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 م۲۰۲۰أكتوبر  ۲٦التاریخ: 
 

 

 

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

 
 

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
 

السابقة) ( للجنةأن التقریر التكمیلي األول تقریر لجنة الخدمات بشیسرني أن أرفع إلى معالیكم 

) من قانون الخدمة المدنیة الصادر ۱۹) إلى المادة (۳حول االقتراح بقانون بإضافة بند برقم (

والمقدم من صاحب السعادة العضو   (بصیغتھ المعدلة)  ،م۲۰۱۰) لسنة  ٤۸بالمرسوم بقانون رقم (

 .درویش أحمد المناعي
 

 المجلس الموقر.برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على 
 

 ،،، بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 

 

             
 

 المرفقات:                   
 

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







۱ 
 

  اخلدمات  ملخص تقرير جلنة

) من قانون الخدمة  ۱۹) إلى المادة (۳االقتراح بقانون بإضافة بند برقم ( العنوان
 ۲۰۱۰) لسنة ٤۸المدنیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 العضو درویش أحمد المناعي مقدم من صاحب السعادة  قانونب االقتراحأصل 

   م۲۰۲۰أبریل  ۲۹ اإلحالة إلى اللجنة
 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 ترحیل اإلجازات التي تأتي بین یومي عمل  

إلى بدایة   –عدا إجازات عید الفطر وعید األضحى ومناسبة عاشوراء 
 األسبوع أو نھایتھ 

 مادتان دیباجة +  االقتراحبنیة 

رأي لجنة الشؤون 
التشریعیة والقانونیة 

 بمجلس الشورى
 والقانونیة   الدستوریة تینقانون من الناحی االقتراح ب سالمة 

رأي دیوان الخدمة 
 المدنیة

) إلى المادة رقم  ۳دیوان الخدمة المدنیة أنھ ال حاجة إلضافة بند رقم (رأى 

) لسنة  ٤۸) من قانون الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۱۹(

 م، وذلك لألسباب اآلتیة: ۲۰۱۰

) من قانون الخدمة المدنیة  الصادر ۱۹إن إضافة بند جدید للمادة ( -

م یتعلق بترحیل اإلجازات ال  ۲۰۱۰) لسنة ٤۸بالمرسوم بقانون رقم ( 

یتماشى مع الفلسفة التي قام علیھا قانون الخدمة المدنیة الذي یمثل اإلطار  

العام للتشریع ویتم من خاللھ إقرار الحقوق الوظیفیة مع إحالة تحدید  

الجوانب المتعلقة بشؤون الموظفین وتفصیالتھا إلى القرارات والتعلیمات 

وق والمزایا الوظیفیة وذلك لتحقیق أقصى قدر  التي تصدر لتنظیم تلك الحق 

من المرونة في التعامل مع كافة المستجدات التي تطرأ على شؤون الخدمة  

 المدنیة.



۲ 
 

إن تطبیق ھذا االقتراح بقانون سیترتب علیھ تعدد األدوات التشریعیة التي   -

تنظم الجوانب المتعلقة بالعطل الرسمیة، حیث إن الجزء األكبر منھا سیكون 

وتعدیالتھ، وبحسب ھذا التعدیل المقترح  ۱۹۷۳) لسنة ٥في المرسوم رقم ( 

میة ضمن قانون  على قانون الخدمة المدنیة سیكون بند متعلق بالعطل الرس

 الخدمة المدنیة.

بالمقارنة مع دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، فإن اقتراح ترحیل   -

العطل الرسمیة مطبق فقط في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وسلطنة عمان،  

حیث إن ترحیل أو تعدیل تواریخ العطل الرسمیة في ھذه الدول تنظمھا 

وزراء ولیست قوانین، كما یالحظ أیضـًا أن  المراسیم أو قرارات مجلس ال

النصوص المتعلقة بترحیل العطل الرسمیة في ھذه الدول تحمل صفة الجواز  

وھو ما یتیح الفرصة للسلطة التنفیذیة لتقریر ما تراه مناسبـًا لتحدید أیام  

 التعطیل واإلحاطة بمختلف الظروف المرتبطة بھا. 

لى جواز ترحیل موعد اإلجازة إلى في حال تعدیل مشروع القانون للنص ع -

بدایة األسبوع أو نھایتھ إذا وقعت بین یومي عمل وذلك بقرار من رئیس  

مجلس الوزراء أو من یفوضھ، فإن ذلك سیقلل من جدوى ھذا المشروع  

ویفقده الغایة المرجوة منھ، وبخاصة أنھ یمكن تطبیق سیاسة ترحیل اإلجازة  

) لسنة  ٥الل تعدیل المرسوم رقم ( بقرار من رئیس مجلس الوزراء من خ

 م. ۱۹۷۳

إن قلة عدد العطل الرسمیة التي ستقع خالل أیام األسبوع كما یتبین من   -

م و  ۲۰۲۰خالل مراجعة التواریخ المتوقعة للعطل الرسمیة في السنوات 

 م قد یقلل من جدوى االقتراح بقانون. ۲۰۲۲م و ۲۰۲۱

مة المدنیة بصورة  إن التعدیل المقترح سوف یطبق على موظفي الخد  -

إلزامیة، فیما أن المقترح بشأن العاملین في القطاع الخاص یترك الخیار  

لصاحب العمل في تقریر ما یراه مناسبـًا بشأن ترحیل العطلة مما یؤدي إلى  

اختالف أیام التعطیل في كال القطاعین، وھذا األمر ال یعمل على تحقیق  

   الغایة من االقتراح بقانون.

توصیة اللجنة بمجلس 
 االقتراح بقانون  رفض  الشورى
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 تقریر اللجنة
 

 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



 

۱ 

 

 م۲۰۲۰أكتوبر  ۲٦ التاریخ:
 ) ٥التقریر رقم (

 
 

 ( السابقة )   للجنة التقرير التكميلي األولتقرير جلنة اخلدمات بشأن 
) من قانون اخلدمة املدنية الصادر  ١٩) إىل املادة ( ٣االقرتاح بقانون بإضافة بند برقم (حول 

 (بصيغته املعدلة)  ، م ٢٠١٠) لسنة ٤٨باملرسوم بقانون رقم ( 
   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

جدید  االقتراح بقانون بإـضافة بند مجلس الـشورى إلى لجنة الخدمات تقریر اللجنة الـسابقة بـشأن 

لسـنة  ) ٤۸) من قانون الخدمة المدنیة الصـادر بالمرسـوم بقانون رقم (۱۹) إلى المادة (۳برقم (

إلعادة ، والمقدم من ـصاحب الـسعادة العـضو درویش أحمد المناعي ة)(بـصیغتھ المعدل ،م۲۰۱۰

النظر في التقریر الـمذكور، على أن ترفع اللجـنة تقریرـھا في موـعد أقصــــاه خمســــة أـیام 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
 

ــتـھا على  )۲( ــوع البـحث اطلـعت اللجـنة أثـناء دراســ الوـثائق المتعلـقة ـباالقتراح بـقانون موضــ

 والدراسة، والتي اشتملت على ما یلي:
 

 

 تقریر لجنة الخدمات (السابقة) والمتضمن:  -
 

 )(مرفقومذكرتھ اإلیضاحیة. (بصیغتھ المعدلة)، االقتراح بقانون  •

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

 دیوان الخدمة المدنیة. (مرفق)رأي  •

 (مرفق). مذكرة المستشار القانوني لشؤون اللجان •

 

 



۳ 
 

ر من دور االنعقاد الثاين املنعقد   • ارك يف اجتماعها الثامن عـش ابقة، ـش وبدعوة من اللجنة الـس
 م، ممثلون عن ديوان اخلدمة املدنية حيث حضر كل من:٢٠٢٠مارس  ٩بتاريخ  

 

 المنصب االسم

 رئیس دیوان الخدمة المدنیة سعادة السید أحمد بن زاید الزاید

 مدیر عام السیاسات واألجور السید صالح الدین عبدالرحمن عجالن

 الوظیفیةمدیر إدارة األجور والمزایا  السید یوسف أحمد محمد إبراھیم

 
 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 السیدة سما عبدالجلیل علي

 إعالمأخصائي  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

دسـتور مملكة البحرین تنص  ) من ۱٦أشـار سـعادة العضـو درویش المناعي إلى أن المادة ( 

ــتـھدف موظفو الدولة في أداء  -على أن "أ الوظائف الـعامة خدمة وطنـیة تـناط بالـقائمین بـھا، ویســ

 وظائفھم المصلحة العامة، وال یُولي األجانب الوظائف العامة إال في األحوال التي یبینھا القانون.

 ط التي یقررھا القانون".المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقـًا للشرو  -ب

 

ل    د والعـم د من الجـھ ذل المزـی اج إلى ـب ان تطویر االقتصـــــاد الوطني یحـت ك وـك ان ذـل ا ـك لـم

والعطاء كي نـستطیع أن نواكب دول العالم في ظل النظام االقتصـادي الحر والمنافـسة الحادة بین  

ــواء في مجال زیادة اإلن  ــادات دول العالم النامیة والمتقدمة على الس ــتوى  اقتص ــین مس تاج وتحس

 الجودة، وھذا ال یتأتى في ظل كثرة اإلجازات التي یحصل علیھا الموظف خالل العام.

 

ــاد البحریني    ــرر باالقتصـ ــمیة وإن كانت حقًا للموظف إال أنھا تلحق الضـ واإلجازات الرسـ

ــجیع الموظف على العـمل   ـــبب في ـتدني اإلنـتاج القومي، ومن ثم یـجب الحرص على تشــ وتتســ

حلول من شـأنھا تشـجیعھ على اسـتئناف العمل واالسـتمرار فیھ، وخاصـة أن یوم اإلجازة وإیجاد 

الواـحد یكلف میزانـیة اـلدوـلة مـبالغ كبیرة، ومن ھـنا ـجاء االقتراح بـقانون بجواز ترحـیل اإلـجازات 

ــوراء  –التي تأتي بین یومي عمل  ــبة عاش ــحى ومناس إلى  –عدا إجازات عید الفطر وعید األض

ب  یابیتھ من ناحیة، وللحد من ارتفاع معدالت  بدایة األـس تمرار العمل وانـس وع أو نھایتھ لضـمان اـس

ــیرة التي تتركز في األغلب مع   ــیة القصـ الغیاب والتكالیف المترتبة على كثرة اإلجازات المرضـ

ـبداـیة ونـھاـیة العـُطل من ـناحـیة أخرى، ولتتوافق مع إـجازات الـعاملین في القـطاع األھلي من ـناحـیة  



٥ 
 

ــھم في القطاع  ثالثة، ــیما إذا عمل بعضـ ــرة الواحدة من اإلجازة سـ ــتفادة أفراد األسـ ــمان اسـ لضـ

 الحكومي والبعض اآلخر في القطاع األھلي.
 

ــعادتھ أن ترحیل اإلجازات التي تأتي بین یومي عمل، ھو    ــافة إلى ما تقدم، فقد أكدّ س باإلض

ــلك تتبعھ دولة الكویت ودولة اإلمارات العربیة المتحدة بق رارات خاصــة من مجلس الوزراء مس

   تطبق على العاملین بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص على السواء.
 

ا
ً
 : ديوان اخلدمة املدنيةرأي   -رابعـ

 

) من قانون ۱۹) إلى المادة رقم (۳رأى دیوان الخدمة المدنیة أنھ ال حاجة إلضافة بند رقم (

 م، وذلك لألسباب اآلتیة:۲۰۱۰) لسنة ٤۸بقانون رقم (الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) من قانون الخدمة المدنیة  ۱۹إن إضافة بند جدید للمادة ( -

یتعلق بترحیل اإلجازات ال یتماشى مع الفلسفة التي قام علیھا قانون  م۲۰۱۰) لسنة ٤۸(

ویتم من خاللھ إقرار الحقوق الوظیفیة مع  الخدمة المدنیة الذي یمثل اإلطار العام للتشریع

إحالة تحدید الجوانب المتعلقة بشؤون الموظفین وتفصیالتھا إلى القرارات والتعلیمات التي 

تصدر لتنظیم تلك الحقوق والمزایا الوظیفیة وذلك لتحقیق أقصى قدر من المرونة في 

 نیة.التعامل مع كافة المستجدات التي تطرأ على شؤون الخدمة المد

إن تطبیق ھذا االقتراح بقانون سیترتب علیھ تعدد األدوات التشریعیة التي تنظم الجوانب  -

) لسنة ٥المتعلقة بالعطل الرسمیة، حیث إن الجزء األكبر منھا سیكون في المرسوم رقم (

وتعدیالتھ، وبحسب ھذا التعدیل المقترح على قانون الخدمة المدنیة سیكون بند  ۱۹۷۳

 الرسمیة ضمن قانون الخدمة المدنیة. متعلق بالعطل

بالمقارنة مع دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، فإن اقتراح ترحیل العطل الرسمیة  -

مطبق فقط في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وسلطنة عمان، حیث إن ترحیل أو تعدیل 

لس الوزراء ولیست تواریخ العطل الرسمیة في ھذه الدول تنظمھا المراسیم أو قرارات مج 



٦ 
 

قوانین، كما یالحظ أیضـًا أن النصوص المتعلقة بترحیل العطل الرسمیة في ھذه الدول 

تحمل صفة الجواز وھو ما یتیح الفرصة للسلطة التنفیذیة لتقریر ما تراه مناسبـًا لتحدید 

 أیام التعطیل واإلحاطة بمختلف الظروف المرتبطة بھا.

لنص على جواز ترحیل موعد اإلجازة إلى بدایة األسبوع في حال تعدیل مشروع القانون ل -

أو نھایتھ إذا وقعت بین یومي عمل وذلك بقرار من رئیس مجلس الوزراء أو من یفوضھ، 

فإن ذلك سیقلل من جدوى ھذا المشروع ویفقده الغایة المرجوة منھ، وبخاصة أنھ یمكن 

من خالل تعدیل المرسوم  تطبیق سیاسة ترحیل اإلجازة بقرار من رئیس مجلس الوزراء

بأن العطالت الرسمیة وتعدیالتھ الذي ینظم سیاسة العطالت الرسمیة   ۱۹۷۳) لسنة  ٥رقم (

وھو ما یتماشى مع األنظمة المعمول بھا في المملكة دون الحاجة للنص علیھا في قانون 

 الخدمة المدنیة.

إن قلة عدد العطل الرسمیة التي ستقع خالل أیام األسبوع كما یتبین من خالل مراجعة  -

م قد یقلل من ۲۰۲۲م و ۲۰۲۱م و ۲۰۲۰التواریخ المتوقعة للعطل الرسمیة في السنوات 

 جدوى االقتراح بقانون.

إن التعدیل المقترح سوف یطبق على موظفي الخدمة المدنیة بصورة إلزامیة، فیما أن  -

ترح بشأن العاملین في القطاع الخاص یترك الخیار لصاحب العمل في تقریر ما یراه المق

، وھذا مناسبـًا بشأن ترحیل العطلة مما یؤدي إلى اختالف أیام التعطیل في كال القطاعین

   األمر ال یعمل على تحقیق الغایة من االقتراح بقانون.
 

ا
ً
 رأي اللجنة:   -خامسـ

) ۳االقتراح بقانون بإضافة بند برقم (تقریر اللجنة ( السابقة ) بشأن تدارست اللجنة     

 ۲۰۱۰) لسنة ٤۸) من قانون الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۱۹إلى المادة (

بعد إعادتھ للجنة بناًء على خطاب معالي رئیس المجلس بخصوص إعادة  (بصیغتھ المعدلة)
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ت القوانین التي أُعدت تقاریرھا من قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد النظر في مشروعا

 العادي الثاني من الفصل التشریعي الخامس.

ــاف إلى    یـتألف االقتراح بـقانون من دیـباـجة وـمادتین، نص في ـمادـتھ األولى على أن یُضــ

بند   ۲۰۱۰) لـسنة  ٤۸() من قانون الخدمة المدنیة الـصادر بالمرـسوم بقانون رقم ۱۹نص المادة (

 )، أما المادة الثانیة فجاءت تنفیذیة.  ۳جدید برقم (

عدا إجازات عید   –یھدف االقتراح بقانون إلى ترحیل اإلجازات التي تأتي بین یومي عمل  

 إلى بدایة األسبوع أو نھایتھ.  –الفطر وعید األضحى ومناسبة عاشوراء 

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

 اآلتیة: عتبارات، وذلك لالرفضھ( السابقة ) ب

 : عدم جدوى التعدیل المقترح لألسباب التالیة  - أوال 

) لسنة ٤۸) من قانون الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۱۹( أجازت  المادة -أ

وتعدیالتھ لدیوان الخدمة المدنیة تحدید أیام العمل في األسبوع ومواقیتھ وضوابط  ۲۰۱۰

العمل في العطل الرسمیة وخارج أوقات العمل الرسمي وفقاً لمقتضیات المصلحة العامة حیث 

 نصت على اآلتي : 

د بقرار من الدیوان أیام العمل في األسبوع ومواقیتھ وضوابط العمل في العطل تحد  -۱" 

 الرسمیة وخارج أوقات العمل الرسمي وفقاً لمقتضیات المصلحة العامة.

یجوز عند االقتضاء بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الدیوان تحدید مواعید عمل   -۲

لموظفین أو لوظائف معینة حسب طبیعة خاصة لبعض الجھات الحكومیة أو لفئات من ا

 العمل الخاصة بھا. ".



۸ 
 

) من الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة تشغیل الموظف   ۲۷و    ۲٦أجازت المادتان (   -ب

تخضع مواعید ) على اآلتي: "  ۲٦خالل العطل الرسمیة واالسبوعیة حیث نصت المادة (

یمنح الموظف إجازة براتب والمزایا  -۱العمل في الجھات الحكومیة للقواعد التالیة: 

الوظیفیة المقررة لھ في أیام العطل الرسـمیة واالسبوعیة  والعطـالت األخرى المقـررة 

ویتـم  ویجوز تشـغیل الموظـف فـي ھـذه العطالت إذا اقتضـت الضـرورة ذلـكقانونـا، 

" یجوز للسـلطة أنھ :  ) على۲۷" ونصت المادة (تعویضـھ عنھـا وفقـا لمـا یحـدده الدیوان

المختصة تكلیف الموظف القیام بأعمال إضافیة بعد سـاعات الدوام الرسـمي وخالل العطالت 

ویمكن تحقیق الغرض من ترحیل االجازات بتشغیل العامل وذلك وفقا للضوابط التالیة..."، 

 .إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك خالل تلك العطالت

) لسنة  ٥تم وفقا للمرسوم األمیري رقم (ی في القطع العام  الرسمیة التن تحدید العطإ -ج

 ۱۹۹۹) لسنة ۲۷بشأن العطالت الرسمیة وتعدیالتھ، وقرار مجلس الوزراء رقم ( ۱۹۷۳

بشأن العید الوطني لدولة البحرین وعید الجلوس، وأي تعدیل أو تغییر أو ترحیل لإلجازات 

وتعدیالتھ  ۱۹۷۳) لسنة ٥المرسوم رقم (والعطالت الرسمیة یمكن أن یتم  من خالل تعدیل 

 وال یتطلب االمر تعدیل قانون الخدمة المدنیة.

إن أیام االجازات والعطل الرسمیة التي یشمل التعدیل المقترح جواز ترحیلھا تقتصر على   -ثانیاً  

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

الحفاظ على رمزیھا ؛ فالعید الوطني فرحة وطنیة یقتضي االحتفال بھا في موعدھا انسجاما 

الشعور الوطني و روح المواطنة لكافة افراد المجتمع، و یوم العمال  تعزیزاعتبارات مع 

العالمي وأول السنة المیالدیة ھما من المناسبات العالمیة التي یقتضي االنسجام فیھما مع 

ت العالمیة في ھذا المجال، و (اول السنة الھجریة، وذكرى المولد النبوي الشریف) الممارسا

 .  الجدیرة بالمحافظة علیھاأیضا لھما من الدالالت الوطنیة والدینیة والحضاریة 
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التعدیل المقترح  معظمھا تأتي في بدایة   ھاأیام االجازات والعطالت الرسمیة التي یشمل  إن-ثالثاً  

والسبت في التقویمین المیالدي والھجري للسنوات أسبوع أو خالل یومي الجمعة او نھایة األ

 . ۲۰۲۲و  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۰

منح اإلدارة إجازة للموظف خالل أیام العمل التي تأتي بین العطالت واالجازات  إن  -رابعا 

الرسمیة ناجم عن تقدیرھا لمصلحة العمل، أما استغالل االجازات بصورة غیر مناسبة  فلن 

فترحیل العطل الرسمیة إلى بدایة أو نھایة األسبوع لن یحول دون یحد منھ التعدیل المقترح 

إجازة سابقة أو تالیة للیوم الذي تم الترحیل إلیھ بحسب االحوال، أما السعي للحصول على 

 االجازات من خالل تكثیف الرقابة على ضوابط منحھذه الممارسات فیمكن تحقیقھا معالجة 

وعلى الجھات التي تمنحھا، أما حصول الموظف على إجازات مرضیة منافیة للواقع فھو 

 معاقب علیھ جزائیا وتأدیبیا.

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

 )۲۷(رقم    االماراتي  قرار مجلس الوزراءإداریة، كمراسیم أو قرارات  وسلطنة ُعمان ب  المتحدة  

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

) من ھذا القرار الى بدایة االسبوع او ۱ي من العطالت الرسمیة المذكورة في المادة (ترحیل أ

 ." نھایتھ

یفتقر االقتراح بقانون إلى دراسات اقتصادیة واجتماعیة  تعزز حجم المشكلة التي  -سادسا

یعالجھا وأثرھا على االقتصاد الوطني بصورة توازن بین حقوق كافة األطراف وتراعي اآلثار 

) من ۷یجابیة  ألوقات الفراغ والراحة على الوظیفة العامة ، وتكفل ما نصت علیھ المادة (اإل

العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والتي انضمت الیھ مملكة 

ما لكل ب  ...:  "حیث اوجبت على الدول ان تعترف  ۲۰۰۷) لسنة ۱۰البحرین بالقانون رقم (

د . : ... ق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضیة تكفل على الخصوصشخص من ح 
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جازات الدوریة المدفوعة  ، وا دید المعقول لساعات العم ، والت را االستراحة وأوقات ال

. ل المكافأة عن أیام الع الرسمیة  األجر، و
 

ي  -سادسـا حتيا ا رر املوضو األصلي  تيار م  ا
 

تیار   ۳۹إعماال لن المادة (        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

رحاالدكتور من .۲ مد   یا.مقررا احتیا     ور م
 

نة  -سابعـا  وصية الل
راء     ات وما أبد من  وء ما دار من مناقش ا لن المادة ( في ض ة  ) من۹٤ووفق الال

، فإن اللجنة توصي بما یلي لیة لمجلس الشور  الدا
 

یة    - م برف     السابقة   اللجنةالتمس بتو افة بند بر و ب ترا بقا ل الما اال  

م  م  ۱( و ر وم بقا ر بالمر ا یة ال و الخدمة المد تھ ۲۰۱۰ لسنة  ا ی  ب

روی أحمد المناعالمعدلة اح السعا العضو   .، والمقدم م 

 

م،،، ر التخا الال مر معرو عل المجل المو  وا
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ر جلنة ر   اخلدمات  مل 

) من قانون الخدمة المدنیة 19) إلى المادة (3االقتراح بقانون بإضافة بند برقم ( العنوا
 2010) لسنة 48الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

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

ل اللجنة حالة   ا
   م2020أبری  29

انيدور االنعقاد العاد  ص التشریعي الخامس  –   ال  ال

ا اللجنة م  ت ا
ة  المنا

 م 2020یونیو   1

انيدور االنعقاد العاد  ص التشریعي الخامس  –   ال  ال

تماعات  اجتماعات  4 عد اال

ھ  مضمو
جازات التي تأتي بین یومي عم   د االقتراح بقانون إلى ترحی ا عدا   –ی

وراء  ة عا ى ومناس ر وعید األض و أو    –إجازات عید ال إلى بدایة األس
ایتھ   ن

ترابنیة  اجة   اال  مادتان دی

و  رأ لجنة ال
یة  و ریعیة والقا الت

ور  بمجل ال
 والقانونیة   الدستوریة تینقانون من الناحی االقتراح ب سالمة 

یوا الخدمة  رأ 
یة  المد

ضافة بند رقم (رأ دیوان   )  19) إلى المادة رقم (3الخدمة المدنیة أنھ ال حاجة 

م، 2010) لسنة 48من قانون الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

تیة  ا ا س  وذل ل

) من قانون الخدمة المدنیة  الصادر بالمرسوم  19إن إضافة بند جدید للمادة ( -

ة  م یتع2010) لسنة 48بقانون رقم (  لس ى مع ال جازات ال یتما ل بترحی ا

ار العام للتشریع ویتم من   ا قانون الخدمة المدنیة ال یم ا التي قام علی

ون   دید الجوانب المتعلقة بش یة مع إحالة ت ی قو الو اللھ إقرار ال

قو   ا إلى القرارات والتعلیمات التي تصدر لتنظیم تل ال صیالت ین وت المو

افة وال قی أقصى قدر من المرونة في التعام مع  یة وذل لت ی ایا الو م

ون الخدمة المدنیة.  رأ على   المستجدات التي ت



2 
 

ا االقتراح بقانون سیترتب علیھ تعدد األدوات التشریعیة التي تنظم   - ی  إن ت

ا سیكون في  ر من ء األ الجوانب المتعلقة بالع الرسمیة، حی إن الج

ا التعدی المقترح على   1973) لسنة 5المرسوم رقم ( سب  وتعدیالتھ، وب

میة ضمن قانون الخدمة قانون الخدمة المدنیة سیكون بند متعل بالع الرس

 المدنیة.

بالمقارنة مع دول مجلس التعاون لدول الخلی العربیة، فإن اقتراح ترحی   -

نة عمان،   دة وسل مارات العربیة المت الع الرسمیة م فق في دولة ا

ا المراسیم   حی إن ترحی أو تعدی تواری الع الرسمیة في  الدول تنظم

ا أن النصو أو قرارات مجلس ال ما یالح أیض وزراء ولیس قوانین، 

و ما یتی   ة الجواز و م ص المتعلقة بترحی الع الرسمیة في  الدول ت

ة  حا ی وا دید أیام التع ا لت یة لتقریر ما ترا مناس ی ة التن رصة للسل ال

ا.  ة ب  بمختل الظرو المرت

جازة إلى في حال تعدی مشرو القانون للن ع - لى جواز ترحی موعد ا

یس مجلس   ایتھ إذا وقع بین یومي عم وذل بقرار من ر و أو ن بدایة األس

ایة  قد ال ا المشرو وی وضھ، فإن ذل سیقل من جدو  الوزراء أو من ی

یس   جازة بقرار من ر ی سیاسة ترحی ا المرجوة منھ، وبخاصة أنھ یمكن ت

 م. 1973) لسنة  5الل تعدی المرسوم رقم ( مجلس الوزراء من 

ین من   - ما یت و  الل أیام األس إن قلة عدد الع الرسمیة التي ستقع 

م و  2020الل مراجعة التواری المتوقعة للع الرسمیة في السنوات 

 م قد یقل من جدو االقتراح بقانون. 2022م و 2021

ي الخد  - امیة،  إن التعدی المقترح سو ی على مو مة المدنیة بصورة إل

ا الخا یتر الخیار لصاحب العم  فیما أن المقترح بشأن العاملین في الق

ی   تال أیام التع د إلى ا لة مما ی ا بشأن ترحی الع في تقریر ما یرا مناس

ایة من االقتراح بقانون. قی ال ا األمر ال یعم على ت اعین، و ال الق    في 

یة اللجنة  تو
ور  االقتراح بقانون  رف  بمجل ال
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نة  تھ المعدلة) ۲۰۱۰لس ی و درویش أحمد المناعي، (بص عادة العض احب الس إلى ، والمقدم من ص

ا بشأنھ.اللجنة على أن تتم دراستھ وإع  داد تقریر

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 عشراالجتما   م۲۰۲۰مار  ۹  ال

ال والعشریناالجتما   م۲۰۲۰أبری   ال

 م۲۰۲۰أبری  ۲۰ االجتما الخامس والعشرین

 م۲۰۲۰یونیو  ۱ االجتما السابع والعشرین
 

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

 
، االقتراح بقانون  - تھ المعدلة ی یضاحیة. ب رتھ ا  )مرفقوم

ون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشور -  مرفق. رأ لجنة الش

 )مرفقرأ دیوان الخدمة المدنیة. ( -

ون اللجان - رة المستشار القانوني لش  مرفق. م

ر  • ة   ا اخلدمة املد ر    ام  ا ا ا ا  ا نة  د م ا و
  م

م  المن اال
اید اید ال یة عا السید أحمد ب  یوا الخدمة المد  رئی 

ال الدی عبدالرحم عجال ور السید  ات وا  مدیر عام السیا
یم برا مد  یفیة السید یو أحمد م ایا الو ور والم ار ا  مدیر 



۳ 
 

 
 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

ار    رین تن على ۱إلى أن المادة ( سعادة العضو درویش المناعيأ ) من دستور مملكة ال

أ م   -أن  ا و الدولة في أداء و د مو ت ا، ویس مین ب نیة تنا بالقا دمة و ا العامة  الو

ة العامة ا القانون.، المصل ین ا العامة إال في األحوال التي ی  وال یولي األجانب الو

نون سواء في تولي الو - .الموا ا القانون ا للشرو التي یقرر  ا العامة وفق

 

ان ذل   اء  لما  د والعم والع ید من الج ل الم تا إلى ب ني ی اد الو ویر االقتص ان ت و

ادات  ادة بین اقتص ة ال ر والمنافس اد ال ب دول العالم في  النظام االقتص یع أن نوا ت ي نس

ا ال  دول العالم النامیة والمتقدمة على ال تو الجودة، و ین مس س نتا وت واء في مجال زیادة ا س

ا  ص علی جازات التي ی رة ا  .الل العام المویتأتى في  



٤ 
 

 

ان حق   جازات الرسمیة وإن  ا تل الضرر  للمو  اوا ب   باالقتصادإال أن ریني وتتس ال

جیع المو على العم وإیجاد حلول من   ر على تش م یجب ال نتا القومي، ومن  في تدني ا

انیة   جازة الواحد یكل می ة أن یوم ا اص تمرار فیھ، و نا العم واالس ت جیعھ على اس ا تش أن

نا جاء االقتراح بقانون  یرة، ومن  ال  جازاتبجواز الدولة م التي تأتي بین یومي عم   ترحی ا

وراء  – ة عا ى ومناس ر وعید األض ایتھ لضمان  –عدا إجازات عید ال و أو ن إلى بدایة األس

رة   ة على  یا والتكالی المترت ا معدالت ال د من ارت استمرار العم وانسیابیتھ من ناحیة، ولل

لب مع بدا یرة التي تتر في األ یة القص جازات المرض ،  ا ر ایة الع من ناحیة أ یة ون

رة  ادة أفراد األس ت مان اس ة، لض ال لي من ناحیة  ا األ ولتتواف مع إجازات العاملین في الق

لي. ا األ ر في الق ع ا كومي وال ا ال م في الق جازة سیما إذا عم بعض  الواحدة من ا

 

ضافة إلى ما تقدم،   د سعادتھ أبا و مسل ن ترحی فقد أ  ، جازات التي تأتي بین یومي عم ا

ة من مجلس الوزراء ت على  اص دة بقرارات  مارات العربیة المت عھ دولة الكوی ودولة ا تت

ا الخا على السواء. ا العام والق كومة والق    العاملین بال
 

ا یةرأ  -رابع  :یوا الخدمة المد

ضافة بند رقم (رأ دیوان الخدمة المدنیة أنھ  ) من قانون الخدمة ۱۹) إلى المادة رقم (۳ال حاجة 

تیة۲۰۱۰) لسنة ٤۸المدنیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ا ا س  م، وذل ل

 

) ٤۸الصادر بالمرسوم بقانون رقم () من قانون الخدمة المدنیة   ۱۹إن إضافة بند جدید للمادة ( -

ا قانون الخدمة یتعل بترحی  م۲۰۱۰لسنة  ة التي قام علی لس ى مع ال جازات ال یتما ا

دید  یة مع إحالة ت ی قو الو اللھ إقرار ال ار العام للتشریع ویتم من  المدنیة ال یم ا

ا إلى القرارات والتعلیمات التي تصدر لتنظیم  صیالت ین وت ون المو الجوانب المتعلقة بش

ایا الو قو والم افة تل ال قی أقصى قدر من المرونة في التعام مع  یة وذل لت ی

ون الخدمة المدنیة. رأ على   المستجدات التي ت



 
 

ا االقتراح بقانون سیترتب علیھ تعدد األدوات التشریعیة التي تنظم الجوانب  - ی  إن ت

ا سیكون في المرسوم رقم ( ر من ء األ ) لسنة المتعلقة بالع الرسمیة، حی إن الج

۱۹ ا التعدی المقترح على قانون الخدمة المدنیة سیكون بند متعل  ۳ سب  وتعدیالتھ، وب

 بالع الرسمیة ضمن قانون الخدمة المدنیة.

بالمقارنة مع دول مجلس التعاون لدول الخلی العربیة، فإن اقتراح ترحی الع الرسمیة  -

دة و  مارات العربیة المت نة عمان، حی إن ترحی أو تعدی تواری م فق في دولة ا سل

ا المراسیم أو قرارات مجلس الوزراء ولیس قوانین،  الع الرسمیة في  الدول تنظم

ة  م ص ا أن النصو المتعلقة بترحی الع الرسمیة في  الدول ت ما یالح أیض

یة لتقریر ما ترا ی ة التن رصة للسل و ما یتی ال ی الجواز و دید أیام التع ا لت  مناس

ا. ة ب ة بمختل الظرو المرت حا  وا

و أو  - جازة إلى بدایة األس في حال تعدی مشرو القانون للن على جواز ترحی موعد ا

وضھ، فإن  یس مجلس الوزراء أو من ی ایتھ إذا وقع بین یومي عم وذل بقرار من ر ن

ا  ی ذل سیقل من جدو  ایة المرجوة منھ، وبخاصة أنھ یمكن ت قد ال المشرو وی

الل تعدی المرسوم رقم ( یس مجلس الوزراء من  جازة بقرار من ر ) سیاسة ترحی ا

۱۹لسنة  و ما  ۳ الت الرسمیة و الت الرسمیة وتعدیالتھ ال ینظم سیاسة الع بأن الع

ا في المملكة دو  ى مع األنظمة المعمول ب ا في قانون الخدمة المدنیة.یتما اجة للن علی  ن ال

الل مراجعة التواری  - ین من  ما یت و  الل أیام األس إن قلة عدد الع الرسمیة التي ستقع 

م قد یقل من جدو ۲۰۲۲م و ۲۰۲۱م و ۲۰۲۰المتوقعة للع الرسمیة في السنوات 

 االقتراح بقانون.

امیة، فیما أن المقترح إن التعدی المقترح سو ی على مو - ي الخدمة المدنیة بصورة إل

ا بشأن  ا الخا یتر الخیار لصاحب العم في تقریر ما یرا مناس بشأن العاملین في الق

اعین ال الق ی في  تال أیام التع د إلى ا لة مما ی ا األمر ال یعم على ترحی الع ، و

ایة من االقتراح بقانون. قی ال  ) مرفق(   ت
 

 



 
 

ـا نة  -ام  ر الل

) من قانون الخدمة ۱۹) إلى المادة (۳تدارس اللجنة االقتراح بقانون بإضافة بند برقم (    

تھ المعدلة  ۲۰۱۰) لسنة  ٤۸المدنیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ی لي دیوان الخدمة   ب مع مم

ما ب اللجنة أوجھ  ون اللجان بالمجلس،  ضور المستشار القانوني لش المدنیة، وذل ب

ناء مناقشة االقتراح بقانون، المال ا السعادة أعضاء المجلس أ ا من ق أص حظات التي تم إبدا

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

 .لسالمة االقتراح بقانون من الناحیتین الدستوریة والقانونیة

ا إلى ن  یتأل االقتراح بقانون    اجة ومادتین، ن في مادتھ األولى على أن یض من دی

وم بقانون رقم (۱۹المادة ( ادر بالمرس نة ٤۸) من قانون الخدمة المدنیة الص بند جدید   ۲۰۱۰) لس

یة.  ۳برقم ( ی انیة فجاءت تن  )، أما المادة ال

جازات التي تأتي بین یومي عم  د االقتراح بقانون إلى ترحی ا دا إجازات عید ع –ی

وراء  ة عا ى ومناس ر وعید األض ایتھ.  –ال و أو ن  إلى بدایة األس

ووبعد تدار  ترا بقا تھ المعدلةاال ی ل ، ب ت اللجنة  ل لالرفضھا  عتبارات، و

تیة:  ا

ا التالیة  - س  : عدم جدو التعدی المقترح ل

 ۲۰۱۰) لسنة  ٤۸الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم () من قانون  ۱۹جازت  المادة (أ -أ

و ومواقیتھ وضواب العم في الع   وتعدیالتھ دید أیام العم في األس لدیوان الخدمة المدنیة ت

ار أوقات العم الرسمي وفقالرسمی  ة العامة اة و تي لمقتضیات المصل  : حی نص على ا

د بقرار م   -۱"  واب العم ف الع ت یتھ و بو وموا الدیوا أیام العم ف ا

ة العامة. ل م وفقا لمقتضیات الم ات العم الر ار أو میة و  الر



 
 

دید مواعید عم  -۲ ة بعد موافقة الدیوا ت ة المخت تضا بقرار م السل یجو عند اال

فی أو  ات م المو كومیة أو لف ات ال ة لبع الج بیعة العم ا ائ معینة حس  لو

. ا.  ة ب  الخا

ی  ۲و  ۲أجازت المادتان (  - یة لقانون الخدمة المدنیة تش ی ة التن  المو ) من الال

وعیة حی نص المادة (الل الع الرسمیة واأل تي   ۲س تخض مواعید العم ) على ا

كومیة للقواعد التالیة:   ات ال یفیة المقرر یمن الم  -۱ف الج ایا الو ا برات والم و 

ر لھ ف أیام الع  الت ا بوعیة  والع میة واال ا، الر و ا رر  یالمق  ویجو ت

الت المو ف   لالع رور  تض الض ھ ا ا م تعویض د  ویت ا ی ا لم ا وفق عن

عمال  یج) على أنھ   ۲ ونص المادة (الدیوا ة تكلی المو القیام ب ة المخت ل و للس

 ، ل وفقا للضواب التالیة... الت و الل الع م و اعات الدوام الر ویمكن افیة بعد 

الل ی العام  ر من ترحی االجازات بتش قی ال الت ت ة  تل الع إذا اقتض المصل

 .العامة ذل

دید العإ - ۱۹) لسنة    للمرسوم األمیر رقم (  اتم وفقی العام  االرسمیة في الق  التن ت ۳ 

الت الرسمیة وتعدیالتھ، وقرار مجلس الوزراء رقم ( بشأن العید  ۱۹۹۹) لسنة ۲بشأن الع

رین وعید  ني لدولة ال جازاتالالو ییر أو ترحی ل ، وأ تعدی أو ت الت  جلو والع

۱۹سنة  ) لالل تعدی المرسوم رقم (یمكن أن یتم  من    الرسمیة لب األ  ۳ مر وتعدیالتھ وال یت

 تعدی قانون الخدمة المدنیة.

ا التعدی المقترح التي یشم الرسمیة إن أیام االجازات والع -۲  ستة قتصر على ت  جواز ترحیل

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

ی اعلى رم ا انسجامف  ت ا في موعد ال ب نیة یقتضي االحت ني فرحة و ارات ا مع   العید الو اعت

ی نة لكافة  تع ني و روح الموا یوم العمال العالمي وأول السنة و المجتمع،  أفرادالشعور الو

ات العالمیة التي یقتضي االنسجام فی  ما من المناس ا المیالدیة  ما مع الممارسات العالمیة في 

جریة، ( والمجال،  و الشریو اول السنة ال ر المولد الن ما ذ داللة دینیة جدیرة ) أیضا ل

ابال افظة علی   . م



۸ 
 

الت واالجازات الرسمیة  إن  - الل أیام العم التي تأتي بین الع دارة إجازة للمو  من ا

، أما   ة العم ا لمصل الل اناجم عن تقدیر ة   است یر مناس د منھ التعدی فجازات بصورة  لن ی

صول على، المقترح ول دون السعي لل و لن ی ایة األس  فترحی الع الرسمیة إلى بدایة أو ن

سب االحوال  لیوم ال تم الترحی إلیھأو تالیة ل  سابقةإجازة   فیمكن  الممارسات  معالجة  أما  ،  ب

ا  قیق الل ت ی الرقابة علمن  ا جازاتا ى ضواب منتك ات التي تمن أما  ،وعلى الج

و مرضیة منافیة للواقع ات إجاز حصول المو على ی ف ا ی ا  معاقب علیھ ج  .اوتأدی

دة في ترحی أو تعدی الع الرسمیة  یتم تنظیم - مارات العربیة المت دولة ا  الدول المقارنة 

نة عمان ب   ۲۰۱۹لسنة    )۲(رقم    ماراتيا  قرار مجلس الوزراءإداریة، مراسیم أو قرارات  وسل

الت األعیاد، یجوز بقرار من وال ن على أنھ   ناء ع مجلس الوزراء ترحی أ من باست

ورة في المادة الت الرسمیة الم ا القرار الى بدایة األ۱( الع و ) من  ایتھأس  ." و ن

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

ني  را بصورةعلى االقتصاد الو افة األ یجابیة ار تراعي او  توازن بین حقو  وقات ألا

ة العامةال ی د الدولي الخا ) من المادة (تك ما نص علیھ ، و را والراحة على الو الع

رین بالقانون رقم ( قافیة والتي انضم الیھ مملكة ال قو االقتصادیة واالجتماعیة وال ) ۱۰بال

خ من ح في التمتع بشرو ب   ...:  "ن تعترحی أوج على الدول أ    ۲۰۰لسنة   ما لك 

دید المعقول : ... عم عادلة ومرضیة تك على الخصو ، والت را د . االستراحة وأوقات ال

، و  جازات الدوریة المدفوعة األجرلساعات العم .ا ل المكافأة عن أیام الع الرسمیة  ، و

 

ي  -سادسـا حتيا ا رر املوضو األصلي  تيار م  ا
 

تیار    ۳۹إعماال لن المادة (        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

رحاالدكتور من .۲ مد  یا.مقررا      ور م  احتیا



۹ 
 

 

نة   -سابعـا  وصية الل
راء     ا في ضوء ما دار من مناقشات وما أبد من  لیة  ) من۹٤لن المادة ( ووفق ة الدا الال

،  فإن اللجنة توصي بما یلي لمجلس الشور
 

م   رف  - افة بند بر و ب ترا بقا ل الما اال یة  ۱  و الخدمة المد ا ر  م  ا ال

م  و ر وم بقا تھ المعدلة۲۰۱۰ لسنة  بالمر ی اح السعا العضو  ب ، والمقدم م 

 .روی أحمد المناع

 

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 اخلدمة املد   

 
 
 

 
 
 
 

  الثادور االنعقاد العادي    
 اخلامسالفصل 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  
 ساخلامالفصل التشريعي               



 الر       
ری      الت

ر  ر ج   ال  ال ت   ال
ة لجنة ال  ی  ر

ت    ر ة   ر لی   ال 
ة  ال ن  ق ترا  ن  ا ن ن  الر الق ن 19ل ال    ) 3( ال ة      ال

نیة  ر ال ر  ال ن ر ل نة 48ق ت  1020 ل ی  ت
 

         

)  19)  إلى المادة (3الرأي القانوني حول االقتراح بقانون بإضافة البند  (یطیب لي أن اقدم لسعادتكم 

 . وتعدیالتھ  2010) لسنة 48من  قانون الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 

ترا   ا یر  ق  التق ا  ل  ت
 

ی                                                                                ر    ال ت  ال
 ؤون اللجان المستشار القانوني لش                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ن    ة ال ن  ق ترا  ن  ا ن ل ال 3الر الق نیة  19   ة ال ن ال    
ن ر  ق ر  ل ر  نة 48ال ت   2010 ل ی  ت

مملكة البحرین وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون    بعد االطالع على  دستور 

  2010) لسنة 48قانون الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (ووتعدیالتھ،  2002) لسنة 55رقم(

  2012سنة ) ل51والالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( ،وتعدیالتھ

مجلس    بشأن العطالت الرسمیة وتعدیالتھ ، و قرار  1973) لسنة  5(  والمرسوم األمیري رقموتعدیالتھا،  

ارجو  بیان    ،بشأن العید الوطني لدولة البحرین وعید جلوس أمیر البالد  1999) لسنة 27رقم ( الوزراء

 اآلتي: 

ترا     نا  :  ررات  ق

)  إلى  3البند  (من مادتین، تضمنت المادة األولى إضافة    –فضالً عن الدیباجة    – یتألف االقتراح بقانون   -1

وتعدیالتھ   2010) لسنة 48) من  قانون الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19المادة (

ترحیل موعد   یتمالفطر وعید األضحى ومناسبة عاشوراء ، عید بالنص اآلتي:  " وفیما عدا إجازات 

ن رئیس الوزراء أو من  ، وذلك بقرار م االجازة إلى بدایة األسبوع أو نھایتھ إذا وقعت بین یومي عمل

 "، فیما جاءت المادة الثانیة تنفیذیة.   یفوضھ 

ترا  -2 ن   ررا ا  :  ق
إن تطویر االقتصاد یحتاج إلى بذل المزید من الجھد والعمل والعطاء وھذا ال یتأتى في ظل كثرة االجازات   �

 . القطاع العامالتي یحصل علیھا العامل خالل العام وخاصة بالنسبة للعاملین في 

اإلجازات الرسمیة وإن كانت حقا للموظف إال أنھا تلحق الضرر باالقتصاد البحریني وتتسبب في تدني   �

 اإلنتاج القومي  

االجازات المرضیة القصیرة التي تتركز  التكالیف المترتبة على كثرة الحد من ارتفاع معدالت الغیاب و �

 بدایة ونھایة االجازات. مع  غالبا 

التوافق مع إجازات العاملین في القطاع األھلي لضمان استفادة االسرة الواحدة من االجازة اذا عمل   �

 بعضھم في القطاع العام والبعض اآلخر في القطاع الخاص.

 

 



 

ة  ا ال ری   : نی  الت

ر   – 1 ت  ال

الوظائف العامة خدمة وطنیة تناط بالقائمین بھا، ویستھدف موظفو الدولة    "  :  على أن  ) 16المادة (تنص 

  في أداء وظائفھم المصلحة العامة. وال یُولى األجانب الوظائف العامة إال في األحوال التي یبینھا القانون. 

 . " لشروط التي یقررھا القانون.المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقًا ل

أ. یضع الملك، بمراسیم، اللوائح الالزمة لتنفیذ القوانین بما ال یتضمن  ) على اآلتي : "39تنص المادة (

تعدیال فیھا أو تعطیال لھا أو إعفاًء من تنفیذھا، ویجوز أن یعین القانون أداة أدنى من المرسوم إلصدار  

یضع الملك، بمراسیم، لوائح الضبط واللوائح الالزمة لترتیب المصالح  ب.  اللوائح الالزمة لتنفیذه. 

   ." واإلدارات العامة بما ال یتعارض مع القوانین

قدم االقتراحات بقوانین من أعضاء  من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى على أن: "ت ) 92المادة (تنص و

بھا مذكرة إیضاحیة تتضمن تحدید نصوص  المجلس إلى رئیسھ مصاغة ومحددة بقدر المستطاع، ومرفقًا 

الدستور المتعلقة باالقتراح والمبادئ األساسیة التي یقوم علیھا واألھداف التي یحققھا. وال یجوز أن یوقع  

 . " االقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء

ن ر  -2 ق ر  ل ر  نیة ال ة ال نة 48ن ال ت  2010 ل ی  ت

تحدد بقرار من الدیوان أیام العمل في األسبوع ومواقیتھ وضوابط       - 1"    :   على أن منھ    ) 19المادة (تنص  

 العمل في العطل الرسمیة وخارج أوقات العمل الرسمي وفقاً لمقتضیات المصلحة العامة. 

خاصة لبعض  یجوز عند االقتضاء بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الدیوان تحدید مواعید عمل       -2

 ". الجھات الحكومیة أو لفئات من الموظفین أو لوظائف معینة حسب طبیعة العمل الخاصة بھا.  

ری   -3 ة ال ل الت ان الی  یة  ق ال یة  جت ا یة  ت ق ا ل ل ال  ال ال
ن ر  نة 10لق  2007 ل

الدول األطراف في ھذا العھد بما لكل شخص من حق في التمتع  تعترف " :   على اآلتي  )7المادة ( تنص 

أجراً ً  - ۱ أ . مكافأة توفر لجمیع العمال، كحد أدنى:  بشروط عمل عادلة ومرضیة تكفل على الخصوص: 

ً  یضمن للمرأة أن  علي  منصفا، ومكافأة متساویة لدي تساوي قیمة العمل دون أي تمییز،   تمتعھا  خصوصا



لدي تساوي   الرجل أجراً یساوي أجر وتقاضیھا  الرجل، یتمتع بھا التي من تلكنى د أ تكون  ال عمل بشروط 

ً   لھم   كریما  عیشا -  ۲  العمل؛ ج .    والصحة؛   السالمة  تكفل  عمل   ب. ظروف  ھذا العھد ؛  ألحكام   وألسرھم طبقا

العتباري   إال ذلك إخضاع دون مالئمة،ى أعل إلي مرتبة عملھم، داخل الترقیة، تساوي الجمیع في فرص 

ة  والكفاءة؛  األقدمیة  ترا را     ا ق  ال ی ال ا ال ل الت ج ریة  ا   ال
ة  ل  ال جر   ی ال  الا یة    . " الر

 

ن  :ل ن  الر الق
 

  في القطع العام  والعطل الرسمیة  االجازات تحدید حیث أن حالیا  ة مبررات التعدیل المقترح متحققإن    

   بشأن العطالت الرسمیة وتعدیالتھ ، و قرار 1973) لسنة  5لمرسوم األمیري رقم (تتم وفقا ل واالھلي 

وأي   ، بشأن العید الوطني لدولة البحرین وعید جلوس أمیر البالد  1999) لسنة 27رقم ( مجلس الوزراء

) لسنة  5السلطة التنفیذیة بتعدیل المرسوم رقم (یمكن أن یتم  من خالل  لإلجازات تعدیل أو تغییر أو ترحیل 

) لسنة  48قانون الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (وتعدیالتھ وال یتطلب االمر تعدیل  1973

تشغیل  أجازت  من الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة  27و المادة   26المادة ، كما أن وتعدیالتھ 2010

الموظف خالل العطل الرسمیة واالسبوعیة ویمكن تحقیق الغرض من ترحیل االجازات بتشغیل العامل خالل  

 وال یحتاج االمر لتعدیل القانون.   الرسمیةتلك األیام  وتعدیل الالئحة لتشمل ترحیل العطل واالعیاد 

 

ذلك الن أیام العطل   ،یقتصر على ستة أیام  المقترح إن أیام االجازات والعطل التي یشملھا التعدیل  :نی

بشأن العطالت    1973) لسنة    5المرسوم األمیري رقم (حسب    یوما)  14عددھا (  الرسمیة في مملكة البحرین 

الوطني لدولة البحرین وعید  بشأن العید    1999) لسنة  27رقم (مجلس الوزراء  الرسمیة وتعدیالتھ ، و قرار  

ر((   : وھي    جلوس أمیر البالد  جة  12,  11,  10"    ی ا   ا   3,  2,  1"  ی ال اول    ،"  ال

ربیع األول" ،    12ذكرى المولد النبوي الشریف"  ،    " ر  10,  9"   را  محرم"،   1السنة الھجریة "  

 . دیسمبر" ))  17،   16مایو" ، العید الوطني "  1العالمي" ینایر"، یوم العمال   1اول السنة المیالدیة "

 

((اول    : أیام    ھي ستة ن أیام االجازات والعطل التي سیشملھا التعدیل  أ   عدم جدوى التعدیل المقترح ذلك  :ل

ینایر"،    1ربیع األول" ، اول السنة المیالدیة "  12محرم"، ذكرى المولد النبوي الشریف"    1السنة الھجریة "  



ولو تتبعنا ھذه األیام في التقویمین   دیسمبر" ))  17،  16مایو" ، العید الوطني " 1یوم العمال العالمي"

ما تأتي في بدایة او نھایة أسبوع  إمعظمھا  سنجد أن     2022و  2021و    2020المیالدي والھجري للسنوات  

 أو خالل یومي الجمعة والسبت على النحو اآلتي: 

 

 

 2022 2021 2020 التاریخ    االجازة  

جریة نة ال  الخمیس  محرم  1 ا ال

 اغسطس) 20( 

 االثنین

 اغسطس  9

 السبت

 یولیو 30

ل الن  ر ال
ری   ال

 الخمیس  ربیع االول 12

 أكتوبر  29

 االثنین 

 اكتوبر 18

 السبت 

 أكتوبر   8

یة   ی نة ال  السبت الجمعة االربعاء ینایر 1 ا ال

ل  االحد  السبت الجمعة مایو  1 ی ال ال

ن ی ال  الجمعة والسبت الخمیس والجمعة األربعاء والخمیس دیسمبر  17، 16 ال

 

وفقا للتعدیل المقترح ترحیلھا إلى بدایة أو نھایة األسبوع    لإلدارة من بین أیام االجازات التي یجوز  : را 

ھما من  ل اویوم العم المیالدیة السنة ، لكن أولیوم العمال العالمي والعید الوطني وأول السنة المیالدیة 

كذلك العید الوطني  لعالمیة في ھذا المجال ، ومع الممارسات اا  مفیھیقتضي االنسجام  التي  عالمیة  المناسبات  ال

فھو فرحة وطنیة یقتضي االحتفال بھا في موعدھا انسجاما مع الشعور الوطني وتعزیز روح المواطنة لكافة  

 افراد المجتمع. 

إن استغالل االجازات المرضیة وغیرھا بصورة غیر مناسبة  لن یحد منھ التعدیل المقترح وإنما    

من إساءة استغالل االجازات المرضیة وغیرھا ھو تكثیف الرقابة علیھا وعلى الجھات التي تمنحھا  الذي یحد  

 حیث أن منح الشخص إجازة مرضیة منافیة للواقع معاقب علیھ جزائیا وتأدیبیا. 

ر  تر للجنت ال ر  ا ن  ی  ا  ل 



ی  ن   ال ن ر الق ت  ال



 
 

 

  

ری  مملكة الب
ور  مجل ال

و اللجا  ار 
دماتة لجن  الخ

 

 
 

 )املرفق 
ة ا ر ا ا وم را   ا

 
 

 

 
 

  الثادور االنعقاد العادي  
 اخلامسالفصل التشريعي               
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