EMPLOYMENT CONTRACT
For Filipino Household Service Worker
This employment contract is executed and
entered in by and between:
A. Employer:……………………………….............
Address:…………… ……………………………...
P.O.Box.:……………………..……………………
Civil Status………..……………………………….
Contact Nos: …………… ………………………..
Central Population Registration
(CPR) No:……………………….
B. Represented in the Kingdom of Bahrain by:
Name of Agency: …………………………………
…………………………………………………….
Address:…………………………………………..
…………………………………………………….
C. Represented in the Philippines by:
Name of Agency:………………………………….
…………………………………………………….
Address:……………………………………………
……………………………………………………..
And
D. Household Service Worker:…………………….
................................................................................
E. Philippine Address:…………………………….
Civil Status………..………………………………..
Contact Nos: ………………………………………
Passport No.:…… …………………………………
Date & Place of Issue:……………………………..
Name of the next of kin:…………………………...
Contact Nos.:………………. ……………………..
Voluntarily binding themselves to the following
terms and conditions:
1. Site of Employment: KINGDOM
OF
BAHRAIN.
2. Contract Duration: TWO (2) years
commencing from the household service worker’s
departure from the point of origin to the site of
employment.
3. Basic monthly salary:
ONE HUNDRED
AND FIFTY BAHRAINI DINARS (BD150.00) or
equivalent to US$ 400.00.
4. Work Hours: The household service worker
shall be provided with continuous rest of at least 8
hours per day.
5. Rest day: At least one (1) rest day per week.
6. Transportation. Free transportation to the site of
employment and back to the point of origin upon
expiration of contract or when contract of
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عقدتوظيف
)لفلبينيين
نزلية ا
(لعمال الخدمة الم
:تم تنفيذ وإبرإم عقد إلتوظيف هذإ بوإسطة وبين
...................................................:لشركة
 ا/ اسم صاحبالعمل.أ
..............................................................................:العنوان
.............................................الحالة.................... :رقم.ب.ص
.............................:رقم ال هاتف......................:المدينة
............
…………………………………………………………
:لبحرين
 قدم هذا العدق في مملكة ا.ب
.........................................................................:اسم الوكالة
.......................................................................................
...............................................................................:العنوان
………………………………………………………….
:لفلبين
 قدم هذا العقدفي ا.ت
................................................................يلالشركة
/ اسم الوك
………………………………………………………….
...............................................................................:العنوان
…………...……………………………………………..
و
..................................................... :نزلية
 عامل الخدمة الم.ث
.....................................................................:الحالة المدنية
....................................................................: تصال
رقام اال
...................................................................:جواز السفر
رقم
............................................................:تاريخ ومكا اإلصدار
....................................................................:اسم أولقريب
....................................................................: رقام االتصال
:حيث التزم الطرفان طوعا ًباألحكام والشروط التالية
. ملمكة البحرين: مكان التوظيف.1
نزلية من موطنه
سفر عاملالخدمة الم
)تبدأ من2(  عامان:لعقد
 مدة ا.2
.التوظيف
الرئيس إلى موقع العملبموجبعقد

150.00(  مائة وخمسون ديناربحريني:لش هري
 الراتب األساسي ا.3
. والر أمريكي400.00 ب) أو مايعادل ها الدوالر األمريكي وهو.د
نزلية هي
سوفتكونساعات عمل عامل الخدمة الم: ساعات العمل.4
.) ساعات من العملاليومي المتواصل8( ثمان
.ً) أسبوعيا1(  لى األقليوم واحد:أيام الراحة.5
السفرإلى موقعالعمل وعند
سوفيحصل العامل علىتذاكر:لسفر
 ا.6
فه أوفي حالة
عودة العامل إلى موطنه األصلي مجانا ً عند انت هاء عقدتوظي
نزلية أو
يفه من دون أي خطأ من جانب عاملالخدمة الم
إن هاءعقدتوظ
Employer’s Signature______________

employment is terminated through no fault of the
household service worker and/or due to force
majeure. In case of contract renewal, free round trip
economy class air ticket shall be provided by the
employer.
7. Food and Accommodation. The Employer shall
provide the household service worker, free of
charge, separate, suitable and sanitary living
quarters as well as adequate food or food allowance.
8. Medical Services. Free emergency medical and
dental services for the household service worker
including facilities and medicine.
9. Vacation leave with full pay of not less than 30
calendar days for every year of service which can be
availed of upon completion of the contract.
10. Insurance. The Employer shall provide the
household service worker with personal life
accident, medical and repatriation insurance with a
reputable insurance company in the country of
destination.
11. Repatriation of Remains. In the event of death
of the household service worker during the term of
this contract, his/her remains and personal
belongings shall be repatriated to the Philippines at
the expense of the Employer. In case the repatriation
of remains is not possible, the same may be disposed
of upon prior approval of the household service
worker’s next of kin or by the Philippine Overseas
Labor Office (POLO), Philippine Embassy.
12. Remittances. The employer shall assist the
household service worker in remitting a percentage
of his/her salary through proper banking channels.
13. Termination. Neither party may unilaterally
cancel the contract except for legal, just and valid
cause/s:
Termination by Employer
The employer may terminate the household service
worker’s contract of employment for any of the
following just causes: serious misconduct or willful
disobedience by the household service worker of the
lawful orders of the employer or immediate
household members in connection with his/her
work; gross habitual neglect by the household
service worker of her duties; violation of the laws of
the host country. The household worker shall
shoulder the repatriation expenses.
1) Termination without just cause: the
household service worker may terminate the
contract without just cause by serving a written
2Worker’s Signature __________________

تعينعلىصاحبالعمل
ي،يد العقد
في حالةتجد
 و.تيجة الظروف القهرية
ن
.الدرجالسياحية
منح العاملتذكرة طيران ذ هاب وعودةعلى ة

نزلية
لعمل إلى عاملالخدمة الم
سوفيقدمصاحب ا:المسكن
 الغذاء و.7
لناحية
يصلللسكنى من ا
ناسب و ح
تقل وم
ومن دونمقابل مكان لإلقامة مس
نزلية
فةإلى الغذاء المناسب أويحصل عاملالخدمة الم
الصحيةباإلضا
.علىبدلمقابل الغذاء
نزليةعلى الخدمات
 سوفيحصل عامل الخدمة الم:لطبية
 الخد مة ا.8
تسهيالت
فة إلى ال
الطبية الطارئة وخدمات األسنان دون مقابل اإلضا
.والدواء
فوعةاألجر
نزليةعلى إجازة مد
سوفيحصل عاملالخدمة الم: اإلجازة.9
يوما ًتقويميا ًسنويا ً عن كل عام من الخدمة والتييمكنه30 لكامل لمدة
با
.تكمالمدة العقد
ند اس
الحصولعلي ها ع
سوفيقوم صاحب العملبالتأمينعلى حياة عاملالخدمة:لتأمين
 ا.10
نزلية ضد الحوادث الشخصية والتأمين الصحي وتأمينسفر عامل
الم
.بلد العمل
تمدفي
بلده لدى أي شركةتأمين مع ة
نزلية إلى
الخدمة الم

،نزلية خالل مدة هذاالعقد
في حالةوفاة عامل الخدمة الم:لجثمان
نقل ا.11
لفلبين
تلكات هاالشخصيةإلى ا
 مم/تلكاته
 جثمان ها و مم/فسوفيتمنقل جثمانه
،فلبين
وفي حالة عدمالتمكن مننقلالجثمانإلى ال.فقةصاحبالعمل
علىن
بقة من أقرب
فقة مس
لتصرففيهبعد الحصولعلى موا
تعين ا
فسوفي
.لفلبين
بالخارجسفارة ا
،
لفلبينية
 أو عن طريق مكتبالعمالة ا/أقربائه

نزلية
يتعهد صاحبالعملبمساعدة عاملالخدمة الم:تحويلالراتب.12
.ناسبة
فية الم
ات المصر
قنو
 راتب ها عن طريق ال/فيتحويلنسبة من راتبه
فين عدمإلغاء هذاالعقد
تعينعلى أي من الطر
ي:فسخ العقد
 إن هاء و.13
: ألسبابقانونية وعادلة وصحيحة كمايلي/عدا لسبب،من جاهنبفقط
:إن هاء صاحب العملللعقد.أ
نزلية
فسخعقدتوظيف عامل الخدمة الم
قديقوم صاحب العملبإن هاء و
 عدم الطاعة المتعمدة من جانب،سلوك الخطير
 سوء ال:تالية
ألسباب ال
فراد المنزل
 أوأل،لقانونيةلصاحبالعمل
نزليةلألوامر ا
عاملالخدمة الم
، عمل ها/نزليةفيمايختصبعمله
الحاليينالذينيعمللدي هم عاملالخدمة الم
نفيذ م هام
نزليةفيت
أواإل همال المتعمدالجسيم من جانب عاملالخدمة الم
نزليةلقوانين البلد
 أوفي حالة خرق عامل الخدمة الم، عمل ها/عمله
نزليةتكاليف
في مثل هذهالحاالتسوفيتحمل عاملالخدمة الم.المضيف
.لفلبين
 ا،حله إلى موطنه األصلي
تري

نزليةبإن هاء
قديقوم عاملالخدمة الم:) إن هائه العقد منغيرسبب عادل1
بي مسبقإلى صاحب
العقد من دونسبب عادلوذلكبتقديمهإشعار كتا
تقديمه هذااإلشعارسوف
 ومن دون.)1( العملعلىاألقلقبل شهر واحد
Employer’s Signature______________

notice on the employer at least one month in
advance. Without such notice, the worker shall
shoulder her/his return transportation.
2) Termination for a just cause: the worker may
also terminate the contract without serving any
notice on the employer for any of the following
just causes:
when the worker is
maltreated by the Employer or any member of
his household: when the employer violates the
terms and conditions of this contract; when the
employer commits any of the following acts deliberate non-payment of salary, physical
molestation and physical assault. The
Employer shall pay for the repatriation
expenses.
b. Termination due to illness
Either party may terminate the contract on the
grounds of illness, disease or injury suffered by the
worker, where the latter’s continued employment is
prohibited by law or is prejudicial to his/her health
as well as to the health of the employer and his
household. The repatriation expenses shall be
shouldered by the employer.
14. Settlement of Disputes. In case of dispute
between the household service worker and the
employer, the matter must be referred by either party
to the Philippine Overseas Labor Office (POLO),
Philippine Embassy who shall endeavor to settle the
issue amicably to the best interest of both parties, as
appropriate. If the dispute remains unresolved, the
Philippine Overseas Labor Office (POLO),
Philippine Embassy official shall refer the matter to
the appropriate labor authorities of the country of
destination for adjudication without prejudice to
whatever legal action the aggrieved party may take
against the other.
15. Special Provisions (as enunciated in the
Affidavit of Undertaking appended to Employment
Contract as Annex A).
a. The Employer shall treat the household service
worker in a just and humane manner. In no case
shall physical violence be used upon the
household service worker.
b. The household service worker shall work
solely for the Employer and his immediate
household. The employer shall in no case
require the worker to work in another residence
or be assigned in any commercial, industrial or
agricultural enterprise.
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سفر هاللعودةإلى
/سفره
فقات
نزليةتحملن
تعينعلى عامل الخدمة الم
ي
. موطن ها/موطن ه
نزليةبإن هاءالعقد
قديقوم عاملالخدمة الم:) إن هائه العقدبسبب عادل2
فراد المنزل
من دونتقديمه إشعاراً مسبقا ً إلى صاحب العمل أو أي من أ
نزلية
في حالةإساءة معاملة عامل الخدمة الم:تالية
تيجة أي مناألسبابال
ن
 أوفيحالة خرقصاحب،فراد المنزل
من جانبصاحبالعمل أو أي من أ
وأ في حالة خرق صاحبالعم ألحكام،العملألحكاموشروط هذاالعقد
فعال اآلتية
 أوفي حالة ارتكابصاحب العملأيا ً من األ،وشروط هذا العقد
تعدي أو اإل هانة البدنيةلعامل الخدمة
 ال،فع المتعمدللراتب
– عدم الد
فع
تعينعلى صاحبالع مل أنيد
في مثل هذه الحاالتسوفي
 و.نزلية
الم
،فقاتسفره وعودته إلى موطنهاألصلي
نزلية ن
إلى عامل الخدمة الم
.لفلبين
ا

فينبإن هاء
 قديقوم أي من الطر:بسبب المرض
فسخ العقد
 إن هاء و.ت
 حيثيحظر،نزلية
تيجة مرض أو إصابة عاملالخدمة الم
فسخالعقد ن
و
تيجة اعتالل صحة
 أو ن،نزلية
قانون استمرار عمل عامل الخدمة الم
ال
فراد
فإلى صحة صاحب العمل أو أ
نزلية اإلضاة
 عاملةالخدمة الم/عامل
 سوفيتحمل صاحبالعملتكاليفسفروترحيل عاملالخدمة.أسرته
.لفلبين
 ا،نزلية إلى موطناألصلي
الم

نزلية
في وجود أي نزاعبين عامل الخدمة الم:تسوية النزاعات.14
لفلبينية
فسوف يتم إحالة األمر إلى مكتب العمالة ا،وصاحب العمل
 الذي سوفيبذلقصارى جهده لتسوية النزاع،لفلبين
سفارة ا،بالخارج
في حالة عدم
 و. حسب االقتضاء،فين
فضل مايكونلصالح الطر
وديا ًبأ
،لفلبينيةبالخارج
فسوفيقوم مكتب العمالية ا،يقة
حل النزاعبهذه الطر
 رسميا ًبإحالة النزاع إلىسلطات العمل المعنيةبالدولة التي،فلبين
فارة ال
س
البحرين) ومن دون التأثير على أي
( نزلية
يعملفي ها عامل الخدمة الم
.ضرر ضدالطرف اآلخر
يتخذه الطرف المت
جراء قانونيقد
إ

المرفقةبعقد
نصوصعليهفي شهادةالتعهد
فق الم
 (و: أحكام خاصة.15
)بالملحق أ
التوظيف
نزليةبطريقة عادلة
 يتعهد صاحب العملبمعاملة عامل الخدمة الم.أ
تخدام العنف
وفي جميع األحواليتعهد صاحب العملبعدم اس.وآدمية
.نزلية
ني ضد عامل الخدمة الم
البد
فرادأسرته
سوفيعمل عاملالخدمة المنزليةلدي صاحبالعمل وأ.ب
تعينعلىصاحبالعمل عدمالطلب
وفي جميعاألحوالي.فقط
باشرين
الم
نزلية العملفي أي مكان آخر أويتمتعيينهفي أي
من عاملالخدمة الم
.مشروع تجاري أوصناعي أو زراعي
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c. The Employer shall not deduct any amount
from the regular salary or the household
service worker other than compulsory
contributions prescribed by law. Such legal
deductions must be issued a corresponding
receipt.
d. The Employer shall pay for the household
service worker’s work/residence permit and
exit/re-entry visa.
e. It shall be unlawful for the Employer to hold or
withhold the helper’s passport and her
work/residence permit with or without his/her
consent.
16. Non-Alteration. No provisions of this Contract
shall be altered, amended or substituted without the
written approval of the Philippine Embassy,
Philippine Overseas Labor Office (POLO) or the
Philippine Overseas Employment Administration
(POEA).
17. Contingencies. In the event of war, civil
disturbance or major natural calamity, the Employer
shall repatriate the worker at no cost to the worker.

بالغ منالراتبالشهري أو من
يتعهدصاحبالعملبعدمخصم أي م.ت
بالغ المفروضة على عامل الخدمة
نزليةبخالف الم
عامل الخدمة الم
تعين الحصول على رصيد مقابل تلك
قانون وي
نزلية بموجب ال
الم
.قانونية
الخصومات ال

18. Applicable Law and Jurisdiction. Other terms
and conditions of employment shall be governed by
the pertinent laws of the Philippines or the Kingdom
of Bahrain. Any applicable provisions on labor and
employment of the Kingdom of Bahrain are hereby
incorporated as part of this Contract
In witness thereof, we hereby sign this Contract
this
day of……………..
………….20……….at Kingdom of Bahrain.

 أي أحكاموشروط أخرىتتعلق األحكام:لتحكيم
قانونالمطبق وا
 ال.18
يتمالعملبأي.البحرين
لكة
لفلبين أو مم
تخضعلقوانين ا،المذكورة أ اله
لكةالبحرينعلى أن ها جزء
بقةتتعلقبالعملوالتوظيففي مم
أحكام مط
.من هذا العقد

…………………….
Employee’s Signature

………………………
Employer’s Signature

…………………………………………………….
Name and signature of Philippine Representative
(Licensed Recruitment Agency)
…………………………………………………
Name and signature of Kingdom Bahrain
(Licensed Recruitment Agency)
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تأشيرة
اإلقامة و/فع مقابلتصريحالعمل
يتعهد صاحب العملبأنيد.ث
.نزلية
 إعادة الدخول الخاصةبعامل الخدمة الم/الخروج
فر
تفاظلديهبجوازس
قانونيلصاحبالعمل االح
سوفيكون من غيرال.ج
افقة أوبدون
 اإلقامة سواءبمو/نزليةوتصريح العمل
عامل الخدمة الم
.نزلية
 عاملة الخدمة الم/وافقة عامل
م
وافقةعلىاستبدال أي
تعين عدمتغيير أو الم
ي:لتغييرفي العقد
 عدم ا.16
سفارة
بقة من
فقة كتابية مس
بعد الحصولعلى موا
من أحكام هذا العقد عدا
لفلبينية
 أو إدارةتوظيف العمالة ا،لفلبينيةبالخارج
 مكتب العمالة ا،لفلبين
ا
.بالخارج

في حالةنشوبالحرب أوالعصيان المدني أوالكوارث: الطوارئ.17
فر
تعينعلى صاحب العملتحملتكاليف س
 سوفي،لكبرى
يعية ا
الطب
نزلية
عامل الخدمة الم

 من...............فقدقمنابالتوقيع على هذا العقدفييوم،إثباتا ًلماسبق
.البحرين
في مملكة...... 20 ............... فق عام
 الموا..............شهر

...........................
قيع صاحب العمل
تو

.......................
وقيع الموظف
ت

.........................................................................................
لبين
لف
وقيع ممثل ا
اسم وت
)(وكالة التوظيف المعتمدة
………………………………………………………….
لبحرين
وقيع ممثل مملكة ا
اسم وت
)(وكالة التوظيف المعتمدة

Employer’s Signature______________

AFFIDAVIT OF UNDERTAKING
I-………….…..………………………………......
(name of employer)
………………………………with residence, at
….………………………….................do hereby
(address of employer)
undertake the following in connection with the
employment of Filipino household service worker
(HSW)

إفاةد تع هد
يم في
 المق،...................................................................I
)(اسم صاحبالعمل
أقومبموجبه.……….…. ..............……………….
.)(عنوان صاحب العمل

خادمة فلبينية
اآلتي فيما يتعلق بتوظيف
أتعهد
.......................................................................................
)(اسم الخادمة

………………….………………………………….
(name of household service worker)
1. That I shall, upon arrival of Household Service بجعل ها،البحرين
 عند وصولالخادمةالى مملكة، أننيينبغي أن أقوم.1
Worker (HSW) in the Kingdom of Bahrain, make
يد الوصول؛
لفلبينية عن طريق ال هاتف لتأك
تتواصل مالسفارة ا
ع
the HSW contact the Philippine Embassy by
phone confirming her arrival;
2. That the HSW shall have custody of his/her السفرالخاصةب هافي
 ووثائق/ سفر ها
يكون مع ها جواز
 وأنالخادمةس.2
passport/travel document at all times;
جمي األوقات؛
3. That I shall treat humanely our household
service worker and by the other persons staying
at the house;
4. That I shall provide the HSW with a separate
sleeping room;
5. That the HSW shall be given a daily rest of at
least eight continuous hours;
6. That the HSW shall be made to work only in
the residence of the employer;
7. That upon request by the Philippine Overseas
Labor Office, Philippine Embassy shall be
allowed to communicate with the HSW by
phone;
8. That the HSW shall be allowed to freely
communicate with her family in the Philippines
or with the Philippine Embassy;
9. That I shall present the person of the HSW to
the Philippine Embassy when so required;
10. That I shall not make the HSW extend her
contract or transfer to another employer without
the verification and approval of the Philippine
Overseas Labor Office, Philippine Embassy;
11. That I shall assist the HSW in availing of the
benefits provided under the laws of the Kingdom
of Bahrain.
Done
on
this…………………day
of
……….20…..at the Kingdom of Bahrain.

Signature of Employer
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فراد
بلي ومنقبلاأل
نية منق
نسا
ني التزمبمعاملة الخادمة معاملة إ
 وأن.3
ألخرين الموجودينبالمنزل؛
نفصلة؛
فةنوم م
نح الخادمة غر
ني سأقومبم
 وأن.4
ساعات8  وأنالخادمةستحصلعلى راحة منالعمليومياعلىاألقل.5
واصلة؛
مت
فقطفي مكان إقامة صاحبالعمل؛
تقومبم هام عمل ها
 وأن الخاد مة س.6
لفلبينية
للسفارة ا
سيتاح،لفلبينيفي الخارج
 وأنه عند طلب مكتبالعمل ا.7
بالخادمة عن
تصال
الفرصة لال
طريق ال هاتف؛
بالسفارة
لفلبين أو
ئلت هافي ا
تصالبعا
 وأنالخادمةيسمح لهابحرية اال.8
لفلبينية؛
ا
لفلبينية عندطلبذلك؛
السفارة ا
تقديمالخادمةشخصياالى
 وأننيسأقومب.9
وأنني لن أقومبجعل الخادمةتمددعقد ها أو أنتتحول للعمل لدى.10
لفلبيني
وافقة من قبل مكتب العمل ا
صاحب عمل أخربدونتحقق وم
لفلبينية؛
 والسفارة ا،بالخارج
 وأننيسأقومبمساعدة الخادمةفيالتمتعبحقوق هاال ممنوحةبموجب.11
.البحرين
لكة
قوانين مم
................بتاريخ.................ت فييوم
حُرر
البحرين
لكة
مم

توقيعصاحبالعمل

Employer’s Signature______________

