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الدو�سري لـ »االأيام«: ال زيادة لر�سوم اال�ستقدام ولن ت�سملهم ر�سوم العمل

وزير العمل ي�سدر قراراً  بنقل مهام تراخي�ص اخلدم لـ »�سوق العمل«

[ عارف احل�سيني:

جمل�س  ورئي�س  العمل  وزير  اأ�سدر 

جميل  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة  اإدارة 

ت�ساريح  تنظيم  مهام  بنقل  قراراً  حميدان 

عمل خدم املنازل ومن يف حكمهم من وزارة 

العمل اإىل هيئة تنظيم �سوق العمل.

وع�سو  العمل  وزارة  وكيل  وق��ال 

العمل  �سوق  تنظيم  هيئة  اإدارة  جمل�س 

يوم  للأيام  ت�سريح  يف  الدو�سري  �سباح 

ت�ساريح  تنظيم  مهام  نقل  »قرار  اإن  اأم�س 

من  حكمهم  يف  وم��ن  املنازل  خ��دم  عمل 

الوزارة اإىل الهيئة جاء بعد موافقة جمل�س 

الوزراء وبعد اأن متت اال�ستعدادات من قبل 

الهيئة لتقدمي هذه اخلدمات«.

مهام  »اإح��ال��ة  اأن  الدو�سري  واأك��د 

بنف�س  الهيئة متت  اإىل  الرتاخي�س  اإ�سدار 

اال�سرتاطات املعمول بها يف وزارة العمل«، 

املنازل  خدم  �سمل  يتم  »لن  اأنه  م�سدداً 

ال�سهرية  العمل  ر�سوم  ا�ستقطاع  بعملية 

زيادة  اأو  االأجانب  العمال  على  املفرو�سة 

الوقت  يف  بها  املعمول  اال�ستقدام  لر�سوم 

احلا�سر«.

وحدد القرار جمموعة من اال�سرتاطات 

الإ�سدار ت�سريح العمل خلدم املنازل جاءت  

كالتايل: 

اأفراد  اأو  العمل  يكون �ساحب  اأن  اأوالً 

اأ�سرته ُمقيمني باململكة، اما �ساحب العمل 

غري البحريني فيكون طلبه خا�سعاً لتقدير 

ح�سب  تراها  التي  بال�سمانات  الهيئة 

العمل  دخل �ساحب  اإثبات  ثانيا  االأحوال، 

العمل  االأحوال، ثالثا وفاء �ساحب  ح�سب 

رابعا  الهيئة،  وم�ستحقات  ر�سوم  بكافة 

الوفاء  العمل عن  اال يثبت تخلف �ساحب 

بحقوق خادم اأو ا�ساءة معاملته، خام�سا ان 

توجد حاجة فعلية تقت�سي ا�ستخدام خادم 

املنزل، وذلك بالنظر اإىل دخل اال�سرة وعدد 

ال�سكن،  وحجم  ال�سحية  وحالتهم  االفراد 

�ساد�سا اال يثبت ادانة �ساحب العمل جنائياً 

بجرم وقع منه على عامل اأو خادم، �سابعا 

اخلادم  اأو  العمل  �ساحب  اإخلل  يثبت  اال 

باأي من االلتزامات اجلوهرية التي يفر�سها 

والقرارات  واللوائح  واالنظمة  القانون 

ال�سادرة تنفيذاً له، ثامنا ان يكون اخلادم 

من  وخالياً  ال�سحية  الناحية  من  الئقاً 

االأمرا�س املعدية، تا�سعا اال يكون قد �سبق 

ترحيل اخلادم اأو اإبعاده من اململكة الأ�سباب 

اأو �سبب خمالفته الحكام القانون  جنائية 

اأو القرارات ال�سادرة تنفيذاً له.

كما األزم القرار �ساحب العمل امل�سرح 

با�ستخدام  املنزل  خ��ادم  با�ستخدام  له 

عليه  املن�سو�س  العمل  ذات  الأداء  اخلادم 

حت�سيل  من  والتحقق  الت�سريح،  يف 

و�سورته  اخلادم  يدي  ا�سابع  ب�سمات 

امليعاد  بذلك يف  الهيئة  وتزويد  وتوقيعه 

فور  الهيئة  اإخطار  اىل  باالإ�سافة  املحدد، 

حالة  يف  وذلك  لديه  للعمل  اخلادم  ترك 

علمه  وفور  الت�سريح،  ل�سروط  خمالفته 

املعدية  االأمرا�س  باأحد  اخلادم  باإ�سابة 

ي�سدر  والتي  ترحيله  ت�ستوجب  التي 

بتحديدها قرار من وزير ال�سحة، اأو عند 

اخلادم  �سد  نهائي  جنائي  حكم  �سدور 

خملة  جنحة  يف  اأو  جناية  يف  بعقوبة 

بال�سرف اأو االأمانة اأو االآداب العامة.

ب�ساأنه  ال�سادر  اخل��ادم  األ��زم  كما 

غري  عمل  اأي  مزاولة  بعدم  الت�سريح 

وتزويد  الت�سريح  يف  عليه  من�سو�س 

اليدين وال�سورة  اأ�سابع  الهيئة بب�سمات 

مرة  الأول  اململكة  دخول  عند  والتوقيع 

خلل مدة ال تزيد على �سهر واحد من بدء 

ترك  لعدم  باالإ�سافة  الت�سريح،  �سريان 

التي ين�س عليها  االحوال  العمل يف غري 

ال�سادر  االأهلي  القطاع  يف  العمل  قانون 

ل�سنة 2012 وعلى  بالقانون رقم )36( 

وعدم  منه،  ع�سر  الثاين  الباب  االأخ�س 

مزاولة عمل لدى �سخ�س اآخر غري امل�سرح 

له واأ�سرته.

اأحكام  »مبراعاة  اأنه  القرار  يف  وجاء 

ب�ساأن   2010 ل�سنة   )39( رقم  القرار 

من  االإنتاجي  الن�ساط  مزاولة  تنظيم 

املنزل )املنزل املنتج( يعترب يف حكم خدم 

واملربيات  املنازل  وحرا�س  اع  ُزرَّ املنازل 

يوؤدون  الذين  والطباخون  وال�سائقون 

اأو  العمل  �ساحب  ل�سخ�س  اعمالهم 

من  ي�ستهدف  اأن  ودون  ذويه،  الأ�سخا�س 

وراء ا�ستخدام هوؤالء حتقيق الربح«.

بحث التعاون مع املجل�س االأعلى للمراأة.. رئي�س هيئة �سوؤون االإعالم:

الإعـــــالم �سريــــك ا�سرتاتيجـــي يف دعـــم ومتكـني املــــــراأة 
اأكد علي حممد الرميحي رئي�س هيئة �سوؤون االإعلم ان 

االإعلم �سريك ا�سرتاتيجي يف دعم ومتكني املراأة البحرينية 

يف  اإ�سهاماتها  واإب��راز  واجتماعًيا،  واقت�سادًيا  �سيا�سًيا 

تعزيز م�سرية االإجنازات احلقوقية والتنموية واحل�سارية 

اجلللة  ل�ساحب  الزاهر  االإ�سلحي  العهد  خلل  املحققة 

امللك املفدى.

وا�ستعر�س الرميحي، خلل ا�ستقباله وفًدا من املجل�س 

االأعلى للمراأة برئا�سة �سوية العلوي م�ساعد االأمني العام 

بهيئة  وامل�سوؤولني  املدراء  من  عدد  وبح�سور  للمجل�س، 

امل�سرتك  التعاون والتن�سيق  االإعلم، �سبل تعزيز  �سوؤون 

يف ن�سر التوعية االإعلمية بحقوق املراأة ودمج احتياجاتها 

وتكافوؤ  امل�ساواة  من  اإطار  ال�ساملة يف  التنمية  برامج  يف 

الوطنية  االإعلمية واخلطة  لل�سرتاتيجية  وفًقا  الفر�س، 

ال�سرتاتيجية نهو�س املراأة البحرينية. 

املجل�س  بجهود  االإعلم  �سوؤون  هيئة  رئي�س  واأ�ساد 

االأعلى للمراأة، منذ اإن�سائه يف عام 2001 برئا�سة �ساحبة 

خليفة،  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  االأم��رية  امللكي  ال�سمو 

املراأة ك�سريك جدير يف دعم  واإجنازاته يف تعزيز مكانة 

م�سرية االإ�سلح والتطوير واإعداد وتنفيذ خطط وبرامج 

وبرملانية  �سيا�سية  مكانة  وبلوغها  ال�ساملة،  التنمية 

واقت�سادية واجتماعية وثقافية واإعلمية وعلمية مرموقة 

الدولية.  واملواثيق  الوطنية  والت�سريعات  للد�ستور  وفًقا 

االإعلم بتعزيز  اهتمام هيئة �سوؤون  اإىل  الرميحي  واأ�سار 

يف  للمراأة  االأعلى  املجل�س  مع  اخلربات  وتبادل  التعاون 

جمال متكني املراأة، وحت�سني �سورتها يف و�سائل االإعلم، 

وموا�سلة  اجلن�سني،  بني  الفر�س  تكافوؤ  وحدة  ودعم 

وحقوق  بق�سايا  والتوعية  التدريب  جمال  يف  التن�سيق 

يعك�س  مبا  والتليفزيونية،  االإذاعية  الربامج  يف  املراأة 

جدارتها ب�سغل املنا�سب التنفيذية والت�سريعية والق�سائية 

واالإعلمية، ودورها املحوري يف التنمية االقت�سادية.

ومن جانبها، اأكدت �سوية العلوي م�ساعد االأمني العام 

للمجل�س االأعلى للمراأة حر�س املجل�س على تعزيز ال�سراكة 

الت�سريعية  وال�سلطة  احلكومية  والهيئات  الوزارات  مع 

واملجتمع املدين والقطاع اخلا�س يف تنفيذ اخلطة الوطنية 

لنهو�س املراأة البحرينية )2013- 2022(، وتو�سيات 

اإدماج  ب�ساأن  البحرينية  للمراأة  الثاين  الوطني  املوؤمتر 

احتياجات املراأة يف التنمية.

وثمنت اإن�ساء وحدة لتكافوؤ الفر�س يف هيئة �سوؤون 

موؤكدة  الدولة،  وموؤ�س�سات  وزارات  من  والعديد  االإعلم، 

توا�سل اجلهود الوطنية لتطوير الت�سريعات، واالإجراءات 

التنفيذية مبا ي�سمن حماية حقوق املراأة واالرتقاء بدورها 

واإ�سهاماتها التنموية، ومتكينها يف حماور �سنع واتخاذ 

املدين، والتعليم والتدريب،  القرار، واالقت�ساد، واملجتمع 

وال�سحة والبيئة، وحتقيق اال�ستقرار االأ�سري، نحو بناء 

االإ�سلحي  امل�سروع  اإطار  يف  م�ستدام،  تناف�سي  جمتمع 

جلللة امللك املفدى.

وفد اإعالمي بحريني 

يزور وكالة الأنباء الكويتية

جمل�س  برئي�س  اململكة  من  اعلمي  وفد  التقى 

الكويتية )كونا(  االأنباء  العام لوكالة  االدارة واملدير 

ال�سيخ مبارك الدعيج االبراهيم ال�سباح مبكتبه ام�س 

امللتقى  حل�سور  للكويت  زيارتهم  مبنا�سبة  وذلك 

االعلمي العربي احلادي ع�سر.

لوكالة  العام  املدير  باأعمال  القائم  الوفد  و�سم 

االأنباء البحرينية )بنا( مهند النعيمي ورئي�س جمعية 

املردي ورئي�س حترير  البحرينية موؤن�س  ال�سحفيني 

�سحيفة الوطن يو�سف البنخليل.

ال��ذي  اللقاء،  خ��لل  النعيمي  مهند  وا���س��اد 

واالدارية  املالية  لل�سوؤون  العام  املدير  نائب  ح�سره 

واالت�ساالت يف )كونا( عبداحلميد ملك، بجهود ال�سيخ 

م�سرية  دعم  يف  ال�سباح  االبراهيم  الدعيج  مبارك 

االعلم اخلليجي والعربي، كما هناأه بتجديد جمل�س 

ملجل�س  رئي�سا  بتعيينه  به  الثقة  الكويتي  ال��وزراء 

الكويتية )كونا(  االأنباء  العام لوكالة  االدارة واملدير 

واملتميزة  الكبرية  وا�سهاماته  لعطائه  تقديرا  وذلك 

واخلليجي  خا�س  ب�سكل  الكويتي  االعلم  خدمة  يف 

والعربي ب�سكل عام.

ونوه مهند النعيمي بالتعاون االعلمي املتميز بني 

الكويتية  ونظريتها  »بنا«  البحرينية  االأنباء  وكالتي 

»كونا« وخ�سو�سا يف جمال تطوير الكوادر االإعلمية 

يقدمها مركز  التي  التدريبية  الربامج  واال�ستفادة من 

كونا لتطوير القدرات االعلمية.

امل�ستجدات  اأهم  ا�ستعرا�س  اللقاء  خلل  مت  كما 

املواقف  وتن�سيق  العاملية  ال�ساحة  على  االعلمية 

والروؤى جتاهها ا�سافة اىل تبادل االأفكار جتاه خمتلف 

الق�سايا املطروحة.

الدائم بني  التوا�سل  واأكد اجلانبان على �سرورة 

املوؤ�س�سات االعلمية اخلليجية والت�ساور حول االأمور 

التي ت�ساهم يف تطوير االعلم اخلليجي واالرتقاء به.

البوليتكنك تعقد ور�سة عمل 

حول نظام احلوافز الر�سمية ملوظفيها

التقنية  البحرين  بكلية  التنفيذية  االإدارة  عقدت 

ملوظفيها  عمل  ور�سة  موؤخًرا،  البحرين«  »بوليتكنك 

القطاع  يف  للموظفني  الر�سمية  احلوافز  نظام  حول 

احلكومي املعتمد من قبل ديوان اخلدمة املدنية، وذلك 

تقديًرا جلهود املوظفني واإخل�سهم يف عملهم واأدائهم 

املتميز. وكان ذلك بالتعاون مع ديوان اخلدمة املدنية.

التنفيذي  الرئي�س  باأعمال  القائم  قال  ذلك،  ويف 

لبوليتكنك البحرين الدكتور حممد اإبراهيم الع�سريي: 

بكل جد  يعملون  البوليتكنك  موظفي  اأن  نعلم  »نحن 

لتفانيهم  احلافز  من  نوًعا  ي�ستحقون  وهم  واإخل�س 

هذا، ونحن على يقني باأن حتفيز املوظفني يلعب دوًرا 

كبرًيا يف تقدير املوظفني لذاتهم، مما يحثهم على االأداء 

املتميز ورفع معنوياتهم وزيادة اهتمامهم بواجباتهم 

االأداء وحت�سني نوعية  اأجل رفع كفاءة  الوظيفية من 

اخلدمات التي يقدمونها اإىل الطلبة وبال�سرعة املطلوبة 

بدون تاأخري«.

تقدمي عر�س موجز عن خدمات التطبيق اجلديد للديوان على الهواتف الذكية

ا�ستعر�ص مبادرات وم�ساريع الديوان ومميزات الالئحة املالية اجلديدة
الرابع  اللقاء  املدنية  اخلدمة  ديوان  نظم 

بفندق  واملالية  الب�سرية  امل��وارد  مل�سوؤويل 

م�ساريع  اإىل  التطرق  مت  حيث  بلزا«،  »كراون 

عن  نبذة  تقدمي  خلل  من  الديوان  ومبادرات 

م�سروع التحول )Transformation( وكذلك 

والتي  )اأداء(  الوظيفي  االأداء  م�سروع  متابعة 

ت�سب جميعها يف اإعداد املوظف الكفء اجلدير 

ب�سرف الوظيفة من خلل متكينه واالرتقاء به 

وتطوير قدراته ليكون قادراً على تنفيذ الروؤى 

باتقان  للدولة  اال�سرتاتيجية  والتوجهات 

الب�سرية  للموارد  الكفواأة  االإدارة  عرب  ومتيز 

موجز  عر�س  تقدمي  مت  فيما  احلكومة،  يف 

اجلديد  التطبيق  يوفرها  التي  اخلدمات  عن 

ديوان  كان  والذي  احلكومة  موظفي  جلميع 

اخلدمة املدنية قد د�سنه خلل منتدى ومعر�س 

احلكومة االلكرتونية.

اأكد مدير عام تنمية املوارد  يف هذا ال�سدد 

يف  عبدالرحيم  يو�سف  اأحمد  واالأداء  الب�سرية 

من  الهدف  اأن  األقاها  التي  االفتتاحية  كلمته 

املدنية  اخلدمة  ديوان  ينظمها  التي  اللقاءات 

هو التوا�سل مع امل�سوؤولني يف املوارد الب�سرية 

كافة  وت��دار���س  التعاون  لتعزيز  واملالية 

باملوارد  االرتقاء  �ساأنها  من  التي  املو�سوعات 

وبالتايل  املدنية  اخلدمة  قطاع  يف  الب�سرية 

الديوان  يقدمها  التي  اخلدمات  بجودة  االرتقاء 

جلميع اجلهات احلكومية.

الب�سرية  املوارد  تنمية  عام  مدير  واأو�سح 

امل��وارد  مب�سوؤويل  الرابع  اللقاء  اأن  واالأداء 

الب�سرية واملالية ا�ستعر�س عدداً من املوا�سيع 

الهامة التي وردت من بع�س اجلهات احلكومية 

االأعمال  جدول  بنود  �سمن  اإدراجها  مت  والتي 

وتطوير  تعديل  منها  االجتماع،  يف  ملناق�ستها 

املعلومات  اإدارة  به  قامت  ما  وهو  النظام، 

الوقف  خا�سة  تفعيل  خ��لل  من  االإداري���ة 

االلكرتوين لل�سلحيات يف حال انتقال موظف 

من تنظيم اإىل اآخر.

اإىل مقرتح  االجتماع  التطرق خلل  كما مت 

بحيث  الوظيفية  االج���راءات  دليل  اإ���س��دار 

وبهذا  واال�سرتاطات،  املعاملت  جميع  ي�سمل 

املوؤ�س�سي  االأداء  اإدارة  باأن  الديوان  اأفاد  ال�ساأن 

قد  انتهت من املرحلة االأوىل وب�سدد البدء يف 

املرحلة الثانية من ا�سدار الدليل.

ديوان  اأن  عبدالرحيم  يو�سف  اأحمد  واأكد 

خلل  من  نهجه  يف  �سي�ستمر  املدنية  اخلدمة 

دوري  ب�سكل  احلكومية  اجلهات  مع  التوا�سل 

ما  وهو  املو�سوعات،  كافة  وتدار�س  وم�ستمر 

اأحمد  الديوان  رئي�س  توجيهات  اإطار  يف  ياأتي 

يف  الب�سرية  باملوارد  باالرتقاء  الزايد  زايد  بن 

قطاع اخلدمة املدنية.

الب�سرية  املوارد  تنمية  عام  مدير  واأ�سار   

ويعزز  ليوؤكد  ياأتي  االجتماع  اأن  اإىل  واالأداء 

وم�ساركة  اإ�سراك  املدنية  اخلدمة  ديوان  �سعي 

جميع اجلهات احلكومية ما من �ساأنه االرتقاء 

وتبادل  الديوان  قبل  من  املقدمة  باخلدمات 

الواردة  االقرتاحات  �سوء  على  النظر  وجهات 

والتي لها بالغ االأثر يف ر�سم ال�سيا�سات العامة 

للخدمة املدنية يف القطاع احلكومي.

الهدف  اأن  عبدالرحيم  يو�سف  اأحمد  واأكد 

هو  اخلدمة  ديوان  يعقدها  التي  اللقاءات  من 

عن  ميكن  التي  املثلى  االآليات  على  الوقوف 

طريقها درا�سة املعوقات التي تواجه امل�سوؤولني 

اجلهات  يف  واملالية  الب�سرية  امل���وارد  يف 

من  تذليلها  على  العمل  وحماولة  احلكومية 

خلل ح�سر امل�ساكل للو�سول اإىل حلول ناجعة 

املدنية  اخلدمة  قطاع  على  ينعك�س  مبا  لها 

وتطوير ورفع كفاءة االأداء يف اأجهزة احلكومة 

وتعزيز االأداء املوؤ�س�سي. 

[ وزير العمل

الرميحي خالل ا�ستقباله وفد املجل�س الأعلى للمراأة

جانب من اللقاء


