م ٢٠٠٦) لس

وق العمل،  أن تنظیم س ماعیل بش ام إس الة، بس بیكة خلیفة الفض عادة: س حاب الس والمقدم من أص

نالبنمحمد، علي عبدهللا ت وجھات النظر التي ،  العرادي، الدكتور محمد علي حس تعرض واس

شؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على وا دارت حولھ من قبل أعضاء اللجنة شار القانوني ل لمست

ریعیة  ؤون التش ورىرأي لجنة الش المة  والقانونیة بمجلس الش االقتراح والذي جاء مؤكدًا لس

 ھیئة تنظیم سوق العمل. ، كما اطلعت اللجنة على مذكرةالدستوریة ةقانون من الناحیب
 

یتألف االقتراح بقانون من دیباجة ومادتین، نص في مادتھ األولى على استبدال نصین 

بشأن  ٢٠٠٦) لسنة ١٩ادة ذاتھا من القانون رقم () ومقدمة الفقرة (ب) من الم٢٤بعنوان المادة (

 تنظیم سوق العمل، أما المادة الثانیة فجاءت تنفیذیة.

معالجة تجدید تصریح العمل بشأن العامل  إلى بحسب مقدمیھبقانون  االقتراح یھدف

) لسنة ١٩) من قانون تنظیم سوق العمل الصادر بالقانون رقم (٢٤األجنبي، حیث إن المادة (

م قد أوردت إجراءات وشروط إصدار تصریح العمل بشأن العامل األجنبي، إال أن المادة ٢٠٠٦

ي قانون تنظیم سوق العمل أي نص المذكورة لم تتضمن شروط تجدید تصریح العمل، كما لم یرد ف

) التي أوردت ٢٤ینظم تجدید تصریح العمل بشأن عامل أجنبي على النحو الذي تناولتھ المادة (

شروط إصدار التصریح، وحیث أن إدراج شروط تجدید ترخیص العمل بشأن عمل عامل أجنبي 
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فدة في سوق العمل لعمالة الواافي قانون تنظیم سوق العمل یشكل ضمانة من ضمانات تنظیم 

بمملكة البحرین، والتي من بینھا شرط التأكد من خلو العامل األجنبي من األمراض المعدیة، كشرط 

من شروط تجدید تصریح العمل، والذي بدوره یحمي المواطنین والمقیمین من انتشار األوبئة 

 واألمراض المعدیة تحقیقـًا للمصلحة العامة. 

ن وفي ضوء اآلراء التي تم استعراضھا أعاله، انتھت اللجنة وبعد تدارس االقتراح بقانو

 للمبررات اآلتیة: وذلك وفقـًا رفض االقتراح بقانونإلى 

مراض المعدیة لحمایة نون والمتعلقة بخلو العامل من األعلیھا االقتراح بقا یقومإن الغایة التي  -أوالً 

فالمادة  ،رض الواقعأمراض المعدیة متحققة على وبئة واأللمواطنین والمقیمین من انتشار األا

أن العامل لغاء تصریح العمل الصادر بشإنظیم سوق العمل توجب على الھیئة ) من قانون ت٢٦(

مراض المعدیة التي تستوجب ترحیلھ والتي یصدر بتحدیدھا إصابتھ بأحد األفي حال ثبوت جنبي األ

 م٢٠١٨) لسنة  ٣٤العامة الصادر بالقانون رقم (قرار من وزیر الصحة،  كما أن  قانون الصحة 

مراض الساریة) لفصل الحادي عشر منھ بعنوان ( األوالقرارات الصادرة بموجبھ، تضمن في ا

، )٥٠إلى  -٣٧نھا  في المواد ( من لكل ما یتعلق باألمراض الساریة والوقایة م ةتفصیلیً ة معالجً 

وإنما جعل ذلك  ،العقد رامبإالساریة في مرحلة  مراضر االھتمام  على الخلو من األِص ولم یقْ 

أكان ذلك خالل فترة سریان تصریح العمل أم عند تجدیده،  وقات سواءً في جمیع األًرا مستمـًا التزام

على اآلتي: "إذا أصیب شخص أو اُشتُبِھ في إصابتھ بأحد األمراض  )٣٨فقد نصت  المادة  (

األمراض، وَجب اإلبالغ عنھ لدى اإلدارة المختصة ِوْفق  الساریة، أو كان من حاملي مسبِّبات تلك

) من  ٣٩( للمادة ـًابین الفئات الملزمة باإلبالغ وفقاإلجراءات المعتَمدة من قبل الوزارة"، ومن 

سكن واحد،  (أقارب المریض، والشخص الذي یقطن مع المریض فيقانون الصحة العامة: 

 یعمل فیھ المصاب). ل في العمل الذيؤووصاحب العمل أو المس

بشأن إجراءات الوقایة والعْزل والعالج م ٢٠٢٠) لسنة ١٣ر وزیر الصحة رقم (وتضمن ملحق  قرا 

من األمراض الساریة معالجة تفصیلیة إلجراءات التبلیغ والعزل والوقایة، ومن بینھا اتخاذ كل ما 
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، تصال بانتشار العدوىاكل عمل لھ  یلزم إلیقاف المصابین والمشتبھ بإصابتھم بمرض ساٍر عن

بشأن تنظیم الفْحص الطبي الدوري للعاملین  م٢٠٢٠) لسنة ١٥وكذلك قرار وزیر الصحة رقم (

لزام إ) على ٢ة، والذي نص في  المادة (في المحال الصناعیة والتجاریة ذات العالقة بالصحة العام

مراض ن للتأكد من خلوھم من األكل سنتی صاحب العمل بتوقیع الفحص الدوري على العاملین

العامل بمرض ساٍر  بإصابةلزام صاحب العمل عند االشتباه إعلى ) ٥الساریة، و نص في المادة (

 مراض الساریة.جراءات التأكد من خلوه من أحد األنتھاء من إلحین اال ـًاوقفھ عن العمل مؤقت

یضاحیة المرفقة بھ، على افتراض إغفال اإلانون، بحسب ما ورد في المذكرة یقوم االقتراح بق -ثانیـًا

) منھ على ٢٤قانون تنظیم سوق العمل إجراءات وشروط تجدید تصریح العمل، واقتصار المادة (

ن االقتراح بقانون یفترض أن كلمة أط إصدار التصریح دون تجدیده، أي بیان إجراءات وشرو

لحالیة تقتصر على ( منح التصریح ) بصیغتھا ا٢٤(إصدار تصریح العمل) والواردة في المادة (

 وال تشمل تجدیده).

            ھذا االفتراض فسیترتب علیھ أنھ "أینما ورد  مصطلح ( إصدار) أو أحد مشتقاتھ بولو سلمنا  

مصطلح (تجدید) ب( استصدار، صدور، الصادر) وتعلق بتصریح العمل"، اقتضى ذلك أن نُتْبِعھا 

عن  االعمل قاصرً نھ إذا كان مصطلح إصدار تصریح أأو أحد مشتقاتھ، حتى یستقیم المعنى حیث 

 شمول معنى (التجدید) فقصوره ھذا سیكون في كافة مواد القانون ذات الصلة ولیس فقط في المادة

 ) التي شملھا االقتراح بقانون.  ٢٤(

) من قانون ٤) من الفقرة ( أ) من المادة (٥ح والتجدید) في البند (استخدم المشرع مصطلحي ( المن -ثالثـًا

صدار إأما عبارة ( ،و تجدید التصریح)تنظیم سوق العمل  للداللة على ((منح التصریح أول مرة ، 

سواء عند المنح أو  صدار وثیقة التصریح)إ( ) فیقصد بھا٢٤تصریح العمل) الواردة في المادة (

صدار التصریح ) ورد إجراءات وشروط إ) التي جاءت تحت عنوان (٣١مادة (التجدید بدلیل أن ال

لتصریح ...))، وھذا المعنى بتحدید شروط منح وتجدید ا اة قرارً یئفیھا صراحة عبارة ((وتُصدر الھ
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مع الداللة اللغویة لمصطلح (إصدار) إذ ورد ھذا المصطلح في المعاجم  ـًاكثر توافققرب واألھو األ

 ذاعة أو إعالن).) بمعنى ( نْشر أو إِ ١٢٧٧اللغویة كمعجم اللغة العربیة المعاصرة (ص

م على وحدة ٢٠٢٠مارس  ٢٥) بتاریخ ١/٢٠١٩كدت المحكمة الدستوریة في القضیة رقم (د/أ -رابعـًا

تناغم مواده وتكاملھا، حیث قضت باآلتي:" األصل أن القانون ینظر إلیھ البناء القانوني للتشریع و

ككل للتعبیر عن سیاسة محددة أنشأتھا أوضاع لھا مشكالتھا، ونصوص القانون تكمل بعضھا 

) ١/٢٠٢٠(ط.ح/رقم ا ذھبت المحكمة الدستوریة في القضیة البعض ولیست جزًرا منعزلة"، أیضً 

إلى اآلتي: " إن ھذه النصوص إنما تعمل في إطار وحدة عضویة تجعل   م٢٠٢٠سبتمبر  ٩بتاریخ 

من أحكامھا نسیًجا متآلفًا متماسًكا، بما مؤداه أن یكون لكل نص منھا مضمون محدد یستقل بھ عن 

 غیره من النصوص استقالًال ال یعزلھا عن بعضھا البعض".
 

خذ باالقتراح بقانون ومعاملة رتب على األالمحكمة الدستوریة سیت اجتھادلما استقر علیھ ـًا ووفق

صدار) الوارد فیھا معنى(منح) إعطاء مصطلح (إ) بمعزل عن غیرھا من النصوص و٢٤(المادة 

) ١٩ید)، اختالل المصطلحات والمفاھیم المستخدمة في النصوص األخرى للقانون رقم (ددون (تج

.) مل:تصریح تصدره الھیئة.(تصریح الععرفت )١فالمادة ( بشأن تنظیم سوق العمل: م٢٠٠٦لسنة 

اریح ) تتكلم عن (قواعد وإجراءات منح وتجدید تص٥، والمادة (ام تجدیدً أمرة  ألولا كان منحً  سواءً 

) وتحت عنوان (إجراءات وشروط ٣١(صدار أو تجدید)، كذلك المادة إالعمل) ولم تستخدم عبارة ( 

 ).تجدید التصریحمنح و صدار التصریح) استخدمت عبارة (شروط وإجراءاتإ

بشأن تنظیم م ٢٠٠٨) لسنة ٧٨یم سوق العمل رقم (دارة ھیئة تنظإجاء " قرار رئیس مجلس  - خامسـًا

صدار التصریح یشمل إا على أن جانب من غیر خدم المنازل، وتعدیالتھ " مؤكدً تصاریح عمل األ

(لمنح  ـًاالتصریح حددت شروط المتعلقة بمنح) من القرار و٢المنح والتجدید) بدلیل أن المادة ((

و إصابتھ بأحد ألناحیة الصحیة ) " أال یثبت عدم لیاقة العامل من ا٩تصریح العمل) من بینھا البند (

) من ذلك القرار على جواز تجدید التصریح قبل انتھاء ١٠مراض المعدیة"، و أكدت المادة (األ
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) ٢شروط المادة ( ان طلب التجدید مستوفیً ا بحیث یكومدتھ بفترة ال تزید على مائة وثمانین یومً 

 مراض المعدیة".و إصابتھ بأحد األألناحیة الصحیة " أال یثبت عدم لیاقة العامل من ا:)٩ا البند (ھومن
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ورى، اتفقت اللجنة على اختیار  ٣٩إعماالً لنص المادة (       ) من الالئحة الداخلیة لمجلس الش

 كل من :

 مقرًرا أصلیـًا.  ام محمد صالح الداللـــالدكتــــورة ابتسسعادة  .١

 مقرًرا احتیاطیًا.    ريـصبــــاح سالـــــم الدوســـاذ ـــاألستسعادة  .٢
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ات وما أبدي من آراء     وء ما دار من مناقش ا لنص المادة ( في ض الالئحة  ) من٩٤ووفقـً

 بما یلي: اللجنة توصيالداخلیة لمجلس الشورى، فإن 

 

نة ١٩) من القانون رقم (٢٤االقتراح بقانون بتعدیل المادة ( رفض � أن تنظیم ٢٠٠٦) لس م بش

سبیكة  سعادة:  سماعیل البنمحمد، سوق العمل، والمقدم من أصحاب ال سام إ خلیفة الفضالة، ب

 علي عبدهللا العرادي، الدكتور محمد علي حسن.
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،
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 م2020نوفمبر  5 التاریخ:
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�
�

بشأن تنظیم  2006) لسنة 19) من القانون رقم (24االقتراح بقانون بتعدیل المادة (الموضوع: 

إسماعیل سام ب، ألعضاء: سبیكة خلیفة الفضالة، والمقدم من أصحاب السعادة االعملسوق 

�. علي ، الدكتور محمد علي حسنعلي عبدهللا العرادي، البنمحمد
 

 تحیة طیبة وبعد،،
 
 
 

، ضمن معالي السید علي بن صالح الصالح رئیس المجلسأرفق  م2020نوفمبر  2بتاریخ      

) من 24االقتراح بقانون بتعدیل المادة ( من ، نسخة)3د  5ص ل ت ق/ ف  432م (كتابھ رق

بشأن تنظیم سوق العمل، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء:  2006) لسنة 19القانون رقم (

سبیكة خلیفة الفضالة، بسام إسماعیل البنمحمد، علي عبدهللا العرادي، الدكتور محمد علي حسن 

للجنة تھ وإبداء المالحظات علیھ التشریعیة والقانونیة، وذلك لمناقشإلى لجنة الشؤون ، علي

�.الخدمات
�
�



2 
 

ریعیة والقانونیة اجتماعھا  م2020نوفمبر  4 وبتاریخ     ؤون التش ، حیث الرابععقدت لجنة الش

  .مذكرتھ اإلیضاحیة، واالقتراح بقانوناطلعت على 

 

فة إلى –ة والنقاش بعد المداول –وانتھت اللجنة       لمبادئ وأحكام  قانونقتراح باال عدم مخال

تو تطالع عد ب أنھ ر، أما من ناحیة المالءمة القانونیة فترى اللجنةالدس ة االقتراح واس دراس

وق وص قانون تنظیم س ادرة تنفیذً  المتعلق بھ من نص أن كافة  لھ، تبین االعمل والقرارات الص

ریح  املة التص وم المتعلقة بھما، جاءت ش ریح والترخیص والرس وص المتعلقة بالتص النص

،  6،  5) وبنودھا (4نص مقدمة المادة (وتجدیده وكذلك الترخیص وتجدیده، ویتجلى ذلك في 

ا7 وق العمل الص نة 19در بالقانون رقم ()، من قانون تنظیم س  28مادة (نص ال، و2006) لس

البند (ب)  نص الفقرة األولى منھ، وذات ) من القانون31نص المادة (ذاتھ، و القانون ) من3فقرة 

 .تھاذ القانون ) من42من المادة (
 

ھو النص  - محل االقتراح المتعلقة بشروط تصریح العمل -) 24المادة ( نص في حین أن
التصریح،  حالة تجدیدالوحید في القانون الذي یتناول شروط وضوابط منح التصریح، لم یتضمن 

 سیاق ونسق القانون الذي قرن منح التصریح بتجدیده في كل األمور.ل ـًاوھو في ذلك جاء مخالف
 

فقرة أ)، من قانون تنظیم سوق العمل الصادر بالقانون  5بند  4أنَّ الُمالحظ من نص المادة ( إال     
ضع األنظمة بو وتعدیالتھ، قد نص على اختصاص ھیئة تنظیم سوق العمل 2006) لسنة 19رقم (

وائح ، بما في ذلك األنظمة والللالزمة لتنفیذ أحكام ھذا القانونوإصدار اللوائح والقرارات ا
والشروط ، وتحدید فئاتھا ،تصاریح العمل منح وتجدیدالقرارات التي تحدد قواعد وإجراءات و

 وكافة األمور المتعلقة بھا. ،ومدة سریان ھذه التصاریح ،التي تسري بشأن كل منھا
 

) لسنة 76رقم (تبین صدور القرار  سوق العمل وبمراجعة القرارات الصادرة عن ھیئة تنظیم     
  )10( الذي نص في المادة، وبشأن تنظیم تصاریح عمل األجانب من غیر فئة خدم المنازل 2008

) من ھذا القرار، یسري تصریح العمل لمدة سنتین من 15"مع مراعاة أحكام المادة (منھ على 
على  ثلة بناءً تاریخ وصول العامل األجنبي إلى المملكة، ویجوز تجدیده لمدة أو لمدد أخرى مما
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طلب یقدم من صاحب العمل إلى الھیئة على األنموذج الذي تعده لھذا الغرض أو بشكل إلكتروني 
 .ـًامل بفترة ال تزید على تسعین یوموذلك قبل انتھاء مدة تصریح الع

 ـًاافة البیانات والمعلومات ومشفوعویجب أن یكون طلب تجدید تصریح العمل مشتمال على ك
الشروط المنصوص علیھا في المادة ـًا في أنموذج طلب التجدید ومستوفیلمبینة بالمستندات ا

 .) من ھذا القرار"2(

 تي:على اآلتبین أنھا تنص  ذاتھ القرار ) من2وبالرجوع لنص المادة (     

 :" یشترط لمنح صاحب العمل تصریح عمل باستخدام عامل أجنبي ما یلي

التجاري أو ما یقوم مقامھ، بما في ذلك الحصول  أن یكون صاحب العمل مقیداً في السجل .1
 .على رقم الوحدة من الجھاز المركزي للمعلومات

 .وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الھیئة المتعلقة بتصاریح العمل .2
أن توجد حاجة فعلیة تقتضي استخدام عامل أجنبي أو أكثر، وذلك بالنظر إلى حجم  .3

 .مال المسندة إلیھا وظروف تنفیذ ھذه األعمالالمنشأة وطبیعة نشاطھا واألع
أال یثبت إخالل صاحب العمل بأي من االلتزامات الجوھریة التي یفرضھا قانون تنظیم  .4

 .ا لھسوق العمل واألنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفیذً 
أال یثبت توقف صاحب العمل عن مزاولة النشاط المرخص بھ أو قیامھ بغلق أو بتغییر  .5

 .ر مزاولة النشاط بالمخالفة ألحكام القوانین والقرارات المعمول بھا في ھذا الشأنمق
ألحكام قانون  ـًاقضي بھا بموجب أحكام نھائیة طبقأن یسدد صاحب العمل الغرامات الم .6

 .تنظیم سوق العمل
 .التزام صاحب العمل بالتأمین على عمالھ لدى الھیئة العامة للتأمین االجتماعي .7
 .تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمالأال یثبت  .8
 .أال یثبت عدم لیاقة العامل من الناحیة الصحیة أو إصابتھ بأحد األمراض المعدیة .9
أال تكون مھنة العامل األجنبي من بین المھن المقصور مزاولتھا على العمال الوطنیین  .10

 .طبقاً لألحكام التي یصدر بھا قرار من الجھة المختصة
الترخیص الالزم لمزاولة المھنة من الجھة المعنیة، وذلك إذا كانت مھنة  الحصول على .11

لمزاولتھا في المملكة الحصول على ھذا  ـًاي من بین المھن التي یلزم قانونالعامل األجنب
 .الترخیص

أال یكون قد سبق ترحیل العامل األجنبي أو إبعاده من المملكة ألسباب جنائیة أو بسبب  .12
 " .لھ العمل أو القرارات الصادرة تنفیذً قانون تنظیم سوق امخالفتھ ألحكام 
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 2008) لسنة 76بتعدیل بعض أحكام القرار رقم ( 2013) لسنة 4صدر القرار رقم ( كما     
على الفقرة الثانیة من  ىر فئة خدم المنازل، وأبقبشأن تنظیم سوق تصاریح عمل األجانب من غی

ثانیة من تجدید تصریح العمل على الشروط الواردة في المادة ال) فیما تُحیل فیھ بشأن 10المادة (
) من قانون 4وبذلك تكون القرارات اإلداریة المشار إلیھا في المادة ( ،2008) لسنة 76القرار (

 ذاتھا الشروط دید تصریح العمل بضرورة توافرتنظیم سوق العمل قد أدت دورھا بشأن مسألة تج
 .التصریحمنح والضوابط المتطلبة ل

بقاء إن أو ،نظمت تلك الحاالتقد  ن القرارات الصادرةأنة ترى اللج ،وبناًء على ما سبق     
تعدیلھا وفق ومراجعة تلك القرارات ونة عند رفضل من ناحیة المأتنظیمھ وفق القرارات سیكون 

ن االقتراح أالخدمات لتقرر ما تراه بش ةلى لجنإونترك تقدیر ذلك  ،سبابأمن  أالحاجة وما قد یطر
 .ي الماثلأوفق الر

 

 

 رأي اللجنة:

 2006) لسنة 19) من القانون رقم (24االقتراح بقانون بتعدیل المادة (سالمة  ترى اللجنة  

بشأن تنظیم سوق العمل، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: سبیكة خلیفة الفضالة، بسام 

من الناحیة ، إسماعیل البنمحمد، علي عبدهللا العرادي، الدكتور محمد علي حسن علي

� .الدستوریة
 

 
 
 

 

 

�
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