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 م۲۰۲۰أكتوبر  ۲٦التاریخ: 
 

 
 

 / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر األستاذايل ـصاحب املع
 رئيـــس جملـــس الشـــورى  

 
 

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
 

 تقریر لجنة الخدمات بشأن التقریر التكمیلي األول للجنة ( السابقة ) یسرني أن أرفع إلى معالیكم 

) من قانون العمل في القطاع األھلي الصادر بالقانون ٦٤حول االقتراح بقانون باستبدال المادة (

والمقدم من صاحب السعادة العضو درویش أحمد  (بصیغتھ المعدلة) ،م۲۰۱۲) لسنة ۳٦رقم (

 .المناعي
 

 بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر. برجاء التكرم
 

 ،،، بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 

 

             
 
 

 المرفقات:
 

 تقریر اللجنة.  .۱
 تقریر لجنة الخدمات السابقة ومرفقاتھ.  .۲

 







۱ 
 

  اخلدمات  ملخص تقرير جلنة

) من قانون العمل في القطاع األھلي  ٦٤المادة ( باستبدالاالقتراح بقانون   العنوان
 ۲۰۱۲) لسنة ۳٦الصادر بالقانون رقم (

 العضو درویش أحمد المناعي مقدم من صاحب السعادة  قانونب االقتراحأصل 

 اإلحالة إلى اللجنة
 م ۲۰۲۰أبریل  ۲۹

 الفصل التشریعي الخامس  –   الثانيدور االنعقاد العادي 

 انتھاء اللجنة من المناقشة
 م ۲۰۲۰أكتوبر ۲٦

 الفصل التشریعي الخامس  – الثالث دور االنعقاد العادي 

 اجتماعات ) ٥( عدد االجتماعات

 مضمونھ

یھدف االقتراح بقانون إلى إعطاء صـاحب العمل رخصـة ترحیل إجازات 

ــمیة (عدا إجازات عید الفطر وعید األضـــحى األعیاد   ــبات الرسـ والمناسـ

ومناســـبة عاشـــوراء) إلى بدایة األســـبوع أو نھایتھ، إذا وقعت بین یومي 

 عمل.

 مادتان دیباجة +  االقتراحبنیة 

رأي لجنة الشؤون 
التشریعیة والقانونیة 

 بمجلس الشورى
 والقانونیة   الدستوریة تینقانون من الناحی االقتراح ب سالمة 



۲ 
 

 تجارة وصناعة رأي غرفة
 البحرین

موافقتھا على   -في مذكرتھا  –أكدّت غرفة تجارة وصناعة البحرین 

االقتراح بقانون كونھ سیساھم في استمراریة العمل في المنشأة دون انقطاع  

وعدم التعرض ألي خسائر مادیة جراء التأخیر في إنجاز أعمالھا في 

الموعد المحدد، ویُحد من ارتفاع معدالت الغیاب واإلجازات المرضیة 

 اإلجازات الرسمیة. القصیرة التي تتركز غالبـًا في نھایة 

) من قانون العمل في ٦٤وقد اقترحت الغرفة تعدیل النص المقترح للمادة (

القطاع األھلي بإضافة عبارة (أو یمنح یومـًا آخر عوضـًا عنھ حسب اختیار  

العامل لألجر اإلضافي أو اإلجازة) لترك حریة للعامل في اختیار تعویض  

الحالي الذي سیدفعھ للعامل بسبب   اإلجازة بیوم آخر كما ھو وارد في النص 

 اإلضرار إلى تشغیلھ في أیام اإلجازات الرسمیة.

رأي االتحاد العام لنقابات 
 عمال البحرین

المقترح وذلك رفض اتجھ االتحاد العام لنقابات عمال البحرین إلى 
لمصادرتھ حق العامل في االختیار فضالً عن البعد االجتماعي الذي قد 

 اآلتي:  إلىیمس العامل وأشار 

أوالً: إن المقترح قد صادر حق العامل في الحصول على المقابل النقدي  
في حال اشتغالھ في اإلجازة الرسمیة الفعلیة وبالتالي یكون مساسـًا بحق  

لى األجر اإلضافي عن بدل اشتغالھ في یوم اإلجازة  العامل في الحصول ع
 الفعلي ال في الیوم المرحل.

ثانیـًا: صادر التعدیل الماثل حق العامل في الخیار بین المقابل النقدي أو  
الحصول على اإلجازة في حال اشتغالھ في یوم اإلجازة الرسمیة سواء  

 ي. الفعلیة أو المرحلة والذي ھو قائم في التشریع الحال

ثالثـًا: إن التشریع الحالي للمادة یتیح لصاحب العمل تشغیل العامل في یوم  
اإلجازة الرسمیة وتعویض العامل بأجر إضافي أو یومـًا آخر بدیالً عنھ  

 حسب اختیار العامل لألجر اإلضافي أو الیوم البدیل. 

  وبیّن االتحاد العام لنقابات عمال البحرین بأنھ من الضروري عدم مصادرة 
حق العامل في االختیار بین الیوم البدیل أو األجر اإلضافي مع األخذ بعین  
االعتبار أن التشریع لم یسلب سلطة صاحب العمل في تحدید الیوم البدیل  

 الذي قد یكون بدایة األسبوع أو نھایتھ وفق جوھر المقترح المذكور.

توصیة اللجنة بمجلس 
 االقتراح بقانون  رفض  الشورى

 



 جلنة اخلدمات
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 األولاملرفق 

 

 تقریر اللجنة
 

 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



 

۱ 

 

 م۲۰۲۰أكتوبر  ۲٦التاریخ: 
 ) ٤التقریر رقم (

 
 

 تقرير جلنة اخلدمات بشأن التقرير التكميلي األول للجنة ( السابقة )  
) من قانون العمل يف القطاع األهلي الصادر بالقانون  ٦٤املادة ( باستبدالاالقرتاح بقانون  حول 

 (بصيغته املعدلة)  ،م ٢٠١٢) لسنة ٣٦رقم ( 

 واملقدم من صاحب السعادة العضو درويش أمحد املناعي  
 الفصل التشريعي اخلامس - الثالثدور االنعقاد العادي  

 
 

 مقدمــة: 
   

اریخ  اًء  ۳د  ٥ص ل خ ت / ف  ٤۱۱م، وبموـجب الخطـاب رقم (۲۰۲۰أكتوبر  ۱۹بـت )، وبـن

ــوص  ۲۰۲۰أكتوبر  ۱۸على قرار مكـتب المجلس في اجتـماـعھ الـثاني المنعـقد بـتاریخ  م، بخصــ

إعادة النظر في التقاریر التي تم إعدادھا من قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي الثاني  

تشــریعي الخامس؛ أرســل صــاحب المعالي الســید علي بن صــالح الصــالح رئیس  من الفصــل ال

المادة  باسـتبدالاالقتراح بقانون مجلس الشـورى إلى لجنة الخدمات تقریر اللجنة السـابقة بشـأن 

(بصــیغتھ  م ۲۰۱۲) لســنة ۳٦) من قانون العمل في القطاع األھلي الصــادر بالقانون رقم (٦٤(

عادة العضـو درویش أحمد المناعي والمقدم من صـاحب، المعدلة) إلعادة النظر في التقریر  ، الـس

 المذكور، على أن ترفع اللجنة تقریرھا في موعد أقصاه خمسة أیام من تاریخھ.
 



۲ 
 

 

 إجراءات اللجنة:- أوالً 

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة:
 

 االجتماعات اآلتیة: المذكور في بقانون تدارست اللجنة االقتراح  )۱(

 الفصل الدور التاریخ رقـم االجتمـاع

 ٥ ۲ م۲۰۲۰مارس   ۹ ۱۸

 ٥ ۲ م۲۰۲۰أبریل   ٦ ۲۳

 ٥ ۲ م۲۰۲۰أبریل   ۲۰ ۲٥

 ٥ ۲ م۲۰۲۰یونیو   ۱ ۲۷

 ٥ ۳ م۲۰۲۰أكتوبر ۲٦ ۲
 

 
ا على  )۲( ــتـھ اء دراســ ة أثـن ــوع البـحث اطلـعت اللجـن انون موضــ االقتراح بـق ة ـب ائق المتعلـق الوـث

 والدراسة، والتي اشتملت على ما یلي:
 

 تقریر لجنة الخدمات (السابقة) والمتضمن:  -

 (مرفق)، ومذكرتھ اإلیضاحیة. (بصیغتھ المعدلة)االقتراح بقانون  •

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

 (مرفق) العمل والتنمیة االجتماعیة.رأي وزارة  •

 )مرفقرأي غرفة تجارة وصناعة البحرین. ( •

 )مرفقرأي االتحاد العام لنقابات عمال البحرین. ( •

 (مرفق). مذكرة المستشار القانوني لشؤون اللجان •



۳ 
 

وبدعوة من اللجنة السابقة، شارك يف اجتماعها الثامن عشر من دور االنعقاد الثاين املنعقد بتاريخ    •
 م، ممثلون عن ديوان اخلدمة املدنية حيث حضر كل من:٢٠٢٠مارس  ٩

 

 المنصب االسم

 وكیل وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة السید صباح سالم الدوسري

 مستشار قانوني عبدالمحسنالدكتور عبدالباسط محمد 

 منسق إداري السید سید عبدالجبار سلمان

 
 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع •

 

 المنصب االسم

 ھیئة المستشارین القانونیین

 المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور موفق سمور المحامید

 باحث قانوني  محسن علي الغریري

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن ھاشم 

 أمین سر اللجنة المساعد دانة ابراھیم الشیخ

 إدارة البحوث والدراسات

 مشرف بحوث منى ابراھیم العید

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم علي سلمــان محمــدالسید 

 أخصائي إعالم سما عبدالجلیل عليالسیدة 

 أخصائي إعالم السید صادق جعفر الحلواجي



٤ 
 

 

ا
ً
 : جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي   -ثانيــ

رأت لجنة الشــؤون التشــریعیة والقانونیة بمجلس الشــورى ســالمة االقتراح بقانون من  

 والقانونیة. الدستوریة الناحیتین
 

ا
ً
 : مقدم االقرتاحرأي  - ثالثـ

) من دسـتور مملكة  ۹العضـو درویش المناعي إلى أن الفقرة (أ) من المادة (أشـار سـعادة   

ا لمبادئ العدالة اإلسالمیة، مقومات   ــً البحرین تنص على أن: "الملكیة ورأس المال والعمل، وفقــ

أساسیة لكیان الدولة االجتماعي وللثروة الوطنیة، وھي جمیعًا حقوق فردیة ذات وظیفة اجتماعیة  

 ن".ینظمھا القانو 

 ) منھ على أن:۱۳وتنص المادة (

ــتوجبھ الخیر العام، ولكل مواطن الحق  -"أ ــیھ الكرامة ویس العمل واجب على كل مواطن، تقتض

 في العمل وفي اختیار نوعھ وفقـًا للنظام العام واآلداب.

 تكفل الدولة توفیر فرص العمل للمواطنین وعدالة شروطھ. -ب

ــرورة قومیة  ال یجوز فرض عمل إجباري على أح  -ج د إال في األحوال التي یعینھا القانون لضــ

 وبمقابل عادل، أو تنفیذًا لحكم قضائي.

ینظم القانون، على أســس اقتصــادیة مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعیة، العالقة بین العمال  -د

 وأصحاب األعمال."

 

ولما كان ذلك وكان استقرار ونمو بیئة العمل من أبرز العوامل المؤدیة إلى تطور واستقرار   

المجتمع بأبعاده االقتصـادیة والسـیاسـیة واالجتماعیة، ویعتمد ھذا االسـتقرار باألسـاس على خلق  

ر  عالقات عمل إیجابیة بین صـــاحب العمل والعامل تقوم على التعاون البناء واألخذ بعین االعتبا

المصــالح المشــتركة بین الطرفین من أجل انســیاب العمل دون معوقات وتنفیذ األعمال في وقتھا  



٥ 
 

المقرر، بما ینعكس إیجاًبا على قدرة القطاع األھلي على االضـطالع بدور مؤثر في تحقیق النمو  

 .۲۰۳۰االقتصادي وزیادة وتیرتھ ضمانـًا لتحقیق أھداف الرؤیة االقتصادیة لعام 
 

طبیعة بعض األعمال التي یضــطلع بھا العاملون في القطاع األھلي، قد تقتضـــي   وحیث إن 

اســتمرار العمل دون انقطاع حتى ال تتعرض المنشــأة للخســائر أو تتأخر عن إنجاز األعمال في 

ــة ٦٤الموـعد المـحدد، فـقد ـجاء المقترح بتـعدـیل الـمادة ( ــاـحب العـمل رخصــ ) بحـیث أعطى لصــ

اسـبات الرسـمیة (عدا إجازات عید الفطر وعید األضـحى ومناسـبة  ترحیل إجازات األعیاد والمن 

عاشــــوراء)  إلى بدایة األســــبوع أو نھایتھ، إذا وقعت بین یومي عمل، وھو مســــلك تتبعھ دولة 

ــة من مجلس الوزراء تطبق على  ة المتحـدة بقرارات خـاصـــ ة اإلمـارات العربـی ت ودوـل الكوـی

 اء.العاملین في القطاعین العام والخاص على السو 
 

ــأـنھ الـحد من ارتـفاع مـعدالت الغـیاب واإلـجازات    ـــعادـتھ أن االقتراح بـقانون من شــ وأـكدّ ســ

 المرضیة القصیرة التي تتركز غالبـًا في بدایة ونھایة اإلجازات.
  

ا
ً
 :وزارة العمل والتنمية االجتماعيةرأي  -رابعـ

بّین ممثلو وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة أنھ من حق العامل مشاركة أسرتھ واالستمتاع 

بإجازات األعیاد والمناسبات الرسمیة، األمر الذي من شأنھ أن یضفي جًوا من التآلف في المجتمع، 

من )  ٦٤مشیرین إلى أن الغایة من االقتراح بقانون متحققة على أرض الواقع، حیث تجیز المادة (

القانون لصاحب العمل تشغیل العامل خالل اإلجازات الرسمیة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، 

من أجره، باإلضافة إلى أجره عن ھذا الیوم، أو   ٪۱٥۰على أن یمنح العامل أجًرا إضافیـًا یعادل  

الحالي وال توجد یمنح یومـًا عوضـًا عنھ حسب اختیار العامل، وھذا النص معمول بھ في الوقت 

 بھ أیة مشاكل تذكر.
 



٦ 
 

ن االقتراح بقانون المذكور من شأنھ االنتقاص من حقوق العامل، أوأضاف ممثلو الوزارة  

حیث أن ترحیل االجازة الرسمیة إلى بدایة األسبوع أو نھایتھ من شأنھ أن یكون عمل العامل 

 في.  خاللھا مثل سائر األیام العادیة ال یستحق عنھا األجر اإلضا
 

كما أكدّ ممثلو وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة التزام غالبیة الموظفین في العمل، ویستثنى 

من ذلك بعض الموظفین المخالفین لألنظمة، موضحین أن التشریع یجب أن یوضع للقاعدة العامة 

یقوم  ولیس االستثناء، وإن باستطاعة صاحب العمل تطبیق الئحة الجزاءات تجاه الموظف الذي

بتقدیم إجازة مرضیة ویتبین أنھا غیر صحیحة بعد التحقق منھا عن طریق اللجان الطبیة بوزارة 

على  لن یسرِ  -في حال تطبیقھ -إلى أن التعدیل المذكور في االقتراح بقانون ،  منّوھین الصحة

في القانون الحالي   العمال القائمین حالیـًا وسیتم تطبیقھ على العمال الجدد فقط، إذ أن جمیع المزایا

 أصبحت حقـًا مكتسبـًا لھم بموجب القانون.

 

ا
ً
 : غرفة جتارة وصناعة البحرين رأي     -خامسـ

موافقتھا على االقتراح بقانون كونھ   -في مذكرتھا    –ت غرفة تجارة وصناعة البحرین  أكدّ 

سیساھم في استمراریة العمل في المنشأة دون انقطاع وعدم التعرض ألي خسائر مادیة جراء 

التأخیر في إنجاز أعمالھا في الموعد المحدد، ویُحد من ارتفاع معدالت الغیاب واإلجازات 

 اإلجازات الرسمیة.المرضیة القصیرة التي تتركز غالبـًا في نھایة 

) من قانون العمل في القطاع األھلي ٦٤وقد اقترحت الغرفة تعدیل النص المقترح للمادة ( 

بإضافة عبارة (أو یمنح یومـًا آخر عوضـًا عنھ حسب اختیار العامل لألجر اإلضافي أو اإلجازة) 

ص الحالي الذي  لترك حریة للعامل في اختیار تعویض اإلجازة بیوم آخر كما ھو وارد في الن 

 سیدفعھ للعامل بسبب اإلضرار إلى تشغیلھ في أیام اإلجازات الرسمیة.
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ا
ً
 : االحتاد العام لنقابات عمال البحرينرأي    -سادسـ

 

لمقترح وذلك لمصادرتھ حق العامل في ارفضھ  إلى االتحاد العام لنقابات عمال البحرین اتجھ

 وأشار الى اآلتي: یمس العامل االختیار فضالً عن البعد االجتماعي الذي قد

أوالً: إن المقترح قد صادر حق العامل في الحصول على المقابل النقدي في حال اشتغالھ في اإلجازة 

الرسمیة الفعلیة وبالتالي یكون مساسـًا بحق العامل في الحصول على األجر اإلضافي عن بدل 

 اشتغالھ في یوم اإلجازة الفعلي ال في الیوم المرحل.

نیـًا: صادر التعدیل الماثل حق العامل في الخیار بین المقابل النقدي أو الحصول على اإلجازة في حال ثا

 اشتغالھ في یوم اإلجازة الرسمیة سواء الفعلیة أو المرحلة والذي ھو قائم في التشریع الحالي.

جازة الرسمیة وتعویض ثالثـًا: إن التشریع الحالي للمادة یتیح لصاحب العمل تشغیل العامل في یوم اإل

 العامل بأجر إضافي أو یومـًا آخر بدیالً عنھ حسب اختیار العامل لألجر اإلضافي أو الیوم البدیل.

وبیّن االتحاد العام لنقابات عمال البحرین بأنھ من الضروري عدم مصادرة حق العامل في 

بار أن التشریع لم یسلب سلطة االختیار بین الیوم البدیل أو األجر اإلضافي مع األخذ بعین االعت

صاحب العمل في تحدید الیوم البدیل الذي قد یكون بدایة األسبوع أو نھایتھ وفق جوھر المقترح 

  المذكور.
 

ا
ً
 رأي اللجنة:   -سابعـ

) ٦٤المادة ( باستبدالاالقتراح بقانون  تقریر اللجنة ( السابقة ) بشأنتدارست اللجنة     

 (بصیغتھ المعدلة) ۲۰۱۲) لسنة ۳٦در بالقانون رقم (من قانون العمل في القطاع األھلي الصا

بعد إعادتھ للجنة بناًء على خطاب معالي رئیس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات 

العادي الثاني من الفصل القوانین التي أُعدت تقاریرھا من قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد 

 التشریعي الخامس.
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ــتـبدال نص     اـجة وـمادتین، نص في ـمادـتھ األولى على اســ انون من دیـب ألف االقتراح بـق یـت

 ) من قانون العمل في القطاع األھلي، أما المادة الثانیة فجاءت تنفیذیة.٦٤المادة (

األعیاد یھدف االقتراح بقانون إلى إعطاء صاحب العمل رخصة ترحیل إجازات 

والمناسبات الرسمیة (عدا إجازات عید الفطر وعید األضحى ومناسبة عاشوراء) إلى بدایة 

 األسبوع أو نھایتھ، إذا وقعت بین یومي عمل.

انتھت اللجنة إلى التمسك بتوصیة (بصیغتھ المعدلة)،  وبعد تدارس االقتراح بقانون

 ، وذلك لالعتبارات اآلتیة:رفضھاللجنة ( السابقة ) ب

 

 عدم جدوى التعدیل المقترح لألسباب التالیة: -۱

 ۲۰۱۲) لسنة  ۳٦قانون العمل في القطاع األھلي الصادر بالقانون رقم () من  ٦٤أجازت  المادة ( -أ

إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، تكلیف العامل بالعمل خالل األعیاد والمناسبات الرسمیة    وتعدیالتھ

من ھذا  ٪۱٥۰یعادل  ـًاا إضافی الحالة أجره عن ھذا الیوم وأجرً  یستحق العامل في ھذهبحیث 

 :ه حیث نصت على أنآخر عوضاً عنھ حسب اختیار ـًااألجر، أو یمنح یوم

" للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في األعیاد، والمناسبات الرسمیة التي یصدر بتحدیدھا  

الوزیر. ویجوز لصاحب العمل تشغیل العامل في أي قرار من مجلس الوزراء بناًء على عرض 

من ھذه األیام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ویستحق العامل في ھذه الحالة أجره عن ھذا الیوم 

من ھذا األجر، أو یمنح یوماً آخر عوضاً عنھ حسب اختیار العامل  ٪۱٥۰وأجراً إضافیاً یعادل 

من ھذه األیام یوم جمعة أو یوم عطلة رسمیة عوض لألجر اإلضافي أو اإلجازة. وإذا صادف أي  

 العامل عنھ بیوم آخر".

إن تحدید العطالت الرسمیة في القطاع األھلي یتم بقرار یصدر عن مجلس الوزراء وفقـًا للمادة    -ب

م وتضمن ۲۰۱۳) لسنة ۱، وقد صدر القرار رقم (قانون العمل في القطاع األھلي) من ٦٤(

م بشأن العطالت الرسمیة ۱۹۷۳) لسنة  ٥نھا المرسوم األمیري رقم (اإلجازات ذاتھا التي تضم
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وتعدیالتھ، أما اذا اقتضت المصلحة الوطنیة أي تعدیل أو تغییر أو ترحیل لإلجازات والعطالت 

 الرسمیة فیمكن أن یتم  ذلك من خالل تعدیل ذلك القرار دون الحاجة لتعدیل القانون.
 

سمیة التي یشمل التعدیل المقترح جواز ترحیلھا تقتصر على ستة إن أیام االجازات والعطل الر -۲

أیام ذات دالالت وطنیة وعالمیة ودینیة ترافقھا احتفاالت محلیة وإقلیمیة وعالمیة یقتضي الحفاظ 

على رمزیتھا؛ فالعید الوطني فرحة وطنیة یقتضي االحتفال بھا في موعدھا انسجاًما مع اعتبارات 

و روح المواطنة لكافة أفراد المجتمع، و یوم العمال العالمي وأول السنة تعزیز الشعور الوطني 

المیالدیة ھما من المناسبات العالمیة التي یقتضي االنسجام فیھما مع الممارسات العالمیة في ھذا 

المجال، و(أول السنة الھجریة، وذكرى المولد النبوي الشریف) أیًضا لھما داللة دینیة جدیرة 

 لیھا.  بالمحافظة ع
 

إن منح جھة العمل إجازة للعامل خالل أیام العمل التي تأتي بین العطالت واإلجازات الرسمیة  -۳

ناجم عن تقدیرھا لمصلحة العمل، أما استغالل االجازات بصورة غیر مناسبة  فلن یحد منھ التعدیل 

السعي للحصول على المقترح؛ فترحیل العطل الرسمیة إلى بدایة أو نھایة األسبوع لن یحول دون  

إجازة سابقة أو تالیة للیوم الذي تم الترحیل إلیھ بحسب االحوال، و یمكن معالجة ھذه الممارسات 

من خالل تكثیف الرقابة على ضوابط منح اإلجازات وعلى الجھات التي تمنحھا، أما حصول 

 ا.العامل على إجازات مرضیة منافیة للواقع فھو معاقب علیھ جزائیـًا وتأدیبیـً 
 

یتم تنظیم ترحیل أو تعدیل العطل الرسمیة في الدول المقارنة كدولة اإلمارات العربیة المتحدة   -٤

) لسنة ۲۷وسلطنة ُعمان بمراسیم و قرارات إداریة، كقرار مجلس الوزراء االماراتي رقم (

رحیل م والذي نص على أنھ: " باستثناء عطالت األعیاد، یجوز بقرار من مجلس الوزراء ت ۲۰۱۹

 ) من ھذا القرار الى بدایة األسبوع او نھایتھ" .۱أي من العطالت الرسمیة المذكورة في المادة (
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یفتقر االقتراح بقانون إلى دراسات اقتصادیة واجتماعیة  تعزز حجم المشكلة التي یعالجھا وأثرھا   -٥

اإلیجابیة  ألوقات   على االقتصاد الوطني بصورة توازن بین حقوق كافة األطراف وتراعي اآلثار

) من ۷الفراغ والراحة على القدرة والرغبة في العمل واإلنتاجیة، وتكفل ما نصت علیھ المادة (

العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والتي انضمت الیھ مملكة البحرین 

"... بما  لكل شخص من  حیث أوجبت على الدول أن تعترف:   ۲۰۰۷) لسنة ۱۰بالقانون رقم (

حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضیة تكفل على الخصوص: ... د . االستراحة وأوقات 

الفراغ، والتحدید المعقول لساعات العمل، واإلجازات الدوریة المدفوعة األجر، وكذلك المكافأة 

 عن أیام العطل الرسمیة".
 

قـًا لالقتراح بقانون  ینطوي على مساس بحقوق ) وف٦٤إن النص الذي استبدل بھ نص المادة ( -٦

العامل التي قررھا لھ القانون وكفلھا لھ العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 

 م.۲۰۰۷) لسنة ۱۰والثقافیة والتي انضمت الیھ مملكة البحرین بالقانون رقم (

أیام العطل الرسمیة التي تأتي بین تشغیل العامل في سوف یجیز لصاحب العمل أن یقوم ب إذ أنھ

؛ لكن مع حرمان العامل عملیـًا من حقھ في األجر إذا اقتضت ظروف العمل ذلكیومي عمل 

اإلضافي بحیث یقوم بترحیل اإلجازة إلى بدایة األسبوع أو نھایتھ أیھما أنسب لھ (أي لصاحب 

إذا اقتضت الرسمیة التي تأتي بین یومي عمل  أیام العطلتشغیل العامل في بدالً من  العمل)،

من   ٪۱٥۰یعادل    ـًاإضافی   اأجره وأجرً   عنھا في الوضع الحاليیستحق  ، والتي  ظروف العمل ذلك

، مما یؤثر سلبا على حق العامل حسب اختیار العاملب عنھ    ـًاآخر عوض  ـًااألجر، أو یمنح یوم  ذلك

في الخیار بین أجر العمل اإلضافي عن ذلك الیوم في األجر اإلضافي فضالً على حرمانھ من حقھ  

 .  عنھ ـًاآخر عوضـًا یومأو 
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ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:  -ثامنـ

 

ــورى، اتفقت اللجنة على اختیار   ۳۹إعماالً لنص المادة (        ) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشـ

 كل من :

 مقرًرا أصلیـًا.         الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوھجــــي .۱

 مقرًرا احتیاطیًا.     ور محمد ســـــــــرحانـــــالدكتور منص .۲
 

 

ا
ً
 توصية اللجنة:  -تاسعـ

ا لنص المادة ( في ضـــوء ما دار من مناقشـــات وما أبدي من آراء     ــً الالئحة  ) من۹٤ووفقـــــ

 الداخلیة لمجلس الشورى، فإن اللجنة توصي بما یلي:
 

 باستبدال نص ( بصیغتھ المعدلة ) االقتراح بقانونبرفض  ( السابقة ) اللجنةالتمسك بتوصیة  -

، ۲۰۱۲) لسنة ۳٦) من قانون العمل في القطاع األھلي الصادر بالقانون رقم (٦٤المادة (

 .والمقدم من صاحب السعادة العضو درویش أحمد المناعي

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 
 
 

           
 



 جلنة اخلدمات
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  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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ر جلنة ر   اخلدمات  مل 

) من قانون العمل في القطاع األھلي  ٦٤المادة ( باستبدالاالقتراح بقانون   العنوا
 ۲۰۱۲) لسنة ۳٦الصادر بالقانون رقم (

تراأ  وب اال  العضو درویش أحمد المناعي مقدم من صاحب السعادة  قا

ل اللجنة حالة   ا
 م ۲۰۲۰أبریل  ۲

انيدور االنعقاد العاد  صل التشریعي الخامس  –   ال  ال

ا اللجنة م  ت ا
ة  المنا

 م ۲۰۲۰یونیو   ۱

انيدور االنعقاد العاد  صل التشریعي الخامس  –   ال  ال

تماعات  اجتماعات  ٤ عد اال

ھ  مضمو
صة ترحیل إجازات  د االقتراح بقانون إلى إعطاء صاحب العمل ر ی

ى ومناسبة  األعیاد  طر وعید األض والمناسبات الرسمیة (عدا إجازات عید ال
ایتھ، إذا وقع بین یومي عمل.  وراء) إلى بدایة األسبوع أو ن  عا

ترابنیة   مادتان دیباجة   اال

و  رأ لجنة ال
یة  و ریعیة والقا الت

ور  بمجل ال
 والقانونیة   الدستوریة تینقانون من الناحی االقتراح ب سالمة 

رفة تجار  رأ 
ناعة ری و  الب

رین  رفة تجارة وصناعة الب دت  ا  –أ رت ا على االقتراح   -في م موافقت

ونھ سیساھم في استمراریة العمل في المنشأة دون انقطاع وعدم   بقانون 

دد،  ا في الموعد الم یر في إنجاز أعمال ر مادیة جراء التأ سا التعر أل 

جازات المرضیة القصیرة التي تتر   یا وا اع معدالت ال د من ارت وی

ایة  ا في ن جازات الرسمیة. الب  ا

رفة تعدیل الن المقترح للمادة ( ) من قانون العمل في ٦٤وقد اقترح ال

تیار   ا عنھ حسب ا ر عوض ا  ضافة عبارة (أو یمن یوم القطاع األھلي ب

تیار تعوی   جازة) لتر حریة للعامل في ا ضافي أو ا جر ا العامل ل

ما ھو وارد في الن  ر  جازة بیوم  الي ال سیدفعھ للعامل بسبب   ا ال

جازات الرسمیة. یلھ في أیام ا ضرار إلى تش  ا
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ا العام  رأ االت
لنقابات عمال 

ری  الب

رین إلى  اد العام لنقابات عمال الب المقترح وذل لمصادرتھ رف اتجھ االت
ار  تیار فضال عن البعد االجتماعي ال قد یمس العامل وأ ح العامل في اال

تي  إلى  ا

صول على المقابل النقد في حال   أوال إن المقترح قد صادر ح العامل في ال
ا ب العامل في   علیة وبالتالي یكون مساس جازة الرسمیة ال الھ في ا ت ا

صول ع علي ال في ال جازة ال الھ في یوم ا ت ضافي عن بدل ا لى األجر ا
 الیوم المرحل. 

صول   ل ح العامل في الخیار بین المقابل النقد أو ال ا صادر التعدیل الما انی
علیة أو المرحلة  جازة الرسمیة سواء ال الھ في یوم ا ت جازة في حال ا على ا

ال م في التشریع ال  ي.وال ھو قا

یل العامل في یوم   الي للمادة یتی لصاحب العمل تش ا إن التشریع ال ال
ر بدیال عنھ حسب  ا  جازة الرسمیة وتعوی العامل بأجر إضافي أو یوم ا

ضافي أو الیوم البدیل.  جر ا تیار العامل ل  ا

رین بأنھ من الضرور عدم مصادرة اد العام لنقابات عمال الب ح   وبین االت
ضافي مع األ بعین االعتبار   تیار بین الیوم البدیل أو األجر ا العامل في اال
دید الیوم البدیل ال قد یكون   أن التشریع لم یسلب سلطة صاحب العمل في ت

ور. ایتھ وف جوھر المقترح الم  بدایة األسبوع أو ن

یة اللجنة  تو
ور  االقتراح بقانون  رف  بمجل ال

 



 

 

  

 
 

ری  مملكة الب
ور  مجل ال

و اللجا  ار 
دماتة لجن  الخ

 
 )(املرفق 
 

 تقریر اللجنة
 

 

  الثادور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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و درویش أحمد المناعي، المعدلة) عادة العض احب الس إلى اللجنة على أن تتم  ، والمقدم من ص

 دراستھ وإعداد تقریرھا بشأنھ.

نة-   ات الل  جرا

ات التالیة: را ام اللجنة با كور أعال   لتنفی التكلی الم
 

ور في  االقتراحتدارس اللجنة  )۱(  االجتماعات التالیةبقانون الم

تما  التاریخ اال

امن عشراالجتماع   م۲۰۲۰مار    ال

ال والعشریناالجتماع   م۲۰۲۰أبریل  ٦ ال

 م۲۰۲۰أبریل  ۲۰ االجتماع الخامس والعشرین

 م۲۰۲۰یونیو  ۱ االجتماع السابع والعشرین
 

لع  )۲( ة، ا وع الب والدراس ا المتعلقة باالقتراح بقانون موض ا على الو ت ناء دراس اللجنة أ
تمل على ما یلي  والتي ا

 
تھ المعدلةاالقتراح بقانون  - ی یضاحیة. ب رتھ ا  مرفق، وم

ون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشور -  مرفق. رأ لجنة الش

 مرفق والتنمیة االجتماعیة.رأ وزارة العمل  -

رینرأ  -  )مرفق. (رفة تجارة وصناعة الب

رین. ( - اد العام لنقابات عمال الب  )مرفقرأ االت

ون اللجان - رة المستشار القانوني لش  مرفق. م

 

 



۳ 
 

ة  • ن ا ا وا ر   و ام  ا ا ا ا  ا نة  د م ا ة و ا ا
ر  م   

م  المن اال
ر الم الدو با  تماعیة السید  ار العم والتنمیة اال  وكی و

س مد عبدالم و الدكتور عبدالبا م ا ار   مست
لما ید عبدالجبار  ار السید   منسق 

 
 من األمانة العامة بالمجلس ات اللجنةار في اجتماع •

 
م  المن اال

یی و اری القا ة المست  ی
امید مور الم و اللجا الدكتور موفق  و ل ار القا  المست

ریر س عل ال و  م ا  باح 
و اللجا  ار 

م  ا و اللجا  ولة حس  ر   م
یخ یم ال ة ابرا ر اللجنة  ا  المساعدأمی 

ات  عالموار العال  ا
ی  ل ال عالم ل  ائ   أ

 

يــا يةر   -ا و ا ال عية    جلنة الش التشر

ون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشور سالمة االقتراح بقانون من    الناحیتینرأت لجنة الش

 والقانونیة. الدستوریة
 

ـا ار  - ال ق د ا   م

قرة (أ) من المادة (   و درویش المناعي إلى أن ال عادة العض ار س تور مملكة  أ ) من دس

الملكیة ورأ  رین تن على أن  المیة، مقومات  الب س ا لمباد العدالة ا المال والعمل، وفق

ة اجتماعیة   ی نیة، وھي جمیعا حقو فردیة ذات و روة الو یة لكیان الدولة االجتماعي ولل اس أس

. ا القانون  ینظم



٤ 
 

 ) منھ على أن۱۳وتن المادة (

توجبھ الخیر العام، ول -أ یھ الكرامة ویس ن، تقتض ل موا ن ال في العمل واجب على  كل موا

. دا ا للنظام العام وا تیار نوعھ وفق  العمل وفي ا

ھ. - رو نین وعدالة  ل الدولة توفیر فر العمل للموا  تك

ة   - رورة قومی انون لض ا الق ار على أحد إال في األحوال التي یعین ال یجوز فر عمل إجب

ي. كم قضا ا ل ی  وبمقابل عادل، أو تن

ادیة مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعیة، العالقة بین العمال  ینظم القانو  -د س اقتص ن، على أس

ا األعمال.  وأص

 

تقرار    دیة إلى تطور واس ة العمل من أبرز العوامل الم تقرار ونمو بی ان اس ان ذل و ولما 

ا تقرار باألس ا االس یة واالجتماعیة، ویعتمد ھ یاس ادیة والس ل   المجتمع بأبعاد االقتص على 

احب العمل والعامل تقوم على التعاون البناء واأل بعین االعتبار   عالقات عمل إیجابیة بین ص

ا   ی األعمال في وقت یا العمل دون معوقات وتن ة بین الطرفین من أجل انس تر ال المش المص

ر في ت  طالع بدور م قی النمو  المقرر، بما ینعكس إیجابا على قدرة القطاع األھلي على االض

یة االقتصادیة لعام  قی أھدا الر ا لت  .۲۰۳۰االقتصاد وزیادة وتیرتھ ضمان

 

ي    ا العاملون في القطاع األھلي، قد تقتض طلع ب بیعة بع األعمال التي یض وحی إن 

ر عن إنجاز األعمال في  ر أو تتأ ا أة للخس تمرار العمل دون انقطاع حتى ال تتعر المنش اس

دد، فقد جاء المقترح بتعدیل المادة (الموعد ال ة ترحیل  ٦٤م ص احب العمل ر ی أعطى لص ) ب

وراء)    بة عا ى ومناس طر وعید األض میة (عدا إجازات عید ال بات الرس إجازات األعیاد والمناس

ل تتبعھ دولة الكوی ودولة   ایتھ، إذا وقع بین یومي عمل، وھو مس بوع أو ن إلى بدایة األس

مارات ال ة من مجلس الوزراء تطب على العاملین في القطاعین ا اص دة بقرارات  عربیة المت

 العام والخا على السواء.
 

جازات المرضیة   یا وا اع معدالت ال د من ارت أنھ ال د سعادتھ أن االقتراح بقانون من  وأ

جازات. ایة ا ا في بدایة ون الب  القصیرة التي تتر 



 
 

اعيةر  - رابعـا  جت ية ا التن ل    ارة الع

ة أسرتھ واالستمتاع  لو وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة أنھ من ح العامل مشار بین مم

ل في المجتمع،  ي جوا من الت أنھ أن یض جازات األعیاد والمناسبات الرسمیة، األمر ال من  ب

ایة من االقتراح بقا ققة على أر الواقع، حی تجی المادة (مشیرین إلى أن ال من ) ٦٤نون مت

، على  رو العمل ذل جازات الرسمیة إذا اقتض  الل ا یل العامل  القانون لصاحب العمل تش

ا یعادل  ۱أن یمن العامل أجرا إضافی ا الیوم، أو یمن  ۰ ضافة إلى أجر عن ھ ، با من أجر

ا عنھ حسب  ا عوض الي وال توجد بھ أیة یوم ا الن معمول بھ في الوق ال تیار العامل، وھ ا

ر. ل ت  مشا
 

لو الوزارة  أنھ االنتقا من حقو العامل، أوأضا مم ور من  ن االقتراح بقانون الم

ا  الل أنھ أن یكون عمل العامل  ایتھ من  حی أن ترحیل االجازة الرسمیة إلى بدایة األسبوع أو ن

ل سا ضافي.  م ا األجر ا  ر األیام العادیة ال یست عن
 

نى  ین في العمل، ویست البیة المو ام  لو وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة الت د مم ما أ

ین أن التشریع یجب أن یوضع للقاعدة العامة  نظمة، موض ین ل ین المخال من ذل بع المو

ناء، وإن باستطاعة صاحب   اءات تجا المو ال یقوم بتقدیم ولیس االست ة الج العمل تطبی ال

ة ری اللجان الطبیة بوزارة الص ا عن  ق من ة بعد الت ی یر ص ا  ،  إجازة مرضیة ویتبین أن

ور في االقتراح بقانون منوھین  مین  لن یسر  -في حال تطبیقھ -إلى أن التعدیل الم على العمال القا

ا وسیتم تطبی  ا حالی الي أصب حق ایا في القانون ال ، إذ أن جمیع الم قھ على العمال الجدد فق

م بموجب القانون. ا ل   ) مرفق( مكتسب
 

ا نر  - ام ر صناعة الب ارة  ة    ر

د  رین أ رفة تجارة وصناعة الب ا  –ت  رت ونھ  -في م ا على االقتراح بقانون  موافقت

یر  ر مادیة جراء التأ سا سیساھم في استمراریة العمل في المنشأة دون انقطاع وعدم التعر أل 

جازات المرضیة القصیرة  یا وا اع معدالت ال د من ارت دد، وی ا في الموعد الم في إنجاز أعمال

ایة  ا في ن الب جازات الرسمیة.التي تتر   ا



٦ 
 

رفة تعدیل الن المقترح للمادة (  ) من قانون العمل في القطاع األھلي ٦٤وقد اقترح ال

جازة)  ضافي أو ا جر ا تیار العامل ل ا عنھ حسب ا ر عوض ا  ضافة عبارة (أو یمن یوم ب

ما ھو وارد في الن  ر  جازة بیوم  تیار تعوی ا الي ال سیدفعھ لتر حریة للعامل في ا  ال

جازات الرسمیة. یلھ في أیام ا ضرار إلى تش  )مرفق( للعامل بسبب ا

 

ن ر   -سادسا ر ا الب ابات ع اد العا لن   ا

رین  اتجھ اد العام لنقابات عمال الب تیار ارفضھ    إلى  االت لمقترح وذل لمصادرتھ ح العامل في اال

تي االجتماعي ال قد یمس العاملفضال عن البعد  ار الى ا  وأ

جازة  الھ في ا ت صول على المقابل النقد في حال ا أوال إن المقترح قد صادر ح العامل في ال

الھ  ت ضافي عن بدل ا صول على األجر ا ا ب العامل في ال علیة وبالتالي یكون مساس الرسمیة ال

علي ال  جازة ال  في الیوم المرحل.في یوم ا

جازة في  صول على ا ل ح العامل في الخیار بین المقابل النقد أو ال ا صادر التعدیل الما انی

الي. م في التشریع ال علیة أو المرحلة وال ھو قا جازة الرسمیة سواء ال الھ في یوم ا ت  حال ا

الي للمادة یتی لصاحب العمل تش ا إن التشریع ال جازة الرسمیة وتعوی ال یل العامل في یوم ا

ضافي أو الیوم البدیل. جر ا تیار العامل ل ر بدیال عنھ حسب ا ا   العامل بأجر إضافي أو یوم

ادوبین  رین االت تیار  بأنھ العام لنقابات عمال الب من الضرور عدم مصادرة ح العامل في اال

ضافي   مع األ بعین االعتبار أن التشریع لم یسلب سلطة صاحب العمل بین الیوم البدیل أو األجر ا

ور. ایتھ وف جوھر المقترح الم دید الیوم البدیل ال قد یكون بدایة األسبوع أو ن  )مرفق( في ت

نة   - سابعا   ر الل

) من قانون العمل في القطاع األھلي ٦٤المادة ( باستبدالاالقتراح بقانون تدارس اللجنة     

تھ المعدلة ۲۰۱۲) لسنة ۳٦در بالقانون رقم (الصا ی لي  ب وزارة العمل والتنمیة مع مم

ضور المستشار القانوني ، االجتماعیة ون اللجان بالمجلسوذل ب ب اللجنة أوجھ ما  ،لش

ناء مناقشة  ا السعادة أعضاء المجلس أ ھا من قبل أص االقتراح بقانون، المالحظات التي تم إبدا

لع اللجنة على وقد دا  ا ون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشور وال جاء م رأ لجنة الش



 
 

ما الدستوریة تینمن الناحی قانوناالقتراح ب لسالمة  رفة  والقانونیة،  رة  لع اللجنة على م ا

رین. اد العام لنقابات عمال الب رین واالت  تجارة وصناعة الب

تبدالیتأل االقتراح بقانون من دیباجة ومادتین، ن في مادتھ األولى على    ن المادة  اس

یة.٦٤( ی انیة فجاءت تن  ) من قانون العمل في القطاع األھلي، أما المادة ال

د االقتراح صة ترحیل إجازات األعیاد والمناسبات  ی بقانون إلى إعطاء صاحب العمل ر

ایتھ، إذا  وراء) إلى بدایة األسبوع أو ن ى ومناسبة عا طر وعید األض الرسمیة (عدا إجازات عید ال

 وقع بین یومي عمل.

و ترا بقا ،  وبعد تدار اال تھ المعدلة ی ل  ب ت اللجنة  ل  رفضھا لالعتبارات ، و

تیة:  ا

سبا التالیة عدم جدو التعدیل المقترح  –  ل

 ۲۰۱۲) لسنة  ۳٦قانون العمل في القطاع األھلي الصادر بالقانون رقم () من  ٦٤أجازت  المادة (  -أ

الل األعیاد والمناسبات الرسمیة    وتعدیالتھ ، تكلی العامل بالعمل  رو العمل ذل إذا اقتض 

ی  ا الیوم وأجر  یست العامل في ھب الة أجر عن ھ ۱یعادل  اإضافی  اال ا  ۰ من ھ

تیار ااألجر، أو یمن یوم  : حی نص على أنر عوضا عنھ حسب ا

ا   ق ف  ا  للعام ال دید در بت میة الت ی بات الر ، والمنا عیا ر كام ف ا ب

ی العام ف أ  اح العم ت یر. ویجو ل را بنا عل عر الو رار م مجل الو

ا الیوم  ر ع  الة أ ق العام ف  ال ، ویست ل رو العم  تض  ا ا یام  م  ا

ل  افیا یعا را  ۱وأ تیار العام م  ۰ ا عنھ حس ا ر عو ر، أو یمن یوما  ا ا

میة عو  لة ر معة أو یوم ع یام یوم  ا أ م  ا ا  . و ا اف أو ا ر ا ل

. ر  العام عنھ بیوم 

دید العطالت الرسمیة في القط  - ا عن یصدربقرار  یتمع األھلي اإن ت  مجلس الوزراء وفق

م ۲۰۱۳) لسنة ۱، وقد صدر القرار رقم (قانون العمل في القطاع األھلين م) ٦٤للمادة (



 
 

ا  جازات  وتضمن ا ا المذات ۱) لسنة    رسوم األمیر رقم (التي تضمن بشأن العطالت م  ۳

نیة أما الرسمیة وتعدیالتھ،  ة الو جازات اذا اقتض المصل ییر أو ترحیل ل أ تعدیل أو ت

الل تعدیل ذل أن یتم  یمكن فوالعطالت الرسمیة  اجة لتعدیل القانون ذل القرارمن   .دون ال

ا تقتصر على ستة  -۲ إن أیام االجازات والعطل الرسمیة التي یشمل التعدیل المقترح جواز ترحیل

ا  لیة وإقلیمیة وعالمیة یقتضي ال االت م ا احت نیة وعالمیة ودینیة ترافق أیام ذات دالالت و

اعلى  یت ا في موعدھا انسجام رم ال ب نیة یقتضي االحت ني فرحة و عتبارات ا مع ا فالعید الو

ی الشع نة لكافة أتع ني و روح الموا فراد المجتمع، و یوم العمال العالمي وأول السنة ور الو

ما مع الممار ا المیالدیة ھما من المناسبات العالمیة التي یقتضي االنسجام فی سات العالمیة في ھ

) أیض (أالمجال، و ر المولد النبو الشری جریة، وذ ما ول السنة ال جدیرة  اللة دینیةدا ل

ا.   افظة علی  بالم

ة العملإن من   - جازات الرسمیة العمل التي تأتي بین العطالت واالل أیام  للعاملإجازة  ج

د منھ التعدیل  یر مناسبة  فلن ی الل االجازات بصورة  ة العمل، أما است ناجم عن تقدیرھا لمصل

صول على فترحیل العطل الرسمیة إلى بدایة أ المقترح ول دون السعي لل ایة األسبوع لن ی و ن

سب االحوال،  معالجة ھ الممارسات یمكن  و إجازة سابقة أو تالیة للیوم ال تم الترحیل إلیھ ب

الل ی الرقابة على ضواب من ا  من  ا، أما حصول  تك ات التي تمن  العاملجازات وعلى الج

و على إجازات مرضیة منا افیة للواقع ف ا وتأدیبی ی ا  .معاقب علیھ ج

دة   - مارات العربیة المت دولة ا یتم تنظیم ترحیل أو تعدیل العطل الرسمیة في الدول المقارنة 

قرار مجلس الوزر  م۲۰۱) لسنة  ۲اء االماراتي رقم (وسلطنة عمان بمراسیم و قرارات إداریة، 

ناء عطالت األعیاد، ی جوز بقرار من مجلس الوزراء ترحیل أ من وال ن على أنھ  باست

ورة في المادة ا القرار الى بدایة األ۱( العطالت الرسمیة الم ایتھ .) من ھ  سبوع او ن

رھا   - ا وأ ز حجم المشكلة التي یعالج تقر االقتراح بقانون إلى دراسات اقتصادیة واجتماعیة  تع ی

یجابیة  ألوقات  ار ا را وتراعي ا افة األ ني بصورة توازن بین حقو  على االقتصاد الو

را والراحة على  بة في العمل واال ل ما نص علیھ المادةنتاجیةالقدرة والر ) من ( ، وتك

رین  قافیة والتي انضم الیھ مملكة الب قو االقتصادیة واالجتماعیة وال د الدولي الخا بال الع



 
 

... بماعلى الدول أوجب حی أ  ۲۰۰) لسنة ۱۰لقانون رقم (با خ من   ن تعتر   لكل 

ل على الخصو ... د . االستراحة وأوقا ت ح في التمتع بشرو عمل عادلة ومرضیة تك

ل المكافأة عن  جازات الدوریة المدفوعة األجر، و دید المعقول لساعات العمل، وا ، والت را ال

.  أیام العطل الرسمیة

قو  القتراح بقانون ا ل وفق )٦٤استبدل بھ ن المادة ( ال النإن  -٦ ینطو على مسا ب

د الدولي الخا ا لھ الع ل قو االقتصادیة واالجتماعیة العامل التي قررھا لھ القانون و  بال

قافیة والتي انضم الیھ مملكة الب  .م۲۰۰) لسنة ۱۰رین بالقانون رقم (وال

یل العامل في أن یقوم ب جی لصاحب العمل سو ی إذ أنھ أیام العطل الرسمیة التي تأتي بین تش

رو العمل ذلیومي عمل  ا من حقھ في األ لكن مع حرمان العامل إذا اقتض  جر عملی

ی یقوم ضافي ب جازة إلى ب ا ما أنسب  بدایةترحیل ا ایتھ أی لھ (أ لصاحب األسبوع أو ن

یل العامل في  من    بدال   ،العمل) رو أیام العطل الرسمیة التي تأتي بین یومي عمل  تش إذا اقتض 

ا في الوضعیست ، والتي العمل ذل الي عن ۱یعادل  ا إضافی  اأجر وأجر  ال  ذلمن  ۰

تیار العاملب عنھ  ار عوض ااألجر، أو یمن یوم ر سلبا على ح العامل في  مما، سب ا ی

ضافي األج  ضافي عن ذل الیوم أو حرمانھ من حقھ في الخیار بین أعلى  فضال ر ا جر العمل ا

  . عنھ ار عوضا یوم

ي  -امنـا حتيا ا رر املوضو األصلي  تيار م  ا
 

ل   ۳إعماال لن المادة (        تیار  ق اللجنة على ا ، ات ور لیة لمجلس الش ة الدا ) من الال

 من 

ج .۱ مة عبدالجبار الكو ا.         الدكتور فا لی  مقررا أ

مد الدكتور من .۲ یا.     رحاور م  مقررا احتیا

 

 



۱۰ 
 

نة  - اسعا  وصية الل
راء     ا في ضوء ما دار من مناقشات وما أبد من  لیة  ) من٤لن المادة ( ووفق ة الدا الال

، ن اللجنة توصي بما یلي لمجلس الشور  ف
 

و  تو اللجنة برف  - ترا بقا تھ المعدلة اال ی تبدال   ب و ٦الما   با ا  م 

م  و ر ر بالقا ا ل ال ا ا اح السعا ، ۲۰۱۲ لسنة ٦العم ف الق والمقدم م 

روی أحمد المناع  .العضو 

 

م،،، ر التخا الال مر معرو عل المجل المو  وا
 
 

 



 
 

 

  

ری  مملكة الب
ور  مجل ال

و اللجا  ار 
دماتة لجن  الخ

 

 
 

 )املرفق 
نیة ن الق یة  ری  ر لجنة ال الت

ر  جل ال
 

 

  
 

 الثادور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي               







 
 

 

  

ری  مملكة الب
ور  مجل ال

و اللجا  ار 
دماتة لجن  الخ

 

 
 

 )املرفق 
ة  ا ة ا ن ا ا وا  و

 
 
 

 
 
 
 

  الثادور االنعقاد العادي    
 اخلامسالفصل التشريعي                

 







 
 

 

  

ری  مملكة الب
ور  مجل ال

و اللجا  ار 
دماتة لجن  الخ

 

 
 

 )املرفق 
ة رفة  نا ر ا و  ا

 
 

 

 
 

  الثادور االنعقاد العادي  
 اخلامسالفصل التشريعي               

 







 
 

 

  

ری  مملكة الب
ور  مجل ال

و اللجا  ار 
دماتة لجن  الخ

 

 
 

 )املرفق 
ر ال ا ات  ا ن ا  ا ا   ا

 
 

 

 
 

  الثادور االنعقاد العادي  
 ساخلامالفصل التشريعي               





 
 

 

  

ری  مملكة الب
ور  مجل ال

و اللجا  ار 
دماتة لجن  الخ

 

 
 

 )املرفق 
ا و ا ا  ا ا ر امل  م

 
 

 

 
 

  الثادور االنعقاد العادي  
 اخلامسالفصل التشريعي               

 















 
 

 

  

ری  مملكة الب
ور  مجل ال

و اللجا  ار 
دماتة لجن  الخ

 

 
 

 )املرفق 
ر ا امل وم را  ةا ا   ا

 
 

 

 
 

  الثادور االنعقاد العادي  
 اخلامسالفصل التشريعي               
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