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عد أسللو  التوسلف  ي اسلتقدام العمالة األجنبية طر فرير شلركة ادسلتقدام أحد األسلالي  المهمة  ي طقد ي
م  ي أبرام للقا العقلدا واللقه لو طليلق أنلل  القوانير  تشللللل يل    العملاللة األجنبيلةا والتي تلعل  دورام مهملا

ا والتي تحقر ألمية سلللواا بالنسلللبة ألفراا طقد التشللل ي  أو طلى  بحث المنظمة لق والمقارنة  ي لقه ال
م  ي لقا العقدا ولكر ي  ا ود سلليماصللعيد ادصتصللاد الوفني مر جان  أ ر تم مر  اللهاا لي ليس فر ا

لقلك سلللنحاو  بيانها  ي لقا المقاما حيث ت علللة طملية ممارسلللة ادسلللتقدام الى األشللل ا  الفبيعية  
ما وأر كار األشل ا  الفبيعة لم األكرر ممارسلة لهقا النشلافا حيث لم يكر لناك توسلة  ي  والمعنوية معا

يات التي يمارس بها النشلاف طلى  ممارسلة لقا النشلاف مر صب  األشل ا  المعنويةا حيث لم توعلة لها ال
ما تم التعام  مة األشل ا  الفبيعييرا ولكر وبتفور ادسلتقدام اتجهت األنظار الى األشل ا  المعنوية  

ود سلليما ا تالا التسللميات التي تفلر طليها وقلك ا  ي سللبي  ممارسللة لقا النشللاف ووعللة اليات لقلك
ى صلعيد النظام العم  السلعوده يفلر طليها تسلمية }مكات  با تالا النظم القانونية المنظمة لهاا  نجد طل

ادسلتقدام ادللية أو شلركات ادسلتقدام{ا بيمنا نجد  ي دولة ادمارات العربية المتحدس تسلميها   }مكات  
التوسللف دسللت دام أو لتوريد العما  نير الموافنير{ا بينما نجد  ي صانور العم  المصللره يفلر طليها  

  الهيكلية القانونية لها  ي مفلبيرلقى سلنحاو  بيار    لتشل ي  أو ادسلتقدام أو ادسلت دام{تسلمية }شلركات ا
 ون تمها بألم النتائج والمقترحات ار شاا هللا.

 اجنبية. –طمالة  –استقدام –شركات  –ليكلية -: الكلمات االفتتاحية

 Summary 

          The method of mediation in the recruitment of foreign workers through 

the recruitment company is one of the important methods in the contract of 

employment of foreign workers, which plays an important role in concluding this 

contract, which is the basis of most of the laws regulating it and the comparison 

in this research   Which achieves importance both for the parties to the 

employment contract or at the level of the national economy on the other hand, 

especially that it is not a party to this contract, but is done through it, so we will 

try to explain it in this regard, as the recruitment process is subject to both 

natural and legal persons, and that Natural persons were the most likely to 

practice this activity, as there was no expansion in the practice of this activity by 

the legal persons.                                     

 -المقدمة:  

بالهيكلية القانونية لشنركات موضنو  بحننا الموسنوم  سننحاول في هه  المقدمة اعاا  فكر  عن         

 -العمالة األجنبية ]دراسة مقارنة[ وهلك من خالل ما يلي وعلى النحو االتي:  استقدام

 -موضو  والبحث وأهميته: -أوالً: 

مر المواعلية المهمة  ي الوصت   الهيكلية القانونية لشلركات اسلتقدام العمالة األجنبيةعُد موعلو   ي          

ر الكبير التي تؤديق العمالة األجنبية دا   الحاعللر سللواا طلى الصللعيد العملي او القانونيا بسللب  الدو

سلللول العم  للبالد المسلللتقدمة أليهاا وقلك بسلللب  الحاجة الكبيرس للمؤلالت التي تتمتة بها والتي صد د 

تتو ر لدى العملالة الوفنيلةا لقا مر جان ا ومر جان  أ ر تكمر ألميتلق بعلللللرورس تقييلد وتنظيم طملهلا 

وتنظيم تواجدلا مر    شلركات ادسلتقدامالمسلتقدمير لهاا مر  ال    لعم طند اسلتقدامها مر صب  أصلحا  ا

الناحية القانونية ل رض ابرام طقد التشل ي  معهاا لمنة تسلربها  ي سلول العم  دور رصابة او توجيق ومنة  



السادس طشر لكلية القانور جامعة أل  البيت طليهم السالم المؤتمر العلمي السنوه   

مسللألة ادتجار بها مر صب  شللركات ادسللتقدام ومنة وعللعها تحت رحمة أصللحا  العم  المسللتقدمير  

 واست اللها.

    -إشكالية البحث: -انياً: ن

تكمر إشلكالية البحث  ي طدس محاورا منها طدم وجود تنظيم متكام  لهقا الموعلو  طلى الصلعيد         

القانوني ود سلليما طلى صللعيد القانور العراصي طلى طكس التشللريعات المقارنة التي حعللي بنو  مر  

الدور الرصابي طلى الجهات المستقدمة لهاا وطدم    األلمية بهاا وما وجد د يفي بالموعو ا  عالم طر صلة

 عالية المعالجات الموجودس  ي تحقير ال اية المنشلودسا ود سليما ندرس الدراسلات القانونية بهقا ال صلو  

 .ونيرلا مر اإلشكاليات التي سنعالجها  ي رنايا البحث 

  -منهجية البحث: -نالناً: 

سلللنتبة  ي لقا البحث المنهج التحليلي المقارر مر  ال  تحلي  النصلللو  القانونية قات الصللللة         

بالموعلو  وارراا الفقيق والقعلائية ار وجدت ومقارنتها بالقانور ادماراتي والنظام السلعوده لتنظيمها  

التعديالت األ يرس  للموعللللو  بصللللورس صد يمكر القو  طليها انها تحقر ال اية المنشللللودس ود سلللليما  

 ب صوصها.

 -هيكلية البحث: -رابعاً: 

العمالة اسلتقدام    شلركات مفهوم  منق    نبير  ي األو   فلبيرر أحكام لقا البحث مر  ال  مسلنحاو  بيا      

 علللالم طر بيار توصللليفها القانوني وكقلك شلللروفها  و صلللائصلللهاا  ة مر  ال  بيار تعريفها  األجنبي

  بيار  الراني  يكور محور ألحكامها مر  ال المفل  ا أما  ي   رطيري  وطية والشللللكلية وقلك  الموعلللل

م لهاا قلك بحسلل  األسلللو  المتبة  ي اسللتقدامهاا وقلك ادرار التي ترتبها  ي قم تها مر التزامات وحقوصا

 - ي  رطيرا وطلى النحو ادتي: 

 

 

 االول  البالم

 شركات استقدام العمالة االجنبيةمفهوم  

 وتقسيم:تمهيد 

العمالة األجنبية مر ألم دطائم إدارس العمالة الوا دس والمقيمة  ي العرال ل رض   شلركات اسلتقدام  د عت      

العم   يقا أق أعلحى لقا النظام محور تركيز للعديد مر األفراا والمؤسلسلات ليس  ي العرال  حسل  

 ب  طلى امتداد دو  العالم المستقدمة لها.

   رطيرإلى   مفل  األجنبيةا سلوا نقسلم لقا الالعمالة    شلركات اسلتقدامولكي نتعرا طلى مفهوم          

ا بينما  هالقانونية لبيار الفبيعة اوو صلائصلهاا  اسلتقدام العمالة األجنبية   شلركات نبير  ي األو  تعريا  

ا وطلى  العللرورية لتحقر ليكليتها  موعللوطية والشللروف الشللكليةللشللروف ال  نيالرا  فر يكور محور ال

   -النحو ادتي: 

 الفر  األول

 تعريف شركات استقدام العمالة األجنبية

أحد األسلالي  المهمة عد أسللو  التوسلف  ي اسلتقدام العمالة األجنبية طر فرير شلركة ادسلتقدام  يُ           
م  ي أبرام  العمالة األجنبيةا وال  اسللتقدام ي   طليق أنل  القوانير  ا والقه لو  طقد طملهاتي تلع  دورام مهما
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أو طلى صلعيد  العالصةسلواا بالنسلبة ألفراا    المنظمة لق والمقارنة  ي لقه الدراسلةا والتي تحقر ألمية
 ادصتصاد الوفني مر جان  أ ر.

م  ي ال           ت عللللة طملية ممارسللللة ادسللللتقدام الى  أق   ا ولكر يتم مر  اللهااعالصة هي ليس فر ا
ما وأر كار األشل ا  الفبيعة لم األكرر ممارسلة لهقا النشلافا حيث لم األشل ا  الفبيعية والمعن وية معا

لم توعلة لها اليات التي يمارس   أق شلاف مر صب  األشل ا  المعنويةا  يكر لناك توسلة  ي ممارسلة لقا الن
بها النشلللاف طلى ما تم التعام  مة األشللل ا  الفبيعييرا ولكر وبتفور ادسلللتقدام اتجهت األنظار الى 

 ش ا  المعنوية  ي سبي  ممارسة لقا النشاف ووعة اليات لقلك.األ
ود سلليما ا تالا التسللميات التي تفلر طليها وقلك با تالا النظم القانونية المنظمة لهاا  نجد           

طلى صلعيد النظام العم  السلعوده يفلر طليها تسلمية }مكات  ادسلتقدام ادللية أو شلركات ادسلتقدام{ا  
جد  ي دولة ادمارات العربية المتحدس تسلميها   }مكات  التوسلف دسلت دام أو لتوريد العما  نير  بيمنا ن

ي  أو ادسللتقدام أو الموافنير{ا بينما نجد  ي صانور العم  المصللره يفلر طليها تسللمية }شللركات التشلل 
 .(1) ادست دام{

سللللبر  هو لم يعرن بتنظيمها بصللللورس    أما طلى صللللعيد القانور العراصي  نجد ادمر لم ي تلا طما        
منتظمة وكاملة وترك ادمر الى مكات   اصللة لممارسللة لقا ادمرا د  ي صانور العم  أو  ي تعليماتقا  

(  جو  طلى الرنم مر األلمية التي تشلكلها لقه 2 تح مكات  للقيام بقلك  ي صرار )واشلارس الى أمكانية  

واألمني طلى حدن سلوااا طلى العكس مر تعليمات أصليم كردسلتار   العمالة طلى الواصة ادصتصلاده العراصي
 (.3ات المستقدمة للعمالة األجنبية )التي أفلقت طليها تسمية الشرك

وصد طر ت شلللركات او مكات  ادسلللتقدام للعمالة األجنبية بكونها }طباره طر وكادت ادسلللت دام          
م كار شللللكلها القانوني }سللللواا كانت أ شلللل ا  فبيعية أو معنوية{ ولكونها إحدى القنوات  ال اصللللة أيا

ية أو الشلرطية للقيام بدور الوسلافة  ي ابرام طقد العم  }طقد التشل ي { سلواا  ي دا   سلول العم  الوفن
 (.4أللحال العمالة بال ارج{ )

والمالحظ طلى لقا التعريا أنق طر شلللم  نوطي األشللل ا  إلمكانية ممارسلللة طم  ادسلللتقدام          
سلواا كانت فبيعية او معنوية  علال طدم بيار فبيعة أو شلك  الشل   المعنوه ل  لو شلركة ام مكت ا 

جا وكما نعتقد  ود سلليما أنق وسللة مر نفال طملها ألنق شللم  ادسللتقدام ولحال العمالة الوفنية الى ال ار
أر التسللللميات التي تسللللت دم مر  الوكالة أو المكت ا أنها د تؤرر  ي الشللللك  القانوني القه تت قه لقه 
الكيانار للتعبير طر حالها در ك  مر ادسلللتقدام والتشللل ي  لم مفردتار مراد تار لمعنى ادسلللتعما  أو 

 التوظيا األكرر استعماد  ي القوانير المنظمة لها.
وكما طر ت بأنها طباره }طر وكادت التشلل ي  ال اصللة والتي تعم  طلى الوسللافة  ي ابرام طقد         

( ويتعلح  5  طم  للعم ا و اصلة  ي ال ارج{ )العم  بير أصلحا  ادطما  والعم ا والبحث طر  ر

ة مهمة مر لقا التعريا الدور األسلاسلي لها أد لو التوسلف  ي أبرام طقد التشل ي  مة اإلشلارس الى مسلأل
ما  ولي د تقتصلللر طلى اسلللتقدام العمالة األجنبية ب  تعم  طلى إيجاد  ر  طم  للعمالة الوفنية ايعلللا

 ولقا يحقر نو  مر الحماية لأل يرس.
كملا طر لت طلى أنهلا طبلارس }طر مكلاتل  تشللللل يل  التي يتم مر  اللهلا اسلللللتقلدام العملاللة األجنبيلة            

 ر القانور وتصدير العقد العام  األجنبي وقلك و ر النماقج المعدس ووابرام التش ي  بير صاح  العم  و
 (.6منها{ )

 نلحظ لقا التعريا  يلق إشلللللارس الى ابرام العقلد مر  ال  نملاقج معلده مر صبل  لقه المكات  وتحت          
ر  العام  األجنبيا وتحقي   اشللراا الجهات الم تصللةا ولقا مهم لتو ير الحماية لجمية األفراا و اصللة

 ادشراا وادحصائية للدولة طليهاا  عال طر مسالة التصدير العقد. 
م أ ر لها بأنها }طبارس طر شللركات مسللالمة تمتهر طم  اسللتقدام العمالة األجنبية مر             و ي تعريفا

 ال  التوسلف بير صلاح  العم  المسلتقدم والعمالة األجنبية المسلتقدمة طر فرير فل  يقدمق األو  الى 
م مر صب  الم ر   لق }شلركة ادسلتقدام{ ل رض ابرام طقد معق يسلمى بعقد  دمات التوسلف الُمعد مسلبقا



السادس طشر لكلية القانور جامعة أل  البيت طليهم السالم المؤتمر العلمي السنوه   

مر األمور التي يتفقور    الجهلات الم تصلللللةا يُحلدد  يلق التزاملاتهما وحقوصهم والعملاللة المفلوبلة ونيرللا
 (.7طليها{ )

نجده اشلم  مما سلبر مر التعريفات   المالحظ طلى لقا التعريا لشلركات اسلتقدام العمالة األجنبية          
لهاا حيث بير الشلك  القانوني لها بكونها شلركات مسلالمة حصلراما ومر دور الشل   الفبيعيا أر كار  
يعي  طليق قلك ألنق د يمنة ادسلتقدام مر  اللق ولكر بشلروفا  علالم طر  اإلشلارس الى مسلالة  ي ناية  

اح  العم  المسللتقدم وشللركة ادسللتقداما ولو طقد  دمات األلمية ولي تحديد العالصة العقدية ما بير صلل
التوسلف القه يبُرم بينهما لتحقير مسلألة ادسلتقدام مر  ال  بيار طدد العمالة ونوطيتها وبقية ادلتزاماتا 
وقللك و ر النموقج الُمعلد مر صبل  الجهلات الم تصلللللة ا مملا يحقر نو  مر الرصلابلة طليلقا ولكر لم يبير  

 ما بير شركة ادستقدام والعام  المستقدم.      فبيعية العالصة 
ود سلللليما نجد لناك مر جاا بتسللللميق  اصللللة بكونق متعهد توريد العما  والقه طر ق بأنق }ك          

شلللل   يتعهد بتوريد جماطة مر العما  لتأدية العم  لحسللللا  أحد أصللللحا  األطما  سللللواا صام لقا 
 (.8امق مقصورام طلى توريد العما { )التزالش   باألشراا طلى تأدية العم  أو كار 

ولكر المالحظ طلى لقا التعريا انفلر مر فبيعة العم  القه يؤديق المتعهد ولو التوريد وأسللللس       
طليق التسلللمية والمعنىا ولكر لم يبير فبيعة لقا الشللل   لو فبيعي ام معنوها لعمومية المصلللفلحا  

ولكنق صد حدد فبيعة العالصة بير صلاح  العم  ولي طقدية صائمة   علال طدم بيانق العلوابف القانونية لهاا 
طلى التوريدا أما بالنسلبة الى العام   قد تكور تبعية أو د توجد حسل  ادتفال مة صلاح  العم  كما لو  

 ُمبير  ي طجز التعرياا وأر كانت نير واعحة المعالم كما سوا نبينها دحقاُ.
القانوني القه يج  ار تت قه لقه الجهات مر أج  ممارسة طم  استقدام   وبالتالي يتعح لنا الشك         

العمالة ادجنبية ولو شلك  الشلركات }الشلركات المسلالمة{ والتي تكور صائمة طلى ادطتبار الماليا حيث 
لى شللللك  يقل  نالبية الفقق الى وجو  ار تكور الجهة التي تعم  طلى اسللللتقدام العمالة ادجنبية لي ط

 . اصة شركة مسالمةشركة و
و اصلة ار ال اية مر اطتبارلا شلركة مسلالمة  ي تحديد الشلك  القانوني    (9)ر  شلرطيوبعض الم          

لوكادت التشل ي  وادسلتقداما لو تو ير الحماية القانونية للعام  وقلك  ي حا  حدوث علررام معير طر  
 طر تحقير الرصابة القانونية طليها مر  الممارسللات نير القانونيةا ل رض ت فية التعويض لجبرها  عللالم 

 صب  الجهات الم تصة وتفبير القانور.
ونحر نرى وأر كار يمكر لألش ا  الفبيعيير ممارسة لقا العم ا ولكر مر اد ع  لو اصتصار         

مر    اسللتقدام العمالة ادجنبية طر فرير شللركات اسللتقدام محدده و ر القانور وطلى اللوائح الُمعدس مسللبقا  
صب  الجهات الرسللمية لتحقير الرصابة وحماية العمالة الوفنية وادصتصللاد القومي لما لها تأرير كبير طليقا  
و اصة لقا لو التوجق القانوني  ي أنل  القوانير المنظمة لها والمقارنة طلى وجق ال صو  والعراصي 

ما ود سيما حماية العمالة ادجنب م  ي قات الوصت كما بينا.باأل  ا والقه سوا نبينق دحقا  ية أيعا
م  ي مسلللألة تنظيم طم  اسلللتقدام العمالة ادجنبية وقلك مر  ال           و اصلللة أنها تمارس دورام مهما

الدورير ا ادو  القه تقوم بالتوسللف  ي اسللتقدام العمالة بأر يلتقي المر   لق }شللركة ادسللتقدام{ مر  
بعض بعقد  دمات التوسلف  صلاح  العم  الُمسلتقدم فل  ادسلتقدام ال ا  بالعمالةا والقه يفلر طليق ال

دس سلللللابقلا بلأشلللللراا الجهلات ر أو التوسلللللف ألبرام طقلد التشللللل يل  أو العمل  اوقللك و ر النملاقج المعل
( واللقه يحلدد  يلق التزاملات ادفراا المتعلاصلدس وحقوصهلا اوالعلدد المفلو  مر العملاللة 10الم تصلللللة)

ليق ادفرااا و اصللة لو لقا اومهنهما ومؤلالتهم ر و براتهم ا وأجورلم ا واه شللرف أ ر يتفر ط
م.  الدور القه اصتصرت طلية الدراسة والية ادستقدام كما صلنا سابقا

أما الدور اد ر القه تقوم بق شلللركات اسلللتقدام العمالة ادجنبية لو تقديم ال دمات العمالية الى           
ادجنبيلة او ادطملا     ةال ير وقللك مر  ال  البحلث طر الوظلائا أو تو ير معلوملات طر طلدد العملالل

المنظمات ادكرر تمريالم ألصلحا  العم  والعما  والتي د تكور لناك طالصة   والتعاور مة(  11المفلوبة)

بير العما  والعمالة ادجنبية وتلك الشلركات كما لو الحا   ي الدور ادو  والقه سلنوعلح قلك  ي صادم 
 البحث.
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م ما تحترا العم  التجاره مما يكسلبها             والمالحظ نجد ار لقه الشلركات )مكات  ادسلتقدام( نالبا
طند الكالم طر    أسللللفناقلك الصلللفة التجاريةا ومما يكور لهقا العقد فبيعة صانونية م تلفة و اصلللة كما 

م واحدام ولي  التكييا القانوني لهقا العقدا اه سللللوا يكور العم  قات فبيعة تجارية با لنسللللبة إلى فر ا
مما يصلع  الى إ علاطق   اد رااو مكات  ادسلتقدام( وقات فبيعة مدنية بالنسلبة إلى الفرا    )شلركات 

 مدني.لنظام صانوني واحد موحد تجاره أو 
وقللك يوجل  طليهلا وبحكم القلانور الحصلللللو  طلى تر ي ا حيلث يُعلد مر المسلللللائل  المهملة         

م بحكم القانورا  والعللرورية إلمكانية   ممارسللة لقه الشللركات لعم  ادسللتقدام و ر الشللروف المعدس سللابقا
( والتي سللوا نفصلللق طند  12)ت الواج  توا رلا  ي لقه الكيانا  والتي يُمر  أحد ألم الشللروف الشللكلية

م.  الكالم طر الشروف الشكلية ألبرام لقا العقد دحقا
عديد مر الواجبات  ال  ممارسة ادستقدام ومنها طامة  والقه مر شأنق يفرض طلى لقه الشركات ال      

مر  النسل  المحددس لالسلتقدام أو ادمتنا  طر المتاجرس بالبشلر أو المسلاطدس  يق أو التعده طلى ادنظمة  
والتعليماتا أو ال اصللة ومنها مسللك السللجالت للعمالة أو أنشللاا صاطدس بيانات طر أصللحا  العم  القير 

 .(13لم تصة بقلك)عاور مة الجهات اوالت معقايتعاملور 

ود سلليما وجود شللركة ادسللتقدام  ي طقد تشلل ي  العما  ادجنبية  ي طالصة التي تربف صللاح          
حيث نجد لناك طالصة التوسللف التي تحصلل  بير    ادسللتقداماالعم  الُمسللتقدم والعام  الُمسللتقدم وشللركة  
ث يتم ادسلتقدام مر  ال  تفويض شلركة ادسلتقدام مر صب  صلاح  العم  الُمسلتقدم والعام  الُمسلت قدم حي

م للشلروف ا لمحددس  ي العقد صلاح  العم  المسُلتقدم لتوصية طقد التشل ي  مة العام  الُمسلتقدم نيابةم طنق و قا
 (.14المبرم بينهما )

اد رى    باإلعللا ة الى بيار العناصللريج  أر يتعللمر التوصية طلى العقد أه بمعنى أر التفويض          
 مر مسائ  طقد التش ي . والمؤلالت ونيرلامر  العدد المفلو  مر العمالة أو المهر 

وطليق  أر العقد القه ابرمتق الشلركة مة العام  ادجنبي لو تصلرا مح  النيابةا وينصلرا الى         
نيابة ليسللت ولي نيابة مر نو   ا   ي لقا العقدا ألنها    الُمسللتقدماقمة ادصللي  ولو صللاح  العم  

تعلللللاا الى  نيلابلة التزام بلأحكلام العقلد لهلاا وإنملا لي نيلابلة أنشلللللاا العقلد مر الحقول وادلتزاملات التي
 (.15صاح  العم  المستقدم )

ويبدو للباحث أر  لقا يمر  ال فاا القانوني والرسلللمي لهقه الشلللركات مر أج  ممارسلللة طملية          
ور طالصة العام  ادجنبي بصلاح  العم  المسلتقدم طالصة مباشلرس ولو  ادسلتقدام للعمالة ادجنبيةا مما تك

يكور المسلللؤو  طنق وتحت أشلللرا ق ويوج  طلية تنفيق التزاماتق معق دور أر يكور للعام  ادجنبي مر  
الرجو  طلى شللركة ادسللتقدام بأه شلليا مر أرار العقد ا وقات ادمر بالنسللبة لأل يرس  ال يحر لها أر 

ور طليها مر  تجاه العام  ادجنبي المسلللتقدم ا ما طدى ادلتزامات التي يفرعلللها القانتتمسلللك بشللليا ا
تقدما ونيرلا مر  16أجراا الفح  الفبي) (  للعام  ادجنبي المسلللللتقدم صب  وصلللللولق الى البلد المسلللللُ

م.  ادلتزامات التي سوا نوعحها دحقا
ادجنبية وصللللاح  العم  الُمسللللتقدم مر أه مر  والتي مر شللللأنها تو ير الحماية القانونية للعمالة         

التجاوزات لشللركات ادسللتقدام مر بدأ مرحلة التعاصد الى نهاية تنفيق طقد التشلل ي ا  عللالم طر ادلتزام  
 بجمية المسائ  التي توجبها القوانير.

د طنى بتنظيم  أق نجد أر القواطد القانونية المنظمة لعم  لقه الشلركات  نجد نظام العم  السلعوده ص        
طم  شلركات أو مكات  ادسلتقدام للعمالة ادجنبية وقلك مر  ال  شلركات ادسلتقدام بعد أصلدار دئحة  

 (.17لل ير وتقديم ال دمات العمالية )تسمى بالئحة شركات ادستقدام وتنظيم استقدام العمالة 

م يعتمد  ي ادسللتقدام طلى مكات  ادسللتقدام المجازس مر صب  الجهات الم تصللة والقه          أق كار سللابقا
كار لألشل ا  الفبيعيير الدور ادكبر  ي لقا النشلافا ولكنق بعد أصلدار لقه الالئحة أطتمد طلى الشلك  

دس التر ي  للمكات  و اصة أنق جع  م  النشافاالقانوني الجديد ولي شركات ادستقدام  ي ممارسة لقا  
 (.18لى شركات  ي حا  تجديد تر يصها )لي رالث سنوات وبعد انقعائها تتحو  ا



السادس طشر لكلية القانور جامعة أل  البيت طليهم السالم المؤتمر العلمي السنوه   

أق بير معنى شلركات ادسلتقدام وقلك بقولق لي تلك الشلركة المسلالمة التي يُر   لها بممارسلة            
 (.19ة )ل ير و قام ألحكام لقه الالئحنشافي التوسف  ي ادستقدام وتقديم العمالية ل

ود سلليما صد تعللح معنى التوسللف  ي ادسللتقدام أق لو  دمة اسللتقدام العمالة الوا دس مر القكور           
 (.20لمصلحة أصحا  العم   ي المملكة )وادناثا 

م ما            ولكر ما يُحسل  للمشل ر  السلعوده كونق بير فبيعة العالصة بير شلركات ادسلتقدام والتي نالبا
  مر  اللها والقه لم يمنة ادمر طر ادش ا  الفبيعة  ي ممارسة لقا النشاف  يما طدى تقديم  يتم العم

بكونهلا طقود توسلللللف مر  ال  التفويض اللقه   قفاال لدملات العملاليلة لل ير طلى ادشللللل لا  المعنويلة  
رس بير  والقه تنشل  العالصة المباشل  ادسلتقداماتحصل  طليق شلركات ادسلتقدام مر اصلحا  العم  ل رض  

 العام  ادجنبي الُمستقدم وصاح  العم .
بينملا نجلد طلى صلللللعيلد صلانور العمل  ادملاراتي صلد تعلللللمر طلدس صواطلد صلانونيلة تعمل  طلى تنظيم            

ولكر نجد ال صلللوصلللية  يق أنق أجاز قلك لك  مر    ادجنبيةاالجهات التي تمارس طم  اسلللتقدام العمالة 
ى ي تلا طر المشلللر  السلللعوده القه أصتصلللرلا طلى الشللل   بمعن  المعنوهاالشللل   الفبيعي أو  

ادو  معنى قلك بتسللميتها بوكادت التوظيا ال اصللة بكونها }ك    أق بي رشللركة ادسللتقدام{ا  }المعنوه  
 . (21دنشفة الواردس  يها )ش   فبيعي أو اطتباره صدر لق تر ي  بممارسة ك  أو بعض ا

     
( والقه ن  }د 22طشللر مر صانور العم  ادماراتي )  وقلك ايعللا ما ورده  ي المادس السللابعة          

م أو لتوريلد العملا  نير الموافنير ملا لم يكر  يجوز أله شللللل   فبيعي أ و معنوه أر يعمل  وسللللليفلا
م لق بقلك{.  مر صا

القواطد   بشلللللأر 1998لسلللللنلة   233وجاا قات ادمر  ي الملادس ادولى مر القرار الوزاره رصم            

ق أد ا  ا وادسلتقدام كون(23التوريد العما  نير الموافنير )  ال اصلة بالتر ي  للتوسلف لالسلت دام أو

م للتشريعات المعمو  بها.  ش   فبيعي الى الدولة ل ايات توظيفق و قا
طلى حير نجد المشللر  المصللره صد جاا بتنظيم يفابر بق مر جان  وي الا بق مر جان  أ ر           

انق فابر    ادجنبيةا حيث للقوانير المقارنة بشلللأر تنظيم الجهات التي لها حر ممارسلللة اسلللتقدام العمالة  
عنويير مر دور  مشلللر  العمالي السلللعوده وأصتصلللر طلى منح لقا التر ي   قف الى ادشللل ا  المال

 ( طلى طكس المشر  العمالي ادماراتي القه شم  ادرنير.24ادش ا  الفبيعة )
 جعل  ملدس  طملهلاابينملا  لالا القلانونير طنلدملا ألزم للقه الجهلات بلالحصلللللو  طلى تر ي  لمملارسلللللة 

 ( صابلة للتجديد و ر أحكام القانور.25ات )التر ي  لي  مس سنو

أما طلى صللللعيد صانور العم  العراصي   قد جاا بمعالجة  جولة لتنظيم تشلللل ي  العمالة ادجنبية            
بصلفة طامة وتحديد الجهات الم تصلة بممارسلة اسلتقدامهاا طلى الرنم مر علجاجة سلول العم  العراصية 

المالرس ,  نجد ما أشلار الية   ي صانور العم  لو الحصلو  طلى تر ي   بالعمالة ادجنبية المالرس ونير  
 اصة بقكر إجرااات شكلية بسيفة  للعام  ادجنبي مر الجهات الم تصة ا وإمكانية  تح مكات  للتش ي   

م ما 26) ( اسلتنادا لما قكر مر  27أصلدرتق وزارس العم  مر تعليمات )( د تنسلجم مة الواصة ا ونجد أيعلا

ة منح أجازه شلللركة لممارسلللة لقا النشلللاف ا مما ي لف ادمر بير المكت  والشلللركات طلى طكس  أمكاني
القوانير المقارنة التي اصتصلرت طلى الشلركات  قف و اصلة المسلالمة منها ا  علالم طر نموض ادمر 

 بالنسبة الى ادش ا  الفبيعية ومدى إمكانيتها ممارسة لقا النشاف. 
مر جان  أ ر لم نجد شليا ي   شلركات اسلتقدام العمالة ادجنبية  ي تعليمات  لقا مر جان ا و          

ا طلى العكس مر تعليمات ممارسللة  1987لسللنة   18ال اصللة بممارسللة ادجان  العم   ي العرال رصم  

ا والتي بينت معنى جهات ممارسللللة طم  ادسللللتقدام  2007لسللللنة   7ادجان   ي أصليم كردسللللتار رصم  

التي طر تها بكونها }ك  شلركة مسلجلة رسلميام ومجازس باسلتقدام العمالة ادجنبية مر  بشلركات ادسلتقدام و
م للقوانير المرطية{.  ال ارج و قا

وطليق وانفالصا مر الواصة العملي للعمالة ادجنبية  ي العرال ولكررتها وطدم وعلة علوابف تحكم          
اسللتقدامها ندطوا المشللر  الى اصتصللار ادسللتقدام طلى ادشلل ا  المعنوية أه }شللركة مسللالمة{ لتو ير  
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م ا والحقو   العلمانات لتفبير صواطد المنظمة لها  علالم  طر الحماية للعمالة وصلاح  العم  المسلتقدم معا
حلقو القوانير المقلارنلة وإصليم كردسلللللتلار ا مر  ال  تعلديل  الملادس الواحلدس والرالرور مر صلانور العمل  
ال اصلة بهقا الموعلو  وجعلها طلى النحو ادتي}يحظر طلى العام  ادجنبي ادلتحال بأه طم  أد طر  

 {.فرير شركات ادستقدام وبعد الحصو  طلى إجازس العم 
أو مر  ال  تعدي  تعليمات ممارسللللة ادجان  العم   ي العرال سللللالفة القكر والن  طليها  ي         

المادس ادولى منها بكونها }ك  شركة مسالمة مسجلة رسميام ومجازس باستقدام العمالة ادجنبية مر ال ارج 
م للقوانير المرطية{.  و قا

 الفر  الناني

 م العمالة االجنبيةمحددات هيكلية شركات استقدا

وانفالصا مر ال صللللوصللللية التي يتمتة بها ألية اسللللتقدام للعمالة األجنبية طر فرير شللللركات           
}مكات {ادسلتقداما والمر صلة بحكم القوانير المنظمة ألحكامهاا أق ار التر ي  يُعد الشلرف األسلاسلي 

 ا.والجولره لممارسة لقه الكيانات طملهاا وب ض النظر طر التسمية التي تفلر طليها كما أسلفن
وترير مسلللألة منح التر ي  بادسلللتقدام او التوريد الى لقه الكيانات العديد مر اإلشلللكادتا أق           

تن  القواطلد القلانونيلة المنظملة لشلللللركلات اسلللللتقلدام العملاللة األجنبيلة طلى ادليلة التي سلللللوا تمنح بهلا 
ا لمنحها التر ي ا ومنها  التر ي  والعلللوابف المحددس لقا أق اوج  العديد مر الشلللروف الواج  تحقق

أر يكور مقدم الفل  موافنام ولو اسلترناا مر األصل  در األصل  لو ا تصلا  شلركات اسلتقدام بهقا 
النشللافا ولكر د يمنة مر حصللو  الشلل   الفبيعي طلى التر ي  باسللتقدام العمالة األجنبية والقه 

 (.28صرح بق صانور العم  ادماراتي )
ركة ولو الوعللة ال ال ا  يج  ار تكور لقه الشللركة وفنيةا بمعنى ا ر يج  أما إقا كانت شلل          

ار يكور مؤسللسلليها ممر يحملور الجنسللية الوفنية لبلد المسللتقدم بحيث د يكور مر بينهم أه شلل   
( بالقو  }يقتصر منح ترا ي   29أجنبيا ولقا نصت طليق المادس الرالرة مر القرار الوزاره ادماراتي )

ما  التوسللللف لالسللللت دام او توريد العما  نير الوفنير طلى موافني دولة ادمارات العربية  مزاولة اط
المتحدسا وإقا كار الر   لق شلركة  يج  ار تكور لها جنسلية الدولة وار يكور جمية الشلركاا  يها مر  

 الموافنير{.
قدام العمالة األجنبية وتقديم  والمادس السللابعة مر لالئحة شللركات ادسللتقدام السللعودية لتنظيم اسللت          

ما وار د يق  طمره طر رالرير سللنة   ال دمات العماليةا نصللت طلى كور المسللتقدم شلل صللام فبيعيام وفنيا
ولنا نجد اد تالا بير القوانير  ي تحديد سللر المر   لق والتي اشللترفت  يق السللر القانوني د أكرر 

ما وصد يسللت فاد مر قلك ار بقية القوانير صد تركت المسللألة الى طلى طكس المشللر  السللعوده  كار م تلفا
ما وال اية لو للتأكيد طلى   م كما اسللفنا سلابقا م تجاريا األنشلفة التجارية فالما تم اطتبار نشلاف التوريد نشلافا
م معنويام جمية مؤسلللسللليها   نعلللج ودراية مقدم الفل  ومدرك ل فورس العم  المقدم طلية او شللل صلللا

 سعوديير.
 2003لسلنة   12ات السليال جاات المادس الرانية والعشلرور مر صانور العم  المصلره رصم  و ي ق         

المعد  بقولها }ار يكور المؤسلسلور وأطعلاا مجلس اإلدارس والمديرور الم تصلور بعمليات التشل ي  مر  
ي البلد المصلريير .......{ا ود نعلاعلق  ي قلك ألر مسلألة ادسلتقدام والتشل ي  د يقدر طليها اد موافن

المسلتقدم والقه يسلتشلعرور بالحس الوفنيا ألنق يفترض لمة لو التشل ي  وحلحلة مشلكالق البفالةا طلى  
 طكس األجنبي القه يكور لمة األموا  وادسترمار.

أما طلى صعيد القانور العراصي  نجد اإلشارس الى لقا ادمر بصورس  جولة  ي الرالرة والعشرور            
 ي  قرتهلا الرلانيلة والتي اجلازت منح الترا ي  بلادسلللللتقلدام    2015لسلللللنلة    37رصم    مر صلانور العمل 

لشلركات طراصيةا بعد توا ر شلروفهاا وأيعلا إشلارس الية  ي تصلريح لوزير العم  والشلؤور ادجتماطية  
 (.30 ي تعليمات لها طلى موصعها بقات ادمر )

ودبد مر اإلشلارس الى مسلألة أمكانية اسلتقدام العمالة األجنبية مر صب  الشلركات ادسلترمار األجنبية          
لسلنة   46ا وكقلك ادمر الديواني رصم  2006لسلنة    13العاملة  ي العرال بموج  صانور ادسلترمار رصم 
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دام  ي العرالا ب  ك  ما  ي ا  هقا د يعني انق يمكر للشللركات األجنبية ممارسللة نشللاف ادسللتق2012
ادمر لو يمكر للمسللترمر األجنبي اسللتقدام طمالة  اصللة لل برات التي يحتاجها مشللروطة  قفا وليس  

 ممارسة نشاف التوسف  ي تش يلها.
وكقلك يشترف ار د يكور مر بير األش ا  المؤسسير لشركة ادستقدام صد ارتك  جريمة م لق           

او أه مر م الفات للقواطد المنظمة لتشلل ي  العمالة األجنبية او د ولهم واإلصامة  ي بالشللرا او األمانة  
بلد ادسلتقداما ود سليما حالة سلبر الحصلو  طلى التر ي  بادسلتقدام وسلح  منقا لم الفة صواطد منحةا  

 (.31باإلعا ة الى كور جمية األطعاا مقدمي الفل  ار يتمتعوا بحسر السيرس والسلوك )
ونرى عللرورس قلك در ممارسللة لقا النشللاف يعتمد طلى مقدم ال دمة والقه يج  ار يكور لو           

 ألالم لها.
و عللالم طر قلك نجد المشللر  العمالي السللعوده صد انفرد بمسللألة المؤل  العلمي القه يج  ار           

ا او ما يعلادلهلاا يتو ر لدى مقلدم الفلل ا أق اوج  طلى فال  التر ي  حاصلللللالم طلى شلللللهلادس جامعيلة
ويكتفي  ي حلا  طلدم توا رللا و لاصلللللة  ي األملاكر البعيلدس مؤلل  الرلانوها مة  برس د تقل  طر رالث 

 (.32سنوات  ي لقا المجا  )
كما ويشلترف  ي شلركة ادسلتقدام مر اج  منحها التر ي  بممارسلة طملها لو ادلتزام بمقدار           

المنظمة لهاا أق نصللللت المادس ال امسللللة مر الملحر ال امس مر  راس الما  القه نصللللت طليق القواطد  
عوابف وصواطد ممارسة نشاف ادستقدام وتقديم ال دمات العماليةا  ي  قرتها ال امسة لو ار د يق  راس 
مالها طر مائة مليور لاير سعوده  ي حا  ممارسة نوطي ادستقدام أه التوسف وتقديم ال دمات العماليةا 

لقا المبلغ لو ال لاية منهلا تأكيلد حر  الشلللللركات وبشلللللك  جده مر تفبير متفلبات  ونجلد عللللل لامة  
والمعايير التي مر شللانها  دمة السللول المحلية وادصتصللاد الوفنيا وحماية وحفظ حقول ال ير والعما  

 وأصحا  العم  المتعاصدور معها.
م بلالكلامل  لل           شللللل لا  الفبيعيير او معنويير  ود سللللليملا ار يكور للقا راس الملا  يكور مملوكلا

( ونرى ال اية منق لو الحد مر جرائم نسلل  األموا  وطدم ادعللرار بادصتصللاد  33سللعوديير حصللرام )
 الوفني.
م اكدس طلى قلك المشللر  المصللره  ي المادس الرانية والعشللرير مر صانور العم  رصم              12وايعللا
ما ا أق حدده بأر د يق  طر مائة ألا جنيقا أه حدد ا ولكر ا تلا  ي مقدار نسلبة راس ال2003لسلنة  

م لسلللياسلللية التشلللريعية للدولة ونظرتها  ي حماية   ما وقلك تبعا الحد األدنى مة ترك الحد األصصلللى مفتوحا
األفراا المتعلقلة بهلقا التر ي ا ومملوك لوفنير وليس ألجلانل ا مملا يفهم انلق د يمكر للجلانل  مر  

 ارسة لقا النشاف.تأسيس مر  لقه الشركات ومم
بينملا لم ين  صلانور العمل  ادملاراتي طلى تحلديلد راس ملا  الجهلة الم تصلللللة  ي مملارسلللللة              

ادسلتقدام و اصلة انق أجاز لألشل ا  الفبيعية بممارسلة لقا العم  باإلعلا ة الى األشل ا  المعنوية  
ما مما يعني ترك ادمر الى }شلركات ادسلتقدام{ا واكتفى بالعلمار المصلر ي القه سلوا نشلير الية   دحقا

 القواطد المنظمة للشركات.
لسللللنة   37أما المشللللر  العراصي نجد طلى و ر المادس الرالرة والعشللللرور مر صانور العم  رصم          
ا صد اجازس انشلاا مكات  او شلركات لممارسلة لقا ال رض مر دور بيار مقدار راس مالهاا وحتى  2015

بموج  المادس أطاله بالقو  تقديم أورال شللركة }إجازس شللركة{ لها مقدرس مالية    التعليمات الصللادرس منها
م ما شللارس لق تعليمات ممارسللة األجان  العم   ي إصليم  ويكور مر عللمر أنشللفتها لقا النشللافا وايعللا

 ي مادتها األولى  ي  قرتها الرابعةا بالقو  ار تكور شللللركة   2007لسللللنة    2كردسللللتار العرال رصم  
 سميا ومجازس  قف.مسجلة ر
ولكر لقا التنظيم د ينسلللجم مة واصة العمالة األجنبية  ي العرالا وادشلللارس الى  قف لشلللركة مر          

دور تحديد مالمحها مر شللأنق يد ة المسللت لير التالط  بهقا النشللاف بصللورس نير صانونيةا  عللال طر  
ا صد تكور نير مت صلصلة بهقا ادمر وانما  اشلارتق الى ار يكور أحد أنشلفتها لو ادسلتقدام مما يعني انه

ممارسلة طرعلية لق أو كونق احد أنشلفتها ا لقلك ندطو المشلر  الى الن  طلى كونها شلركة مسلالمة د 
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يق  مقدار راس مالها طر  مسللة وطشللرور مليور دينارا نير صاب  للتصللرا  يق يكور لصللالح وزارس 
 ف  ي ممارسة التر ي .العم  والشؤور ادجتماطيةا وار تكور مت صصة  ق

ومر جان  ا ر يشللترف  ي شللركة ادسللتقدام تقديم  فا  عللمار مصللر يا أق يعُد وسللليق              
لعللللمار تنفيق شللللركات ادسللللتقدام التزاماتها سللللواا بتجاه الجهات المانحة للتر ي  و ر القانور او 

دار يوعلة مر صب  الشلركة  ي األشل ا  المتعاملير معهاا و اصلة لو طبارس طر مبلغ مالي محدد المق
 (.34أحد المصارا المحلية ولمدس زمنية معينة وتحت تصرا الجهات الم تصة )

طلى ]تقدم    2003لسللنة    12وصد نصللت المادس الرانية والعشللرور مر صانور العم  المصللره رصم         
 ي جمهورية  الشلللركة  فا  علللمار نير مشلللروف ونير صاب  لرل اا صلللادر مر أحد البنوك العاملة  

ألا جنيق لصلالح الوزارس الم تصلةا وار يكور لقا ال فا  سلاريا فوا  مدس   100مصلر العربية بمبلغ  
سللريار التر ي ا ويتعير اسللتكما  صيمة ال فا  بمقدار ما  صللم مر نرامات او تعويعللات مسللتحقة  

ا بكتا  موصلى طليق  فبقا ألحكام القانورا وقلك  ال  طشلرس أيام مر تاري  إ فار الشلركة المر   له
 بعلم الوصو [.

ويتعلح لنا طلى و ر القانور المصلره ار  فا  العلمار د يتعلر بتأسليس بشلركة ادسلتقداما            
ولكر يرتبف ارتبلافلا وريقلا بلالتر ي  بحلد قاتلقا مملا يؤده قللك الى ربف  فلا  العلللللملار بلالتر ي   

ال فا  ب  ربفة بالتر ي ا مما يعني أه ت يير    وجودا وطدماا در المشلر  لم يحدد مدس معية لسلريار
 يحص  طلى التر ي  مر  ادنتهاا الفبيعي او ني فبيعي ينصرا الى  فا  العمار.

ولكر التسللاؤ  القه يرار بصللدد ال فا  لو لو تم إيقاا التر ي  لمدس معينة ولو ليس انتهاا            
نى قلك سللوا يوصا ال فا  ايعللاملا ولرجابة ار ب  لو مرحلة وسللف بير ادنتهاا والسللريارا أه بمع

لقا ادمر نير ممكر ب  يبقى ال فا  مسللتمرا وسللاره المفعو  والدلي  ار مدس التر ي  لي  مسللة 
 سنوات وار المشر  لم يرد لقه المسألة صف.

م وتكور رابتة فيل            ة  ومر جهة أ رى نلحظ ار المشللللر  حدد مقدار العللللمار بمبلغ محدد سلللللفا
التر ي  ويج  طلى الشلللركة المسلللتقدمة مر اسلللتكما  النق   يقا بسلللب  ال رامات او التعويعلللات  
وبالتالي ربف بير مقدار ال فا  وسللريار التر ي  ومدسا ولكر نجد المشللر  المصللره وصة  ي حالة 

كر نموض  لم يحدد حادت ال صلللم مر مبلغ  فا  العلللمار والقه يعد بمرابة تامير لردارسا وانما ق 
 قف ال صلللم و ر القانور ولقا امرا نير صلللحيح ومر اج  تفاده اسلللت ال  الوزارس حادت ال صلللم 

 ومقداره.
بينما نجد طلى صلعيد النظام السلعوده  ي لقا الصلدد صد ا تلا طر المشلر  المصلره  ي بيار            

مرحلة التأسلليس  أحكامق بشللك و واعللحا أق جع   فا  العللمار المصللر ي يمر بمرحلتيرا األولى  ي  
للشلركة ول رض الحصلو  طلى موا قة مبدئية بالتر ي  ل رض اسلتقدام العمالة األجنبيةا وجع  مقداره 

( ونير صابالم لرل اا مر أحد 35% مر مقدار راس ما  الشلركة وقلك بحسل  المادس السلادسلة منق )2  
م لملدس معينلة تحلددللا لي وصلابالم  البنوك المحليلة طلى و ر النموقج المعلد مر صبل  الوزارسا ويكور سلللللار يلا

للتجلديلد التلقلائيا ود يسلللللترد منلق اد بعلد الحصلللللو  طلى المواصفلة النهلائيلة للتر ي  وتقلديم ال فلا  
النهائيا ولنا تبدأ المرحلة اد رى ل فا  العلمارا ولي بعد الحصلو  طلى الموا قة كما اشلرنا أطالها 

(ا والقه د يتعلر بتأسلللليسللللها وانما يتعلر  36لشللللركة)% مر صيمة راس ما  ا10والقه يكور بمقدار  
بالتر ي  بحد قاتقا ويكور نير صاب  لرل اا ومر احد البنوك المحليةا ويكور فلية مدس نشلاف الشلركةا 

( وسلب   37[ )750.000أما اقا كار مكت  لالسلتقدام وليس شلركة  يكور مقدار العلمار المصلر ي لو]
  كما اسلللفناا وار كار  ي الوصت الحاعللر ال البة الى الشللركات  ي قلك ألنق ليس شللركة ولها راس ما

 ممارسة لقا النشاف.
( وما نرجحق  ي لقا العقد مر جع   فا  العللللمار المصللللر ي نير صاب  38ويرى البعض )          

ا  لرل اا لو عمانق للوزارس  ي استيفاا ك  ما يتعلر  ي قمتها مر نرامات او تعويعات يقررلا القانور 
و اصة لو إر ممارسة لقا النشاف طر فرير تقديم ال دمات العمالية لل ير وليس طر فرير التوسف كما 
لو حا  موعو  دراستناا وطلى الشركة استكما  النق  بمقدار ما  صم لكي تبقى النسبة المحددس رابتة  

 مقارنة براس مالها.
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صيمة  فا  العمار والتي توج  ال رامات   كما نجد المشر  السعوده صد حدد حادت ال صم مر        
الملاليلة او التعويعلللللات التي تفرض طليهلاا ومنهلا }طجز المر   للق او امتنلاطلق طر الو لاا بلالتزاملاتلق  
بصلللللدد حقول العملا ا او رد المبلالغ التي بلقمتلق للمتعلاملير معلقا او تنفيلقام لقرار صعلللللائيا ونيرللا مر  

( وحسلللر ما  ع  للقعلللاا ال موض 39والعشلللرور مر الالئحة منق )الحادت المحددس  ي المادس الرانية  
 القه تعتلي مسألة تفبير لقه الحادتا وطلى طكس المشر  المصره. 

ود سللليما نجد المشلللر  ادماراتي صد الزم فال  التر ي  بتقديم  فا  العلللمار المصلللر ي           
المقارنة سالفة القكرا ويكور صادرام مر أحد   بمقدار ]مائة ألا[ درلما مما ا تلا طر نيره مر القوانير

 (.40البنوك  ي الدولةا ويكور نير محدد المدسا وتحت تصرا الوزارس الم تصة )
ود سليما يج  طلى فال  التر ي  وبعد موا قة الوزارس طلى فلبة ار يتقدم لها ب فا  العلمار          

ر مر تاري  فلبق  اقا لم يقدم الفل  ال ا  المصلللر ي وو ر النموقج المعد مر صبلها و ال   ترس شللله
م )  (. 41بالعمار  ال  لقه المدس اطتبر فلبة دنيا

ونرى بانق يعد وسلليلة للعلل ف وادلتزام بالقواطد القانونية المنظمة لهاا والجزاا القاسللي اد ولو          
شلللللير اليلة القواطلد القلانونيلة  اإلل لااا وطليلق اإلطلادس مر جلديلد  ي إجراااتلق للحصلللللو  طليلةا وللقا حلادم ت

 المقارنةا ود القانور العراصي كقلك.
 عللالم طر اإلشللارس الى الحادت التي ترجة الوزارس مقدار  فا  العللمار الى أصللحابقا  ي           

الملادس العشلللللرور مر قات القرار ولي حلاللة ر ض فلل  التر ي  وبعلد اسلللللتيفلاا ملدس التظلما وإل لاا 
 لقرار الوزاره  ي لقا الشأر.التر ي  بعد صدور ا

اما طلى صلللعيد القانور العراصي نجد ار وزارس العم  والشلللؤور ادجتماطية صد نصلللت طلى              
 فا  العللمار طند إصللدارلا لشللروف منح الترا ي  لقها  قالت يج  تقديم  فا  عللمار مصللدل 

طلى   (ا ولكر ملا يُعلا  42( مليور دينلار )0...... 25معنور الى دائرس التلدريل  والتشللللل يل  بمبلغ صلدره )
قلك انها لم تحدد مدس سلريار لقا ال فا ا ود فبيعة المصرا القه سوا يصدر طنق وفني ام أجنبيا  
ودسلليما صلة المبلغ المفلو  والقه د يعبر طر الجدية الحقيقة  ي د ة لقه الشللركات الى ادلتزام بتنفيق  

 التزاماتها سواا بتجاه القانور او المتعاملير معها.
د تحقر لقه الشللروف يج  طلى فال  التر ي  تقديم فل  الى الجهات الم تصللة وو ر  وبع            

ما ومتعلمر كا ة الورائر والمسلتندات التي نصلت طليها القواطد المنظمة لهاا  النموقج المعد مر صبلها مسلبقا
 ولي نسل ة مر طقد تأسليس الشلركة مة فبر األصل ا السلج  التجاره للشلركةا  علالم طر صلك ملكية او
طقد ايجار مقر الشللركة ويج  ار يكور مؤررام ومعلر طنقا وصللك ملكية او طقد ايجار لمسللاكر العمالة 
م بتو ير المساكر  ال  شهر مر منحة التر ي ا وتعهدام باحترام القواطد القانونية   األجنبية أو تعهدام  فيا

 سلينا نسل ة مر الجنسلية  المنعلمة لنشلافق  ي بلد ادسلتقداما وصلورس طر  فا  العلمار المصلر يا ود
م ا وصللورس مر الموصا العللريبي ا  عللالم طر كتا  يؤيد شللمو    وجواز سللفره اقا كار شلل صللا فبيعيا
الشلركة بقانور التقاطد والعلمار ادجتماطي مة قكر طدد العما  ا ود سليما سلالمة الشلركة ومؤسلسليها  

 (.43مر الموصا األمني )
نها تشللددت  ي الية منح التر ي  للشللركات لممارسللة نشللاف  والمالحظ طلى لقه الشللروف أ          

التوسلللللف  ي ادسلللللتقلدام او تقلديم ال لدملات العملاليلة لل يرا وتقلديم للقه الورلائر د يعني الحصلللللو  طلى  
التر ي ا ب  يقوم مر تسديد الرسوم والتي ت تلا طر  فا  العمار المصر ي ألنق عمار اما الرسم 

ي  أه لو كرسلم اداره د ايرادا والقه ي تلا مر بلد مسلتقدم الى ا ر  هو مقاب  الحصلو  طلى التر 
 (.44بسب  ا تالا القواطد القانونية المنظمة لق وبحس  السياسة المتبعة  يها )

م تقيلد  يلق الفلبلات المقلدملة مة إطفلاا ارصلام             رم بعلد قللك تقوم الوزارس مر اطلداد سلللللجالم  لاصلللللا
م لتاري  تق ديم الفل ا رم بعدلا تعتمد طلى دراسللللة لقا الفل  ويمكر ار تت ق العديد مر  تسلللللسلللللية و قا

ال فوات صب  اصللدار صرارلاا ومنها معاينة مقر الشللركة او فل  اسللتكما  الورائر او تزويدلا ببعض  
المعلومات او التأكد مر حصلو  الشلركة طلى الموا قات األصلوليةا ويج  طلى الوزارس بيار موصفها مر  

( 45 ال  ملدس وجيزس صلد حلددللا بعض القوانير مر دور األ رىا ومنهلا القلانور اإلملاراتي )الفلل   
ما بيمنا   وجعلها بمدس شللهر مر تاري  تسللليم الفل  الى الجهات الم تصللةا ويج  ار يكور اإلبالب مكتوبا
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سللللتو ي ( مر تاري  تسللللليم الفل  الم46نلحظ النظام العم  السللللعوده صد حدد بمدس رالرير يوم طم  )
 للشروفا ويبلغ بقلك مقدم التر ي . 

ويتعللح لنا الفرل  ي بيار مدس الرد طلى الفل  بير القانونيرا حيث رالرير يوم طم  تكور كاملة         
مر دور ار تت للها أه ر العف   تكور كاملةا طلى العكس مر صو  بشللهر واحد مما يعني يكور اص  مر  

لفل  مر جهةا وطدم  رالرير يوما والم زى مر لقا لو إطفاا وصت كاٍا للجهات الم تصلة  ي دراسلة ا
م كملا لو الحلا   ي القلانور ادملاراتيا   تكلدس الفلبلات للديهلا مر جهلة أ رىا وكملا يجل  ار يكور مكتوبلا
ولو أ عل   ي ادرباتا ولكر لقا د يعني ار بقية القوانير د تشلترف الكتابة و اصلة السلعوده القه لم 

 يشر الى قلكا ألنق يفهم طندما لم أحاف  بتسبي  القرار.
وار صرار الجهات الم تصلللة د ي رج طر امرير األو  لو أما الموا قة طلى الفل ا وإصلللدار           

وريقة موصعة مر صب  الوزير او الشللل   القه يفوعلللقا وتكور م تومة وت و  الشلللركة او الشللل   
 (.47الفبيعي فال  التر ي  ممارسة نشاف ادستقداما او تقديم ال دمات العمالية لل ير )

ما وتعد الموا قة المبدئية              أما ادمر الراني يكور صرارلا بالر ض ويج  ار يكور لقا القرار ُمسللببا
مل ية ويمكر ار يسللترد صيمة  فا  العللمار المصللر يا ولنا اجازت القواطد القانونية أمكانية الفعر 

أسلبوطير مر تاري  إبالنقا  بقرار الجهة الرا علة لفل  التر ي   ال  التظلم لدى الوزير وقلك  ال   
م )  (.48ويكور صرار الوزير  ي لقا ادمر نهائيا

ونالحظ ار المشر  السعوده صد إشارس الى مسألة  ي ناية األلميةا اد وليق انق  ي حا  ر ض           
التر ي  د يمكر لمقدم الفل  التقديم مرس أ رى اد بعد معللللي مدس سللللنة مر تاري  إبالنق بالر ض 

( ولقا  ي ناية األلميةا لسللد الفرير طلى مسللت لي لقه المهنة مر المتاجرس بالعمالة مر الحصللو   49)
طلى الترا ي  األكرر مر مرس  ي السلللنةا ومر جهة أ رى التشلللديد طلى مقدمو فلبات التر ي   ي 
ير  مراطاس صواطده وب  الجدية الحقيقة  ي الحصللللو  طليقا وطدم اشلللل ا  الجهات الم تصللللة بفلبات ن

صللحيحةا و اصللة مدس سللنة لو نو  مر أنوا  العقوبة لهما لقى نتأم  مر مشللرطنا طند تنظيمها اد ق 
 بهقا ادمر. 

ويكور التر ي  لمدس محددسا أق حددت القواطد القانونية المنظمة إلصللدار التر ي  المدس التي           
ي بيار تلك المدسا وقلك حسلللل  يمكر مر  اللها ار تمارس لقه الشللللركات نشللللافهاا ولكر ا تلفت  

السلللياسلللة المتبعة مر صب  الجهات المانحة  ي بلد ادسلللتقداما أق نجد المشلللر  المصلللره صد حدد مدس 
التر ي  ب مسة سنواتا ولقا ما نصت طليق المادس } ............. ويكور التر ي  امدس  مس سنوات  

 ها..........{ا ود يجوز ار تزيد طر لقه المدس او تق  طن
طلى حير نجد النظام السلعوده صد جع  مدس التر ي  بعشلر سلنوات لجرية وقلك بحسل  المادس           

العاشلللرس مر علللوابف وصواطد ممارسلللة نشلللاف ادسلللتقدام وتقديم ال دمات العمالية بقولها }تكور مدس 
وار كانت تقعلي    التر ي  لشلركة ادسلتقدام طشلر سلنوات لجرية ....{ا ولكر نجد لقه المدس مبالغ بهاا

 طلى مسائ  الروتير والز م طلى الجهات المانحة لها.
 ي شلللأر   1998لسلللنة    233بينما نجد المشلللر  ادماراتي و ي القرار الوزاره ادماراتي رصم          

صواطد التر ي  للتوسللف لالسللت دام او توريد العما  نير الوفنيرا صد حدد مدس التر ي  بسللنة واحدس 
لق  ي المادس الحادية طشللر منق   }تكور مدس التر ي  سللنة ميالدية اطتبارام مر صللدور   قفا وقلك بقو

القرار الوزاره بلالموا قلة .......{ا والمالحظ طلى المشلللللر  ادملاراتي بتحلديلد مرلالي لملدس التر ي ا 
ير  ولعلدس اطتبلاراتا ومنهلا طلدم اسلللللت ال  الملدس الفويللة  ي انرال سلللللول العمل  بلالعملاللة األجنبيلة ن

المالرسا وإمكانية مراصبة الوعللة القانوني للشللركات بصللورس دوريةا ومدى التزامها بالقواطد القانونية  
 وتعليماتهاا وتفبير القواطد الجديدس  ي حا  استجد امرام طند تجديده.

ير الى مسللألة مدس التر ي  لشللركات ادسللتقداما د  ي صانور           ود سلليما نجد ار مشللرطنا لم يشللُ
لعمل  ود  ي تعليملاتقا وكار ادجدر طليلق بيلانهلا و اصلللللة لم يكر تعلدي  القلانور ببعيلدا مر جان ا ومر  ا

جان  ا ر لم يعُد  تعليماتقا منُق  تره فويلة جداما بصللورس صللريحيقا و اصللة وجود العديد مر مكات  
س علمنية مر معلمور  او شلركات ادسلتقدام نير القانونية او الولميةا وانما يمكر اسلت ال  قلك بصلور

المادس الرالرة والعشلرور مر صانور العم  ومر  قرتها الرانية مر طبارس }.... وشلروف تجديد تر ي  لقه 



السادس طشر لكلية القانور جامعة أل  البيت طليهم السالم المؤتمر العلمي السنوه   

م ..........{ا  يست ل  مر قلك ار مدد التر ي  للشركات لي لمدس سنة واحدس  قفا ألنق   المكات  سنويا
  المدس بسللللنتير مر تاري  الموا قةا مة اوج  لنا التجديد السللللنوه للترا ي ا ولكر نوصللللي أر يجع
م.  إمكانية تجديدلا طلى و ر القانور لألسبا  التي قكرنالا سلفا

ولكن يُنار تسناؤل هنا عن مد  ارتباا شنركة االسنتقدام بالترخيم لممارسنة عملهامد ومد             
بية موضنو  البحثد وخاةنة  تأنير هلك في عمليات االسنتقدام للعمالة الخاةنة بعقد تشن يل العمالة األجن

 لو ابُرمه خارج نااق هه  الشركات وقواعدهام
ويمكر اإلجابة طلى لقا التسللاؤ  مر  ال  شللقيرا  بالنسللبة الى الشللر األو  دبد التفرير بير              

امريرا اولهما لو لوكار ممارسللة نشللاف ادسللتقدام عللمر أحد أنشللفتهاا او إقا كانت صد أنشللئت لهقا 
حددت مدتها بهقا العم  أه التر ي  بممارسللتق ولو اد را  بالنسللبة الى الحالة األولى ا أق ال رض و

ار ممارسلللة نشلللاف اسلللتقدام العمالة األجنبية لو يدور مة حصلللولها طلى التر ي  ونفاقس فوا  مدتقا 
التي   بمعنى ار التر ي  لو مكنق تمنحها الجهات الم تصلللة الى الشلللركات المو رس للشلللروف القانونية

يتفلبها القانورا وطلى قلك  أر وجود الشلركة ككيار صانونيا صائم بحد قاتقا ولها شل صية صانونية مستقلة  
ود ترتبف بالتر ي ا و اصلللة ار التر ي  لو امرا يأتي بعد انشلللاا الشلللركةا بعد توا ر شلللروفقا  

لقانوني للشلركةا وبالتالي د تدور  وطلى قلك  ي حا  ال ائق او إيقا ق او انتهائق د يؤرر  ي وجود الكيار ا
م مة التر ي ا ب  يدور ممارسلة الشلركة لنشلافها  ي ادسلتقدام مة التر ي ا در   الشلركة وجودام وطدما

 (.  50التر ي  يتعلر  ي لقه الحالة بنشاف الشركة د تكوينها )
  ادسلللتقدام صد أنشللل  لهقا أما بالنسلللبة الى الحالة اد ر التي يكور  يها شلللركة ادسلللتقدام او مكت      

ال رض  قفا وصد حدد علمر  قرات طقده  ترس سلريار او نفاق طقدا لمدس نفاق التر ي  باسلتقدام العمالة 
سللنوات او سللنة واحدسا مما يؤده قلك الى انتهاا الشللركة بانتهاا    10سللنوات او   5األجنبية سللواا كار  

ي  بادسلتقدام ونفاقس  ها وانتهائها بموجود التر ونشلاف  ونفادلامدس تر يصلهاا ألنها صد ربفت وجودلا  
م مة التر ي   51وانتهلائلق ) (ا وبمعنى أ ر ار الشلللللركلة سلللللوا تلدور  ي للقه الحلاللة وجودام وطلدملا
 بنشافها.

أما بالنسلبة الى الشلر الراني مر التسلاؤ ا نجد ار جمية القوانير المنظمة لهق العمليات اوجبت              
صواطدلا القانونيةا أق توج  طلى صلللاح  العم  المسلللتقدم للعمالة األجنبية طر  طلى علللرورس مراطاس  

فرير التوسلف مر  ال  شلركات ادسلتقداما  يج  ار تكور لقه الشلركات متمتعة بالتر ي  لممارسلة 
لقا النشلافا وأد أصلبح الفرا الراني نير مؤل  ألبرام طقد التوسلف دسلتقدام العمالةا مما يجع  طملية  

تقدام كلها نير صانونية ونير صللحيحةا مما يبف  ك  اإلجرااات المت قس مر صبلهاا وتعرعللها الى ادسلل
م )  المسللائلة القانونية المدنية والجزائية (ا وترتي  ارار العقد الباف  بالنسللبة ألفرا ق والتي سللوا  52معا

ألجنبية  ي صادم البحث ار شللاا نبينها طند الكالم طر أرر لقا العقد بالنسللبة الى شللركات اسللتقدام العمالة ا
 هللا.  

وبما أر التر ي  باسللللتقدام العمالة األجنبية وكما أشللللرنا محدد المدس ينتهي بانتهائها مر حيث           
ادصلل ا ولكر وللحاجة لق يمكر مر تجديد التر ي  مدس أ رى مر صب  الشللركات بعد توا ر المتفلبات  

ة بمنح التجديد تفل  قات المتفلبات الواج  توا رلا حير منح  القانونيةا و اصلللة ار الجهات الم تصللل
التر ي  ألو  مرسا مة اإلعلللللا لة لبعض المتفلبلات الجلديلدس يوجبهلا التجلديلدا ومنهلا نجلد المشلللللر  
المصلره صد أعلاا مسلألة التقرير طر نشلافها مر اج  التقييما ود ة الرسلم والقه د يتجاوز طر  مسلة  

قلك و ر معفيات المصللحة العامة هات المانحة صلالحية القبو  او الر ض وادلا جنيقا مة إطفاا الج
(53.) 

م               بينما نجد المشلر  السلعوده صد اوج  طلى الشلركات تقديم فل  التجديد صب  مئة ورمانير يوما
م بق تقريرام طر اطما  الشلللركة  ال  المدس السلللابقةا و  فة  مر انتهاا مدس التر ي  ادصلللليةا ومر قا

الجهة المانحة    طملها  ال  المدس المجددسا وعللللرورس تجديد العللللمار البنكيا واه مسللللتند ا ر تفلبق
 (.54للتر ي  المجدد )

طلى حير أجاز  المشللر  ادماراتي إمكانية تجديد التر ي  صب  انتهاا مدتقا وقلك بفترس شللهر             
بالمسلللتنداتا ومنها أصللل  التر ي  المفلو    طلى األص  وو ر النموقج المعد لهقا ال رض ومشلللفوطام 
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تجديدها وصللورس مر الر صللة ادصتصللادية والبلديةا  عللالم طر الكشللوا الدورية ال اصللة بنشللافهاا  
 (. 55ي تجدلا اإلدارس عرورس تقديمها )ووص  رسم التجديدا ونيرلا مر السندات الت

ا تال لام طر نيره  ي مسلللللأللة التجلديلد مملا  ولكلقا نلحظ  ي التنظيم ادملاراتي نو  مر الوجلاللة          
م لتقيم الشلللركة لمدى حاجتها للتجديد  م كا يا سلللبرا  هو حدده مدس التجديد بمدس شلللهر طلى األص  ولقا وصتا
والقه يتحقر مر تعامالتهاا وللجهة المانحة لتقيم نشلللافهاا طلى  الا المشلللر  السلللعوده القه جعلها 

ما ولو صت ُمبالغ  يق180 ] ا  عللللالم طر وعللللوح الجدية  ي التأكيد طلى المصلللللحة العامة مر  [ يوما
البيانات المفلوبة والمتعلللمنة  ي ورائر التجديدا لقلك ندطو مشلللرطنا اد ق بهده ادحكام طند تنظيم لقا 

 الموعو .
ود سليما طند توا ر لقه المتفلبات د يعني حصلو  التجديدا وانما يكور طلى و ر السللفة تقديرية        

لهاا  نكور امام احتماليرا  قد تكور بالموا قة مما يوج  تسللليم الشللركة وريقة بالمدس الجديدس وموصعة مر  
ما   ويجل  طلى الوزارس ابالب  الوزير او مر ي وللقا أو تكور بلالر ض ويجل  ار يكور القرار مسلللللببلا

(ا وات لاق كلا لة 56الجهلات قات العالصلةا مملا يوجل  طلى الشلللللركلة التوصا طر مملارسلللللة نشلللللافهلا )
 اإلجرااات القانونية التي سوا نبينها طند بيار احكام انتهاا التر ي .

مما تعني أنق ولكر وللصلللفة الوصتية التي يمتاز بها التر ي   ي طقد تشللل ي  العمالة األجنبيةا            
م وينتهي بلقا ودنتهلاا التر ي  لنلا يكور طلى حلالتيرا األولى ادنتهلاا الفبيعيا   سلللللوا يلأتي مؤصتلا

[ سلنةا وبالتالي د 1او    5او    10ومعياره لو ادنتهاا القه يحصل  بانقعلاا مدس التر ي  سلواا كانت ]
م مة التر ي  كما أسللفناا ود يرير  يمكر لها ممارسلة لقا النشلاف بعد قلكا درتباف نشلافها وجودام وطد  ما

 قلك أه إشكالية ألنق سوا تنتهي كا ة اطمالها ومعلقاتهاا مة عمار حقول المتعاملير معها. 
ولكر ما يرير اإلشلكالية لي الحالة اد رى أد ولي ادنتهاا نير الفبيعيا أق يقصلد بق لو انهاا           

ة مر ممارسلة لقا النشلاف صب  انتهاا مدس التر ي  ادصللية لعدس صلالحية شلركات اسلتقدام العمالة األجنبي
أسلبا ا ود سليما انها جعلت مر األسلبا  نوطير اما اسلبا  اجبارية او وجوبية د تملك الوزارس اد  يار  

 (.57اإلل ااا او جوازيق تمنح لها سلفة تقديرية باإلل اا مر طدمق )
 ي بيار اسلللبا  ادنهاا نير الفبيعي مر كونها اجبارية ام جوازيقا  ار القواطد القانونية ا تلفت            

 نجد ك  مر المشر  المصره والسعوده صد اتفقوا الى حٍد ما  ي بيار قلكا  تعد ك  مر  ان فاض راس 
م ولم يصلدر صرار منها  ي ادسلتمرار او الح  او  ما  شلركة ادسلتقدام طر الحد المقرر الُمشلار لق سلابقا

أو اقا تبير ار المر   لق صد تعمد مر تزويد الوزارس ببيانات او معلومات نير صللحيحةا او   التصللفيةا
صلدم ورلائر مزورس طنلد تقلديم فلل  التر ي  أه بلالتر ي  قاتلق او بعقلد التشللللل يل  بحلد قاتلقا وإقا  قلدت 

ادت  ( ا ح58الشللركة احد شللروفها مر شللروف التر ي ا او تقاعللت أه مبالغ مر العمالة األجنبية )
وجوبية د تملك الجهات الم تصلللة أه صلللالحيةا وانما تقرر اإلل اا والقه يكور بحكم القانورا وات اق  

 اإلجرااات المترتبة طلى قلك.
 علللال طر اإلشلللارس لمجموطة مر حادت اإلل اا الجوازه والتي تملك اإلدارس سللللفة تقديرية  ي       

اراتي طند تنظيمق لحادت ال اا التر ي ا إشللللارس الى اإلل اا مر طدمقا وما يالحظ ار المشللللر  ادم
كلمة يجوز للوزارس ال اا ولم يشلر الى طلى الوزارسا مما يفهم انق لم يأ ق باإلل اا ادجبارها وانما أ قه 
باإلل اا الجوازها  عللالم طر ا تال ق طما قكرتق سللابر القوانير مر حادت وجوبيقا وأطتبرلا جوازيقا  

( ا  اقا اطتبر تقديم صلاح  التر ي  بيانات  59المادس الرالرة طشلر مر صراره الوزاره )  والتي بينها  ي
للوزارس للحصللو  طلى التر ي  او تجديده وكانت نير صللحيحةا او تقاعللى لو او احد العاملير معق 

م ل رض تشلل يلهما اقا  الا القواطد القانونية المنظمة لهقا النشللاف ا واقا تو ى صللاح  التر  ي   مبل ا
م مر تاري     90وطدم رنبة الوررة  ي ادسللتمرار بالنشللاف ا  عللالم طدم تجديد التر ي  ألكرر مر   يوما

 انتهاا صالحيتق.
بينما جاا المشللللر  السللللعوده بحالتير يمكر ال اا التر ي  جوازيام حا  تحققهماا ولي طدم              

 ا ور ض المر   لق مر زيادس صيمة ممارسلة الشلركة نشلافها  ال  مدس سلنة مر تاري  منح التر ي
العللمار البنكي او اكما  النق  الحاصلل   يقا  ي حير نجد المشللر  المصللره لم يحدد حادت اإلل اا 
الجوازية للتر ي ا ب  وعللة معيارام لقلك ولو م الفة الشللركة لحكم مر ادحكام الجولرية الواردس  ي 
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( وار التفسلللللير األكرر صبوليلة لمعنى  60 ي ا )نصلللللو  القلانور والقرارات الوزاريلة المنظملة للتر
ادحكام الجولرية لو ادحكام الموعوطية التي تمس حقول العمالة األجنبية وتنق  مر الحماية القانونية  

( ونحر نؤيد لقا الراه دنسللجامق مة الفبيعة الحمائية لهقه القواطدا وليس طلى صللعيد العمالة 61لهم )
م.  ب  طلى صعيد أصحا  العم    ايعا

لقا مة إمكانية الوزارس بإيقاا التر ي  بادسللتقدام مدس مؤصتقا أق صد د تتجق الجهات المانحة              
للتر ي  مر اإلل اا الفوره للتر ي  بمجرد م الفة الشللللركات القواطد القانونية المنظمة لنشللللافهاا  

تصلحيح مسلارلا وأداا نشلافها علمر و اصلة  ي حادت اإلل اا الجوازيةا مر اج  إطفاا  رصلة لها ل
 حدود القانور واحترام حقول المتعاملير معهاا ول رض التأكد مر الم الفة مر ناحية أ رى.

ولكر يظهر لنلا التسلللللاؤ  حو  معنى إيقلاا نفلاق التر ي ل لل  يعني التوصا طر مملارسلللللة            
فل ام يقتصلللللر طلى طقود التوسلللللف  ي نشلللللافهلا الحلاليا بمعنى التوصا طر تنفيلق التزاماتهلا الحلاليلة  ق

 ادستقدام بالمستقب ل أم يشم  جمية نشافهال
ما           ولرجابة طلى لقا التساؤ  نرى بار اديقاا يتعلر بالنشافات المستقبلية وليس مما لو صائم حاليا

أق سوا يمنعها مر استقدام طمالة اجنبية جديدس لصالح صاح  العم  المستقدما ومة استمرارلا  ي تنفيق  
 رض ال راملات طليهلا  ال  ملدس اطملالهلا مر دور المسلللللاس بحقول المتعلاملير معهلا صبل  اإليقلااا ومة  

للم الفة التي ارتكبتا الى حير البت بهقا ادما ولقا ينسللللجم مة فبيعة لقه القواطد ولد هاا  ي احترام  
 حقول المتعاملير معها.

ويتفل  إليقاا التر ي  مؤصتام دبد مر ار تكور لناك عللللوابف ومنها م الفة صد وصعت وطلمت          
ى الوزارس التأكد منها مر  ال  الجودت التفتيشللية ونيرلا مر الوسللائ ا  عللالم بها الوزارسا ويج  طل

طر توا ر أسلللللبلا  جلديلة حقيقلة للم لالفلة وليس مجرد العلم بوجودللاا مة تحلديلد ملدس لهلقا اإليقلاا وطلدم  
م ) ( واطتقد ار الوصت اإليقاا يقترر بالمهلة التي سللوا تعفى للشللركات مر اج  تال ي 62جعلق مفتوحا

 لم الفة التي اصتر تها ومعالجتها. ا
( صد بينت األرر المترت  بعد انتهاا مدس اإليقااا  63ود سلليما ار القواطد القانونية ال اصللة بها )        

لو اما ر ة التعلير وتمكير الشلركة مر اسلتئناا نشلافها مر جديد بعد زوا  الم الفة وادلتزام بالقانورا  
ربوت الم لالفلة طليهلاا والزامهلا بتنفيلق وتصلللللفيلة ملا يتعلر بهلاا مة احتفلاظ   أو انهلاا التر ي  وقللك بعلد 

الوزارس بقيمة  فا  العللمار لمدس معينة مر  سللنتار كما لو الحا   ي النظام السللعوده ل رض الو اا 
 بالتزاماتها المتبقية.

أد ولي أمكانية شركة   وبالجدير بالقكر نجد المشر  السعوده إشارس الى مسألة  ي ناية األلميةا        
ادسلللتقدام مر تقديم فل  ال اا التر ي  صب   ترس التي يج  ار تقدم  يها فل  التجديد لعدم رنبتها  ي 
ادسلللتمرار  ي لقا النو  مر النشلللافا ولكي      د تتحم  العواص  واإلجرااات القانونية المترتبة طلى  

للك بعلد ات لاق كلا لة اإلجرااات القلانونيلة والتعهلدات ال لاا التر ي  بلانتهلاا  ترتلق وطلدم تجلديلدللاا وق 
والعلمانات للو اا بالتزاماتهاا والتي نظمتها المادس الرانية طشلر مر الملحر ال امس مر علوابف وصواطد  
ممارسللة نشللاف ادسللتقدام وتقديم ال دمات العمالية الملحقة بالالئحة التنفيقية لنظام العم  السللعوده رصم 

وندطو مشللرطنا الى اد ق بها مر اج  وعللة أسللس لممارسللة اسللتقدام العمالة ا  1437لسللنة    1982
األجنبيلة  ي العرال وا تصلللللار اإلجرااات والوصلت والمجهود طلى الجهلات الم تصلللللة طنلدملا تعلر  

 الشركات قات النشاف برنبتها بأنهاا تر يصها.  
ل او بيع الترخيم لل يرم وهل  ويمكن ان نتسننننا ل عن مد  إمكانية المرخم له التناول او نق        

 يكون لشخةية المرخم له اعتبار هنا ام الم وما هو موقف القانون العراقي منهم 
ويمكننا اإلجابة طلى تلك التسللللاؤدت مر  ال  اسللللتقراا القواطد القانونية لمشللللرطي ادمارات         

ور ادماراتي  قد أكد طلى ار والسللعودية القير صد وعللعوا مالمحها مر دور نيرلما  على صللعيد القان
م   التر ي  طندما يصلدر للمر   لق  هو يصلدر بصلورس شل صية سواا كار المر   لق ش صام فبيعيا
ما لقلك د يجوز لق مر التناز  طنق أله شللل   ا ر او حتى اد ا  شلللريك جديد  يقا اد بعد  او معنويا

م الشروف القانونية  ي لقا م بالموا قة ) تقديم فل  الى الوزارس مستو يا  (. 64القرارا ومقرونا
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بينما نجد المشللر  السللعوده إشللارس الى قات الفكرس ولكر بالقو  بنق  ملكية التر ي  لل يرا             
ونق  الملكية يوحي لنا بار التر ي  يمكر ار يبا  ويشللللترى ولكر و ر عللللوابفا بينما التناز  يكور  

م منق  ي التعام ا  علالم تأ كيده طلى الصلفة الشل صلية مر  ال  علرورس توا ر قات الشلروف  اعلير نفاصا
والمتفلبللات التر ي   ي المر   لللق طنللد او  مرها ومة منة المر   لللق مر تللأجير التر ي   
بفريقة مباشللرس او نير مباشللرسا لل ير لمباشللرس النشللاف او منح حر ادنتفا  حتى وار كار بدور مقاب   

 (.65ماده )
لم نجد أه اشلللللارس الى لقا ادمر  ي القانور العراصي بالرنم مر ألميتقا لقلك ندطو  طلى حير              

مشلرطنا الى تنظيم مسلألة التر ي  لشلركات اسلتقدام العمالة األجنبية وحصلرلا لا  قف دور األشل ا   
لدينا مر  الفبيعيةا والتأكيد طلى العلوابف أطالها مر اج  السليفرس طلى العدد الكبير مر العمالة األجنبية  

 دور صيد او شرفا لحماية العمالة الوفنية وادصتصاد الوفني طلى حٍد سواا.  

 المالب الناني

 االنار القانونية لتحقق هيكلية شركات استقدام العمالة االجنبية

للقا  ي صللللل  لبيلار ادرلار التي تترتل  طلى تحقر ليكليلة للقه أملا محور المفلل  الرلاني            

ا والتي بدورلا سلترت   أرارام  هايمتاز بتعُدد أسلالي  او صلور اسلتقدام  الشلركاتا د سليما أر الية طملها

 ي قمة شللركات ادسللتقدام مر طدمقا  قد يتم ادسللتقدام للعمالة األجنبية بصللورس مباشللرس مر بلد العام  

انية لالسلتقدام لي طر فرير  األجنبيا  والقه يسلمى بادسلتقدام المباشلرا  ي حير صد تكور الصلورس الر

مكات  او شلركات ادسلتقداما ولو الوعلة الرائج  ي أنل  الدو  المسلتقدمة لهاا أو صد تكور طر فرير  

اسللتقدام الشللركات لها وتقديم  دماتها للعمالا طر فريقها مر دور ار تنشلل  طالصة مباشللرس بير العمالة 

صصللرنا ولكننا    فريقة )بتقديم ال دمات العمالية(ه الاألجنبيةا وأصللحا  العم  )العمي (ا والتي تسللمى لق 

 -البحث طلى الفريقة الرانية لشيوطهاا وقلك  ي  رطيرا وطلى النحو ادتي:

 الفر  األول

 األجنبيةااللتوامات القانونية لشركات التوسا باستقدام العمالة  

تُرت  القواطد القانونية المنظمة لممارسلللة شلللركات اسلللتقدام نشلللافها باسلللتقدام العمالة األجنبية            
ا بعض ادلتزامات ومنها علمار العم  لق  العام  األجنبي  اسلتقدام لصلالح صلاح  العم  المسلتقدم ل رض 

فح  الفبي لهاا لمدس معينةا  علللالم طر صيامها باأل بارا وتو ير سلللكر للعمالة صب  التسلللليم واجراا ال
 -ولبيار احكامها سوا نبينها  ي  قرات متتابعة وطلى النحو ادتي: 

 -التوام شركات التوسا باستقدام العمالة األجنبية بضمانها خالل مد  معينة: -الفقر  االولى: 

ف  يعد التزام شلللركة }مكت { ادسلللتقدام بعلللمار والمسلللؤولية طر العمالة األجنبية التي توسلل            
ها القواطد واللوائح القانونية  باسللتقدامهما لمصلللحة صللاح  العم  المسللتقدم مر ادلتزامات التي تفرعلل

م مباشلرام  ي العالصة العقدية ما بير العام  66) ( طليها بسلب  ممارسلتها لهقا النشلاف حتى وار لم تكر فر ا

 األجنبي وصاح  العم  المستقدما وأر تمت لقه العالصة مر  اللها. 
أه بمعنى أ ر أنق التزام صانوني  رض طلى شللركات ادسللتقدام بمجرد ممارسللتها لهقا النشللاف              

مر دور ار يتم تعللمينق  ي طقد التشلل ي  أصللالما ألر مصللدره القانور كما صلنا د طقد تشلل ي  العمالة 
نها العقد مح  الدراسة جق طاألجنبيةا ألنق أررام مترتبام طر العالصة التوسفية التي حصلت بير األفراا نت

(67 .) 

ولكن يمكننا التسناؤل عن معنى الضنمان المقةنود هنا في هها االلتوام لشنركات اسنتقدام العمالة           
األجنبية بتجا  ةناحب العمل المسنتقدمم هل هو الضنمان بمعنا  المتعارفد أم مقةنود به التأمين على 

منالنة األجنبينة خالل مند  معيننة ب يرهنا عنند عندم تنفينه التوامهنا  العمنالنة األجنبينةد أم ضنننننمنانهنا بنأبندال الع
 على وفق ما هو مالوبد أم رد تكاليفها مع التعويضم
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ويمكننا لرجابة طلى لقا التسلاؤ  لو أر المقصلود مر ادلتزام القه  رعلتق القواطد القانونية              
جنبية  ال   ترس زمنية معينة مر تاري  تسللليمها  المنظمة لنشللافهاا لو الزامها بعللمار تبدي  العمالة األ

الى صللللاح  العم  المسللللتقدما بعمالة اجنبية أ رى  ي حا  طدم مفابقتها للمؤلالت المفلوبةا لو  ي 
ويرى الباحث رجحار  لقا   (68)  قدم طلى رد التكاليا ادسللتقدامال ال  ما ي تاره صللاح  العم  المسللت

ا  األجنبيةا وليس معنالا العللمار بمعناه العاما أو التأمير طليها لدى ال يارا بسللب  حاجتق الماسللة للعم
شللللركات التأميرا وأر كار قلك ممكر مر  ال  ادتفال مة صللللاح  العم  المسللللتقدما والقه سللللوا 

 نوعحق  ي الفقرس التالية  ي ادلتزامات ادتفاصية لشركات ادستقداما القه لو ليس بموعوطنا أدر.
وما يؤكد ويور ر اجابتنا لقها ما نصلت طليق نصلو  القواطد القانونيةا أق نصلت المادس الرالرور            

مر الالئحة التنفيقية الملحقة بنظام العم  السللعوده النا ق بالقو  }يكور المر   لق مسللؤودم طر العام  
نها بالقو  }تو ير طام  بدي  لصلاح   القه توسلف  ي اسلتقدامق ........{ا و ي المادس الواحد والرالرور م

 العم  .......{.
والمادس الرابعة مر صانور  دمة العما  المسللاطدس ادماراتي النا ق بالقو  }يلتزم مكت  ادسللتقدام            

 .... أعا ة الى تو ير بدي  طنق دور تحمي  صاح  العم  أية نفقات إعا ية ......{. 
إشللللارس ألية    ي حير نلحظ صانور العم  المصللللره لم يشللللير الى لقا ادمرا طلى  الا ما            

المشر  العمالي العراصي  ي إصليم كردستار الى إلزام الشركات المستقدمة للعمالة األجنبية بعمار العمالة 
( بقولها  69دس السلابعة  ي الفقرس )د( منها )األجنبية وتحم  المسلؤولية طنها  ي لقا المجا ا وقلك  ي الما

 ر العما  المستقدمير .......{. }تكور الشركات المجازس والمسجلة مسؤولة وعامنة ط
الى قلكا  عللللالم طر   1987بينما لم تشللللر تعليمات تشلللل ي  العمالة األجنبية  ي العرال لعام            

ممكر تبدي  ال ادمة -8( بالقو  }70لعملالة األجنبية طلى لقا ادمر )نصلللللو  نملاقج طقود التشللللل يل  ل

  ال   تره ....{.
لهقا ادلتزام ألمية صصللوى  ي طقد تشلل ي  العمالة األجنبيةا  هو مر جان   ويرى الباحث أر              

يُحث الشلركات المسلتقدمة للعمالة األجنبية الى تنفيق التزاماتها بالصلورس الصلحيحة وو ر ما تم ادتفال مة 
الة صاح  العم  المستقدم مر حيث المواصفات والمؤلالت التي يحتاج اليها  ي مشاريعقا ود سيما العم

المهنية أو المالرسا  علللالم طر منة العمالة األجنبية مر التحاي  وتزوير الشلللهادات التي ت    براتهم  
م.    م تحقر مساوئها  ي ادستقدام المباشر كما أسلفنا سابقا  وايهام صاح  العم  بهاا والقه دائما

اهي الحاالت التي تتحقق فيها  ولكن يمكن التسننننناؤل عن ناناق هها االلتوامد وبعبنار م أخر  م            
 مسؤولية الشركة المستقدمة عن ضمانم وهل جا ت الحاالت على سبيل الحةر أم المنالم

ونتمكر مر اإلجابة طلى التسلاؤ  بالرجو  الى النصلو  القانونية المنظمة لقا  قد اشلارت الى             
ا امتنا  العام  األجنبي طر العم  ألسلبا   حادت يتحقر بها العلمار تلتزم بها الشلركات المسلتقدمةا منه

د تعود لصلللاح  العم  طلى ار يتم اربات قلك بقرار صلللادر مر لجار الفصللل  لعما  ال دمة المنزليةا 
م   ومنها انتفاا الكفااس المهنية وحسللر السلللوك الشلل صللي للعام ا أو ربوت طدم لياصة العام  الصللحية و قا

قية لهقا القانور بعد د ولق و ال  مدس التجربة طلى ار تراطى فبيعة  للشللروف التي تحددلا الالئحة التنفي
 ك  مهنة.
أو صيام العام  األجنبي بترك العم   ي األحوا  المر   بهاا طلى األلية التي توعلحها اللوائح            

وف المتفر طليها  التنفيقية للقوانيرا أو صيام العام  بنهاا طد التش ي  برنبةا أو بسب  منق لعدم تحقر الشر
م لعقلد العمل  المبرم معلقا   ي العلامل  األجنبي كلالمؤلالتا أو طلدم التزام العلامل  األجنبي بتنفيلق مهملاتلق و قلا
 علالم طر ت ي  العما  طر العم  بدور طقرام مشلرو ا أو اصلابة العام  األجنبي بمرض د يمكر معق 

 (.71لفبيةا واألمنية التي أجريت لق )وصات اأداا العم  المفلو ا أو ربوت طدم صحة التقارير والفح

ويتبير لنا أر حادت تحقر العلمار جاات طلى سلبي  الحصلرا ألنها وردت بن  القانورا ولم            
تشلللر النصلللو  الى مصلللفلح ونيرلا مر الحادتا طلى طكس مشلللرطنا العراصي  ار موصفق يشلللوبق  

حديد الحادت مما يفلر نفاصقا وأر كار  يق مصللحة  ال موضا أق أشلار الى مسلألة العلمار ولكر بدور ت
لصللاح  العم  المسللتقدما ادنق يلحر عللرر بمكت  أو شللركة ادسللتقدام مما يعللعق تحت رحمة األو   

ما مما يجع  حصو  النزاطات بينهم أمرام وارد جدام.   والعام  األجنبي معا
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الة ادجنبية بتنفيقلا لهقا ادلتزام يكور محدد  ي ود سليما نجد أر التزام الشلركة المسلتقدمة للعم            
حادت اسللتحقاصقا  هو أيعللام محدد مر حيث المدس التي تبقى بها الشللركة ملزمة بعللمار اسللتبدا  العام  
 يما لو تحقر سلللببقا والملفت لو ا تالا المدد بحسللل  الفلسلللفة التي يتبعها المشلللر  الى ا را  نجد 

مادس الرالرور مر الالئحة التنفيقية الملحقة بنظام العم  النا قا الى القو  المشللر  السللعوده صد ن   ي ال
م مر     }يكور المر   لق مسللئودم طر العام  القه توسللف  ي اسللتقدامق لمدس د تق  طر تسللعير يوما

 تاري  تسليمق الى صاح  العم  ....{.
ادلتزام  ي الملادس التلاسلللللعلة مر صانور   بيمنلا نجلد المشلللللر  العملالي ادماراتي صد جعل  مدس لقا            

 طما  ال دمة المساطدس النا ق   }.... لمدس ستة أشهر مر تاري  تسلمق للعم {.
 ي حير نجد المشللر  العمالي  ي إصليم كردسللتار العرالا صد شللدد مر لقا ادلتزام ووسللة نفاصق          

ي اإلصليم الى حير  روجلق منلقا وقللك  ي كملا صلنلاا وملدتلق أق جعل  ملدتلق لي مر تلاري  د ولهم لألراعللللل
المادس السلابعة مر تعليمات ممارسلة األجان   ي اإلصليم   }.... مسلؤولة وعلامنة طر العما  المسلتقدمير  
ما ومر  م طاما طند د ولهم أراعلي اإلصليم ولحير م ادرتهم إياه بشك  نهائيا ولكر يرى الباحث بانق عمانا

دس اص ا والدلي  طلى كالمنا لو ما ورد  ي نماقج لعقود تشل ي  العمالة علمنق علمار ادسلتبدا ا ولكر بم
( بينما لم تشللر  72تزام مر شللهر الى شللهرير د أكرر )األجنبية  ي اإلصليما التي تجع  مدس تنفيق لقا ادل

 تعليمات ممارسة األجان  العم   ي العرال الى لقا ادمرا بالرنم مر الميتق. 
رف طلى شلركات اسلتقدام العمالة ار تو ر البدي  بقات الشلروف والمؤلالت التي كار  وكما يشُلت            

يتأم  يحصلل  طليها  ي العام  األجنبي األو ا  عللالم طر قات الجنسلليةا ويج  ار يكور بموا قة كتابية  
 مر صاح  العم  المستقدم.   

األرجح لعلمار التزامها بالعلمار  ولكر نرى وار كار اسلتبدا  العام  األجنبيا لو الصلورس              
 ي طقد تشل ي  العمالة األجنبية لقاا صد ي تار صلاح  العم  المسلتقدم أطادس تكلفة ادسلتقدام لقا ولكر بعد 

ارنة  حسللم منها المدس التي صعللالا العام   ي العم  لديقا وقلك و ر معادلة اصرتها نصللو  القوانير المق
ادسللتقدام م مدس طقد العم  العام  باألشللهر{ م المدس المتبقية مر  ( والتي تقتعللي   }أجمالي تكلفة  73)

 مدس طقد العم  العام  باألشهر{. 
وطليق وأللمية لقا ادلتزام ود سلليما اإلشللارس البسلليفة التي إشللارت اليها تعليمات ممارسللة             

ق بق مر  ال  تعدي  تعليماتق  العرالا ندطو المشللر  العراصي الى اد -األجان  العم   ي إصليم كردسللتار
م  قف مر  45ا والن  بما جاا بق المشلر  السلعوده كما أسللفنا سلابقاما وجع  المدس  )1987لعام   ( يوما

تاري  التسللللليما مة الن  طلى حادت تحققق وجعلها طلى سللللبي  الحصللللر د المرا  لتجن  النزاطات  
ألجنبي أو بسلب  منق لعدم تحقر شلروف المتفر طليها  مسلتقبالما مة أعلا ة حالة انهاا العقد برنبة العام  ا

  يق.
      -التوام شركات او مكاتب التوسا باستقدام العمالة األجنبية باألخبار: -الفقر  النانية: 

يُعد التزام شللركات أو مكات  اسللتقدام العمالة األجنبية باأل بار مر ادلتزامات القانونية المهمة             
التي تفرعللها القواطد واللوائح المنظمة لعملها بسللب  فبيعة النشللاف القه تمارسللق  ي اسللتقدام العمالة 

 معها مح  الدراسة.األجنبية لمصلحة صاح  العم  المستقدم ل رض ابرامق طقد التش ي  
ود سللليما أر ال صلللوصلللية التي يمتاز بها طقد تشللل ي  العمالة األجنبية ولي فبيعة أفرا قا             

و اصلة الفرا الراني )العام  األجنبي(ا القه يكور مر بلد نير بلد صلاح  العم  المسلتقدم وطر البلد 
العقد المقدم طليق ولو بالحد األدنى لتكوير  القه سلوا يعم   يقا مما يتوج  ار يكور طلى دراية بمالية  

 الرعى الصحيح لقا لقلك ألُزمت بهقا ادلتزام. 
ويقصلد بادلتزام باأل بار لو )التزام المحترا باإلددا بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالسللعة أو           

 (.74( )أرير  ي صبو  التعاصد أو ر عقال دمة مح  التعاصدا والتي مر شانها الت

وأر كار لقا التعريا يتصلللا بالعموميةا أد أنق جان  الصلللوا  بعض الشللليا  ي بيار معنى            
األ بلارا اللقه مر شلللللأنلق التلأرير طلى أرادس العلامل  األجنبي  ي القبو  أو الر ض بعلد ادفال  طلى  

  البيانات التي ت   طقد التش ي  كامالم وال دمة مح  العقد طلى وجق ال صو .



السادس طشر لكلية القانور جامعة أل  البيت طليهم السالم المؤتمر العلمي السنوه   

وكما يمكر اسلت ال  معنى التزام شلركات التوسلف دسلتقدام العمالة األجنبية ألبرام طقد تشل ي             
العمالة األجنبية مر  ال  ما تعللللمنق ن  المادس الرابعة مر صانور طما  ال دمة المسللللاطدس ادماراتي  

أد بعلد أطالملق بنو  العمل   طلدم اسلللللتقلدام العلامل  مر دولتلق-1بلالقو  }يلتزم مكتل  ادسلللللتقلدام بل دتي:  

وفبيعتق ومقدار ادجر الشلللام  وتوا ر ما يربت لياصتق وحالتق الصلللحية والنفسلللية والمهنية ونيرلا مر  
 الشروف التي تحددلا الالئحة التنفيقية لهقا القانور طلى ار تراطى فبيعة ك  مهنة{.

دام أ بار أو أطالم العام  األجنبي المراد و ي علوا ما تقدم لو التزام شركات التوسف بادستق            
اسللتقدامق مر  اللهاا بالمعلومات المتعلقة بعقد التشلل ي  المزمة ابرامق مة صللاح  العم  الُمسللتقدما مر  

 أج  تكوير الرؤية الكاملة لديق.    
مارسللللة  وتكمر ألمية لقا ادلتزام بالنسللللبة للعام  األجنبي بصللللورس كبيرسا  مر جهة أر م            

شلركات ادسلتقدام لنشلافها يقوم طلى أسلاس الرقة المشلروطة التي تكور بير العام  األجنبي وبينهاا مر  
افالطق طلى معلومات العقد بصللورس كاملةا سللواا مر حيث مزاياه او طيوبقا ود سلليما صيامها با تبار  

 (. 75مدى انسجامق معها )  بار لتحديد األ ير لمعر ة صدراتق للعم  المفلو ا مما يتوج  طليها اد

ويرى الباحث أر صلفة ادحتراا التي تمتاز بها شلركات التوسلف بادسلتقداما وافالطها الكا ي             
طلى معلومات نشلافها وطقود التش ي  التي تبرم مر  اللهاا والشروف والمؤلالت التي يتفلبها اصاح  

م بيانات طقد العم  المسللللتقدميرا  تجع  منها موعللللة الرقة مر صب   العمالة األجنبيةا القه د تتو ر نالبا
 التش ي  وظرو قا مما يوج  طليها التزام األ بار مح  الدراسة. 

كما نرى أر لقا د يعني اصتصللللار التزامها باأل بار لمصلللللحة العام  األجنبي  قفا ب  يكور            
م منقا أق يج  طليها تنفيق  متفلبات األ ير مر حيث المؤلالت المفلوبة    لصللاح  العم  المسللتقدم نصلليبا

مر  ال  ملا تقلدملة مر بيلانلات طر العملاللة األجنبيلة التي للديهلا طر فرير شلللللهلادات ال برس والورلائر  
 ونيرلاا لتمكينق مر ابرام طقد التش ي  معق ولوه طلى بصيره واعحة.

باألخبار ل رض التوسنا ألبرام    ويمكن التسناؤل هنا عن حدود نااق التوام شنركات االسنتقدام          
 عقد تش يل العمالة األجنبيةم 

د يمكننا اإلجابة طلى لقا التسلاؤ  مر  ال  وعلة معيارام واحدام يمكر مر  اللق تحديد نفاصقا              
ألر األمر ي تلا مر طقد تشلل ي  الى أ را وبحسلل  فبيعة ك  مهنةا وفبيعة ال دمة المراد تقديمها مر  

مل  األجنبيا ولكر يمكر ار تجتمة تحلت معيلار العلم الكلا ي العر ي او المهنيا اللقه يمكر  صبل  العلا
 األ ير مر تكوير إرادس حره وسليمة طر طقد التش ي  المزمة أبرامق مة صاح  العم  المستقدم. 

أق يج  أر يتعلللمر األ بار طر فبيعة ونو  العم  او طر ال دمة التي سلللوا يؤديها العام              
ما مة بيار مقدار ادجر  األجنبيا  عللالم طر مدس طقد التشلل ي  القه دائما يكور محدد المدس كما صلنا سللابقا

لقه سللللوا يعم   يقا الشللللام  لك  متعلقاتق التي سللللوا يتقاعللللاها ومكار العم ا والسللللكرا والبلد ا
( وكقلك ما نصللت 76المالية لق ونيرلا مر البيانات )وادجازات التي يتمتة بهاا والعللمانات القانونية و

وفبيعلة العمل    طليلق طقود تشللللل يل  العملالة األجنبيلةا بتعهلدلا بأطالم العملالة بالبللد القه سلللللوا تعمل  بق

 (.77ونيرلا مر ادمر )

شللروف التزام شللركات التوسللف باسللتقدام العمالة األجنبية باأل بارا لما شللرفار  مما يتعللح لنا أر        
أسللاسلليارا أولهما جه  العام  األجنبي ببيانات طقد التشلل ي  المزمة ابرامق مسللتقبالما ود سلليما أر لقا 

( أه بمعنى أر طلى  78م لك  مر كار يمكنق ادسللللتعالم{ )الشللللرف ي عللللة الى صاطدس }د التزام بإطال

عمالة ادسلللتعالم طر فبيعة ال دمة التي سلللوا يؤديها ود سللليما انها طمالة مهنيةا ولديها المعلومات ال
الكلا يلة طنهلا بمجرد معر لة فبيعلة العقلد والتي ت تلا طر نير المهنيلةا ولكر د يعني ت لي شلللللركلات 

 (.79ادستقدام طر التزامها باأل بار ب  يسه  او ي فا طليها ادمر )

اد ر لو طلم شلللركات ادسلللتقدام بك  المعلومات المتعلقة بعقد التشللل ي  المزمة ابرامقا مر  و          
 ال  امدادلا بالبيانات مر صب  صلاح  العم  الُمسلتقدم لهاا والرقة المشلروطة التي يعلعها أفراا طقد 

ات العقدا مر  التشللل ي  لقا بهاا وللصلللفة ادحترا ية  ي ممارسلللة طملها مما يجعلها طلى طلم كا ي ببيان
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اج  احافة العام  األجنبي بهاا وليمتد بك  ما يتعلر بصلللاح  العم  والعم  مر ظرواا بحيث يتوصا  
 (. 80األجنبي بأبرام العقد مر طدمق ) بها صبو  العام 

وأللمية لقا ادلتزام نجد القواطد القانونية المنظمة لهقا النشلللاف صد أصرت بقا ومنها ما نصلللت             
ق المادس الرابعة مر صانور طما  ال دمة المسللاطدس بالقو  }يلتزم مكت  ادسللتقدام طدم اسللتقدام العام  طلي

 مر دولتق أد بعد اطالمق بنو  العم  ........{.
وكلقللك ملا جلاات بلق الملادس السلللللابعلة وادربعور مر الالئحلة التنفيلقيلة الملحقلة بنظلام العمل              

  طلى المر   لق صدوم العام  المسللللتقدم ألى المملكة ........ القيام بتوطية  السللللعوده الى القو  }يج
العمالة القير يقوم باسللللتقدامهما ....... للتحقر مر معر تق بادلتزام بالواجبات ومعر تق بحقوصقا وك  ما 

 يتعلر بفبيعة العاداتا والتقاليدا وظروا المعيشةا واألنظمة المعمو  بها  ي المملكة{.
( مر الالئحلة المنظملة لمزاوللة طمليلات الحلال المصلللللريير بلالعمل   ي 24كملا نصلللللت ملادس )             

ال ارج والدا   طلى ألزام الشلركات المصلرح لها ...... بيار شلروف ومواصلفات شل   الوظيفة المفلوبة  
   الوظائا  لعم  شلالمدس الزمنية التي يفل  صلاح  ا-ادجر والمزايا الممنوحة مر صب  صلابح العم  -

 (.81 اللها ....{ )

مما يتعللح لنا األسللاس القانوني لهقا ادلتزام لشللركات التوسللف بادسللتقدام باأل بار طر العمالة           
األجنبيةا وأر ا تلفت مر حيث نفال المعلومات وفبيعتهاا والتي كار المشلر  السلعوده أكرر جدية  ي 

اصي ود الكردسلتاني الية بالرنم مر ألميتقا ت مة السلول العمالية التعام  معقا بينما لم يشلر المشلر  العر
بقا أر كار يمكر است الصق مر فبيعة طملها القه أجازه مر دور وعة صواطد كا ية تنظمقا ولقا نجده 
متعلمر  ي نماقج لعقود ادسلتقدام لتشل ي  العمالة األجنبيةا كما  ي طقد شلركة }كولى سلار{ المشلار إلية 

 قات الموعو . سلفام مر
لقلك نوصلي المشلر  العراصي الى الن   ي صواطد اسلتقدام العمالة األجنبية طلى }تلتزم شلركات         

ادسلللتقدام بأ بار العمالة المسلللتقدمة بنو  العم  او ال دمة وفبيعتها ومقدار ادجر وملحقاتق ومدس العقد 
   وصاح  العم  المستقدم{.وامتيازاتق وعمانتها ووجباتق وك  ما يتعلر بظروا العم

التوام شننننركات التوسننننا السننننتقدام العمالة األجنبية بتوفير السننننكن المؤقت واتمام -الفقر  النالنة: 
 -الفحوةات للعمالة االجنبية: 

يعُد التزام شللركات التوسللف دسللتقدام العمالة األجنبية بتو ير السللكر المؤصت مر ادلتزامات               
 مة التي  رعتها القواطد التي تنظم طملهاا والتي د تقُ  ألمية طر ادلتزامات األ رى.القانونية المه
ويقصللد بادلتزام بتو ير السللكر للعمالة األجنبية المسللتقدمةا لو طلى شللركة ادسللتقدام ملزمة             

ة القادمة مر دو  متعددس بتهيئة مسكر مجهز بكا ة وسائ  الراحة المعيشية الالئقة لهاا ألر العمالة األجنبي
د تباشلر او تلتحر مباشلرس  ي العم  لدى صلاح  العم  المسلتقدم بمجرد الوصلو ا ب  تبقى  ترس معينة  

 (.  82بلد ادستقدام )لدى شركة ادستقدام دستكما  بعض اإلجرااات التي يتفلبها النظام القانوني ل

ما ألنق مرحلة مؤصتق رم ينتق  بعدلا العام  األجنبي  والمقصلود لنا بالسلكر المؤصت وليس دائ             ميا
الى العم  طند صلاح  العم  المسلتقدم والحصلو  طلى السلكر الدائم فيلة مدس تنفيق طقد التشل ي ا والقه 
م  ي لقه الدراسلةا أه ينحصلر السلكر المؤصت  ي الفترس ما بير الد و   يُعد مر التزاماتق كما اسلفنا سلابقا

( ولكر بفبيعة الحا  طلى شلللركات 83ا والتي د تتعدى أياما معدودس )حال بصلللاح  العم للبالد وادلت

ادستقدام تو ير مكار سكر دائمي لسكر المؤصت للعمالة المستقدمةا ألنها قات نشاف مستمر وحركة دائمة 
  ي وصو  العمالة والتحاصها بالعم .

ب  العيا الكريم والراحة التامة  ويشللترف  ي السللكر المؤصت توا ر  يق الحد              األدنى مر كا ة سللُ
 يق كا ة الشلروف الصلحية والالئقة لهما طلى نحٍو تحترم  يق  صلوصلية العام  األجنبيا ود سليما توا ر  

( ويج  أر يتم قلك بدور مقاب  ماده يسللتو يق صللاح  الشللركة منهاا ب  األكرر مر قلك د 84العامة )

يم  دماتقا أله سلب  اسلتيفاا أه طمولق أو أه مبلغ لقاا اسلتقدامق او منحق ميزس تتعلر بتقد يجوز لأل ير  
 (. 85مر األسبا  )



السادس طشر لكلية القانور جامعة أل  البيت طليهم السالم المؤتمر العلمي السنوه   

وصلد نصلللللت القواطلد القلانونيلة طلى للقا ادلتزاما ومنهلا الملادس الرلامنلة والعشلللللرور مر الالئحلة            
ادتفال مة أه جهة دسلللتقبا ا وإيواا    التنفيقية السلللعودية لنظام العم  بالقو  }يجوز لمكت  ادسلللتقدام

العمالة التي تتوسللف  ي اسللتقدامها لحير تسللليمها ألصللحا  العم ا .......... وللوزارس أر تلزم المكت  
 باستقبا  العمالةا وأيوائها{. 

مما نالحظ ار المشلللر  السلللعوده اطفى الصلللالحية لمكات  ادسلللتقدام انابة جهة أ رى طنها            
 عمالة األجنبية التي تستقدمهاا  عالم طر الزامها بنفسها.لسكر ال
بينما  صلل  المشلر  ادماراتي بمؤلالت المسلكر القه وصلفق بالمؤصت أق ن   ي المادس الرابعة           

تو ير مسلكر مؤصت للعام  مجهز بوسلائ  المعيشلة الالئقة كلما -5مر صانور طما  ال دمة المسلاطدس طلى }

 ورس لبقاا العام  لدى المكت  مدس تقتعي ار يكور لق مكار يقيم  يق{.كانت لنالك عر
طلى حير لم يُشلللر المشلللر  العمالي المصلللره طليقا وتمار  مشلللرطنا العراصي طلى الرنم مر            

ألميتلقا للقللك نلدطوه الى الن  طليلق طنلد تعلديل  تعليملات مملارسلللللة األجلانل  العمل   ي العرالا بلالقو   
ادسللتقدام بتو ير مسللكر مؤصت للعمالة المسللتقدمة مر  اللها تتوا ر  يق وسللائ  العيا }تلتزم شللركات 

 الالئحةا ليحر تسليمة لصاح  العم  المستقدما مة أمكانية تكليا جهات بقلك بعد موا قة الوزارس{.
ات التي لقا مر جان ا ومر جان  أ ر تلتزم شلركات اسلتقدام العمالة األجنبية بأجراا الفحوصل            

م لعمالق  ي العم  ببلد ادسلتقداما والمقصلود لنا بفحوصلات العمالة  جعلت القواطد القانونية تحققها شلرفا
األجنبيلة لي الفحوصلللللات الفبيلة واألمنيلةا أق يجل  التلأكلد مر ملدى  لو العلامل  األجنبي مر ادمراض 

م  السلارية والمعديةا وأنق يتمتة بلياصة طالية تمكنق مر أداا العم    المقدم طليق و ر المعايير المرطيةا و اليا
مر العالات الجسلمية التي مر شلأنها ار تمنعق مر العم  او تعلر بصلاح  العم  أو بتابعيقا  علالم طر  
اجراا الفح  األمني للعام  األجنبيا للتأكد مر الجهات الرسلللمية لبلدس الم تصلللة  لوه مر السلللوابر  

 .د ادستقدام  فرام وجوده  ي بل الجنائيةا لكي د يكور
مة مالحظة أر أجراا لقه الفحوصلات لي  حوصلات أولية ت تلا طر التي سلوا تجرى  ي             

بلد العم ا مر حيث الجهة المسلؤولة طنهاا  في األولى تكور شلركات ادستقدام لي المسؤولة طنهاا بينما  
 تُجرى األولى  ي بلد العام  األجنبي   ي الرانية يكور صلاح  العم  المسلتقدما ومر حيث وصت اجرائها  

وصب  الد و ا بينما تجرى الرانية طند وصلولة لبلد العم ا وبمعنى أ ر أنها د ت ني طر الفحوصلات التي 
 تتفلبها الجهات الم تصة مر صاح  العم  المستقدم.

طما  ال دمة المسللاطدس وصد نصللت القواطد القانونية المنظمة لقا ومنها المادس الرابعة مر صانور            
ادملاراتي }يلتزم مكتل  ادسلللللتقلدام بلأجراا الفحوصلللللات الفبيلة الالزملة للعلامل   ال  رالرير يوملام طلى  
األكرر سلابقة طلى د ولق{  يتبر أر المشلر  ادماراتي صد ُحسلر ما  ع  طندما حدد الوصت القه تجرى بق  

حتما  اإلصللابة  ي الفترس ما بير الفح  والد و  الفحوصللات بمدس رالرير يومام طلى األكررا مما يبعد ا
إقا كانت أفو ا طلى  الا المشلللر  العمالي السلللعوده القه اكد طلى لقا ادلتزام  ي المادس السلللابعة 
وادربعور منلق ولكر مر دور تحلديلد الوصلتا وأنملا  قف أشلللللار إلى اجرااه صبل  الوصلللللو  }يجل  طلى  

ما و ر المر   لق صب  صدوم العام  المسلتقدم   أجراا  ح  فبي شلام  للعام ا للتأكد مر أنق دئر صلحيا
المعايير المرطيةا .........{ ولكر أ تلا طنق بأجراا أعللا ة لقلك الفح  األمني  ي قات المادس بالقو   
} أجراا  ح  أمني للعمل  مر الجهلات الرسلللللميلة الم تصلللللة  ي بللدها للتلأكلد مر  لوه مر السلللللوابر 

 الجنائية{.
بينما لم يوعللح المشللر  المصللره العمالي لقا ادلتزاما  ي صانور العم  والقرارات المنظمة              

( منها بتقديم ما 25لهاا لكر يمكر القياس بالالئحة المنظمة أللحال العمالة المصرية بال ارجا  ي المادس )

  ود  ي تعليمات ممارسلة  بير حالتق الجنائيةا أما طلى صلعيد مشلرطنا  لم يوعلح قلك د  ي صانور العم
األجان  العم   ي العرالا لكنق الزم الشلللركات ادسلللتقدام  قف بالفح  الفبي مر  ال  التعليمات التي 

 (.86) 2018  والشؤور ادجتماطية طام أصدرتها وزارس العم

ا ادلتزام  لقلك نوصللي المشللر  العراصي الى طدم ادكتفاا بهقه اإلشللارس ال جولةا ل فورس لق             
واررس طلى ادمر العام للدولة والمجتمة طلى حدام سلوااا وجع  الوصت الفاصل  بير الفح  والوصلو  ار 
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يوماما وجع  الجزاا اد ال  لو ت ريم الشلللركة المسلللتقدمةا وإل اا الموا قة لها بد و     20د يزيد طر  

 العمالة الم الفة لها لمدس ستة أشهر مر وصو  الم الفة. 
 الناني الفر 

 وسا باستقدام العمالة االجنبيةااللتوامات االتفاقية لشركات الت

باإلعلللا ة الى ادلتزامات القانونية التي تقة طلى طاتر شلللركات التوسلللف باسلللتقدام العمالة             
األجنبية التي بينالا  ي الفقرس السلللابقةا صد تلتزم لقه الشلللركات ببعض ادلتزامات بمناسلللبة اسلللتقدامها  

 ف القه يتم بير الفر ير. للعمالة األجنبية لمصلحة صاح  العم  المستقدما وقلك بموج  اتفال التوس
أق يتفر صلاح  العم  المسلتقدم مة الشلركات المسلتقدمة للعمالة مر ادلتزام ببعض ادلتزامات             

بددم طنلقا وقلك مقلاب  مبلغ نقلده يلتزم بق بتجلالهلاا ونرى قلك لعلدت اطتبلاراتا منهلا ال برس الكبيرس التي 
ت القصير القه تست رصق  ي اكمالهاا تتمتة بها شركات ادستقدام  ي ممارسة طملهاا وادحترا ي  ي الوص

د سليما صلة  برس أصلحا  العم  بشلأنهاا كما يمكر ار يكور نو  مر العلمار والترني  للعمالة األجنبية  
لد عها إلبرام طقد التشللل ي ا  علللالم طر ت فيا صلللاح  العم  المسلللتقدم الع ا طر كاللق مر بعض 

 األجنبية. ادلتزامات التي يفرعها واصة استقدامق للعمالة
مما يتعلللح لنا األسلللاس القه تسلللتند لق لقه ادلتزامات لو أتفال التوسلللف القه يحصللل  بير              

صلاح  العم  المسلتقدم وشلركة او مكت  ادسلتقداما ولكر د يعني لي د تسلتند الى القانورا لكنق مصلدر 
ادلتزامات األولى سلالفة القكر  هي  نير مباشلر لهاا ألنق لو مر أتاح إمكانية الزامها بقلكا طلى  الا

 (.87ممارسة لقا النشاف )صانونية ن  طليها القانور مباشرس طليها بسب  

واللدليل  طلى كالمنلا لو ملا جلاات بلق القواطلد القلانونيلة المنظملة لعمليلة ادسلللللتقلداما مر تمكير            
ةا ما نصلللت طليق المادس السلللابعة  تكليا صلللاح  العم  المسلللتقدم للشلللركات ببعض ادلتزامات ادتفاصي

والعشللللرور مر الالئحة التنفيقية الملحقة بنظام العم  السللللعوده النا قا بالقو  }للمر   لق بيناا طلى  
اسلت راج  -1اتفاصق مة صلاح  العم   ي  دمات التوسلف أو بموج  طقد أ ر أر يقدم لق ال دمات التالية:  

 مة للعام  ........{.است راج بفاصة اإلصا-2تأشيرس طم  ....... 

او   وكقلك ما جاا  ي نهاية المادس الرالرة مر صواطد التر ي  ادماراتية للتوسللللف لالسللللت دام            
( ال اصلة بتنظيم العالصة بير صلاح  العم  المسلتقدم وشلركة ادسلتقدام  88توريد العما  نير الوفنيير )

 لعالصة بير صاح  العم  ومتعهد توريد العما {.بالقو  }......ا ونير قلك مر األمور التي تحدد ا
د سليما نجد المشلر  العمالي المصلره وار لم ين  طلى لقا ادمرا طلى طكس القوانير سلالفة            

( لكر نالحظ الموصا السلعوده أ عل  مر  88قلك لرصرار لعم  لقه الشلركات )  القكرا ولكر د يمنة مر

ور ادلتزامات ادتفاصية لشللركات التوسللف بادسللتقداما بينما األ ير  اإلماراتيا ألنق صد أوعللح بعض صلل
 اجازه لكنق لم يحدد بعض الصور.   

أو متابعتها لدى 1وتتعدد صللللور ادلتزامات ادتفاصية لناا ومنها تكليفها باسللللتكما  إجرااات             

شللهادات اللياصة الصللحيةا أو   الجهات الم تصللةا ومنها اسللت راج بفاصة اإلصامة للعام  المسللتقدم وبعض 
اسلت راج تأشليرس  روج العام  وطودس أو ال روج النهائيا أو ترحي  العام ا أو علمار وتأمينها فوا  
مدس العقدا أو مراجعة الجهات الم تصلللة بشلللأر الشلللكاوى العمالة بتجاه صلللاح  العم ا ونيرلا مر  

 ادلتزامات. 
لم ينظم لقا ادمرا سلللللواا  ي صانور العم  او تعليمات  أما طلى صلللللعيد المشلللللر  العراصي              

ممارسللللة األجان  العم   ي العرالا ولكر بما أر تعليمات وزارس العم  والشللللؤور ادجتماطية أجازت 
انشلللاا لقا النو  مر الشلللركات والقه يُعد مر صلللميم طملهاا لقلك ندطو المشلللر  الى الن  طليق  ي 

ديناا مة علرورس  علو  لقه ادتفاصات الى رصابة الجهات الم تصلةا  تعليمات ممارسلة األجان  العم  ل
لمنة اسلت ال  شلركات ادسلتقدام الحاجة لها مر  ال  اجبارلم طلى ت ويلها مر الحصلو  طلى طمودت  

 نقدية ع مة منهم.
 -الخاتمة: 



السادس طشر لكلية القانور جامعة أل  البيت طليهم السالم المؤتمر العلمي السنوه   

د توصلللنا لها وبيار  سللنحاو  وبعد ادنتهاا مر كتابة معللامير بحرنا لقا بيار لنا ألم النتائج التي ص      
 -الم المقترحات التي ندطو مشرطنا الى اد ق بها لتحقير ال اية المنشودس وطلى النحو ادتي: 

 -النتائج: -اوال: 

ي لوكادت التشلل ي  اطتبارلا شللركة مسللالمة  ي تحديد الشللك  القانون  المشللرطير  بعض تبير لنا ار    .-1

طر الممارسللات تو ير الحماية القانونية للعام  وقلك  ي حا  حدوث عللررام معير   ل رض وادسللتقداما  
جبرها  عللللالم طر تحقير الرصابة القانونية طليها مر صب  الجهات وت فية التعويض   بهدانير القانونيةا  

 الم تصة وتفبير القانور.
ال فاا القانوني والرسلمي لهقه الشلركات   ة مر نو   ا  والتي تمر لنا ار فبيعة طملها نياباتعلح    -2

مر أج  ممارسللللة طملية ادسللللتقدام للعمالة ادجنبيةا مما تكور طالصة العام  ادجنبي بصللللاح  العم  
المسلتقدم طالصة مباشلرس ولو يكور المسلؤو  طنق وتحت أشرا ق ويوج  طلية تنفيق التزاماتق معق دور أر 

ادجنبي مر الرجو  طلى شللركة ادسللتقدام بأه شلليا مر أرار العقد ا وقات ادمر بالنسللبة  يكور للعام   
لأل يرس  ال يحر لها أر تتمسلك بشليا اتجاه العام  ادجنبي المسلتقدم ا ما طدى ادلتزامات التي يفرعلها  

 .المُستقدمللعام  ادجنبي المستقدم صب  وصولق الى البلد  طليها مر  أجراا الفح  الفبيالقانور 
طلى شلللركات ادسلللتقدام التي يبرم لقا العقد طر فريقها بالعديد مر ادلتزامات منها الفح    كما يقة-3

الفبي واد بار واإلسلكار للعمالة ونيرلا مر ادلتزاماتا سلواا كانت صانونية ام اتفاصيةا ود سلينا بتقديم  
 .ال دمات العمالية

 -المقترحات: -نانياً: 

نوصللي المشللر  العراصي الى تعللمير األسللالي  التي يتم اسللتقدام وابرام طقود التشلل ي  مة العمالة .  -1

األجنبيةا والتأكيد طلى الفبيعة الرنائية لألفرااا وتنظيم مسلألة شلركات ادسلتقدام التي تعتبر األسللو  
م  ي الوصت الحاعلر  ي ابرام مر  لقا النو  مر العقودا سلواا مر   حيث التأسليس ممارسلة  األكرر شليوطا

ا وقلك مر  ال  تعدي  المادس الواحدس والرالرير مر صانور  البحث النشلللافا و ر ما أشلللرنا لق  ي حيريات  
العم  ال اصللة بهقا الموعللو  وجعلها طلى النحو ادتي}يحظر طلى العام  ادجنبي ادلتحال بأه طم  

 م {.أد طر فرير شركات ادستقدام وبعد الحصو  طلى إجازس الع
تعدي  تعليمات ممارسللة ادجان  العم   ي العرال سللالفة القكر والن  طليها  ي نوصللي المشللر  ب-2

المادس ادولى منها بكونها }ك  شركة مسالمة مسجلة رسميام ومجازس باستقدام العمالة ادجنبية مر ال ارج 
م للقوانير المرطية{.  و قا

لعقود التشل ي  وقلك بحسل  أسللو  ادسلتقداما لتحقير    نوصلي المشلر  العراصي الى اطداد نماقج  كما-3

م.  التوحيدا  عالم طر عمار حقول فر ي العقد معا
 -الهوامش: 

( ونيرلا مر التسلميات حيث نجد مر يفلر طليها تسلمية }اسلتقدام طما  مر ال ارج لحسلا  ال ير { 1)
{ كما  ي القانور األردني ا ولناك  كما لو الحا   ي القانور القفره اولناك يسميها }توريد طما  أجان  

يسلميها  } مكات  أللية ب رض اسلتقدام العمالة الوا دس{  ي القانور الكويتي ا و ي القانور اليمني بكونها  
} مكات  تشلل ي   اصللة{ا و ي البحرير تسللمى  } وكادت لتوريد طما  نير بحرينيير{ا وللمزيد  ي 

الم بر طلي المهيرها التنظيم القانوني لد و  القوى العاملة تسلميات مكات  او شلركات ادسلتقدام ينظر سل
 59الوا دس الى دو  مجلس التعاور لدو  ال ليج العربية ا سللسللة الدراسلات ادجتماطية والعماليةا العدد 

 .79ا    2010ا الفبعة األولى ا البحرير ا 
ر أمكانية  تح مكات  يتعللللم  2018( حيث صللللدر صرار طر وزارس العم  والشللللؤور العراصية طام  2)

وللمزيد ينظر    لهااوالقه أصتصلر طلى اإلجرااات الشلكلية دور الموعلوطية    األجنبيةالالسلتقدام العمالة  
 ..www.molsa.gov.iqالعراصية القرار طلى الموصة الرسمي للوزارس العم  والشؤور ادجتماطية 

 ال اصة بتنظيم طم  األجان   ي اإلصليم. 2007لعام  2( ينظر المادس األولى الفقرس ال امة منها رصم 3)
(  ينظر د. صللالح طلي صللالحا الوسللافة  ي ابرام طقد العم  بير التشللريعات العربية والمسللتويات  4)

 .119.   2013الدولية دراسة مقارنةا الفبعة األولىا دار الجامعة الجديدسا مصرا 
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ادجلانل   ي ليبلا دراسلللللة مقلارنلةا كليلة الحقولا  (  ينظر ليلى محفوظ طمرارا النظلام القلانوني لعمل   5)
 .97.   2016جامعة بني سوياا مصر , 

 .209   سابراالمصدر  طمرارا( ينظر ليلي محفوظ 6)
نعمار رشللليدا نور طبد الحميدا التنظيم القانوني لحقول وامتيازات العما   ي أفار   اد. صلللب( ينظر  7)

صواطد العلللمار ادجتماطي إلصلللابة العم ا بحث منشلللور  ي مجلة العلوم القانونيةا جامعة ب دادا كلية 
 4ا   2017ا لسنة 32القانورا المجلد 

صلالح طلي حسلر ا المصلدر سلابر ا  ا د.  23(  ينظر د. صلبا نعمار رشليد ا المصلدر سلابر ا   8)
  139. 

 4349المنشلور  ي العدد   1999لسلنة    21( حيث نصلت المادس الرالرة مر صانور العم  ادردني رصم  9)
طلى منة ادشللللل لا  البيعلة مر مملارسلللللة ادسلللللتقلدام وحصلللللرللا  قف بلاألشللللل لا     1999لعلام  

واصتصللرلا طلى    2006لسللنة    12انور رصم  المعنوية}الشللركات{ اوالقانور الليبي  ي المادس الرامنة مر ص
 مكات  ادست دام. 

 .22( ينظر  د. صبا نعمار رشيد ا المصدر سابر ا  10)
( ينظر طبلد هللا بر محملد بر حملد االنظلام القلانوني للعملا  األجلانل   ي المملكلة العربيلة السلللللعوديلة, 11)

 .166رسالة ماجستير ,كلية الحقول , السعودية .  
ا د. صلبا نعمار رشليد ا المصلدر سلابر ا  209لى محفوظ طمرارا المصلدر سلابر ا   ( ينظر لي12)

  21. 
 .170( للمزيد ينظر طبد هللا بر محمد بر احمد ا المصدر سابر ا   13)
 .164( ينظر طبد هللا بر محمد بر احمد ا المصدر سابر ا   14)
 .142( ينظر طبدهللا بر محمد بر احمد ا المصدر سابر ا   15)
(  ينظر تو ير أحملد  وجلةا الكشلللللا الفبي للعملاللة الوا لدس بلدو  مجلس التعلاور ال ليجيا الفبعلة 16)

 .13ا    2010الرالرة امكتبة الملك  هد الوفنية ا الرياض ا 
( دئحة شللللركات ادسللللتقدام وتنظيم اسللللتقدام العمالة لل ير الصللللادرس بقرار معالي وزير العم  17)
1/1/1998 
ادس ادولى  ي  قرتها الرانية طشللللر مر دئحة شللللركات ادسللللتقدام العمالة ادجنبية رصم ( ينظر الم19)

1998 . 
( ينظر المادس ادولى  ي  قرتها الحادية طشلللر مر دئحة شلللركات ادسلللتقدام العمالة ادجنبية رصم 20)

1998 . 
وتنظيم طم    بشللللأر تر ي    2010لسللللنة    1283( ينظر المادس ادولى مر القرار الوزاره رصم  21)

 وكادت التوظيا ال اصة ادماراتية.
 .1980لسنة  8( صانور العم  ادماراتي رصم 22)
م لالست دام أو التوريد العما  23) ( وجاا نصها }د يجوز أله ش   فبيعي أو معنوه أر يعم  وسيفا

م لق و ر ألحكام لقا القرار{.  نير الوفنيير ما لم يكر مر صا
( ينظر  18. )2003لسلللنة    12مر صانور العم  المصلللره رصم   17يق المادس ( ولقا ما نصلللت طل24)

 .142طبدهللا بر محمد بر احمد ا المصدر سابر ا   
 .2003لسنة  12مر صانور العم  المصره رصم  22( ولقا ما نصت طلية المادس 25)
 .2015لسنة  37مر صانور العم  العراصي رصم  23( ينظر المادس 26)
ا المنشلللورس طلى  24/6/2018يمات وزارس العم  والشلللؤر العراصية الصلللادرس بتاري   ( ينظر تعل27)

 .wwwموصة الوزارس 
 .1980لسنة  8( ينظر المادس السابعة طشر مر صانور العم  ادماراتي رصم 28)
 ي شلللأر صواطد التر ي  للتوسلللف لالسلللت دام او توريد العما  نير    1998لسلللنة    233( المرصم  29)

 الموافنير. 



السادس طشر لكلية القانور جامعة أل  البيت طليهم السالم المؤتمر العلمي السنوه   

( ينظر تعليمات وزارس العم  والشلؤور العراصية ب صلو  تعليمات نشلاا شلركات ادسلتقداما بتاري   30)
 والمنشورس طلى الموصة الوزارس     

بي للعملاللة الوا لدس بلدو  مجلس التعلاور ال ليجيا الفبعلة  ( ينظر تو ير أحملد  وجلةا الكشلللللا الف31)
 .146    2010الرالرة امكتبة الملك  هد الوفنية ا الرياض ا 

ال ا  بعلوابف وصواطد ممارسلة نشلاف   4( ينظر المادس الرالرة  ي  قرتها األولى ج مر ملحر رصم  32)
 1982نظام العم  السللعوده وملحقاتهاا رصم  ادسللتقدام  ي توظيا السللعودييرا التابعة لالئحة التنفيقية ل

 .1437لسنة 
( ينظر المادس ال امسللة مر  قرتها الرابعة مر الملحر ال امس مر عللوابف وصواطد ممارسللة نشللاف  33)

لسلللنة    1982ادسلللتقدام وتقديم ال دمات العمالية الملحقة بالالئحة التنفيقية لنظام العم  السلللعوده رصم  
1437. 

 .142 بر محمد بر احمد ا المصدر سابر ا   ( ينظر ا طبدهللا34)
( مر الملحر ال امس مر علوابف وصواطد ممارسلة نشلاف ادسلتقدام وتقديم ال دمات العمالية الملحقة 35)

 .1437لسنة  1982بالالئحة التنفيقية لنظام العم  السعوده رصم 
 ( ينظر المادس الرامنة مر الملحر أطاله  ي  قرتها الرامنة. 36)
 ( ينظر المادس الرانية والعشرور مر الملحر أطاله.37)
احمد حسلر مرطيا المباد  العامة للتأمينات ادجتماطية وتفبيقاتها  ي القانور المقاررا   ( ينظر د. 38)

 .289.ا   1983را الفبعة األولىا الجزا األو ا دار الفكر العربيا مص
 ( مر دئحة شركات ادستقدام وتنظيم استقدام العمالة لل ير وتقديم ال دمات العمالية.39)
 ي شلأر صواطد التر ي  للتوسلف    1998لسلنة    233( ينظر المادس الرالرة مر القرار الوزاره رصم  40)

 لالست دام او توريد العما  نير الوفنير.
 القرار الوزاره أطاله. ( ينظر المادس العاشرس مر41)
  ات ادسلللتقداما( ينظر تعليمات وزارس العم  والشلللؤور العراصية ب صلللو  تعليمات نشلللاا شلللرك42)

 والمنشورس طلى الموصة الوزارس.    
( ينظر المادس الرامنة مر الملحر ال امس مر علللوابف وصواطد ممارسلللة نشلللاف ادسلللتقدام وتقديم  43)

ا والمادس 1437لسلللللنة    1982ئحة التنفيقية لنظام العم  السلللللعوده رصم  ال لدمات العملالية الملحقة بالال
 ي شللأر صواطد التر ي  للتوسللف لالسللت دام او   1998لسللنة    233السللادسللة مر القرار الوزاره رصم  

توريد العما  نير الوفنيرا والمادس الرانية والعشلرور مر صانور العم  المصلرها تعليمات وزارس العم  
 ية ب صو  تعليمات نشاا شركات ادستقداما بتاري  والمنشورس طلى الموصة الوزارس.والشؤور العراص

( وللمزيد  ي تفاصللللي  رسللللم التر ي  وموصا القواطد المنظمة للتر ي  مر ينظرا طبد هللا بر  44)
 .157محمد بر احمدا المصدر سابرا   

 ي شلللللأر صواطد   1998لسلللللنلة   233( ينظر الملادس التلاسلللللعلة مر القرار الوزاره ادماراتي رصم  45)
 التر ي  للتوسف لالست دام او توريد العما  نير الوفنير.

( ينظر المادس السللادسللة  ي  قرتها الرانية مر الملحر ال امس مر عللوابف وصواطد ممارسللة نشللاف  46)
لسلللنة    1982ادسلللتقدام وتقديم ال دمات العمالية الملحقة بالالئحة التنفيقية لنظام العم  السلللعوده رصم  

1437. 
 .157( ينظر طبد هللا بر محمد بر احمدا المصدر سابرا   47)
 ي شلللللأر صواطد   1998لسلللللنلة   233( ينظر الملادس التلاسلللللعلة مر القرار الوزاره ادماراتي رصم  48)

التر ي  للتوسللف لالسللت دام او توريد العما  نير الوفنيرا والمادس الرانية والعشللرور مر صانور العم  
 .2003لسنة  12المصره رصم 

مر الملحر ال امس مر علوابف وصواطد ممارسلة نشلاف    3( ينظر المادس السلادسلة  ي  قرتها الرانية /49)
لسلللنة    1982ادسلللتقدام وتقديم ال دمات العمالية الملحقة بالالئحة التنفيقية لنظام العم  السلللعوده رصم  

1437. 
 .207محمدا المصدر سابرا    ( وللمزيد  ي لقا الراه ينظر طبد هللا بر احمد بر50)
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 .169ا المصدر سابرا   157حمد بر احمدا المصدر سابرا   ( ينظر طبد هللا بر م51)
 .139-138( وللمزيد ينظر د. صالح طلي حسيرا المصدر سابرا   52)
 .2003لسنة  12( ينظر المادس الرانية والعشرور مر صانور العم  المصره رصم 53)
عاشللرس  ي  قرتها ادولى مر الملحر ال امس مر عللوابف وصواطد ممارسللة نشللاف  ( ينظر المادس ال54)

لسلللنة    1982ادسلللتقدام وتقديم ال دمات العمالية الملحقة بالالئحة التنفيقية لنظام العم  السلللعوده رصم  
1437. 

  ي شللأر صواطد   1998لسللنة    233( ينظر المادس الرانية طشللر مر القرار الوزاره ادماراتي رصم  55)
 التر ي  للتوسف لالست دام او توريد العما  نير الوفنير.

( ينظر المادس العاشللرس  ي  قرتها الرانية مر الملحر ال امس مر عللوابف وصواطد ممارسللة نشللاف  56)
لسلللنة    1982ادسلللتقدام وتقديم ال دمات العمالية الملحقة بالالئحة التنفيقية لنظام العم  السلللعوده رصم  

1437. 
 .159د هللا بر محمد بر احمدا المصدر سابرا   ( ينظر طب57)
ا والمادس الرامنة مر  2003لسنة    12( ينظر المادس الرانية والعشرور مر صانور العم  المصره رصم  58)

الملحر ال امس مر عللوابف وصواطد ممارسللة نشللاف ادسللتقدام وتقديم ال دمات العمالية الملحقة بالالئحة  
 1437لسنة  1982السعوده رصم التنفيقية لنظام العم  

 ي شللأر صواطد   1998لسللنة    233( ينظر المادس الرالرة طشللر مر القرار الوزاره ادماراتي رصم  59)
 التر ي  للتوسف لالست دام او توريد العما  نير الوفنير.

مل  ( ينظر الملادس الرلامنلة مر الملحر السلللللعوده أطالها والملادس الرلانيلة والعشلللللرور مر صلانور الع60)
 المصره أطاله.

 .142( ينظر د. صالح طلي حسرا المصدر سابرا   61)
 .161 سابرا   ( ينظر طبد هللا بر محمد بر احمدا المصدر 62)
ا والمادس السللابعة  2003لسللنة    12( ينظر المادس الرالرة والعشللرور مر صانور العم  المصللره رصم  63)

ال دمات العمالية لل يرا والمادس المادس الرالرة طشلللر مر  والسلللبعير مر دئحة شلللركات ادسلللتقدام وتقديم  
 ي شلأر صواطد التر ي  للتوسلف لالسلت دام او توريد    1998لسلنة    233القرار الوزاره ادماراتي رصم  

 العما  نير الوفنير.
 ي شللللأر صواطد   1998لسللللنة    233( ينظر المادس العشللللرور مر القرار الوزاره ادماراتي رصم  64)

 للتوسف لالست دام او توريد العما  نير الوفنير.التر ي  
( ينظر المادس السللابعة والرامنة واألربعور مر الملحر ال امس مر عللوابف وصواطد ممارسللة نشللاف 65)

لسلللنة    1982ادسلللتقدام وتقديم ال دمات العمالية الملحقة بالالئحة التنفيقية لنظام العم  السلللعوده رصم  
1437. 

( مر صواطد ممارسللة نشللاف ادسللتقدام وتقديم ال دمات العمالية األ رى الملحقة 39( ينظر المادس )66)
( مر صانور طما  ال دمة المسللاطدس ادماراتي  4بالالئحة التنفيقية لنظام العم  السللعوده النا قا والمادس )

إصليم   – ( ر تعليمات ممارسلة األجان  العم   ي العرال7النا قا والمادس )2017لسلنة    10ادتحاده رصم  
 كردستار النا قس.

 76( ينظر د. صالح طلي حسرا المصدر سابرا   67)
 165( وللمزيد ينظر طبد هللا بر محمد بر احمدا المصدر سابرا   68) 
 
 النا قس. 2007لسنة  2( مر تعليمات ممارسة األجان  العم   ي إصليم كردستار العرال رصم 69)
 .2017امة وتو ير اياده العاملة األجنبي لسنة ( مر شركة ميره بابار للتجارس الع70)
( ينظر المادس التاسلللعة والرالرور مر الالئحة التنفيقية الملحقة بنظام العم  السلللعوده النا قا والمادس 71)

 الرابعة مر صانور طما  ال دمة المساطدس ادماراتي النا ق.
جنبية لشللركة ميره بابار للتجارس العامة ( أق نصللت المادس الرامنة مر نموقج طقد تشلل ي  للعالة األ72)

ا بالقو  }ممكر تبدي  ال ادمة  ال  الشللهرير ادولير{ا و ي  2017وتو ير اياده العاملة األجنبي لسللنة  



السادس طشر لكلية القانور جامعة أل  البيت طليهم السالم المؤتمر العلمي السنوه   

نموقج طقد أ ر لشلركة كولي سلار لجل  ادياده العاملة المحدودسا  ي المادس السلادسلة منة بشلهرو واحد 
  قف.

لالئحلة التنفيلقية الملحقلة بنظلام العمل  السلللللعوده النلا قا والملادس الرابعلة مر  ( مر ا31( ينظر الملادس )73)
 صانور طما  ال دمة المساطدس ادماراتي النا ق.

( ينظر د. لاده حسلللير طبد طلي الكعبيا محمد جعفر لادها ادلتزام صب  التعاصده باألطالما بحث 74)
ياسليةا العدد الراني / السلنة ال امسلةا كلية القانورا  منشلور  ي مجلة المحقر الحلي للعلوم القانونية والسل

 .                                              17جامعة باب ا   
 .209( ينظر ليلى محفوظ طمرارا المصدر سابرا   75)
ىا  ( ينظر د. محمد طبد الظالر حسليرا الجوان  القانونية للمرحلة السلابقة طلى التعاصدا الفبعة األول76)

 .75ا   2001بدور دار نشرا مصرا 
( ينظر المادس ال امسلللة مر طقد تشللل ي  ادياده العاملة لشلللركة كولى سلللار لجل  ادياده العاملة 77)

 المحدودسا إصليم كردستار.
( ينظر د. نزيلق محملد الصلللللادلا ادلتزام صبل  التعلاصلده بلاألددا بلالبيلانلات المتعلقلة بلالعقلدا الفبعلة  78)

 . 80ا   1990النهعة العربيةا مصرا األولىا دار 
 .157( ينظر د. طبد هللا بر محمد بر احمدا المصدر سابرا   79)
 .70( ينظر د. محمد طبد الظالر حسيرا المصدر سابرا   80) 
ال ا  بإصلدار الالئحة المنظمة لمزاولة طمليات الحال   2003لسلنة    135( الصلادرس بالقرار رصم  81)

 .2003-8- 2 ي  172ل ارج والدا   بالوصائة المصرية العدد المصريير بالعم   ي ا
 .104.  157( ينظر طبد هللا بر محمد بر احمدا المصدر سابرا   82)
 .166( ينظر طبد هللا محمد احمدا المصدر سابرا   83)
 .105( ينظر محمد طبد الظالر حسيرا المصدر سابر   84)
( مر  3ة الملحقلة بنظلام العمل  السلللللعوده النلا لقا والملادس )( مر الالئحلة التنفيلقيل50( ينظر الملادس )85)

 ي شلأر صواطد التر ي  للتوسلف لالسلت دام او توريد    1998لسلنة    233القرار الوزاره ادماراتي رصم  
( الصلللللادرس بلالقرار  16( مر صلانور العمل  العراصي النلا لقا والملادس )23العملا  نير الموافنيرا والملادس )

ال ا  بإصللدار الالئحة المنظمة لمزاولة طمليات الحال المصللريير بالعم   ي   2003لسللنة    135رصم  
 .2003-8- 2 ي  172ال ارج والدا   بالوصائة المصرية العدد 

 .169( ينظر طبد هللا محمد احمدا المصدر سابرا   86)
 وما بعدلا. 169( طبد هللا محمد احمدا المصدر سابرا   87)
 النا قس. 1987( لسنة 57( بالقرار الوزاره رصم )88)

  -المةادر: 

 -الكتب القانونية: -اوالً:

. سلللالم بر طلي المهيرها التنظيم القانوني لد و  القوى العاملة الوا دس الى دو  مجلس التعاور لدو  -1

 .2010ا الفبعة األولى ا البحرير ا  59ال ليج العربيةا سلسلة الدراسات ادجتماطية والعماليةا العدد 

ة والمسلتويات الدولية دراسلة طلي صلالحا الوسلافة  ي ابرام طقد العم  بير التشلريعات العربي  صلالح-2

 .2013مقارنةا الفبعة األولىا دار الجامعة الجديدسا مصرا 

محفوظ طمرارا النظام القانوني لعم  ادجان   ي ليبا دراسلللة مقارنةا كلية الحقولا جامعة بني    ليلى-3

  .2011سوياا م 

ت العملا   ي أفلار صواطلد  نعملار رشللللليلدا نور طبلد الحميلدا التنظيم القلانوني لحقول وامتيلازا  صلللللبلا-4

العللمار ادجتماطي إلصللابق العم ا بحث منشللور  ي مجلة العلوم القانونيةا جامعة ب دادا كلية القانورا  

 . 2016.صر , 2017ا لسنة 32المجلد 
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هللا بر محمد , النظام القانوني للعما  األجان   ي المملكة العربية السلللعودية, رسلللالة ماجسلللتير    طبد -5

 ل , السعودية .,كلية الحقو

أحمد  وجةا الكشللا الفبي للعمالة الوا دس بدو  مجلس التعاور ال ليجيا الفبعة الرالرة امكتبة    تو ير-6

 2010الملك  هد الوفنية ا الرياض ا 

حسلللللر مرطيا المبلاد  العلاملة للتلأمينلات ادجتملاطيلة وتفبيقلاتهلا  ي القلانور المقلاررا الفبعلة    احملد -7

 .1983دار الفكر العربيا مصرا  األولىا الجزا األو ا

 -القوانين: -نانيا: 

 النا ق  1971لسنة  39. صانور التقاطد والعمار ادجتماطي العراصي رصم -1

 ال ا  بشأر طما  ال دمة المساطدس. 2017لسنة  10صانور ادتحاده ادماراتي رصم  .2

 المعد  1979لسنة  39صانور التقاطد والعمار ادجتماطي للعما  رصم  .3

 المعد   2003لسنة  12صانور العم  المصره رصم  .4

 1987( لسنة 21صانور التأمينات المصره المعد  رصم ) .5

 2010لسنة  485صانور القوى العاملة والهجرس المصره رصم  .6

 . 2/25/1337-17نظام ادصامة السعوده رصم  .8

 1434ارس العم  السعوديةا ادصدار ادو ا وريقة متفلبات ال دمة الموحدسا الصادرس طر وز .9

 24/6/2018تعليمات وزارس العم  والشؤر العراصية الصادرس بتاري   .10

  1987لسنة  71تعليمات تنظيم طم  ادجان   ي العرال رصم  .11

اتفاصيتي العم  للمسللللاواس بير الوفنيير واألجان   ي تعويض الحوادث والعللللمار ادجتماطيا   .12

بشللأر العما   1990لسللنة   97ا وادتفاصية رصم  1962لسللنة   118ا والرانية  1925لسللنة   19رصم  األولى  

 المهاجرير.

لسللللنة   57صواطد التر ي  للتوسللللف لالسللللت دام او توريد العما  نير الوفنير ادماراتي رصم   .13

1987. 

 1283تي رصم القرار الوزاره بشللأر التر ي  وتنظيم طم  وكادت التوظيا ال اصللة ادمارا .14

 .1980لسنة  8الملحر بقانور العم  ادماراتي رصم  2010لسنة 

 .2007لسنة  2تعليمات ممارسة األجان  العم   ي إصليم كردستار رصم  .15

 1990اتفاصية األمم المتحدس لحماية حقول جمية العما  المهاجرير وا راد اسرلم لعام  .16

لسللنة   135حال المصللريير بالعم   ي ال ارج والدا   رصم  الالئحة المنظمة لمزاولة طمليات ال .17

2003.  

 


