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قانون رقم ( )36ل�سنة 2012
ب�إ�صدار قانون العمل في القطاع الأهلي
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلـ ــى ق ـ ــان ـ ــون المـ ــرافع ـ ــات المـ ــدنيـ ـ ــة والتجـ ــاري ــة ال�صـ ـ ــادر بالمـ ــر�س ـ ــوم بقانون
رقم ( )12ل�سنة  ،1971وتعديالته،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة ،1976
وتعديالته،
وعلى قانون الت�أمين االجتماعي ال�صادر بالمر�سوم بقانون رق��م ( )24ل�سنة ،1976
وتعديالته،
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ()14
ل�سنة  ، 1996المعدل بالقانون رقم ( )13ل�سنة ،2005
وعلى القانون المدني ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )19ل�سنة ،2001
وعلى قانون النقابات العمالية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )33ل�سنة  ،2002المعدل
بالقانون رقم ( )49ل�سنة ،2006
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة  2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل،
وعلى القانون رقم ( )74ل�سنة  2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل المعاقين،
وعلى القانون رقم( )3ل�سنة  2008ب�ش�أن الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي،
�أقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:

المادة الأولى

يعمل ب�أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق.

المادة الثانية

ي�ســتمر العمل بالقرارات الوزارية ال�صادرة تنفيذ ًا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة  1976فيما ال يتعار�ض مع �أحكام القانون المرافق،
وذلك �إلى �أن ي�صدر الوزير المعني ب�شئون العمل في القطاع الأهلي القرارات الالزمة لتنفيذ
�أحكامه خالل مدة �ستة �أ�شهر من �صدوره.
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المادة الثالثة

مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون ،يلغى قانون العمل في القطاع الأهلي
ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة  ،1976كما يلغى كل ن�ص يخالف �أحكام القانون
المرافق.

المادة الرابعة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل به بعد
�شهر من تاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

								
�صدر في ق�صر الرفاع :
بتاريخ  7 :رم�ضان 1433هـ
الموافق 26 :يوليـ ــو 2012م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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قانون العمل في القطاع الأهلي
الباب الأول
تعاريف و�أحكام عامة
الف�صل الأول
تعاريف
المادة ()1

في تطبيق �أحكام هذا القانون ،يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
يقت�ض ُ
�سياق الن�ص خالف ذلك:
منها ما لم ِ
 -1الوزارة :الوزارة المعنية ب�شئون العمل في القطاع الأهلي.
 -2الوزير :الوزير المعني ب�شئون العمل في القطاع الأهلي.
 -3العامل :كل �شخ�ص طبيعي يعمل لقاء �أجر لدى �صاحب عمل وتحت �إدارتـه �أو �إ�شرافه.
� -4صاحب العمل :كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ي�ستخـدم عامـ ًال �أو �أكثر لقاء �أجر.
 -5الأجر الأ�سا�سي :المقابل المحدد في عقد العمل الذي يدفع للعامل ب�صفة دورية م�ضاف ًا
�إليه الزيادات التي تطر�أ عليه �إن وجدت.
 -6الأجر :كل ما يح�صل عليه العامل لقاء عمله �أي ًا كان نوعـه ،ثابت ًا �أو متغير ًا نقد ًا �أو عين ًا،
وي�شمل الأج��ر الأ�سا�سي وملحقاته من العالوات والبدالت والمنح والمكاف�آت والعموالت
والمزايا الأخرى.
 -7عقد العمل :اتفاق بين �صاحب عمل وعامل يتعهد العامل بمقت�ضاه ب�أن ي�ؤدي عم ًال معين ًا
ل�صاحب العمل تحت �إدارته �أو �إ�شرافه لقاء �أجر .ويعتبر العقد محدد المدة �إذا �أبرم لمدة
محددة �أو لإنجاز عمل معين.
 -8الدعوى العمالية :الدعوى النا�شئة عن عقد العمل الفردي.
 -9قا�ضي �إدارة ال��دع��وى العمالية� :أي ع�ضو من �أع�ضاء مكتب �إدارة ال��دع��وى العمالية
المن�صو�ص عليه في المادة ( )120من هذا القانون.
� -10إ�صابـة العمـل :المعنى المن�صو�ص عليه في البند ( )7من المادة ( )4من قانون الت�أمين
االجتماعي ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )24ل�سنة .1976
 -11مهلة الإخطار :المهلة المن�صو�ص عليها في الفقرة (�أ) من المادة ( )99من هذا
القانون.
 -12الليل :الفترة ما بين ال�ساعة ال�سابعة م�سا ًء وال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا.
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الف�صل الثاني
�أحكام عامة
المادة ( ) 2

�أ -ال ت�سري �أحكام هذا القانون على موظفي الحكومة والأ�شخا�ص االعتبارية العامة الخا�ضعين
لأنظمة الخدمة المدنية �أو الع�سكرية �أو لنظام قانوني خا�ص يحكم العالقة الوظيفية.
ب -فيما عدا الأحكام المن�صو�ص عليها في المواد ( )6و( )19و( )20و( )21و( )37و()38
و( )40و( )48و( )49و( )58و( )116و( )183و( )185وفي البابين الثاني ع�شر والثالث
ع�شر من هذا القانون ،ال ت�سري �أحكام هذا القانون على:
-1خ��دم المنازل ،ومن في حكمهم وهم ز ّراع وح ّرا�س المنازل والمربيات وال�سائقون
والطباخون الذين ي�ؤدون �أعمالهم ل�شخ�ص �صاحب العمل �أو لأ�شخا�ص ذويه.
� -2أفراد �أ�سرة �صاحب العمل الذين يعولهم فع ًال وهم الزوج والزوجة و�أ�صوله وفروعه.

المادة ( ) 3

يعتد بالتقويم الميالدي في ح�ساب المدد المن�صو�ص عليها في هذا القانون.

المادة ( ) 4

يقع باط ًال كل �شرط �أو اتفاق يخالف �أحكام هذا القانون ،ولو كان �سابق ًا على تاريخ العمل
به� ،إذا كان يت�ضمن انتقا�ص ًا من حقوق العامل المقررة فيه.
وي�ستمر العمل ب�أية مزايا �أو �شروط �أف�ضل تكون مقررة �أو تقرر في عقود العمل الفردية �أو
الجماعية �أو �أنظمة العمل بالمن�ش�أة �أو غيرها �أو بموجب العرف.

المادة ( ) 5

يقع باط ًال كل �صلح يت�ضمن انتقا�ص ًا �أو �إبرا ًء من حقوق العامل النا�شئة عن عقد العمل خالل
فترة �سريانه �أو خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهائه متى كان مخالف ًا لأحكام هذا القانون.

المادة ( ) 6

تعفى من الر�سوم الق�ضائية كافة الدعاوى العمالية التي يرفعها العمال �أو الم�ستحقون
عنهم.
وتق�ضي المحكمة ب�إلزام رافع الدعوى بالم�صروفات كلها �أو بع�ضها في حالة رف�ض الدعوى،
وذلك دون �إخالل ب�أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما يعفى العمال �أو الم�ستحقون عنهم من كافة الر�سوم على ال�شهادات وال�صور التي
يطلبونها ،وال�شكاوى والطلبات التي يقدمونها طبق ًا لأحكام هذا القانون.

المادة ( ) 7

ال يحول دون الوفاء بكافة االلتزامات التي يقررها القانونَ ،ح ُّل المن�ش�أة �أو ت�صفيتها �أو
�إغالقها ،كلي ًا �أو جزئي ًا� ،أو تقلي�ص حجم ن�شاطها �أو �إفال�سها.
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وال يترتب على �إدماج المن�ش�أة في غيرها �أو انتقالها بالإرث �أو الو�صية �أو الهبة �أو البيع –
ولو كان بالمزاد العلني � -أو الإيجار �أو غير ذلك من الت�صرفات� ،إنهاء عقود العمل بالمن�ش�أة.
ُ
الخلف م�سئو ًال بالت�ضامن مع �أ�صحاب الأعمال ال�سابقين عن تنفيذ كافة االلتزامات
ويكون
النا�شئة عن هذه العقود.

المادة ( ) 8

للعمال حق الإ�ضراب للدفاع عن م�صالحهم وفق ًا لل�ضوابط التي يقررها القانون .ويترتب
على ممار�سة العامل لهذا الحق وقف عقد العمل مدة الإ�ضراب.

المادة ( ) 9

لكل مواطن قادر على العمل راغب فيه �أن يتقدم بطلب لقيد ا�سمه لدى الوزارة �أو �أي من
المراكز التابعة لها مبين ًا به عمره وقت تقديم الطلب وم�ؤهالته ومهنته وخبراته ال�سابقة �إن
وج��دت ،وعلى ال��وزارة قيد هذه الطلبات فور وروده��ا في �سجل خا�ص ب�أرقام م�سل�سلة ،مع
�إعطاء الطالب �شهادة بح�صول هذا القيد دون مقابل.
وتحدد بقرار من الوزير البيانات التي يجب �أن تت�ضمنها ال�شهادة الم�شار �إليها في الفقرة
ال�سابقة.
وتعمل ال��وزارة ،بالتعاون والتن�سيق مع الجهات المعنية ،على اتخاذ الإج��راءات المنا�سبة
لتوظيف مقدمي تلك الطلبات.

المادة ( ) 10

يجب على �صاحب العمل �أن يوفر لعماله و�سائل انتقال منا�سبة في مناطق العمل التي ي�صدر
بتحديدها قرار من الوزير.

المادة ( ) 11

يلتزم �صاحب العمل الذي ي�ستخدم عما ًال في المناطق البعيدة عن العمران والتي ي�صدر
بتحديدها قرار من الوزير ب�أن يوفر لهم ما يلزم من الوجبات الغذائية المنا�سبة والم�ساكن
المالئمة.
وي�صدر الوزير ،بعد �أخذ ر�أي الوزارات المعنية وغرفة تجارة و�صناعة البحرين واالتحاد
العام لنقابات عمال البحرين ،ق��رار ًا بتحديد ا�شتراطات وموا�صفات الم�ساكن ،وتحديد
�أ�صناف وكميات الطعام التي تقدم للعامل في كل وجبة والمقابل النقدي الذي ي�ؤديه �صاحب
العمل بدي ًال عنها.

المادة ( ) 12

يجب على �صاحب العمل �أن ي�سلم العامل �إي�صا ًال بما يودعه لدى �صاحب العمل من �أوراق �أو
�شهادات �أو �أدوات.
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ويلتزم �صاحب العمل ب�أن يرد للعامل عند انتهاء عقد العمل ما يكون قد �أودعه لدى �صاحب
العمل فور طلبها.

المادة ( ) 13

يجب على �صاحب العمل �إعطاء العامل – �أثناء �سريان عقد العمل �أو عند انتهائه ودون مقابل
 �شهادة بما يطلبه من بيانات ب�ش�أن تاريخ التحاقه بالعمل ونوع العمل الذي قام به والأجروالمزايا الأخرى التي ح�صل عليها وخبرته وكفاءته المهنية وتاريخ و�سبب انتهاء عقد العمل.

المادة ( ) 14

يتحقق علم العامل ب�أية �أنظمة �أو قرارات �أو لوائح �أو غيرها مما ي�ستلزم القانون و�ضعه
ب�شكل ظاهر في �أماكن العمل� ،إذا قام �صاحب العمل بت�سليم العامل ن�سخة من ذلك والح�صول
على توقيعه باال�ستالم.

الباب الثاني
التلمذة المهن ّية
المادة ()15

يعتبر تلميذ ًا مهني ًا كل من يتعاقد مع �صاحب عمل بق�صد تعلم حرفة �أو مهنة �أو �صناعة
خالل مدة محددة يلتزم خاللها بالعمل تحت �إدارته �أو �إ�شرافه مقابل �أجر �أو مكاف�أة.
وي�صدر الوزير ،بعد �أخذ ر�أي غرفة تجارة و�صناعة البحرين واالتحاد العام لنقابات عمال
البحرين ،قرار ًا بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم التلمذة المهنية.

المادة ( ) 16

يجب �أن يكون عقد التلمذة المهنية مكتوب ًا باللغة العربية ،وتحدد فيه مدة تعلم الحرفة �أو
المهنة �أو ال�صناعة ومراحلها المتتابعة والمكاف�أة �أو الأجر في كل مرحلة ب�صورة ت�صاعدية،
ب�شرط �أال تقل المكاف�أة �أو الأجر في المرحلة الأخيرة عما يكون مقرر ًا لعمل مماثل في الحرفة
�أو المهنة �أو ال�صناعة التي يتدرب فيها.

المادة ( ) 17

يجوز ل�صاحب العمل �إنهاء عقد التلمذة المهنية �إذا ثبت لديه عدم �صالحية التلميذ
المهني �أو عدم ا�ستعداده لتعلـم الحرفة �أو المهنـة �أو ال�صناعة ب�صورة ح�سنة.
ويجوز للتلميذ المهني �أن ينهي العقد لأي �سبب.
وي�شترط في جميع الأحوال �أن يقوم الطرف الراغب في �إنهاء العقد ب�إخطار الطرف الآخر
بذلك قبل �سبعة �أيام على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

المادة ( ) 18

ت�سري على التلميذ المهني �أحكام البابين ال�سابع والثامن من هذا القانون.
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الباب الثالث
عقد العمل الفردي
المادة ()19

يجب �أن يكون عقد العمل ثابت ًا بالكتابة ومحرر ًا باللغة العربية من ن�سختين لكل طرف
ن�سخة ،و�إذا كان العقد محرر ًا بغير اللغة العربية ترفق به ن�سخة محررة باللغة العربية ،و�إذا
�أحال العقد �إلى لوائح داخلية وجب �إرفاقها بعقد العمل ،ويوقعها طرفا العقد و ُيعتد بها في
الإثبات .وفي حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب جاز للعامل وحده �إثبات كافة حقوقه بجميع
طرق الإثبات.

المادة ( ) 20

يجب �أن يت�ضمن عقد العمل البيانات الجوهرية لطرفي العقد ،وبوجه خا�ص البيانات
التالية:
 -1ا�سم �صاحب العمل وعنوان محل العمل ورقم القيد في ال�سجل التجاري.
 -2ا�سم العامل وتاريخ ميالده وم�ؤهله ووظيفته �أو مهنته ومحل �إقامته وجن�سيته وما يلزم
لإثبات �شخ�صيته.
 -3طبيعة ونوع العمل ومدة العقد �إذا كان محدد المدة.
 -4الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد �أدائه ،وكذلك �سائر المزايا النقدية والعينية المتفق
عليها.
 -5البيانات الأخرى التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة ( ) 21

�أ  -يجوز تعيين العامل تحت �شرط التجربة �إذا ن�ص على ذلك �صراحة في عقد العمل ،على
�أال تزيد فترة التجربة على ثالثة �أ�شهر.
ومع ذلك يجوز زيادة فترة التجربة في المهن التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير بما ال
يجاوز �ستة �أ�شهر.
وال يعتد ب�شرط التجربة �إال �إذا ن�ص عليه �صراحة في عقد العمل.
ب  -يجوز لأي من طرفي عقد العمل �إنهاء العقد خالل فترة التجربة �إذا تبين له عدم مالءمة
اال�ستمرار في التعاقد ب�شرط �إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بيوم واحد على الأقل.
ج -ال يجوز تعيين العامل تحت �شرط التجربة �أكثر من مرة واحدة عند �صاحب عمل واحد.

المادة ( ) 22

يحظر على �صاحب العمل �أن يخرج على ال�شروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي �أو
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عقد العمل الجماعي� ،أو �أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه �إال �إذا دعت ال�ضرورة �إلى ذلك
منع ًا لوقوع ح��ادث� ،أو �إ�صالح ما ن�ش�أ عنه� ،أو في حالة القوة القاهرة ،على �أن يكون ذلك
ب�صفة م�ؤقتة .وله �أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه� ،إذا كان ال يختلف اختالف ًا جوهري ًا
عن عمله الأ�صلي وي�شترط عدم الم�سا�س بحقوق العامل.
ويجوز ل�صاحب العمل تدريب العامل وت�أهيله للقيام بعمل مختلف عن العمل المتفق عليه
تم�شي ًا مع التطور التكنولوجي في المن�ش�أة ب�شرط �إخطار الوزارة المخت�صة والتنظيم النقابي
المعني.

الباب الرابع
ت�شغيل الأحداث
المادة ( ) 23

يق�صد بالحدث ،في تطبيق �أحكام هذا القانون ،كل من بلغ من العمر خم�س ع�شرة �سنة
ولم يكمل ثماني ع�شرة �سنة.

المادة ( ) 24

يحظر ت�شغيل كل من لم يبلغ من العمر خم�س ع�شرة �سنة.

المادة ( ) 25

يحظر ت�شغيل الأحداث ت�شغي ًال فعلي ًا مدة تزيد على �ست �ساعات في اليوم الواحد.
وال يجوز �إبقا�ؤهم في �أماكن العمل �أكثر من �سبع �ساعات مت�صلة ،ويجب �أن تتخلل �ساعات
العمل فترة �أو �أكثر للراحة وتناول الطعام ال تقل في مجموعها عن �ساعة ،وتحدد هذه الفترة
�أو الفترات بحيث ال يعمل الحدث �أكثر من �أربع �ساعات مت�صلة.

المادة ( ) 26

يحظر ت�شغيل الأحداث لي ًال ،كما يحظر ت�شغيلهم في �أيام الراحة الأ�سبوعية �أو العطالت
الر�سمية.

المادة ( ) 27

�أ  -يجب على �صاحب العمل ،قبل ت�شغيل الحدث ،مراعاة ما يلي:
 -1التحقق من موافقة الولي �أو الو�صي ب�ش�أن ت�شغيل الحدث.
� -2إجراء فح�ص طبي على الحدث للتحقق من لياقته ال�صحية لمزاولة العمل.
 -3عدم ت�شغيل الحدث في الأعمال ال�شاقة والخطرة �أو التي ت�ضر ب�صحة الحدث �أو
�سالمته �أو �سلوكه الأخالقي.
� - 4إخطار الوزارة بكافة البيانات المتعلقة بالحدث.
ب -يجب على �صاحب العمل ،بعد ت�شغيل الحدث ،مراعاة ما يلي:
� -1أن ي�ضع ب�شكل ظاهر في �أماكن العمل ن�سخة تت�ضمن الأح��ك��ام الخا�صة بت�شغيل

21

22

العدد - 3063 :الخميس  2أغسطس 2012

الأحداث المن�صو�ص عليها في هذا الباب وبيان ًا معتمد ًا من الوزارة بتحديد �ساعات
العمل وفترات الراحة ومواعيد الراحة الأ�سبوعية.
� -2أن يحرر ك�شف ًا مو�ضح ًا به �أ�سماء من يعمل لديه من الأحداث و�أعمارهم والأعمال
الم�سندة �إليهم وتاريخ ت�شغيلهم.
� -3إجراء فح�ص طبي دوري على الحدث للتحقق من ا�ستمرار لياقته ال�صحية وذلك في
المواعيد التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير بعد الت�شاور مع ممثلي �أ�صحاب
العمل والع ّمال.

المادة ( ) 28

مع مراعاة �أحكام هذا الباب ،ي�صدر الوزير قرار ًا بتحديد �أية �شروط �أو �أحوال �أو ظروف
�أخرى لتنظيم ت�شغيل الأحداث ،وبتحديد المهن وال�صناعات والأعمال ال�شاقة والخطرة التي
يحظر ت�شغيلهم فيها �أو التي ت�ضر ب�صحة الحدث �أو �سالمته �أو �سلوكه الأخالقي تبع ًا لمراحل
ال�سن المختلفة ،ومراجعة هذه المهن دوري ًا �أو عند ال�ضرورة.

الباب الخام�س
ت�شغيل الن�ساء
المادة ( ) 29

مع مراعاة �أحكام هذا الباب ،ت�سري على الن�ساء العامالت كافة الأحكام التي تنظم ت�شغيل
العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت �أو�ضاع عملهم.

المادة ( ) 30

ي�صدر الوزير قرار ًا بتحديد الأحوال والأعمال والمنا�سبات التي ال يجوز فيها ت�شغيل الن�ساء
لي ًال.

المادة ( ) 31

ي�صدر الوزير ،بعد �أخذ ر�أي الجهات المعنية ،قرار ًا بتحديد الأعمال التي يحظر ت�شغيل
الن�ساء فيها.

المادة ( ) 32

�أ  -تح�صل العاملة على �إجازة و�ضع مدفوعة الأجر مدتها �ستون يوم ًا ،ت�شمل المدة التي ت�سبق
الو�ضع والتي تليه ،ب�شرط �أن تقدم �شهادة طبية معتمدة من �أح��د المراكز ال�صحية
الحكومية �أو �إحدى العيادات المعتمدة من قبل �صاحب العمل مبين ًا بها التاريخ الذي يرجح
فيه ح�صول الو�ضع.
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ويجوز للعاملة �أن تح�صل على �إجازة بدون �أجر بمنا�سبة الو�ضع مدتها خم�سة ع�شر يوم ًا
عالوة على الإجازة ال�سابقة.
ب -يحظر ت�شغيل العاملة خالل الأيام الأربعين التالية للو�ضع ،وت�سري ب�ش�أن ا�شتغالها لدى
�صاحب عمل �آخر خالل �إجازة الو�ضع الأحكام المن�صو�ص عليها في المادة ( )62من هذا
القانون.

المادة ( ) 33

يحظر على �صاحب العمل ف�صل العاملة �أو �إنهاء عقد عملها ب�سبب الزواج �أو �أثناء �إجازة
الو�ضع.

المادة ()34

ت�ستحق المر�أة العاملة الح�صول على �إجازة بدون �أجر وذلك لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز
�ست �سنوات بحد �أق�صى �ستة �أ�شهر في المرة الواحدة ولثالث مرات طوال مدة خدمتها.

المادة ()35

يكون للمر�أة العاملة بعد االنتهاء من �إجازة الو�ضع وحتى يبلغ طفلها �ستة �أ�شهر من العمر
فترتا رعاية لر�ضاعة طفلها على �أال تقل مدة كل منهما عن �ساعة واحدة ،كما يحق لها فترتا
رعاية مدة كل منهما ن�صف �ساعة حتى يبلغ طفلها عامه الأول ،وللعاملة الحق في �ضم هاتين
الفترتين وتح�سب هاتان الفترتان الإ�ضافيتان من �ساعات العمل وال يترتب عليهما �أي تخفي�ض
في الأجر ،ويحدد �صاحب العمل موعد فترة الرعاية الم�شار �إليها في الفقرة ال�سابقة وفق ًا
لظروف العاملة وم�صلحة العمل.

المادة ()36

يجب على �صاحب العمل في حالة ت�شغيله ن�ساء �أن ي�ضع ب�شكل ظاهر في �أماكن العمل �أو
تجمع العمال ن�سخة من نظام ت�شغيل الن�ساء.

الباب ال�ساد�س
الأجــور
المادة ()37

يحدد �أج��ر العامل وفق ًا لعقد العمـل الفردي �أو عقد العمل الجماعي �أو �أنظمة العمل
بالمن�ش�أة ،ف�إذا لم يحدد الأجر ب�أي من هذه الطرق ا�ستحق العامل �أجر المثل �إن وجد ،و�إال

23

24

العدد - 3063 :الخميس  2أغسطس 2012

قدر الأجر طبق ًا لعرف المهنة في الجهة التي ي�ؤدى فيها العمل ،ف�إن لم يوجد عرف تولت
المحكمة المخت�صة تقدير الأجر الم�ستحق للعامل وفق ًا لمقت�ضيات العدالة.
ويتبع ذلك �أي�ض ًا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل �أدا�ؤها.

المادة ( ) 38

يجوز تقديـر �أجر العامل بال�ساعة �أو باليـوم �أو بالأ�سبـوع �أو بال�شهر �أو بالقطعة �أو بالإنتاج.
وال يعتبر الأجر محدد ًا بالقطعة �أو بالإنتاج �إال �إذا ن�ص على ذلك �صراحة في عقد العمل.

المادة ( ) 39

يحظر التمييز في الأجور لمجرد اختالف الجن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة.

المادة ( ) 40

�أ  -ت�ؤدى الأجور وغيرها من المبالغ الم�ستحقة للعامل بالعملة البحرينية ،ويجوز االتفاق على
�أدائها بعملة �أجنبية متداولة قانون ًا.
ب -وت�ؤدى الأجور في �أحد �أيام العمل وفي مكانه وبمراعاة ما يلي:
 -1ت�ؤدى �أجور العمال المعينين ب�أجر �شهري مرة على الأقل في ال�شهر.
� -2إذا كان الأجر بالإنتاج وتطلب العمل مدة تزيد على �أ�سبوعين ،وجب �أن يح�صل
العامل كل �أ�سبوع على دفعة تحت الح�ساب تتنا�سب مع ما �أنجزه من العمل ،و�أن ي�ؤدى
له باقي الأجر خالل الأ�سبوع التالي لت�سليم ما كلف ب�إنجازه.
 -3ت�ؤدى �أجور العمال ،في غير ما ذكر في البندين ال�سابقين ،مرة كل �أ�سبوع على
الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
� -4إذا انتهت عالقة العمل ي�ؤدى للعامل �أجره وكافة المبالغ الم�ستحقة له فور ًا� ،إال �إذا
كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نف�سه فيجب على �صاحب العمل في هذه الحالة
�أداء �أجر العامل وجميع م�ستحقاته خالل مدة ال تجاوز �سبعة �أيام من تاريخ ترك
العمل.
ج -مع مراعاة حكم الفقرة ال�سابقة� ،إذا ت�أخر �صاحب العمل في �صرف �أجر العامل عن موعد
�أدائه وجب عليه تعوي�ض العامل بن�سبة � %6سنوي ًا من الأجر الذي ت�أخر �صرفه مدة �ستة
�أ�شهر �أو �أقل من تاريخ ا�ستحقاق الأجر ،وتزاد هذه الن�سبة بواقع  %1عن كل �شهر ت�أخير
بعد ذلك وبما ال يجاوز ن�سبة � %12سنوي ًا من هذا الأجر.

المادة ( ) 41

ال يجوز ل�صاحب العمل �أن ينقل عام ًال بالأجر ال�شهري �إلى فئة العمال المعينين ب�أجر يومي �أو
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�أ�سبوعي �أو بالقطعـة �أو بال�ساعة �إال بموافقة العامل على ذلك كتابة ،ويكون للعامل في هذه
الحالة جميع الحقوق التي اكت�سبها في المدة التي ق�ضاها بالأجر ال�شهري طبق ًا لأحكام هذا
القانون.

المادة ( ) 42

يحظر على �صاحـب العمـل �إلزام العامـل ب�شراء �أغذيـة �أو �سلع �أو خدمات من محال معينة
مملوكة له �أو لغيره� ،أو مما ينتجه �صاحب العمل من �سلع �أو ما يقدمه من خدمات.

المادة ( ) 43

�إذا ح�ضر العامل �إلى مقر عمله في الوقت المحدد لأداء العمل وكان م�ستعد ًا لمزاولة عمله
في هذه الفترة وحالت دون ذلك �أ�سباب ترجع �إلى �صاحب العمل ،اعتبر ك�أنه �أدى عمله فع ًال
وا�ستحق �أجره كام ًال.
�أما �إذا ح�ضر العامل وحالت بينه وبين �أداء عمله �أ�سباب قهرية خارجة عن �إرادة �صاحب
العمل ا�ستحق ن�صف �أجره.

المادة ( ) 44

�أ -ال يجوز ل�صاحب العمل �أن يقتطع من �أجر العامل �أكثر من  %10وفا ًء لما يكون قد �أقر�ضه
من مال �أثناء �سريان العقد �أو �أن يتقا�ضى �أية فائدة عن هذه القرو�ض ،وي�سري هذا الحكم
على الأجور المدفوعة مقدم ًا.
ومع ذلك يجوز بالن�سبة لقرو�ض بناء الم�ساكن زيادة ن�سبة االقتطاع من �أجر العامل بما ال
يجاوز  %25من الأجر ،ب�شرط موافقة العامل على ذلك كتابة.
حمل العامل الم�صاريف الإداري��ة الفعلية المترتبة على القر�ض،
ب -ل�صاحب العمل �أن ُي ِّ
وت�سري في �ش�أن �سدادها القواعد المتعلقة ب�سداد القر�ض.
ج� -إذا ترك العامل عمله قبل �سداد قيمة القر�ض ،كان ل�صاحب العمل �أن يخ�صم قيمة
القر�ض �أو ما تبقى منه من م�ستحقات العامل.

المادة ( ) 45

ال يجوز الحجز على الأجر الم�ستحق للعامل �أو النزول عن �أي جزء منه �أو �أن ي�ستقطع منه
وفا ًء لدين �إال في حدود  %25من هذا الأجر ،ويجوز رفع هذه الن�سبة �إلى  %50في حالة دين
النفقة.
وعند تزاحم الديون يقدم دين النفقة ،ثم ما يكون مطلوب ًا ل�صاحب العمل ب�سبب ما �أتلفه
العامل من �أدوات �أو مهمات �أو ما �صرف �إليه بغير وجه حق �أو ما وقع عليه من جزاءات مالية.
وي�شترط ل�صحة النزول عن �أي جزء من الأجر ،في حدود الن�سبة المن�صو�ص عليها في
الفقرة الأولى� ،أن يكون بموجب موافقة كتابية من العامل.
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المادة ( ) 46

ال تبر�أ ذمة �صاحب العمل من الأج��ر �إال �إذا و َّق��ع العامل على ما يفيد ت�سلمه الأج��ر في
ال�سجل المعد لذلك �أو في ك�شوف الأجور� ،أو على �إي�صال خا�ص يعد لهذا الغر�ض� ،أو ب�إتمام
تحويل �أجره �إلى ح�ساب ب�أحد البنوك بنا ًء على طلب العامل.

المادة ( ) 47

تح�سب حقوق العامل المتعلقة بمكاف�أة نهاية الخدمة ،ومقابل ر�صيد الإج��ازات ال�سنوية
المن�صو�ص عليه في المادة ( ،)59والتعوي�ض الم�ستحق طبق ًا لأحكام الفقرة (ب) من المادة
( )99والمادة ( )111من هذا القانون ،على �أ�سا�س الأجر الأ�سا�سي الأخير للعامل م�ضاف ًا �إليه
العالوة االجتماعية� ،إن وجدت ،ف�إذا كان العامل ممن يعملون بالقطعة �أو بالإنتاج �أو يتقا�ضى
�أجر ًا ثابت ًا م�ضاف ًا �إليه عمولة �أو ن�سبة مئوية اعتد في ح�ساب تلك الحقوق بمتو�سط �أجر العامل
خالل الأ�شهر الثالثة الأخيرة.

المادة ( ) 48

يكون للأجور والمبالغ الم�ستحقة للعامل� ،أو للم�ستحقين عنه ،طبق ًا لأحكام هذا القانون
امتياز على جميع �أموال �صاحب العمل العقارية والمنقولة ،وت�ستوفى قبل �أي دين �آخر بما في
ذلك الديون الم�ستحقة للدولة.

المادة ( ) 49

مع مراعاة �أحكام المادة ( )136من هذا القانون ،ال ت�سمع عند الإنكار دعوى المطالبة
بالأجر التي يرفعها العامل �أو الم�ستحقون عنه بعد م�ضي خم�س �سنوات على ا�ستحقاق الأجر.

الباب ال�سابع
�ساعات العمل وفترات الراحة
المادة ()50

يمنح العاملون بنظام النوبات الليلية ونظام الحجز الوظيفي بدل طبيعة عمل.

المادة ()51

�أ  -مع مراعاة �أحكام المادتين ( )53و( )54من هذا القانون ،ال يجوز ت�شغيل العامل ت�شغي ًال
ثمان و�أربعين �ساعة في الأ�سبوع.
فعلي ًا �أكثر من ٍ
ب -فيما عدا الحاالت المن�صو�ص عليها في هذا القانون ،ال يجوز ت�شغيل العامل الم�سلم في
�شهر رم�ضان �أكثر من �ست �ساعات في اليوم� ،أو �ست وثالثين �ساعة في الأ�سبوع.
ج -يجوز بقرار من الوزير تخفي�ض الحد الأق�صى ل�ساعات العمل بالن�سبة لبع�ض فئات العمال
�أو بع�ض ال�صناعات �أو الأعمال التي تتطلب ظروفها �أو طبيعتها ذلك.
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المادة ()52

�أ -مع مراعاة حكم الفقرة (ب) من هذه المادة ،يجب �أن تتخلل �ساعات العمل فترة �أو �أكثر
لل�صالة ولتناول الطعام والراحة ال تقل في مجموعها عن ن�صف �ساعة يراعى في تحديدها
عدم ت�شغيل العامل �أكثر من �ست �ساعات مت�صلة ،وال تحت�سب فترات الراحة �ضمن �ساعات
العمل الفعلية.
ب -للوزير �أن يحدد بقرار منه الأعمال والحاالت التي يتعين فيها – لأ�سباب فنية �أو لظروف
الت�شغيل – ا�ستمرار العمل دون فترة راحة ،و�أن يحدد الأعمال ال�صعبة �أو المرهقة التي
يمنح العامل فيها فترات راحة تح�سب �ضمن �ساعات العمل الفعلية.

المادة ()53

�أ – مع مراعاة حكم الفقرة (�أ) من المادة ( )51من هذا القانون ،ال يجوز ت�شغيل العامل
ت�شغي ًال فعلي ًا �أكثر من ثماني �ساعات في اليوم الواحد ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك،
على �أال تزيد �ساعات ت�شغيل العامل فعلي ًا على ع�شر �ساعات يومي ًا.
ب  -يجب تنظيم �ساعات العمل وفترات الراحة بحيث ال تتجاوز الفترة من بدايـة �ساعات
العمل �إلى نهايتها �أكثر من �إحدى ع�شرة �ساعة في اليوم الواحد ،وتح�سب فترة الراحة من
�ساعات التواجد �إذا كان العامل �أثناءها في مكان العمل.
ج  -ي�ستثنى من حكم الفقرة ال�سابقة العمال الذين يزاولون �أعما ًال متقطعة بطبيعتها ،والتي
تحدد بقرار من الوزير ،على �أال تزيد مدة تواجدهم على اثنتي ع�شرة �ساعة في اليوم
الواحد.

المادة ()54

يجوز ل�صاحب العمل ت�شغيل العامل �ساعات عمل �إ�ضافية �إذا اقت�ضت ظروف العمل ذلك.
ويمنح العامل �أجر ًا عن كل �ساعة �إ�ضافية يوازي الأجر الذي ي�ستحقه م�ضاف ًا �إليه  %25على
الأقل عن �ساعات العمل النهارية و %50عن �ساعات العمل الليلية.

المادة ( ) 55

يجب على �صاحب العمل �أن ي�ضع ب�شكل ظاهر في �أماكن العمل ج��دو ًال مو�ضح ًا به يوم
الراحة الأ�سبوعية و�ساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل ،وما يطر�أ على هذا
الجدول من تعديالت.

المادة ( ) 56

ال ت�سري �أحكام المواد ( )51و( )52و( )53من هذا القانون على:
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 -1الوكالء المفو�ضين عن �صاحب العمل.
 -2العمال الم�شتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين �إنجازها قبل �أو بعد انتهاء
�ساعات العمل الر�سمي.
 -3عمال الحرا�سة والنظافة.
وي�صدر الوزير ق��رار ًا بتحديد الحد الأق�صى ل�ساعات العمل الفعلية والإ�ضافية والأجر
الإ�ضافي الم�ستحق للفئتين المن�صو�ص عليهما في البندين ( )2و ( )3من هذه المادة ،على
�أال يقل هذا الأجر عما ن�صت عليه المادة ( )54من هذا القانون.

المادة ( ) 57

�أ -يجب تنظيم العمل بالمن�ش�أة بحيث يح�صل كل عامل على راحة �أ�سبوعية ال تقل عن �أربع
وع�شرين �ساعة كاملة.
ويعتبر يوم الجمعة راحة �أ�سبوعية ،ومع مراعاة وقت �صالة الجمعة للم�سلمين يجوز ل�صاحب
العمل �أن ي�ستبدل هذا اليوم لبع�ض عماله ب�أي يوم �آخر من �أيام الأ�سبوع.
ول�صاحب العمل منح العامل راحة �أ�سبوعية مدفوعة الأج��ر لمدة تزيد على �أرب��ع وع�شرين
�ساعة متتالية على �أال تزيد �ساعات العمل في الأ�سبوع على ثمان ٍ و�أربعين �ساعة.
ب -يجوز ل�صاحب العمل ت�شغيل العامل في يوم راحته الأ�سبوعية �إذا اقت�ضت ظروف العمل
ذلك ،وي�ستحق العامل في هذه الحالة �أجره عن هذا اليوم و�أجر ًا �إ�ضافي ًا يعادل  %150من
هذا الأجر �أو يمنح يوم ًا �آخر عو�ض ًا عنه ح�سب اختيار العامل للأجر الإ�ضافي �أو الإجازة.
وال يجوز ت�شغيل العامل يوم الراحة الأ�سبوعية �أكثر من مرتين متتاليتين �إال بموافقته
الكتابية.

الباب الثامن
الإجازات
المادة ( ) 58

مع مراعاة حكم المادة ( )60من هذا القانون ،ي�ستحق العامل الذي �أم�ضى في خدمة
�صاحب العمل مدة �سنة واحدة على الأقل �إجازة �سنوية ال تقل عن ثالثين يوم ًا مدفوعة الأجر
بمعدل يومين ون�صف عن كل �شهر.
و�إذا قلت مدة خدمة العامل عن �سنة ا�ستحق �إجازة بن�سبة المدة التي ق�ضاها في العمل.
وال يجوز للعامل النزول عن حقه في الإج��ازة ،وله �أن يتقا�ضى عنها مقاب ًال نقدي ًا طبق ًا
لحكم الفقرة (ب) من المادة ( )59من هذا القانون.
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المادة ( ) 59

�أ -مع مراعاة حكم المادة ( )61من هذا القانون ،يحدد �صاحب العمل مواعيد الإجازة
ال�سنوية ح�سب مقت�ضيات العمل وظروفه ،ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة
التي حددها �صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال يجب �أن يح�صل العامل على �إجازة �سنوية مدتها خم�سة ع�شر يوم ًا ،منها
�ستة �أيام مت�صلة على الأقل.
ب -للعامل �أن ينقطع عن العمل ب�سبب عار�ض لمدة ال تتجاوز �ستة �أيام خالل ال�سنة وبحد
�أق�صى يومين في المرة الواحدة وتح�سب الإجازة العار�ضة من الإجازات ال�سنوية المقررة
للعامل.
ج  -يلتزم �صاحب العمل بت�سوية ر�صيد الإجازات والأجر المقابل له كل �سنتين على الأكثر،
ف�إذا انتهت عالقة العمل قبل ا�ستنفاد العامل ر�صيد �إجازاته ال�سنوية ا�ستحق الأجر المقابل
لهذا الر�صيد.
د -ا�ستثناء من حكم الفقرة ال�سابقة ،ي�سقط حق العامل في اقت�ضاء مقابل ر�صيد الإجازات
المحددة من قبل �صاحب العمل متى ثبت رف�ض العامل كتابة القيام بها.

المادة ( ) 60

ال يجوز تجزئة الإجازة ال�سنوية للحدث �أو �ض ّمها �أو قطعها.

المادة ( ) 61

للعامل الحق في تحديد موعد �إجازته ال�سنوية �إذا كان متقدم ًا لأداء امتحان في �إحدى
مراحل التعليم ب�شرط �إخطار �صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بمدة ال تقل عن ثالثين يوم ًا.

المادة ( ) 62

ل�صاحب العمل �أن يحرم العامل من �أجره عن مدة الإجازة �أو ي�سترد ما �أداه من �أجر عنها
�إذا ثبت ا�شتغاله خالل مدة �إجازته لدى �صاحب عمل �آخ��ر ،وذلك دون �إخ�لال بالم�سئولية
الت�أديبية.

المادة ()63

�أ -للعامل الحق في �إجازة مدتها ثالثة �أيام مدفوعة الأجر في الحاالت التالية:
 -1زواجه لمرة واحدة.
 -2وفاة زوجه �أو �أحد �أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
 -3وفاة �أحد �أقارب زوجه حتى الدرجة الثانية.
ب -للعامل الحق في �إجازة مدة يوم واحد مدفوعة الأجر �إذا ولد له مولود.
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ج -للعاملة الم�سلمة الحق في �إجازة �شهر مدفوعة الأجر �إذا توفى زوجها ،كما لها الحق في
ا�ستكمال عدة الوفاة من �إجازتها ال�سنوية لمدة ثالثة �أ�شهر وع�شرة �أيام ،و�إذا لم يكن لها
ر�صيد من �إجازتها ال�سنوية فلها الحق في �إجازة بدون اجر.
د -ل�صاحب العمل �أن يكلف العامل بتقديم ما يثبت توافر �أي من الحاالت المن�صو�ص عليها
في الفقرات ال�سابقة .

المادة ()64

للعامل الحق في �إجازة ب�أجر كامل في الأعياد ،والمنا�سبات الر�سمية التي ي�صدر بتحديدها
قرار من مجل�س الوزراء بنا ًء على عر�ض الوزير.
ويجوز ل�صاحب العمل ت�شغيل العامل في �أي من هذه الأيام �إذا اقت�ضت ظروف العمل ذلك،
وي�ستحق العامل في هذه الحالة �أج��ره عن هذا اليوم و�أج��ر ًا �إ�ضافي ًا يعادل  %150من هذا
الأجر� ،أو يمنح يوم ًا �آخر عو�ض ًا عنه ح�سب اختيار العامل للأجر الإ�ضافي �أو الإجازة.
و�إذا �صادف �أي من هذه الأيام يوم جمعة �أو يوم عطلة ر�سمية عو�ض العامل عنه بيوم �آخر.

المادة ()65

يكون للعامل الذي �أم�ضى في خدمة �صاحب العمل ثالثة �أ�شهر مت�صلة وثبت مر�ضه وا�ستحقاقه
لإج��ازة مر�ضية بموجب �شهادة من �أح��د المراكز ال�صحية الحكومية �أو �إح��دى العيادات
المعتمدة من قبل �صاحب العمل ،الحق في الإجازات المر�ضية التالية خالل ال�سنة الواحدة:
 -1خم�سة ع�شر يوم ًا مدفوعة الأجر.
 -2ع�شرين يوم ًا بن�صف �أجر.
 -3ع�شرين يوم ًا بدون �أجر.
ف�إذا وقع خالف حول تحديد مدة العالج تولت اللجنة الطبية المن�صو�ص عليها في المادة
( )89من هذا القانون تحديد هذه المدة.
ويجوز تجميع ر�صيد الإج��ازات المر�ضية الم�ستحقة للعامل ب�أجر �أو بن�صف �أجر لمدة ال
تزيد على مائتين و�أربعين يوم ًا.

المادة ( ) 66

للعامل المري�ض �أن ي�ستفيد من ر�صيد �إجازاته ال�سنويـة �إلى جانب ما ي�ستحقه من �إجازة
مر�ضية.

المادة ()67

للعامل الم�سلم الذي �أم�ضى في خدمة �صاحب العمل مدة خم�س �سنوات مت�صلة الحق في
�إجازة مدة �أربعة ع�شر يوم عمل مدفوعة الأجر لأداء فري�ضة الحج ،وتمنح هذه الإجازة مرة
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واحدة للعامل خالل مدة خدمته ما لم يكن قد ا�ستفاد منها لدى �صاحب عمل �آخر.
ويحدد �صاحب العمل عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة �سنوي ًا وفق ًا لمقت�ضيات العمل،
على �أن تكون الأولوية للعامل الذي �أم�ضى �أطول مدة مت�صلة في الخدمة.

الباب التا�سع
تنظيم العمل
المادة ()68

يجب على �صاحب العمل �أن يفرد ملف ًا خا�ص ًا لكل عامل يت�ضمن كافة البيانات المتعلقة به،
وبوجه خا�ص:
 -1ا�سمه و�سنه ورقمه ال�سكاني وحالته االجتماعية ومحل �إقامته وجن�سيته.
 -2وظيفته �أو مهنته وم�ؤهله وخبراته.
 -3تاريخ مزاولته للعمل و�أجره وما طر�أ عليه من تطورات.
 -4ما ح�صل عليه من �إجازات وما وقع عليه من جزاءات.
 -5تاريخ و�أ�سباب انتهاء خدمته.
وعلى �صاحب العمل �أن يحفظ في ملف العامل محا�ضر التحقيقات التي �أجريت مع العامل
وتقارير ر�ؤ�سائه عن م�ستوى �أدائه للعمل طبق ًا لأنظمة العمل بالمن�ش�أة ،و�أية �أوراق �أخرى تتعلق
بخدمة العامل.
ويجب على �صاحب العمل االحتفاظ بملف العامل لمدة �سنتين على الأقل من تاريخ انق�ضاء
عقد العمل.

المادة ( ) 69

يجب على �صاحب العمل �أن يثبت في ملف العامل غير الخا�ضع لقانون الت�أمين االجتماعي
ما يكون به من عاهات عند دخوله �إلى الخدمة وما لحقه من �إ�صابات �أثناء العمل �أو ب�سببه
ون�سبة العجز المتخلفة عن كل �إ�صابة �إن وجدت.

المادة ( ) 70

ال يجوز االطالع على البيانات الواردة في ملف العامل �إال لمن رخ�ص له قانون ًا بذلك.

الباب العا�شر
واجبات العمال وم�ساءلتهم
المادة ()71

يجب على العامل ما يلي-:
� -1أن ي���ؤدي بنف�سه الواجبات المنوطة به بدقة و�أمانة طبق ًا لعقد العمل و�أحكام القانون
والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له و�أنظمة العمل بالمن�ش�أة ،و�أن يبذل في ذلك عناية ال�شخ�ص
المعتاد.
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� -2أن ينفذ �أوامر وتعليمات �صاحب العمل �أو من يمثله المتعلقة ب�أداء العمل �إذا لم يكن في
ذلك ما يخالف عقد العمل �أو �أحكام القانون �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له �أو �أنظمة
العمل بالمن�ش�أة �أو الآداب العامة �أو ما يعر�ض للخطر.
� -3أن يلتزم بمواعيد العمل ،و�أن يتبع الإجراءات المقررة في حالة الغياب عن العمل �أو عدم
مراعاة مواعيده.
� -4أن يحافظ على ما ي�سلمـه �إليـه �صاحـب العمـل مـن �أدوات �أو �أجهـزة �أو �سجالت �أو م�ستندات
�أو غيرها ،و�أن يقوم بكافة ما يلزم ل�سالمتها ،و�أن يبذل في ذلك عناية ال�شخ�ص المعتاد.
� -5أن يحترم ر�ؤ�ساءه وزم�لاءه ومر�ؤو�سيه في العمل ،و�أن يتعاون معهم فيما يحقق م�صلحة
العمل.
� -6أن يح�سن معاملة عمالء �صاحب العمل.
� -7أن يحافظ على كرامة العمل و�أن ي�سلك الم�سلك الالئق به.
� -8أن يراعي الأنظمة المو�ضوعة للمحافظة على �سالمة المن�ش�أة و�أمنها.
� -9أن يحافظ على �أ�سرار العمل ،فال يف�شي المعلومات الخا�صة بالعمل متى كانت �سرية
بطبيعتها �أو بموجب تعليمات مكتوبة من �صاحب العمل.
� -10أن يخطر �صاحب العمل بالبيانات ال�صحيحة المتعلقة بمحل �إقامته وحالته االجتماعية
وكافة البيانات الأخ��رى التي يجب �إدراج��ه��ا في ملفه الخا�ص طبق ًا لأحكام القانون �أو
الأنظمة المعمول بها ،و�أن يخطره في المواعيد المحددة بكل ما يطر�أ من تغيير على �أي
من تلك البيانات.
� -11أن يتبع الأنظمة التي ي�ضعها �صاحب العمل لتنمية وتطوير مهارات وخبرات العامل
المهنية �أو لت�أهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المن�ش�أة.
� -12أن يعيد ما يكون تحت ت�صرفه من �أدوات �أو �أجهزة �أو �سجالت �أو م�ستندات �أو �أوراق �أو
غيرها من المواد غير الم�ستهلكة التي تخ�ص العمل ،وذلك بعد انتهاء عقد العمل.

المادة ( ) 72

يحظر على العامل �أن يقوم ،بنف�سه �أو بوا�سطة غيره ،ب�أي من الأعمال والت�صرفات التالية:
 -1االحتفاظ لنف�سه ب�أية �سجالت �أو م�ستندات �أو �أوراق تخ�ص العمل.
 -2العمل لدى الغير� ،سواء كان ب�أجر �أو بدونه ،بغير موافقة �صاحب العمل.
 -3االقترا�ض من عمالء �صاحب العمل �أو ممن يمار�سون ن�شاط ًا مماث ًال للن�شاط الذي يمار�سه
�صاحب العمل ،وال ي�سري هذا الحظر على االقترا�ض من الم�ؤ�س�سات الم�صرفية.
 -4قبول �أية عموالت �أو هدايا �أو مكاف�آت �أو مبالغ �أو �أ�شياء �أخرى ب�أية �صفة كانت بمنا�سبة
قيامه بواجباته ،دون ر�ضا �صاحب العمل.
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 -5جمع نقود �أو تبرعات �أو توزيـع من�شورات �أو جمع توقيعـات �أو عقد اجتماعات داخل �أماكن
العمل دون موافقة �صاحب العمل وبالمخالفة لأحكام القانون.

المادة ( ) 73

�إذا كان العمل الذي يقوم به العامل ي�سمح له بمعرفة عمالء �صاحب العمل �أو باالطالع على
�أ�سرار العمل ،كان للطرفين االتفاق على �أال يجوز للعامل بعد انتهاء العقد �أن يناف�س �صاحب
العمل ،وال �أن ي�شترك في �أي م�شروع يقوم بمناف�سته.
غير �أنه ي�شترط ل�صحة هذا االتفاق ما يلي:
� -1أن يكون العامل قد �أتم الثامنة ع�شرة من عمره وقت �إبرام العقد.
� -2أن يكون القيد مق�صور ًا من حيث الزمان على مدة ال تجاوز �سنة الحقة على انتهاء عقد
العمل ،ومق�صور ًا من حيث المكان ونوع العمل على القدر ال�ضروري لحماية م�صالح �صاحب
العمل الم�شروعة.
وال يجوز ل�صاحب العمل �أن يتم�سك بهذا االتفاق �إذا ف�سخ العقد �أو َرف�ض تجديده دون �أن
يقع من العامل ما يبرر ذلك ،كما ال يجوز له التم�سك بهذا االتفاق �إذا وقع منه هو ما يبرر
ف�سخ العامل للعقد.

المادة ()74

على �صاحب العمل الذي يعمل لديه ع�شرة عمال ف�أكثر �أن ي�ضع ب�شكل ظاهر في �أماكن
العمل �أنظمة العمل بالمن�ش�أة والئحة الجزاءات.
وي�شتـرط لنفـاذ �أنظمة العمل بالمن�ش�أة والئحة الجزاءات �أن يتم اعتمادها من الوزارة،
ف���إذا لم تقم ال��وزارة باعتمادها �أو االعترا�ض عليها خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ تقديمها
اعتبرت نافذة من تاريخ انتهاء هذه المدة.
وي�صدر الوزير قرار ًا باعتماد نماذج ا�ستر�شادية لأنظمة العمل ولوائح الجزاءات بالمن�ش�آت
الخا�ضعة لأحكام هذا القانون.

المادة ()75

الجزاءات الت�أديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفق ًا لأنظمة العمل ولوائح الجزاءات
بالمن�ش�أة هي:
 -1التنبيه ال�شفوي.
 -2الإنذار الكتابي.
 -3ت�أجيل موعد ا�ستحقاق العالوة ال�سنوية مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر.
 -4الوقف عن العمل مع الخ�صم من الراتب لمدة ال تجاوز �شهر ًا في ال�سنة ،وال تزيد على
خم�سة �أيام في المرة الواحدة.
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 -5ت�أجيل الترقية عند ا�ستحقاقها لمدة ال تزيد على �سنة.
 -6الف�صل من الخدمة وفق ًا لأحكام هذا القانون.
ويوقع الجزاء المن�صو�ص عليه في البند ( )3في المن�ش�آت التي يوجد بها نظام للعالوات.

المادة ()76

�أ -ال يجوز ل�صاحب العمل توقيع جزاء على العامل �إال بعد �إبالغه كتابة بما ن�سب �إليه و�سماع
�أقواله وتحقيق دفاعه و�إثبات ذلك في مح�ضر التحقيق ،على �أن يبد�أ التحقيق خالل �سبعة
�أيام على الأكثر من تاريخ اكت�شاف المخالفة ،وللنقابة التي يتبعها العامل �أن تندب ممث ًال
عنها لح�ضور التحقيق متى �أخطر العامل �صاحب العمل بذلك كتابة.
ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالتنبيه ال�شفوي �أو بالإنذار الكتابي �أو الوقف عن
واحدا مع الخ�صم من الأجر �أن يكون التحقيق �شفاهة على �أن يثبت م�ضمونه في
يوما ً
العمل ً
القرار ال�صادر بتوقيع الجزاء.
ويجب في جميع الأحوال �أن يكون القرار ال�صادر بتوقيع الجزاء م�سبب ًا.
ب -ل�صاحب العمل �أن يحقق مع العامل بنف�سه� ،أو �أن يعهد بالتحقيق �إلى �شخ�ص �آخر من
ذوي الخبرة في مو�ضوع المخالفة �أو �إلى �أحد العاملين بالمن�ش�أة ب�شرط �أال يقل الم�ستوى
الوظيفي للمحقق عن م�ستوى العامل الذي يجرى معه التحقيق.
ج -يجب �إخطار العامل كتابة بما وقع عليه من ج��زاءات ونوعها ومقدارها والجزاء الذي
يتعر�ض له في حالة العود .ف�إذا امتنع العامل عن ت�سلم الإخطار �أر�سل �إليه بكتاب م�سجل
بعلم الو�صول على عنوانه المبين في ملفه الخا�ص.
د -يكون للعامل الحق في التظلم كتابة من القرار ال�صادر بتوقيع الجزاء عليه خالل �سبعة
�صدر القرار.
�أيام عمل من تاريخ �إخطاره بهذا القرار ،ويقدم التظلم �إلى ُم ِ
هـ -يجب على �صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في �سجل خا�ص ،مع
بيان �سبب توقيعها وا�سم العامل ومقدار �أجره ،و�أن يفرد لح�صيلة تلك الجزاءات ح�ساب ًا
خا�ص ًا ،ويكون الت�صرف فيها طبق ًا لما يقرره الوزير باالتفاق مع االتحاد العام لنقابات
عمال البحرين.

المادة ()77

ترفع الجزاءات الت�أديبية التي توقع على العامل بانق�ضاء الفترات التالية:
�أ� -ستة �أ�شهر في حالة الإنذار الكتابي والتنبيه ال�شفوي.
ب� -سنة في حالة الوقف عن العمل مع الخ�صم من الراتب وت�أجيل موعد ا�ستحقاق العالوة
ال�سنوية وت�أجيل الترقية.
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ويتم الرفع �إذا تبين �أن �سلوك العامل و�أداءه لعمله مر�ضيان.
ويترتب على رفع الجزاء ك�أنه لم يكن بالن�سبة للم�ستقبل.
وترفع �أوراق الجزاء وكل �إ�شارة �إليه وما يتعلق به من ملف العامل.

المادة ()78

يجب على �صاحب العمل �أن يراعي ،لدى توقيع �أي جزاء على العامل ،ما يلي:
 -1عدم م�ساءلة العامل ت�أديبي ًا عن فعل ال �صلة له بالعمل.
 -2تنا�سب الجزاء مع المخالفة.
 -3عدم توقيع �أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.
 -4عدم زي��ادة مقدار الغرامة ب�ش�أن المخالفة الواحدة على �أجر خم�سة �أي��ام ،و�أال يزيد
مجموع ما يقتطع من �أجر العامل وفا ًء للغرامات في ال�شهر الواحد على �أجر خم�سة �أيام.
 -5عـدم زيادة جزاء الوقف عن العمل ب�ش�أن المخالفة الواحدة على خم�سة �أيام ،وعدم زيادة
مدة �أو مدد الوقف في ال�شهر الواحد على خم�سة �أيام.
 -6عدم م�ساءلة العامل عن مخالفة م�ضى على علم �صاحب العمل بارتكابها �أكثر من ثالثين
يوم ًا ،وذلك فيما عدا المخالفات التي تنطوي على جرائم جنائية ف�إنه يجوز م�ساءلة العامل
عنها �إلى �أن ت�سقط جنائي ًا.
-7عدم معاقبة العامل عن مخالفة ارتكبها وم�ضى على تاريخ ثبوتها خم�سة ع�شر يوم ًا.

المادة ( ) 79

يجوز ل�صاحب العمل ت�شديد الجزاء �إذا عاد العامل �إل��ى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع
المخالفة التي �سبق مجازاته عنها متى ارتكب المخالفة الجديدة خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ
�إبالغه بتوقيع الجزاء ال�سابق.

المادة ( ) 80

�إذا ن�سب للعامل ارتكاب �أية مخالفة جاز ل�صاحب العمل وقفه عن عمله م�ؤقت ًا لمدة ال تزيد
على �ستين يوم ًا �إذا اقت�ضت ذلك م�صلحة العمل �أو م�صلحة التحقيق مع �صرف �أجره.

المادة ( ) 81

�إذا ن�سب �إلـى العامـل ارتكاب جنايـة �أو جنحة مخلـة بال�شرف �أو الأمـانــة �أو الآداب العامة
�أو ارتكاب جنحة داخل دائرة العمل ،جاز ل�صاحب العمل وقفه م�ؤقتا عن العمل �إلى �أن ي�صدر
قرار من النيابة العامة في �ش�أنه ،ف�إذا قررت النيابة العامة حفظ التحقيق �أو �أمرت ب�أال وجه
لإقامة الدعوى الجنائية �أو ق�ضت المحكمة المخت�صة ببراءة العامل لأ�سباب تتعلق بنفي ن�سبة
الجريمة �إليه وجب �إعادته �إلى عمله.
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و�إذا ثبت �أن اتهام العامل كان بتدبير من �صاحب العمل �أو من يمثله وجب �أداء �أجره عن
مدة الوقف ،ويجب على كل من النيابة العامة والمحكمة المخت�صة ـ �إذا ثبت لها ذلك� -أن
ت�شير �إليه في قرارها �أو في حكمها.

المادة ( ) 82

�إذا ت�سبب العامل بمنا�سبة عمله في فقد �أو �إتالف �أدوات �أو �آالت �أو منتجات يملكها �صاحب
عمد �أو �إهمال ج�سيم ،التزم ب�أداء قيمة ما فقد
العمل �أو كانت في عهدته وكان ذلك نا�شئ ًا عن ٍ
�أو �أتلف.
ول�صاحب العمل ،بعد �إجراء التحقيق و�إخطار العامل� ،أن يبد�أ باقتطاع المبلغ المذكور من
�أجر العامل على �أال يزيد ما يقتطع منه لهذا الغر�ض على �أجر خم�سة �أيام في ال�شهر الواحد.
ويجوز للعامل التظلم من تقدير �صاحب العمل �أمام المحكمة المخت�صة خالل �شهر من
تاريخ علمه بهذا التقدير ،ف�إذا لم يحكم ل�صاحب العمل بالمبلغ الذي قدره �أو حكم له ب�أقل
منه وجب عليه رد ما اقتطع بدون وجه حق خالل �سبعة �أيام من تاريخ �صيرورة الحكم نهائي ًا.
وال يجوز ل�صاحب العمل �أن ي�ستوفي قيمة ما تم فقده �أو �إتالفه بطريق االقتطاع من �أجر
العامل �إذا جاوزت هذه القيمة �أجر �شهرين.

المادة ()83

مع مراعاة حكم المادة ( )81من هذا القانون ،كل عامل يحب�س احتياطي ًا يوقف عن عمله
بقوة القانون ويحرم من �أجره مدة حب�سه.
وال يخل حكم الفقرة ال�سابقة بحق �صاحب العمل في �إنهاء عقد العمل �إذا توافرت ال�شروط
الأخرى للإنهاء.

المادة ()84

ال تخل �أح��ك��ام ه��ذا الباب بال�ضمانات التي يقررها القانون لأع�ضاء مجال�س �إدارات
المنظمات النقابية.

الباب الحادي ع�شر
التعوي�ض عن �إ�صابات
العمل و�أمرا�ض المهنة
المادة ()85

ت�سري �أحكام هذا الباب على العمال غير الخا�ضعين لأحكام قانون الت�أمين االجتماعي.

المادة ()86

�إذا توفي العامل �أو �أ�صيب في حادث �إ�صابة ت�ستوجب انقطاعه عن العمل ،وذلك �أثناء
العمل �أو ب�سببه ،وجب على �صاحب العمل �إبالغ الحادث فور وقوعه �إلى مركز ال�شرطة الذي
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يقع في دائرة اخت�صا�صه مكان الحادث ،و�إبالغه كذلك �إلى كل من الوزارة ووزارة ال�صحة
خالل �أربع وع�شرين �ساعة من وقت علمه بوقوع الحادث.
ويجب �أن يت�ضمن البالغ الم�شار �إليه ا�سم العامل الم�صاب ومهنته وعنوانه وجن�سيته مع
و�صف موجز للحادث و�أ�سبابه وما اتخذ من �إجراءات لإ�سعاف هذا العامل �أو عالجه.

المادة ()87

يكون للعامل الم�صاب حق العالج في �إحدى الم�ؤ�س�سات ال�صحية الحكومية �أو غيرها من دور
العالج المنا�سبة ،وفق ًا لما يراه �صاحب العمل.
ويتحمل �صاحب العمل تكاليف العالج كاملة بما في ذلك الأدوي��ة وم�صاريف االنتقال
وخدمات الت�أهيل ،وتكاليف الأجهزة التعوي�ضية الالزمة التي يقررها الطبيب المعالج.

المادة ()88

�إذا وقع خالف حول تحديد تكاليف عالج العامل الم�صاب تولت اللجنة الطبية المن�صو�ص
عليها في المادة ( )89من هذا القانون تحديد هذه التكاليف.

المادة ()89

ي�صدر وزير ال�صحة ،باالتفاق مع الوزير ،قرار ًا بت�شكيل لجنة طبية تخت�ص بتقرير ما يلي:
� -1إ�صابة �أو عدم �إ�صابة العامل بمر�ض مهني.
 -2عجز العامل الم�صاب وتقدير ن�سبة العجز.
 -3انتهاء عالج العامل الم�صاب.
 -4ح�سم الخالف حول تحديد مدة وتكاليف عالج العامل.
ويحدد القرار ال�صادر بت�شكيل هذه اللجنة �إجراءات ونظام عملها.
وللعامل الحق في التظلم من �أي قرار ت�صدره هذه اللجنة �أمام اللجنة الطبية اال�ستئنافية
المن�صو�ص عليها في المادة ( )90من هذا القانون ،وذلك خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ
�إخطاره كتاب ًيا بالقرار.

المادة ()90

ي�صدر وزير ال�صحة ،باالتفاق مع الوزير ،ق��رار ًا بت�شكيل لجنة طبية ا�ستئنافية تخت�ص
بالنظر في التظلم من القرارات ال�صادرة طبق ًا لحكم المادة ( )89من هذا القانون.
ويحدد القرار ال�صادر بت�شكيل هذه اللجنة �إجراءات ونظام عملها و�إجراءات تقديم التظلم
وما يجب �إرفاقه بالتظلم من م�ستندات.

المادة ()91

يح�صل العامل الم�صاب على �أجره خالل فترة عالجه ،و�إذا زادت فترة العالج على �ستة
�أ�شهر يدفع له �صاحب العمل ن�صف الأجر �إلى �أن ي�شفى �أو تثبت عدم قدرته على العمل.
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المادة ()92

للعامل الم�صاب في حادث �أثناء العمل �أو ب�سببه� ،أو للم�ستحقين عنه من بعده ،الحق في
التعوي�ض عن الإ�صابة طبق ًا للجدول الذي ي�صدر به قرار من الوزير.

المادة ()93

ال ت�سري �أحكام المواد ( )87و( )91و( )92من هذا القانون في �أي من الحاالت التالية:
 -1تعمد العامل �إ�صابة نف�سه.
 -2حدوث الإ�صابة ب�سبب �سوء �سلوك فاح�ش ومق�صود من العامل ،ويدخل في ذلك كل فعل
ي�أتيه العامل الم�صاب تحت الت�أثير الب ِّين لما تعاطاه من مواد م�سكرة �أو مخدرة.
 -3مخالفة العامل لتعليمات �صاحب العمل ب�ش�أن ال�سالمة وال�صحة المهنية �أو �إهماله �إهما ًال
ج�سيم ًا في تنفيذ هذه التعليمات.
ويكون عبء �إثبات �أي من ذلك على عاتق �صاحب العمل.

المادة ()94

�إذا توفي العامل نتيجة �إ�صابة العمل ،يتم تق�سيم التعوي�ض بين الم�ستحقين عنه وفق ًا
لقواعد الإرث ال�شرعي.

المادة ( ) 95

ت�سري الأحكام الخا�صة ب�إ�صابات العمل المن�صو�ص عليها في هذا الباب على �إ�صابة العامل
ب�أي من �أمرا�ض المهنة الواردة بجدول �أمرا�ض المهنة المرافق لقانون الت�أمين االجتماعي.

الباب الثاني ع�شر
انق�ضاء عقد العمل
المادة ( ) 96

�أ -ينتهي عقد العمل محدد المدة بانق�ضاء مدته.
ب� -إذا انتهى عقد العمل محدد المدة بانق�ضاء مدته ،جاز تجديده باتفاق �صريح بين طرفيه
وذلك لمدة �أو لمدد �أخرى.

المادة ( ) 97

�أ� -إذا �أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين ،انتهى العقد ب�إنجاز هذا العمل.
ب� -إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين ،جاز تجديده باتفاق �صريح بين طرفيه
لإنجاز �أي عمل �أو �أعمال �أخرى.

المادة ( ) 98

يعتبر العقد غير محدد المدة في الحاالت التالية:
� -1إذا �أبرم العقد دون تحديد مدته.
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� -2إذا �أبرم العقد لمدة تزيد على خم�س �سنوات.
� -3إذا زادت مدة العقد الأ�صلية والمجددة على خم�س �سنوات.
� -4إذا ا�ستمر طرفا العقد محدد المدة في تنفيذه بعد انق�ضاء مدته دون اتفاق �صريح على
تجديده.
� -5إذا �أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين وا�ستغرق ذلك مدة تزيد على خم�س �سنوات.
� -6إذا تم تجديد عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين ،وزادت مدة �إنجاز العمل الأ�صلي
والأعمال التي جدد لها العقد على خم�س �سنوات.
� -7إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين وا�ستمر طرفاه في تنفيذه بعد �إنجاز هذا
العمل دون اتفاق �صريح على تجديده.

المادة ()99

�أ -يجوز لكل من طرفي العقد �إنها�ؤه بعد �إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بثالثين يوم ًا على
الأقل ،ويظل عقد العمل قائم ًا خالل مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع االلتزامات
النا�شئة عنه.
و�إذا كان �إنهاء العقد من قبل �صاحب العمل جاز االتفاق على �أن تزيد مهلة الإخطار على
ثالثين يوم ًا.
ب� -إذا تم �إنهاء العقد دون مراعاة مهلة الإخطار� ،ألزم الطرف الذي �أنهى العقد ب�أن ي�ؤدي
للطرف الآخر تعوي�ض ًا عن هذه المهلة يعادل �أجر العامل عن كامل المهلة �أو ما تبقى منها،
بح�سب الأحوال.
و�إذا كان الإنهاء من قبل �صاحب العمل تح�سب مهلة الإخطار �أو ما تبقى منها �ضمن مدة
خدمة العامل ،و�إذا كان الإنهاء من جانب العامل انتهى العقد من وقت تركه العمل.
ج� -إذا كان الإخطار ب�إنهاء العقد من جانب �صاحب العمل ،يحق للعامل �أن يتغيب عن العمل
يوم ًا كام ًال في الأ�سبوع �أو ثماني �ساعات �أثناء الأ�سبوع وذلك للبحث عن عمل �آخر ،على �أن
يتم التغ ّيب في وقت منا�سب لظروف العمل ،وي�ستحق العامل �أج��ره عن يوم �أو �ساعات
الغياب.
د -ال تخل �أحكام هذه المادة بحق �أي من طرفي العقد في المطالبة بالتعوي�ض عن �إنهاء العقد
�إن كان لذلك مقت�ض ٍ .

المادة ()100

يكون الإخطار المن�صو�ص عليه في المادة ( )99من هذا القانون كتابي ًا ،ويجب على
الطرف الذي يرغب في �إنهاء عقد العمل �أن ي�سلم الإخطار �إلى الطرف الآخر �أو من يمثله
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والح�صول على توقيعه باال�ستالم� ،أو يوجه �إليه هذا الإخطار بكتاب م�سجل مع علم الو�صول
على �آخر عنوان زوده به الطرف الآخر.
و�إذا رف�ض الطرف الموجه �إليه الإخطار ت�سلمه ،جاز للطرف الآخر �إثبات ذلك بكافة طرق
الإثبات.
ويبد�أ �سريان مهلة الإخطار من تاريخ ت�سلم الإخطار �أو رف�ض ت�سلمه بح�سب الأحوال.
وال يجوز تعليق الإخطار ب�إنهاء العقد على �شرط واقف �أو فا�سخ.

المادة ()101

يكون للعامل الحق في التعوي�ض عن �إنهاء �صاحب العمل لعقد العمل ،ما لم يكن �إنهاء العقد
ب�سبب م�شروع.
ويكون عبء �إثبات م�شروعية �إنهاء العقد على عاتق �صاحب العمل.

المادة ()102

�أ� -إذا وجه �صاحب العمل �إخطار ًا للعامل ب�إنهاء عقد العمل خالل �أي من �إجازاته ،فال تح�سب
مهلة الإخطار �إال من اليوم التالي النتهاء الإجازة.
ب-ال يجوز ل�صاحب العمل �إنهاء عقد العمل خالل �أي من �إجازات العامل.

المادة ( ) 103

يقع باط ًال كل اتفاق يق�ضي ب�إعفاء �صاحب العمل ،على خالف �أحكام هذا القانون ،من
�شرط الإخطار �أو تخفي�ض مدته.
و�إذا كان �إنهاء العقد من قبل العامل جاز ل�صاحب العمل �إعفاء العامل من مهلة الإخطار
كلها �أو بع�ضها.

المادة ()104

�أ -يعتبر �إنهاء �صاحب العمل لعقد العمل ف�ص ًال تع�سفي ًا للعامل �إذا كان الإنهاء ب�سبب �أي من
الآتي:
 -1الجن�س �أو اللون �أو الدين �أو العقيدة �أو الحالـة االجتماعية �أو الم�سئوليات العائلية� ،أو
حمل المر�أة العاملة �أو والدتها �أو �إر�ضاعها لطفلها.
 -2انتماء العامل �إلى نقابة عمالية �أو م�شاركته الم�شروعة في �أي من �أن�شطتها وفق ًا لما
تقرره القوانين واللوائح.
 -3تمثيل العمال في تنظيم نقابي �أو �سبق له ممار�سة هذه ال�صفة� ،أو ال�سعي �إلى تمثيل
العمال.
 -4تقديم �شكوى �أو بالغ �أو رفع دعوى �ضد �صاحب العمل ،ما لم تكن ال�شكوى �أو البالغ
�أو الدعوى كيدية.
 -5ا�ستخدام العامل لحقه في الإجازات طبق ًا لأحكام هذا القانون.
 -6توقيع الحجز على م�ستحقات العامل لدى �صاحب العمل.
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ب -تق�ضي المحكمة بنا ًء على طلب العامل المف�صول ب�إعادته �إلى عمله متى ثبت لها �أن ف�صله
من العمل كان لأي من الأ�سباب المن�صو�ص عليها في البندين ( )2و( )3من الفقرة
ال�سابقة.

المادة ()105

يجوز للعامل �إنهاء عقد العمل دون �إخطار في �أي من الحالتين التاليتين:
 -1اعتداء �صاحب العمل �أو من ينوب عنه على العامل� ،أثناء العمل �أو ب�سببه ،بقول �أو فعل
معاقب عليه قانون ًا.
 -2ارتكاب �صاحب العمل �أو من يمثله �أمر ًا مخ ًال بالآداب نحو العامـل �أو �أحد �أفراد �أ�سرته.
ويعتبر �إنهاء العقد في هاتين الحالتين بمثابة ف�صل تع�سفي من جانب �صاحب العمل.

المادة ( ) 106

يجوز للعامل �إنهاء عقد العمل بعد �إخطار �صاحب العمل في �أي من الحالتين التاليتين:
� -1إخالل �صاحب العمل ب�أي التزام جوهري ين�ص عليه القانون �أو عقد العمل �أو �أنظمة العمل
بالمن�ش�أة.
 -2تدلي�س �صاحب العمل �أو من يمثله على العامل فيما يتعلق ب�شروط �أو ظروف العمل ،متى
كان التدلي�س من الج�سامة بحيث لواله ما �أبرم العقد.
ويجب على العامل ،قبل توجيه الإخطار ب�إنهاء عقد العمل� ،أن يطلب كتابة من �صاحب
العمل �إزال��ة �أوج��ه الإخ�لال �أو التدلي�س خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوم ًا من تاريخ تقديم
الطلب ،ف���إذا انق�ضت هذه المدة دون �إجابة العامل �إلى طلبه كان له ،بعد توجيه الإخطار
الم�شار �إليه ،الحق في �إنهاء عقد العمل .ويعد هذا الإنهاء بمثابة �إنهاء للعقد بدون �سبب
م�شروع من قبل �صاحب العمل �إذا ثبت ما ادعاه العامل.

المادة ()107

يجوز ل�صاحب العمل �إنهاء عقد العمل دون �إخطار �أو تعوي�ض في �أي من الحاالت التالية:
 -1انتحال العامل �شخ�صية غير �صحيحة �أو تقديمه ل�شهادات �أو تو�صيات مزورة.
 -2ارتكاب العامل خط�أ ن�ش�أت عنه خ�سارة مادية ج�سيمة ل�صاحب العمل ب�شرط �أن يبلغ
�صاحب العمل الجهات المخت�صة بالحادث خ�لال يومي عمل من وق��ت علمه بج�سامة
الخ�سارة المادية.
 -3عدم مراعاة العامل للتعليمات الواجب اتباعها ل�سالمة العمال �أو المن�ش�أة رغم �إنذاره
كتابة ،ب�شرط �أن تكون التعليمات مكتوبة ومو�ضوعة ب�شكل ظاهر في �أماكن العمل.
 -4غياب العامل عن العمل دون �سبب م�شروع مدة تزيد على ع�شرين يوم ًا متقطعة �أو ع�شرة
�أيام مت�صلة في ال�سنة الواحدة على �أن ي�سبق الإنهاء توجيه �إنذار كتابي من �صاحب العمل
بعد غياب العامل ع�شرة �أيام في الحالة الأولى وخم�سة �أيام في الحالة الثانية.
 -5عدم قيام العامل ب�أداء التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.
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� -6إف�شاء العامل – دون ت�صريح كتابي من قبل �صاحب العمل -الأ�سرار المتعلقة بالعمل.
� -7صدور حكم نهائي على العامل في جناية �أو في جنحة ما�سة بال�شرف �أو الأمانة �أو الآداب
العامة.
 -8وج��ود العامل �أثناء �ساعات العمل في حالة �سكر ب ِّين �أو مت�أثر ًا بما تعاطاه من مواد
مخدرة� ،أو ارتكابه عم ًال مخ ًال بالآداب في مكان العمل.
 -9اعتداء العامل على �صاحب العمل �أو المدير الم�سئول ،وكذلك �إذا وقع منه اعتداء ج�سيم
على �أحد العاملين بالمن�ش�أة �أو �أحد عمالئها �أثناء العمل �أو ب�سببه.
 -10عدم مراعاة العامل لل�ضوابط المقررة قانون ًا ب�ش�أن ممار�سة حق الإ�ضراب.
� -11إذا �أ�صبح العامل غير �صالح لمزاولة العمل محل العقد ب�سبب يرجع �إليه مثل �إلغاء
ترخي�ص مزاولته العمل �أو فقده للم�ؤهالت التي تخوله مزاولة العمل المتفق عليه.

المادة ()108

ال يجوز ل�صاحب العمل �إنهاء عقد العمل لأ�سباب ت�أديبية دون مراعاة �أحكام هذا القانون
والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له و�أنظمة العمل والئحة الجزاءات بالمن�ش�أة.

المادة ()109

ال يجوز ل�صاحب العمل �إنهاء عقد العمل ب�سبب تدني كفاءة العامل �أو نق�صها �إال بعد
�إخطاره ب�أوجه عدم الكفاءة �أو النق�ص ومنحه فر�صة ومهلة منا�سبة ال تقل عن �ستين يوم ًا
للو�صول �إلى الم�ستوى المطلوب ،ف�إذا �أخفق العامل جاز ل�صاحب العمل �إنهاء عقد العمل بعد
توجيه �إخطار �إلى العامل طبق ًا لحكم الفقرة (�أ) من المادة ( )99من هذا القانون وطبق ًا لما
تن�ص عليه اللوائح المعتمدة.

المادة ()110

يجوز ل�صاحب العمل �إنهاء عقد العمل ب�سبب �إغالق المن�ش�أة كلي ًا �أو جزئي ًا �أو تقلي�ص حجم
ن�شاطها �أو ا�ستبدال نظام �إنتاج ب�آخر بما يم�س حجم العمالة ،على �أال يتم �إنهاء العقد �إال بعد
�إخطار الوزارة ب�سبب الإنهاء قبل ثالثين يوم ًا من تاريخ �إخطار العامل بالإنهاء.
وي�ستحق العامل في حالة �إنهاء العقد لأي من الأ�سباب المن�صو�ص عليها في الفقرة ال�سابقة
مكاف�أة تعادل ن�صف التعوي�ض الم�شار �إليه في المادة ( )111من هذا القانون.

المادة ()111

�أ� -إذا �أنهى �صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة خالل الأ�شهر الثالثة الأولى من تاريخ
بدء العمل فال ي�ستحق العامل �أي تعوي�ض �إال �إذا كان الإنهاء بمثابة ف�صل تع�سفي طبق ًا لأي
من �أحكام المادتين ( )104و( )105من هذا القانون ،وفي هذه الحالة ي�ستحـق العامل
تعوي�ض ًا يعادل �أجر �شهر.
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ب� -إذا �أنهى �صـاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بدون �سبب �أو ل�سبب غير م�شروع
بعد انق�ضاء ثالثة �أ�شهر من تاريخ بدء العمل ،التزم بتعوي�ض العامل بما يعادل �أجر يومين
عن كل �شهر من الخدمة وبما ال يقل عن �أجر �شهر وال يزيد على �أجر اثني ع�شر �شهر ًا.
ج� -إذا �أنهى �صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون �سبب �أو ل�سبب غير م�شروع التزم
بتعوي�ض العامل بما يعادل �أجر المدة المتبقية من العقد ،ما لم يتفق الطرفان على تعوي�ض
�أقل ب�شرط �أال يقل التعوي�ض المتفق عليه عن �أجر ثالثة �أ�شهر �أو المدة المتبقية من العقد
�أيهما �أقل.
د� -إذا �أنهى �صاحب العمل عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين بدون �سبب �أو ل�سبب غير
م�شروع التزم بتعوي�ض العامل بما يعادل �أجر المدة المتبقية والالزمة لإنجاز العمل المتفق
عليه ح�سب طبيعة ذل��ك العمل ،ما لم يتفق الطرفان على تعوي�ض �أق��ل ب�شرط �أال يقل
التعوي�ض المتفق عليه عن �أجر ثالثة �أ�شهر �أو المدة المتبقية والالزمة لإنجاز العمل �أيهما
�أقل.
هـ -في الحالتين المن�صو�ص عليهما في الفقرتين (�أ) و (ب) من هذه الفقرة� ،إذا كان �إنهاء
العقد بمثابة ف�صل تع�سفي طبق ًا لأحكام �أي من المادتين ( )104و( )105من هذا القانون،
ا�ستحق العامل تعوي�ض ًا �إ�ضافي ًا يعادل ن�صف التعوي�ض الم�ستحق طبق ًا لأحكام هذه المادة،
ما لم ين�ص العقد على تعوي�ض يجاوز ذلك.
و -لأغرا�ض هذه المادة ،تعتبر ك�سور ال�شهر �شهر ًا كام ًال.

المادة ()112

مع عدم الإخالل ب�أية التزامات ين�ص عليها �أي قانون �آخر� ،إذا �أنهى العامل عقد العمل فال
يلزم بتعوي�ض �صاحب العمل �إال في الحاالت التالية:
� -1إذا كان الإنهاء في وقت غير منا�سب لظروف العمل على نح ٍو يتعذر معه ح�صول �صاحب
العمل على عامل بديل م�ؤهل.
� -2إذا كان الإنهاء بنية الإ�ضرار ب�صاحب العمل.
� -3إذا ترتب على الإنهاء �ضرر ج�سيم ب�صاحب العمل.
وفي جميع الحاالت ،ي�شترط ال�ستحقاق �صاحب العمل للتعوي�ض �أن يكون �إنهاء العامل لعقد
العمل قد تم دون مراعاة مهلة الإخطار.
وتتولى المحكمة المخت�صة تقدير التعوي�ض الم�ستحق ل�صاحب العمل طبق ًا لأحكام هذه
المادة بنا ًء على طلبه.
�أ  -ينتهي عقد العمل بوفاة العامل.

المادة ( ) 113
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و�إذا توفي العامل �أثناء �سريان العقد ي�صرف �صاحب العمل لأ�سرة العامل ما يعادل �أجر
�شهرين كاملين ،ب�شرط �أن يكون العامل قد �أم�ضى في خدمة �صاحب العمل مدة �سنة على
الأقل.
ب -ال ينتهي عقد العمل بوفاة �صاحب العمل �إال �إذا كان العقد قد �أب��رم العتبارات تتعلق
ب�شخ�ص �صاحب العمل �أو بن�شاطه المهني الذي ينقطع بوفاته.

المادة ( ) 114

�أ -ينتهي عقد العمل لعجز العامل كلي ًا عن القيام بواجبات عملـه� ،أي ًا كان �سبب العجز.
ب -ال ينتهي عقد العمل لعجز العامل جزئي ًا عن القيام بواجبات عمله� ،إال �إذا ثبت عدم
ر�ض.
وجود عمل �آخر منا�سب لدى �صاحب العمل وي�ستطيع العامل القيام به على وجه ُم ٍ
وفي حالة وجود هذا العمل يتعين على �صاحب العمل �إخطار العامل بذلك و�أن ينقله ،بنا ًء
على طلبه� ،إلى هذا العمل دون �إخالل ب�أحكام قانون الت�أمين االجتماعي.
ج -يكون �إثبات العجز وتحديد ن�سبته ب�شهادة طبية ت�صدرها اللجنة الطبية المن�صو�ص عليها
في المادة ( )89من هذا القانون.

المادة ( ) 115

يجوز ل�صاحب العمل �إنهاء العقد دون تعوي�ض �إذا بلغ العامل �سن ال�ستين ،ما لم يتفق
الطرفان على خالف ذلك.

المادة ( ) 116

ي�ستحق العامل غير الخا�ضع لأحكام قانون الت�أمين االجتماعي عند �إنهاء عقد عمله مكاف�أة
بواقع �أجر ن�صف �شهر عن كل �سنة من �سنوات العمل الثالث الأولى ،و�أجر �شهر عن كل �سنة
من ال�سنوات الالحقة عليها ،وي�ستحق العامل المكاف�أة عن ك�سور ال�سنة بن�سبة المدة التي
ق�ضاها في الخدمة لدى �صاحب العمل.

المادة ( ) 117

ال يجوز ل�صاحب العمل �إنهاء عقد العمل لمر�ض العامل �إال �إذا ا�ستنفد العامل ر�صيد
�إجازاته المر�ضية وال�سنوية.
وعلى �صاحب العمل �أن يخطره برغبته في �إنهاء العقد قبل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ا�ستنفاد
العامل لإجازاته ،ف�إذا �شفي العامل قبل انتهاء هذه المدة امتنع على �صاحب العمل �إنهاء العقد
لمر�ض العامل.

المادة ( ) 118

واحدا �أي عقد عمل يبرمه �صاحب العمل مع ذات العامل �إذا لم يكن هناك فارق
عقدا ً
يعتبر ً
يوما ،و�إذا
زمني بين نهاية العقد القديم �أو بدء العقد الجديد �أو كان هذا الفارق �أقل من ً 30
ت�ضمن العقد الجديد مزايا �أو �شروط ًا �أف�ضل اعتبرت تعدي ًال لعقد العمل ال�سابق.
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الباب الثالث ع�شر
منازعات العمل الفردية
المادة ( ) 119

ين�ش�أ في الوزارة جهاز ي�سمى "جهاز ف�ض منازعات العمل الفردية" ويتولى الت�سوية الودية
لما يعر�ض عليه من نزاع فردي بين العامل و�صاحب العمل بموافقة الطرفين وقبل اللجوء �إلى
الق�ضاء.
وي�صدر بتنظيم الجهاز وتحديد �إجراءات وقواعد و�أ�ساليب ت�سوية النزاع قرار من الوزير.
و�إذا تم التو�صل �إلى ت�سوية للنزاع حرر الجهاز بذلك مح�ضر ًا يوقعه كل من طرفي النزاع �أو
من يمثلهما والموظف المخت�ص ،ويكون لهذا المح�ضر قوة ال�سند التنفيذي.

المادة ( ) 120

ين�ش�أ في وزارة العدل مكتب لتح�ضير الدعوى العمالية وتهيئتها للمرافعة ي�سمى " مكتب
قا�ض بالمحكمة الكبرى المدنية يتولى
�إدارة الدعوى العمالية " وي�شكل من رئي�س بدرجة ٍ
الإ�شراف على عمل المكتب ،وعدد كاف ٍ من الأع�ضاء من ق�ضاة المحكمة ال�صغرى المدنية.
وي�صدر بت�سمية كل من رئي�س و�أع�ضاء المكتب قرار من المجل�س الأعلى للق�ضاء ،ويلحق
بالمكتب عدد كاف ٍ من الموظفين.
وي�صدر وزير العدل قرار ًا بتنظيم عمل المكتب وتحديد �إجراءات تح�ضير الدعاوى العمالية
وطرق تبليغ الخ�صوم.

المادة ( ) 121

ترفع الدعوى العمالية بالئحة تقدم �إل��ى مكتب �إدارة الدعوى العمالية طبق ًا للإجراءات
المن�صو�ص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وي�سلم المكتب للمدعي ما يفيد قيد دع��واه ،ويتم تبليغه بموعد االجتماع المحدد لنظر
الدعوى �أمام قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية المخت�ص.
ويقوم المكتب فور ت�سلمه الئحة الدعوى بتبليغ المدعى عليه بن�سخة منها وبموعد االجتماع
المحدد لنظرها �أمام قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية المخت�ص.

المادة ( ) 122

ي�سلم قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية لطرفي الدعوى في االجتماع الأول المحدد لنظرها ك�شف ًا
بالمواعيد التي يجب على الطرفين الح�ضور فيها �أمامه ويثبت ذلك في المح�ضر ،ويعتبر ذلك
تبليغ ًا للخ�صوم بهذه المواعيد.
و�إذا �صادف �أحد مواعيد االجتماع عطلة ر�سمية �أو انقطع ت�سل�سل االجتماعات لأي �سبب،
وجب على طرفي الدعوى الح�ضور في موعد االجتماع التالي المبين بك�شف المواعيد ،دون
حاجة �إلى �إعادة تبليغهم.
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ويجوز لقا�ضي �إدارة الدعوى العمالية تعديل المواعيد المن�صو�ص عليها في الفقرة الأولى
من هذه المادة في ح�ضور طرفي الدعوى وذلك بما ال يجاوز المدة المحددة لنظر الدعوى
طبق ًا لحكم المادة ( )123من هذا القانون.

المادة ( ) 123

يجب �أال تزيد مدة نظر الدعوى �أمام قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية على �شهرين من تاريخ
تقديم الئحة الدعوى.
ويجوز بقرار من رئي�س مكتب �إدارة الدعوى العمالية ،بنا ًء على طلب قا�ضي �إدارة الدعوى
العمالية ،مد هذه المدة بما ال يجاوز �شهرين �آخرين.

المادة ( ) 124

يجب على المدعي �أو من يمثله �أن يقدم في االجتماع الأول المحدد لنظر الدعوى �أمام
قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية ،الأدلة والم�ستندات الم�ؤيدة لدعواه و�أن يبين الوقائع التي يرغب
في �إثباتها ب�شهادة ال�شهود و�أ�سماء وعناوين ال�شهود.
ويجب على المدعى عليه �أو من يمثله �أن يقدم رد ًا على طلبات المدعي م�شفوع ًا بالأدلة
والم�ستندات الم�ؤيدة له و�أن يبين الوقائع التي يرغب في �إثباتها ب�شهادة ال�شهود و�أ�سماء
وعناوين ال�شهود ،وللمدعي الحق في التعقيب على دف��اع المدعى عليه .وذل��ك كله خالل
المواعيد التي يحددها قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية.

المادة ( ) 125

ت�سري على الدعاوى العمالية المنظورة �أمام قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية �أحكام �شطب
الدعوى واعتبارها ك�أن لم تكن المن�صو�ص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة ( ) 126

�إذا تخلف �أي من الطرفين عن ح�ضور �أي اجتماع �أمام قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية بعد
ثبوت تبليغه بالح�ضور ،جاز لقا�ضي �إدارة الدعوى العمالية نظر الدعوى بح�ضور من ح�ضر
منهما.
و�إذا كان �أي من الطرفين قد �أبلغ بك�شف المواعيد جاز لقا�ضي �إدارة الدعوى العمالية
اال�ستمرار في نظر الدعوى دون ح�ضوره ودون حاجة �إلى �إعادة تبليغه.
و�إذا ثبت عدم تبليغ �أي من الطرفين� ،سواء باالجتماع الأول المحدد لنظر الدعوى �أو
بك�شف المواعيد ،وجب تبليغه بذلك.

المادة ( ) 127

ال يجوز لقا�ضي �إدارة الدعوى العمالية ،في غير المواعيد المحددة لنظر الدعوى� ،أن
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ي�ستمع �إلى �أية تو�ضيحات من �أحد طرفي الدعوى �إال في ح�ضور الطرف الآخر ،كما ال يجوز له
قبول �أية م�ستندات �أو مذكرات من �أي منهما دون ثبوت �إطالع الطرف الآخر عليها.

المادة ( ) 128

يجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية �أن تزود قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية بما
يطلبه من �سجالت وبيانات ومعلومات وم�ستندات الزمة للف�صل في الدعوى خالل المواعيد
التي يحددها.

المادة ( ) 129

على قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية درا�سة دفاع الخ�صوم وتمحي�ص �أدلتهم ،وله اال�ستعانة
بموظفي المكتب لمعاونته في الأم��ور الح�سابية المتعلقة بالدعوى و�أن ي�ستجوب الخ�صوم
وي�سمع ال�شهود وينتقل للمعاينة ،و�أن يكلف الخ�صوم بتقديم مذكرات وم�ستندات تكميلية وغير
ذلك من الإجراءات الالزمة لتح�ضير الدعوى.

المادة ( ) 130

يعد قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية قبل االجتماع الأخير المحدد لنظر الدعوى �أمامه تقرير ًا
يت�ضمن وقائع ال��دع��وى وحجج الطرفين ودفاعهما وم��ا ا�ستندوا �إليه من �أدل��ة ور�أي���ه في
الدعوى.
ويعر�ض قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية على الطرفين �إنهاء النزاع �صلح ًا وفق ًا لما انتهى �إليه
في تقريره ،ف�إن وافقا على ذلك �أثبت ما اتفقوا عليه من �صلح في مح�ضر االجتماع ،ويكون
لهذا المح�ضر بعد توقيعه من طرفي الدعوى �أو ممن يمثلهما ومن قا�ضي �إدارة الدعوى قوة
ال�سند التنفيذي.
كما يجوز لطرفي الدعوى في �أي وقت �أثناء نظرها �أمام قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية �أن
يطلبوا منه �إثبات ما اتفقوا عليه من �صلح في مح�ضر االجتماع ،ويكون لهذا المح�ضر بعد
توقيعه من طرفي الدعوى �أو ممن يمثلهما ومن قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية قوة ال�سند
التنفيذي.

المادة ()131

�إذا انتهت مدة نظر الدعوى �أم��ام قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية المن�صو�ص عليها في
المادة ( )123من هذا القانون دون �أن يتم ح�سم النزاع �صلح ًا ،وجب عليه �إحالة الدعوى
بحالتها �إلى المحكمة الكبرى المدنية م�شفوعة بالتقرير الم�شار �إليه في المادة ( )130من
هذا القانون ،ف�إذا كان طرفا الدعوى حا�ضرين في االجتماع �أثبت تبليغهما بالموعد المحدد
لنظر الدعوى �أمام المحكمة و�إال تم تبليغ الغائب منهما بالموعد.
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المادة ( ) 132

ال يجوز لأي من طرفي الدعوى العمالية �أن يتقدم �إلى المحكمة الكبرى المدنية ب�أية طلبات
جديدة �أو �إبداء �أي دفع �أو دفاع لم ي�سبق �إبدا�ؤه �أثناء نظر الدعوى �أمام قا�ضي �إدارة الدعوى
العمالية �إال �إذا كان الدفع متعلق ًا بالنظام العام.
وال يجوز تقديم �أية �أدلة جديدة �إلى هذه المحكمة �إال في الحاالت التي يثبت فيها �أن عدم
تقديم الدليل �إلى قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية كان لأ�سباب خارجة عن �إرادة من يتم�سك به
ومنتجا في الدعوى.
�صحيحا وجد ًيا
وب�شرط �أن يكون الدليل الجديد ،بح�سب الظاهر ،
ً
ً

المادة ( ) 133

تنظر المحكمة الكبرى المدنية الدعوى العمالية على وجه ال�سرعة ،وعليها �أن ت�صدر
حكمها في الدعوى خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ �أول جل�سة �أمامها.

المادة ( ) 134

تكون الأحكام ال�صادرة من المحكمة الكبرى المدنية في الدعاوى العمالية نهائية ،ويجوز
الطعن فيها بالتمييز طبق ًا للإجراءات والمواعيد المن�صو�ص عليها في قانون محكمة التمييز.

المادة ( ) 135

ال ت�سمع دعوى العامل ب�ش�أن التعوي�ض عن �إنهاء عقد العمل �إذا قدمت بعد �أكثر من ثالثين
يوم ًا من تاريخ �إنهاء العقد.
وينقطع �سريان هذا الميعاد بعر�ض النزاع ،بموافقة الطرفين ،على جهاز ف�ض منازعات
العمل الفردية خالل الميعاد الم�شار �إليه في الفقرة ال�سابقة ،ويجب رفع الدعوى في هذه
الحالة خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء الإجراءات �أمام هذا الجهاز.

المادة ( ) 136

ت�سقط بالتقادم الدعاوى العمالية بم�ضي �سنة تبد�أ من تاريخ انق�ضاء عقد العمل.
وال ي�سري هذا التقادم على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأ�سرار التجارية �أو ال�صناعية
�أو بتنفيذ ن�صو�ص عقد العمل التي تهدف �إلى �ضمان احترام هذه الأ�سرار.

الباب الرابع ع�شر
عالقات العمل الجماعية
الف�صل الأول
المفاو�ضة الجماعية
المادة ( ) 137

المفاو�ضة الجماعية هي الحوار والمناق�شات التي تجري بين منظمة �أو �أكثر من المنظمات
النقابية العمالية وبين �صاحب عمل �أو مجموعة من �أ�صحاب الأعمال �أو منظمة �أو �أكثر من
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منظماتهم بغر�ض:
 -1تح�سين �شروط وظروف العمل و�أحكام اال�ستخدام.
 -2العمل على تحقيق التنمية االجتماعية واالقت�صادية لعمال المن�ش�أة.
 -3ت�سوية منازعات العمل الجماعية التي تن�ش�أ بين العمال و�أ�صحاب الأعمال.
 -4تنظيم العالقة بين العمال ومنظماتهم وبين �أ�صحاب الأعمال ومنظماتهم.

المادة ( ) 138

تجري المفاو�ضـة الجماعيـة عـلى م�ستـوى المن�شـ�أة �أو على م�ستوى الن�شـاط �أو ال�صناعة �أو
المهنة �أو على الم�ستوى الوطني.
ف�إذا كانت المفاو�ضة على م�ستوى المن�ش�أة ف�إن التفاو�ض يكون بين �صاحب العمل �أو من
يمثله وبين المنظمة النقابية التي تمثل العمال.
و�إذا كانت المفاو�ضة على م�ستوى الن�شاط �أو ال�صناعة �أو المهنة ،ف�إن التفاو�ض يكون بين
المنظمة المعنية التي تمثل �أ�صحاب الأعمال وبين المنظمة المعنية التي تمثل العمال.
و�إذا كانت المفاو�ضة على الم�ستوى الوطني ف�إن التفاو�ض يكون بين غرفة تجارة و�صناعة
البحرين وبين االتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
ويعتبر ممثلو كل طرف مفو�ضين قانون ًا في �إج��راء التفاو�ض و�إب��رام ما ي�سفر عنه من
اتفاق.

المادة ( ) 139

يجب على كل طرف من �أط��راف المفاو�ضة الجماعية تقديم البيانات والمعلومات التي
يطلبها ال��ط��رف الآخ���ر متى كانت ه��ذه البيانات والمعلومات جوهرية والزم���ة لل�سير في
التفاو�ض.

المادة ( ) 140

يحظر على �صاحب العمل �أثناء المفاو�ضة الجماعية اتخاذ ق��رارات �أو �إج��راءات متعلقة
بالمو�ضوعات محل التفاو�ض �إال في حالة ال�ضرورة واال�ستعجال ب�شرط �أن تكون هذه الإجراءات
�أو القرارات م�ؤقتة.

المادة ()141

�إذا نجحت المفاو�ضة الجماعية �أبرم عقد عمل جماعي بما تم التو�صل �إليه من اتفاق طبق ًا
لأحكام الف�صل الثاني من هذا الباب.
ف�إذا تعذر االتفاق جاز لأي طرف �أن يطلب من ال��وزارة عر�ض الأمر على مجل�س ت�سوية
المنازعات الجماعية �أو على هيئة التحكيم ،بح�سب الأحوال ،طبق ًا لأحكام المادة ( )158من
هذا القانون.
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الف�صل الثاني
عقد العمل الجماعي
المادة ()142

عقد العمل الجماعي هو اتفاق ينظم �شروط وظروف العمل و�أحكام اال�ستخدام بما يكفل
�شروط ًا �أو ظروف ًا �أو مزايا �أف�ضل للعمال ،ويبرم بين �أطراف المفاو�ضة الجماعية المن�صو�ص
عليهم في المادة ( )138من هذا القانون.
ويجب �أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوب ًا باللغة العربية وموقع ًا من ممثلي طرفي المفاو�ضة
الجماعية و�إال كان باط ًال.

المادة ()143

�أ -مع مراعاة حكم الفقرة (ب) من هذه المادة ،تتولى الوزارة مراجعة عقد العمل الجماعي
وقيده في ال�سجل ال��ذي تعده لهذا الغر�ض ون�شر ملخ�صه في الجريدة الر�سمية خالل
ثالثين يوم ًا من تاريخ تقديمه �إليها.
ب -للوزارة االعترا�ض على عقد العمل الجماعي ورف�ض قيده ون�شره ،على �أن يتم �إخطار
�أطرافه ب�أ�سباب الرف�ض خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ تقديم العقد �إليها ،ف�إذا انق�ضت هذه
المدة دون قيد العقد ون�شره �أو االعترا�ض عليه اعتبر ذلك بمثابة موافقة من الوزارة على
هذا العقد ويجب عليها قيده ون�شر ملخ�صه في الجريدة الر�سمية خالل مدة ال تجاوز
خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ انق�ضاء المدة المن�صو�ص عليها في الفقرة ال�سابقة.
ج -يجوز لأطراف عقد العمل الجماعي الطعن �أمام المحكمة المخت�صة في قرار رف�ض قيد
ون�شر العقد ،وذلك خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ �إخطارهم بهذا القرار.
د -ال يكون عقد العمل الجماعي نافذ ًا وملزم ًا لأطرافه �إال بعد ن�شر ملخ�صه في الجريدة
الر�سمية.

المادة ( ) 144

يجوز لغير �أط���راف عقد العمل الجماعي ،من المنظمات النقابية و�أ�صحاب الأعمال
ومنظماتهم ،االن�ضمام �إلى العقد بعد ن�شر ملخ�صه في الجريدة الر�سمية ،وذلك بنا ًء على
اتفاق بين الأطراف الراغبة في االن�ضمام دون حاجة �إلى موافقة الأطراف الأ�صلية للعقد،
ويكون االن�ضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم �إلى الوزارة.

المادة ( ) 145

يجب على الوزارة الت�أ�شير في ال�سجل ،الم�شار �إليه في الفقرة (�أ) من المادة ( )143من
هذا القانون ،بكل ما يطر�أ على عقد العمل الجماعي من تجديد �أو ان�ضمام �أو تعديل ون�شر
ملخ�ص للت�أ�شير في الجريدة الر�سمية خالل �سبعة �أيام من تاريخ ح�صوله.
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المادة ( ) 146

يجب على طرفي عقد العمل الجماعي تنفيذ �أحكامه بطريقة تتفق مع ما يقت�ضيه ح�سن
النية ،و�أن يمتنعا عن القيام ب�أي �إجراء �أو ت�صرف من �ش�أنه تعطيل تنفيذ �أحكامه.

المادة ( ) 147

يقع باط ًال كل �شرط يرد في عقد العمل الجماعي يخالف �أي ًا من �أحكام هذا القانون ما لم
يكن هذا ال�شرط �أكثر فائدة للعمال.

المادة ( ) 148

يقع باط ًال كل �شرط ي��رد في عقد العمل الجماعي يكون من �ش�أنه الإخ�لال بالأمن �أو
الإ�ضرار بالم�صلحة االقت�صادية للبالد� ،أو يكون مخالف ًا لأحكام القوانين �أو اللوائح المعمول
بها �أو النظام العام �أو الآداب العامة.

المادة ( ) 149

يكون �إبرام عقد العمل الجماعي لمدة محددة �أو للمدة الالزمة لإنجاز م�شروع معين ب�شرط
�أال تزيد المدة في الحالتين على ثالث �سنوات.
ف�إذا انق�ضت هذه المدة اعتبر العقد مجدد ًا تلقائي ًا لمدة �سنة واحدة ما لم يتفق الطرفان
على مدة �أقل.
وينتهي عقد العمل الجماعي بانتهاء مدته الأ�صلية �أو المجددة.

المادة ( ) 150

�إذا �أ�صبح تنفيذ �أحد الطرفين لعقد العمل الجماعي �أو لأي من �أحكامه مرهق ًا ب�سبب
ظروف ا�ستثنائية غير متوقعة طر�أت �أثناء �سريان العقد ،وجب على الطرفين �سلوك طريق
المفاو�ضة الجماعية لمناق�شة هذه الظروف للو�صول �إلى اتفاق يحقق التوازن بين م�صلحتيهما،
ف�إذا لم يتم التو�صل �إلى اتفاق كان لأي من الطرفين �أن يطلب من الوزارة عر�ض الأمر على
مجل�س ت�سوية المنازعات الجماعية �أو على هيئة التحكيم ،بح�سب الأح��وال ،طبق ًا لأحكام
المادة ( )158من هذا القانون.

المادة ( ) 151

ت�سري �أحكام عقد العمل الجماعي الذي تبرمه المنظمة النقابية على جميع عمال المن�ش�أة
ولو لم يكن بع�ضهم �أع�ضاء فيها ب�شرط �أال يقل عدد �أع�ضاء هذه المنظمة عن ن�صف عدد
العمال في المن�ش�أة وقت �إبرام العقد.

المادة ( ) 152

يجوز لأي من �أطراف عقد العمل الجماعي �أن يرفع ،لم�صلحة �أي ع�ضو من �أع�ضائه وبنا ًء
على طلبه ،جميع الدعاوى النا�شئة عن الإخالل ب�أي من �أحكام هذا العقد ،وذلك دون حاجة
�إلى توكيل من الع�ضو بذلك.
وللع�ضو الذي رفعت الدعوى لم�صلحته �أن يتدخل فيها.
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المادة ( ) 153

تخ�ضع المنازعات النا�شئة عن عقد العمل الجماعي ،فيما يخ�ص �إج���راءات و�أ�ساليب
ت�سويتها وح�سمها ،للقواعد التي يتم االتفاق عليها بين الطرفين و�إال خ�ضعت تلك المنازعات
لأحكام الف�صل الثالث من هذا الباب.

المادة ( ) 154

تن�شئ ال��وزارة وحدة �إداري��ة تخت�ص ب�شئون المفاو�ضات وعقود العمل الجماعية ومراقبة
تنفيذ هذه العقود.
وي�صدر الوزير ،بعد �أخذ ر�أي غرفة تجارة و�صناعة البحرين واالتحاد العام لنقابات عمال
البحرين ،قرار ًا بتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها ب�ش�أن كل م�ستوى من م�ستويات
التفاو�ض الجماعي.

المادة ( ) 155

ي�صدر الوزير قرار ًا باعتماد عقد عمل جماعي نموذجي ت�ستر�شد به �أطراف المفاو�ضة
الجماعية.

الف�صل الثالث
منازعات العمل الجماعية
المادة ( ) 156

ت�سري �أح��ك��ام ه��ذا الف�صل على ك��ل ن��زاع يتعلق ب�شروط �أو ظ��روف العمل �أو �أحكام
اال�ستخدام ،وال��ذي ين�ش�أ بين واح��د �أو �أكثر من �أ�صحاب الأعمال وجميع عمالهم �أو فريق
منهم.

المادة ( ) 157

�إذا ن�ش�أ نزاع مما ينطبق عليه حكم المادة ال�سابقة وجب على الطرفين المتنازعين ال�سعي
لحله ودي ًا عن طريق المفاو�ضة الجماعية.

المادة ( ) 158

�أ� -إذا لم يتو�صل الطرفان المتنازعان �إلى ت�سوية النزاع القائم كلي ًا �أو جزئي ًا خالل �ستين
يوم ًا من تاريخ طلب �أحد الطرفين ت�سوية النزاع عن طريق المفاو�ضة الجماعية ،جاز لأي
منهما �أن يطلب من الوزارة عر�ض النزاع على مجل�س ت�سوية المنازعات الجماعية الذي
ي�صدر بت�شكيله ونظام عمله قرار من الوزير.
ب�-إذا تعذر ح�سم النزاع خالل �ستين يوم ًا من تاريخ عر�ضه على مجل�س ت�سوية المنازعات
الجماعية جاز لأي من طرفي النزاع �أن يطلب من الوزارة عر�ض النزاع على هيئة التحكيم
المن�صو�ص عليها في المادة ( )160من هذا القانون.
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المادة ( ) 159

�إذا كان طلب عر�ض النزاع على هيئة التحكيم مقدم ًا من �صاحب العمل وجب �أن يكون موقع ًا
منه �أو ممن يمثله.
و�إذا كان هذا الطلب من العمال وجب تقديمه من رئي�س المنظمة النقابية المعنية بعد
موافقة مجل�س �إداراتها ،ف�إن لم يكونوا منتمين �إلى منظمة نقابية وجب تقديم الطلب من
�أغلبية عمال المن�ش�أة �أو �أغلبية عمال الق�سم بالمن�ش�أة الذين يخ�صهم ال��ن��زاع ،بح�سب
الأحوال.
ويجب على الوزارة �أن ت�سلم مقدم الطلب �إي�صا ًال بت�سلم طلبه ،على �أن تقوم ب�إحالة ملف
النزاع �إلى هيئة التحكيم المخت�صة خالل ثالثة �أيام عمل من تاريخ ت�سلمها الطلب.

المادة ( ) 160

ت�شكل هيئة التحكيم بقرار من الوزير المعني ب�ش�ؤون العدل كل ثالث �سنوات من:
 -1ثالثة من ق�ضاة محكمة اال�ستئناف العليا المدنية يندبهم لذلك المجل�س الأعلى للق�ضاء،
وير�أ�س هيئة التحكيم �أقدم الق�ضاة.
 -2محكم عن منظمة �أ�صحاب الأعمال ت�سميه غرفة تجارة و�صناعة البحرين.
 -3محكم عن التنظيم النقابي ي�سميه االتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
 -4محكم عن الوزارة ي�سميه الوزير.
ويجب على الجهات الم�شار �إليها في البنود ( )2و ( )3و( )4ت�سمية محكم احتياطي يحل
محل المحكم الأ�صلي في حالة غيابه �أو قيام مانع لديه.
وي�صدر الوزير المعني ب�ش�ؤون العدل قرا ًرا بتحديد بدل ح�ضور الجل�سات لأع�ضاء الهيئة
من منظمة �أ�صحاب الأعمال والتنظيم النقابي.

المادة ( ) 161

يحلف كل محكم قبل مبا�شرة عمله اليمين التالية �أمام رئي�س هيئة التحكيم:
"�أق�سم ب��اهلل العظيم �أن �أح��ت��رم الد�ستور وقوانين ال��دول��ة و�أن �أ�ؤدي مهمتي بالأمانة
وال�صدق".

المادة ( ) 162

يحدد رئي�س هيئة التحكيم جل�سة لنظر النزاع ال يجاوز ميعادها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ
و�صول ملف النزاع �إليه ،و ُي َ
خطر بها �أع�ضاء الهيئة وطرفا النزاع قبل ثالثة �أيام عمل على
الأقل.

المادة ( ) 163

تف�صل هيئة التحكيم في النزاع المعرو�ض عليها خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوم ًا من تاريخ
�أول جل�سة محددة لنظره.
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وللهيئة ا�ستجواب الخ�صوم و�سماع ال�شهود واالنتقال للمعاينة وندب الخبراء واالطالع على
الم�ستندات ودفاتر الح�سابات المتعلقة بالنزاع واتخاذ كافة الإج���راءات التي تمكنها من
الف�صل فيه.
وللهيئة توقيع الجزاءات المقررة في القوانين المعمول بها عند تخلف ال�شاهد دون عذر
مقبول عن الح�ضور �أو امتناعه عن �أداء اليمين �أو عن الإجابة عما وجه �إليه من �أ�سئلة مع
مراعاة �أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

المادة ( ) 164

تطبق هيئة التحكيم القوانين وال��ق��رارات التنظيمية المعمول بها ،ف���إذا لم يوجد ن�ص
ت�شريعي يمكن تطبيقه ف�صلت هيئة التحكيم في النزاع بمقت�ضى العرف ،ف�إذا لم يوجد ف�صلت
فيه بمقت�ضى ال�شريعة الإ�سالمية ،و�إال ف�صلت فيه بمقت�ضى مبـادئ القانون الطبيعي وقواعد
العدالة وفق ًا للحالة االقت�صادية واالجتماعية للبالد.
وي�صدر الحكم م�سبب ًا ب�أغلبية �آراء �أع�ضاء الهيئة ،ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات ُي َر َّج ُح الجانب
الذي منه الرئي�س ،ويعتبر بمثابة حكم �صادر عن محكمة اال�ستئناف العليا المدنية بعد و�ضع
ال�صيغة التنفيذية عليه من ق�سم كتاب هذه المحكمة.
وتعلن هيئة التحكيم طرفي النزاع ب�صورة من حكمها بكتاب م�سجل وذلك خالل ثالثة �أيام
من تاريخ �صدوره.
وتر�سل هيئة التحكيم ملف النزاع ،بعد �إع�لان الطرفين على الوجه المبين في الفقرة
ال�سابقة� ،إلى ال��وزارة لحفظه لديها ،ويكون لذوي ال�ش�أن حق الح�صول على �صورة من هذا
الحكم.
ويجوز لكل من طرفي النزاع الطعن بالتمييز في حكم هيئة التحكيم طبق ًا للإجراءات
والمواعيد المن�صو�ص عليها في قانون محكمة التمييز.

المادة ( ) 165

ت�سري على الأحكام ال�صادرة من هيئة التحكيم القواعد المتعلقة بت�صحيح الأحكام وتف�سيرها
المن�صو�ص عليها في القوانين المعمول بها ،كما ت�سري ب�ش�أن رد �أع�ضاء هيئة التحكيم من
غير الق�ضاة وتنحيهم الأحكام الخا�صة برد الق�ضاة وتنحيهم المن�صو�ص عليها في تلك
القوانين.

الباب الخام�س ع�شر
ال�سالمة وال�صحة المهنية وبيئة العمل
المادة ()166

يلتزم �صاحب العمل بتوفير و�سائل ال�سالمة وال�صحة المهنية في �أماكن العمل على نحو يكفل
الوقاية من مخاطر العمل وعلى الأخ�ص المخاطر التالية:
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 -1المخاطر الميكانيكية التي تن�ش�أ نتيجة اال�صطدام �أو االت�صال بين ج�سم العامل وبين
ج�سم �صلب مثل مخاطر �أعمال الت�شييد والبناء والحفر ومخاطر االنهيار وال�سقوط
والمخاطر النا�شئة عن الأجهزة والآالت وو�سائل االنتقال والتداول.
 -2المخاطر الناتجة عن التعامل مع المـواد الكيميائية� ،صلبة �أو �سائلة �أو غازية� ،أو الناتجة
عن ت�سرب هذه المواد �إلى بيئة العمل.
 -3المخاطر الطبيعية التي ت�ؤثر على �سالمة العامل و�صحته نتيجة خطر �أو �ضرر طبيعي مثل
ال��ح��رارة �أو الرطوبـة �أو البـرودة �أو ال�ضو�ضاء �أو الإ�شعاع ــات ال�ضارة �أو الخطرة �أو
االهتزازات �أو زيادة ال�ضغط الجوي الذي يتم فيه العمل �أو نق�صه.
 -4المخاطر النا�شئة عن عدم توافر و�سائل الأمان �أو الإنقاذ �أو الإ�سعاف �أو النظافة �أو ما
يماثلها� ،أو التغذية في الحاالت التي يلتزم فيها �صاحب العمل قانون ًا بذلك.
 -5مخاطر الحريق والمخاطر النا�شئة عن الكهرباء �أو الإ�ضاءة.
ويجب على �صاحب العمل �أن ي�ضع ب�شكل ظاهر في مكان العمل الإر�شادات والتوجيهات
والمل�صقات وغيرها من و�سائل الإي�ضاح المتعلقة بمخاطر العمل و�أ�ساليب الوقاية منها.
وي�صدر الوزير ،بعد �أخذ ر�أي الجهات المعنية ،قرار ًا بتحديد ال�شروط واالحتياطات الالزمة
للوقاية من مخاطر العمل.

المادة ()167

يجب على المن�ش�آت ،التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير بالتن�سيق مع الوزير المخت�ص
ب�ش�ؤون ال�صناعة� ،أن تقوم ب�إجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث ال�صناعية والطبيعية
المتوقعة و�إعداد خطة طوارئ لحماية هذه المن�ش�آت والعاملين فيها عند وقوع �أية كارثة ،على
�أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطة للتحقق من كفاءتها وتدريب العمال على التعامل معها.
وعلى المن�ش�آت الم�شار �إليها �إبالغ الوزارة بخطة الطوارئ التي �أعدتها وبما يطر�أ عليها من
تعديالت.

المادة ()168

يجب على �صاحب العمل �أو من يمثله �أن يحيط العامل بمخاطر العمل وو�سائل الوقاية
الواجب عليه مراعاتها و�أن يوفر له و�سائل الوقاية ال�شخ�صية وتدريبه على ا�ستخدامها.

المادة ()169

يحظر على �صاحب العمل تحميل العامل �أية نفقات �أو يقتطع من �أجره �أية مبالغ لقاء توفير
و�سائل الحماية الالزمة له �ضد مخاطر العمل.
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المادة ()170

يجب على العامل ا�ستعمال و�سائل ال�سالمة وال�صحة المهنية ،و�أن يحافظ بعناية على ما
بحوزته منها ،و�أن ينفذ التعليمات المو�ضوعة للمحافظة على �صحته ووقايته مـن مخاطر
العمل ،و�أال يرتكب ما من �ش�أنه تعطيل �أو �إت�لاف تلك الو�سائل �أو منع �أو �إعاقة �أو �إ�ساءة
ا�ستخدامها.

المادة ( ) 171

مع مراعاة �أحكام قانون الت�أمين االجتماعي ،يجب على �صاحب العمل ما يلي:
� -1إجراء الفح�ص الطبي االبتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتحقق من �سالمته
ولياقته ال�صحية والبدنية والعقلية والنف�سية وفق ًا لطبيعة العمل الذي ي�سند �إليه.
� -2إجراء الفح�ص الطبي الدوري للعمال المعر�ضين للإ�صابة بالأمرا�ض المهنية للتحقق من
ا�ستمرار لياقتهم ال�صحية واكت�شاف ما قد يظهر عليهم من �أمرا�ض في مراحلها الأولى،
طبق ًا للنظام الذي ي�صدر بتحديده قرار من وزير ال�صحة باالتفاق مع الوزير.
� -3أن يوفر لعماله و�سائل الإ�سعافات الطبية وعالج الحاالت الطارئة طبق ًا للنظام الذي
ي�صدر بتحديده قرار من وزير ال�صحة باالتفاق مع الوزير.
� -4إع��داد ملف طبي لكل عامل يو�ضح ،على الأخ�ص ،ما قد يطر�أ من تطور على حالته
ال�صحية و�إج��راءات عالجه و�أن��واع الأمرا�ض العادية والمهنية و�إ�صابات العمل ودرجات
العجز �إن وجدت ،ومدد غياب العامل عن عمله ب�سبب المر�ض.

المادة ( ) 172

يلتزم �صاحب العمل بتوفير الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية لعماله� ،أي ًا كان عددهم ،طبق ًا للنظام
الذي ي�صدر بتحديده قرار من وزير ال�صحة باالتفاق مع الوزير.

المادة ( ) 173

مع عدم الإخالل ب�أحكام الباب ال�ساد�س ع�شر من هذا القانون ،تتولى الوزارة ما يلي:
� -1إن�شاء جهاز ي�سمى " جهاز تفتي�ش ال�سالمة وال�صحة المهنية " وي�شكل من عدد كاف ٍ من
ذوي الت�أهيل العلمي والخبرة المنا�سبة ،ويتولى التفتي�ش ب�صفة دورية على المن�ش�آت للتحقق
من تنفيذ �أحكام هذا الباب.
وي�صدر بت�شكيل هذا الجهاز وتنظيم عمله قرار من الوزير.
 -2تزويد جهاز تفتي�ش ال�سالمة وال�صحة المهنية بكل ما يلزم لقيامه بمهامه ،بما في ذلك
الأجهزة ومعدات القيا�س.
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 -3تنظيم دورات وبرامج تدريبية نوعية ومتخ�ص�صة لرفع كفاءة �أفراد جهاز التفتي�ش وم�ستوى
�أدائهم وتزويدهم بالخبرات الفنية الالزمة ل�ضمان �أف�ضل م�ستويات ال�صحة وال�سالمة
المهنية.

المادة ()174

�أ -يتولى جهاز تفتي�ش ال�سالمة وال�صحة المهنية القيام بما يلي:
� -1إجراء الفحو�ص الطبية والمعملية الالزمة على العمال بالمن�ش�آت للتحقق من مالءمة
ظروف العمل ومدى ت�أثيرها على الم�ستوى ال�صحي والوقائي للعمال.
� -2أخذ عينات من المواد الم�ستعملة �أو المتداولة في العمليات ال�صناعية والتي قد
يكون لها ت�أثير �ضار على �سالمة العمال و�صحتهم �أو بيئة العمل وذلك بغر�ض تحليلها
لمعرفة مدى الأخطار الناجمة عن ا�ستعمالها ،على �أن يتم �إخطار المن�ش�أة بذلك.
 -3ا�ستخدام الأجهزة والمعدات الالزمة لتحليل �أ�سباب الحوادث المهنية.
 -4االطالع على نتائج التقارير الفنية والإداري��ة التي ترد �إلى المن�ش�أة عن الحوادث
الج�سيمة والأ�سباب الم�ؤدية �إليها.
 -5االطالع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخا�صة بالمن�ش�أة.
� -6أية مهام �أخرى ي�صدر ب�إ�سنادها �إلى الجهاز قرار من الوزير.
ب -يجوز للوزير المعني بال�سجل التجاري ،بنا ًء عـلى تـقـاريـر جهاز تفتي�ش ال�سالمة وال�صحة
المهنية� ،أن ي�أمر بغلق المن�ش�أة بالطريق الإداري ،كلي ًا �أو جزئي ًا� ،أو بوقف عمل معين �أو �آلة
�أو �أكثر عن الت�شغيل في حالة وجود خطر داهم يهدد المن�ش�أة �أو �سالمة العمال بها �أو
�صحتهم �أو في حالة عدم قيام المن�ش�أة ب�إعداد خطة طوارئ طبق ًا لحكم المادة ()167
من هذا القانون ،وذلك �إلى �أن يزول الخطر �أو يتم �إعداد تلك الخطة.
ويجوز للوزارة �أن تقوم ب�إزالة �أ�سباب الخطر بالطريق الإداري على نفقة المن�ش�أة.
ج -يعد جهاز تفتي�ش ال�سالمة وال�صحة المهنية تقرير ًا �سنوي ًا ب�ش�أن �أعماله يت�ضمن ،بوجه
خا�ص ،بيان ًا بالمن�ش�آت الخا�ضعة للتفتي�ش وعدد العمال فيها وزيارات التفتي�ش التي قام بها
المفت�شون والمخالفات وال��ج��زاءات التي وقعت و�إ�صابات العمل و�أم��را���ض المهنة التي
تك�شفت.
وتتولى الوزارة ن�شر هذا التقرير ب�أية و�سيلة منا�سبة تكفل االطالع عليه من قبل الكافة ،وذلك
خالل ثالثة �أ�شهر من انتهاء ال�سنة.

المادة ()175

ين�ش�أ مجل�س لل�سالمة وال�صحة المهنية يتولى ر�سم ومتابعة تنفيذ ال�سيا�سة العامة في مجال
ال�سالمة وال�صحة المهنية وت�أمين بيئة العمل.
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وي�شكل هذا المجل�س برئا�سة الوزير وع��دد من الأع�ضاء يمثلون الجهات الإداري���ة ذات
العالقة وغرفة تجارة و�صناعة البحرين واالتحاد العام لنقابات عمال البحرين وذوي الخبرة
في مجال ال�سالمة وال�صحة المهنية وبيئة العمل.
وي�صدر بت�شكيل هذا المجل�س وتنظيم عمله قرار من رئي�س مجل�س الوزراء.
ويجوز للمجل�س بقرار منه ت�شكيل لجان فرعية لل�سالمة وال�صحة المهنية في القطاعات
االقت�صادية وال�صناعية التي يحددها ،على �أن ت�ضم كل لجنة في ع�ضويتها ممثلين عن
الجهات ذات العالقة ،ويحدد المجل�س اخت�صا�صات هذه اللجان والقواعد المنظمة لعملها.

المادة ()176

تلتزم المن�ش�أة التي يعمل بها خم�سون عام ًال ف�أكثر بتقديم الخدمات االجتماعية والثقافية
الالزمة لعمالها باالتفاق مع المنظمة النقابية �إن وجدت �أو مع ممثلي العمال .وي�صدر قرار
من الوزير المخت�ص باالتفاق مع االتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتحديد هذه الخدمات
والقدر الالزم توفره منها.

الباب ال�ساد�س ع�شر
تفتي�ش العمل وال�ضبطية الق�ضائية
المادة ()177

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للقيام ب�أعمال التفتي�ش والتحقق من تنفيذ �أحكام
هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له �سلطة دخول �أماكن العمل واالطالع على ال�سجالت
المتعلقة بالعمال وطلب البيانات والمعلومات والم�ستندات الالزمة للقيام ب�أعمال التفتي�ش.

المادة ( ) 178

يجـب على �صاحـب العمـل �أن يزود الموظفين المن�صو�ص عليهم في المادة ( )177من هذا
القانون بما يطلبونه من �سجالت وبيانات ومعلومات وم�ستندات الزمة للقيام ب�أعمال التفتي�ش
وذلك خالل مدة منا�سبة يحددونها.

المادة ( ) 179

يجب على �صاحب العمل �أو من ينوب عنه اال�ستجابة لطلب الح�ضور الموجه �إليه من
الموظفين المكلفين بمراقبة تنفيذ �أحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له وذلك
في المواعيد التي يحددونها.

المادة ( ) 180

يجب على الجهات الإداري��ة �أن تبادر �إلى تقديم الم�ساعدة الفعالة للموظفين المكلفين
بمراقبة تنفيذ �أحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له بنا ًء على طلبهم.
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المادة ( ) 181

ي�صدر الوزير قرار ًا بتنظيم �أعمال التفتي�ش على المن�ش�آت الخا�ضعة لأحكام هذا القانون،
وبتحديد قواعد التفتي�ش لي ًال وفي غير �أوقات العمل الر�سمية.

المادة ( ) 182

يكون لموظفي ال��وزارة الذين يخولهم الوزير المخت�ص ب�ش�ؤون العدل باالتفاق مع الوزير
�صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي وذلك بالن�سبة للجرائم التي تقع في دوائر اخت�صا�صاتهم
وتكون متعلقة ب�أعمال وظائفهم .وتحال المحا�ضر بالن�سبة لهذه الجرائم �إلى النيابة العامة
بقرار ي�صدر عن الوزير �أو من يفو�ضه.

الباب ال�سابع ع�شر
العقوبات
المادة ( ) 183

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر ،يعاقب بالعقوبات المن�صو�ص
عليها في المواد التالية عن الجرائم الم�شار �إليها فيها.

المادة ()184

يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن مائتي دينار وال تزيد على خم�سمائة دينار كل �صاحب عمل �أو
من يمثله خالف �أي ًا من �أحكام الباب الثاني من هذا القانون.

المادة ( ) 185

يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن مائتي دينار وال تزيد على خم�سمائة دينار كل �صاحب عمل �أو
من يمثله خالف �أي ًا من �أحكام المادتين ( )19و ( )20من هذا القانون.

المادة ( ) 186

يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن مائتي دينار وال تزيد على خم�سمائة دينار كل من خالف �أي ًا
من �أحكام الباب الرابع من هذا القانون �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.

المادة ( ) 187

يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن مائتي دينار وال تزيد على خم�سمائة دينار كل من يخالف
�أي ًا من �أحكام الباب الخام�س والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.

المادة ( ) 188

يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن مائتي دينار وال تزيد على خم�سمائة دينار كل �صاحب عمل
�أو من يمثله يخالف �أي ًا من �أحكام الباب ال�ساد�س والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.

المادة ( ) 189

يعاقب كل �صاحب عمل �أو من يمثله يخالف �أي ًا من �أحكام الأبواب التا�سع والعا�شر والحادي
ع�شر والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لها بالغرامة التي ال تقل عن خم�سين دينار ًا وال تزيد على
مائتي دينار.
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المادة ( ) 190

يعاقب كل �صاحب عمل �أو من يمثله يخالف �أي ًا من �أحكام المادتين ( )139و( )140من
هذا القانون بالغرامة التي ال تقل عن مائتي دينار وال تزيد على خم�سمائة دينار.

المادة ()191

يعاقب كل �صاحب عمل �أو من يمثله بالغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة دينار وال تزيد على
�ألف دينار �إذا �أوقف العمل كلي ًا �أو جزئي ًا في من�ش�أته دون �إخطار الوزارة بذلك.

المادة ()192

يعاقب كل من يخالف �أي�� ًا من �أحكام الباب الخام�س ع�شر وال��ق��رارات ال�صادرة تنفيذ ًا له
بالحب�س مدة ال تزيـد علـى ثالثة �أ�شهر ،وبالغرامـة التي ال تقــل عـن خم�سمائـة دينار وال تزيد
على �ألف دينار� ،أو ب�إحدى هاتين العقوبتين.

المادة ( ) 193

يعاقـب كل �صاحـب عمل �أومن يمثله يخالف �أي ًا من �أحكام المادتين( )178و ( )179من
هذا القانون بالغرامة التي ال تقل عن خم�سين دينار ًا وال تزيد على مائة دينار.

المادة ( ) 194

تتعدد العقوبة في الجرائم المن�صو�ص عليهـا في هذا الباب بتعدد العمال الذين وقعت في
�ش�أنهم الجريمة ،وت�ضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة ( ) 195

ال يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية المن�صو�ص عليها في هذا الباب ،كما ال يجوز
النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانون ًا لأية �أعذار �أو ظروف مخففة.

المادة ( ) 196

ت�ؤول الغرامات المحكوم بها تنفيذ ًا لأحكام هذا القانون �إلى الوزارة لتقوم ب�صرفها طبق ًا
للأو�ضاع وال�شروط التي ي�صدر بها قرار من الوزير.

المادة ( ) 197

ُي�س�أل ال�شخ�ص االعتباري جنائي ًا �إذا ارتكبت �أية جريمة من الجرائم المن�صو�ص عليها في
هذا القانون با�سمه �أو لح�سابه �أو لمنفعته ،وك��ان ذلك نتيجة ت�صرف �أو �إهمال ج�سيم �أو
موافقة �أو ت�ستر من �أي ع�ضو مجل�س �إدارة �أو مدير �أو �أي م�سئول �آخر – في ذلك ال�شخ�ص
االعتباري– �أو ممن يت�صرف بهذه ال�صفة.
ويعاقب ال�شخ�ص االعتباري ب�ضعف الغرامة ،بحديها الأدن��ى والأق�صى ،المقررة لتلك
الجريمة طبق ًا لأحكام هذا القانون.
وال يخل ذلك بالم�سئولية الجنائية للأ�شخا�ص الطبيعيين طبق ًا لأحكام القانون.

