
 

 

 م۲۰۲۰أكتوبر  ۲٦التاریخ: 
 

 

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

 
 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

 

البند (أ) من المادة تقریر لجنة الخدمات حول االقتراح بقانون بتعدیل  یسرني أن أرفع إلى معالیكم  

      وتعدیالتھ،  ۲۰۱۲) لسنة ۳٦) من قانون العمل في القطاع األھلي الصادر بالقانون رقم (۹۹(

محمد الدالل، جمعة محمد  مابتسا د.: والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء، بصیغتھ المعدلة)(

 .الكعبي، دالل جاسم الزاید، د.عبدالعزیز حسن أبل، جمیلة علي سلمان

 اء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.رج 
 

 ،،، بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 
 

             
 
 
 
 
 

 

 المرفقات:                   
 

 تقریر اللجنة.  .۱
 . رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى .۲
 .رأي وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة .۳
 .رأي غرفة تجارة وصناعة البحرین  .٤
 . رأي االتحاد العام لنقابات عمال البحرین .٥
 . البحرینرأي االتحاد الحر لنقابات عمال  .٦
 ومذكرتھ اإلیضاحیة. (بصیغتھ المعدلة)، االقتراح بقانون المذكور  .۷







۱ 
 

  اخلدمات  ملخص تقرير جلنة

) من قانون العمل في القطاع  ۹۹االقتراح بقانون بتعدیل البند (أ) من المادة ( العنوان
 وتعدیالتھ ( بصیغتھ المعدلة)   ۲۰۱۲) لسنة ۳٦األھلي الصادر بالقانون رقم (

جمعة محمد ابتسام محمد الدالل،  : د.مقدم من أصحاب السعادة األعضاء  قانونب االقتراحأصل 
 الكعبي، دالل جاسم الزاید، د.عبدالعزیز حسن أبل، جمیلة علي سلمان 

 اإلحالة إلى اللجنة
   م۲۰۲۰أبریل  ۲٦

 الفصل التشریعي الخامس  –   الثانيدور االنعقاد العادي 

انتھاء اللجنة من 
 المناقشة

 م ۲۰۲۰أكتوبر  ۲٦

 الفصل التشریعي الخامس  – الثالث دور االنعقاد العادي 

 ) اجتماعات ٦( عدد االجتماعات

 ____  العرض على الجلسة

 مضمونھ

یھدف االقتراح بقانون إلى المساھمة في دوام تقدیم الخدمات للمواطنین بانتظام، 
والحیلولة دون عرقلة بعض قطاعات األعمال التي یصعب فیھا توفیرالعامل  

عقد العمل بناًء على طلب العامل، وتحقیق التوازن  البدیل المؤھل بمجرد إنھاء 
في العالقة بین العامل وصاحب العمل من خالل منح صاحب العمل باالتفاق مع  
العامل مدة مناسبة لغایات توفیر بدیل إذا ما عبر العامل عن رغبتھ بإنھاء عقد 
العمل، باإلضافة إلى الحفاظ على بیئة االستثمار في مختلف القطاعات  

 قتصادیة .اال

 مادتان دیباجة +  االقتراحبنیة 

رأي لجنة الشؤون 
التشریعیة والقانونیة 

 بمجلس الشورى
 والقانونیة   الدستوریة تینقانون من الناحی االقتراح ب سالمة 



۲ 
 

الجھات  خالصة آراء
 المعنیة

 

 : وزارة العمل والتنمیة االجتماعیةرأي  •

 االجتماعیة المالحظات اآلتیة: ان لوزارة العمل والتنمیة ك

إن التعدیل المقترح یضر بمصلحة العامل إذا كان األخیر ھو الراغب في إنھاء   -

العقد، وكان عقد العمل یتضمن شرطـًا یقضي بأن مدة اإلخطار تزید على 

ثالثین یومـًا، األمر الذي قد یضیع على العامل فرصة لاللتحاق بعمل أفضل  

 مل آخر.وبشروط أحسن لدى صاحب ع

إن التعدیل المقترح یضر بمصلحة صاحب العمل إذا كان ھو الراغب في إنھاء  -

عقد العمل غیر محدد المدة، إذا كان العقد یتضمن شرطــًا بموجبھ قد  تصل  

 مدة اإلخطار إلى ستة أشھر حسب التعدیل المقترح. 

  ۲۰۱۲لسنة    ۳٦أ) من قانون العمل في القطاع األھلي رقم  /۹۹إن نص المادة ( -

الحالي یحقق التوازن بین العامل وصاحب العمل، إذ یجعل مھلة اإلخطار 

الواجبة عند إنھاء عقد العمل غیر محدد المدة شھر واحد سواء بالنسبة للعامل  

 أم صاحب العمل.

إن تحدید مھلة اإلخطار عند إنھاء عقد العمل غیر محدد المدة التي أخذ بھا  -

أ) من قانون العمل في القطاع األھلي  /۹۹مادة  (المشرع البحریني بموجب ال

آنفة الذكر یتفق مع ما تأخذ بھ القوانین المقارنة في ھذا الصدد، األمر الذي 

یوجب اإلبقاء على المبدأ الحالي لتحدید مھلة اإلخطار الواجبة عند إنھاء عقد 

 العمل غیر محدد المدة.

أثر فوري على العقود التي تبرم  في حالة إقرار التعدیل المقترح، فإنھ سیطبق ب  -

بعد سریان العمل بھذا التعدیل، ومن ثم تظل العقود الحالیة خاضعة للحكم  

الحالي باعتبار أن ھذا الحكم یحقق میزة مكتسبة للعمال، ومن ثم ال یجوز  

 المساس بھا. 

یصعب تحدید األعمال التي یجوز لصاحب العمل والعامل االتفاق فیھا على   -

إلخطار فیھا إلى ستة أشھر، نظًرا لعدم وجود معاییر موضوعیة  زیادة مھلة ا 

 یمكن االستناد إلیھا لتحدید ھذه األعمال. 

إن التعدیل المقترح یتعلق بأطراف عالقة العمل، لذا اقترحت الوزارة مخاطبة  -

  االتحادین النقابیین ( االتحاد العام لنقابات عمال البحرین واالتحاد الحر لنقابات 



۳ 
 

رین ) وغرفة تجارة وصناعة البحرین باعتبارھا الممثل ألصحاب عمال البح

  األعمال وذلك للوقوف على مرئیاتھم حول االقتراح بقانون المذكور.

 

 : غرفة تجارة وصناعة البحرینرأي  •

بدت الغرفة ( في مذكرتھا ) موافقتھا على االقتراح بقانون الذي من شأنھ أن أ

في مختلف القطاعات اإلقتصادیة من خالل یساھم في الحفاظ على بیئة العمل 

تمكینھا من المحافظة على الكفاءات والخبرات المتمیزة التي یصعب توفیر بدیل  

لھا خالل فترة زمنیة وجیزة مما یساھم في استقرار تلك القطاعات ونموھا، 

والحیلولة دون عرقلة بعض قطاعات األعمال التي یصعب فیھا توفیر العامل 

ل بمجرد إنھاء عقد العمل بناًء على طلب العامل، فضالً عن تحقیق  البدیل المؤھ

التوازن في العالقة بین العامل وصاحب العمل من خالل منح صاحب العمل 

باإلتفاق مع العامل مدة مناسبة لغایات توفیر بدیل إذا ما عبر العامل عن رغبتھ  

قة كال الطرفین  في إنھاء عقد العمل، بحیث تكون مدة اإلخطار معقولة وبمواف

شریطة أخذ رأي الغرفة حول مشروع القرار الذي سیصدر عن سعادة وزیر  

العمل والتنمیة االجتماعیة بشأن األعمال والمھن التي یجوز لصاحب العمل 

 اإلخطار فیھا قبل صدوره.والعامل االتفاق على زیادة مھلة 

 

 : االتحاد العام لنقابات عمال البحرینرأي  •

العام لنقابات عمال البحرین ( في مذكرتھ ) رفضھ لالقتراح بقانون كدّ االتحاد أ

مشیًرا إلى أن االقتراح یعمل على تقیید حریة العامل في التنقل من صاحب عمل  

آلخر، حیث إن ذات القیود التي تجیز لصاحب العمل البحث عن عامل بدیل 

صة العمل لھذا خالل مدة ستة أشھر ھي ذاتھا التي قد تكون سببـًا في ضیاع فر

 العامل.

كما أشار االتحاد العام في مذكرتھ أنھ إذا حالت دون التزام العامل بأداء عملھ  

عن كامل الفترة المحددة في العقد سیكون االلتزام بدفع قیمة ما تبقى منھا مرھقـًا 

للعامل في حال ما ألزم بدفع كامل المبلغ، كما إنھ سیمدد المدة التي نص علیھا  

بشأن تنظیم سوق العمل وتعدیالتھ، وعلى   ۲۰۰٦) لسنة ۱۹رقم ( القانون



٤ 
 

) منھ، والتي أعطت حریة انتقال العامل األجنبي لصاحب  ۲٥األخص المادة (

عمل آخر بعد انقضاء سنة من مدة العقد، أي ستمتد ھذه المدة إلى فترة سنة وستة  

ن فیھ شوطـًا  أشھر وھو ما یعني تقویض إلغاء نظام الكفالة الذي قطعت البحری

 متقدمـًا.

وعلیھ فإن الفرض على العامل بالقیام بعمل رغمـًا عن إرادتھ یمكن أن یعود  

على العامل بالضرر من خالل تفویت الفرصة علیھ للحصول على بدائل عمل  

 أفضل. 

 

 : االتحاد الحر لنقابات عمال البحرینرأي  •

ما جاء في االقتراح  یّن االتحاد الحر لنقابات عمال البحرین في مذكرتھ أن ب

بقانون سوف یسھم بالمزید من المرونة والتفاھم واالنسجام بین العامل وصاحب 

العمل من خالل التوصل إلى اتفاق بشأن مدة إنھاء العقد بموجب ما تقتضیھ 

 المصلحة العامة للعمل. 

توصیة اللجنة 
 جواز نظر االقتراح بقانون الموافقة على  بمجلس الشورى

 



 جلنة اخلدمات
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 تقریر اللجنة
 

 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



 

۱ 

 

 م۲۰۲۰أكتوبر ۲٦التاریخ: 
 ۱۰) (رقم التقریر  
 

 

 تقرير جلنة اخلدمات  

) من قانون العمل يف القطاع األهلي  ٩٩حول االقرتاح بقانون بتعديل البند (أ) من املادة ( 
 ( بصيغته املعدلة)  وتعديالته  م٢٠١٢) لسنة  ٣٦ون رقم ( الصادر بالقان

ابتسام حممد الدالل، مجعة حممد الكعبي، دالل   : د. السعادة األعضاء واملقدم من أصحاب 
 جاسم الزايد، د.عبدالعزيز حسن أبل، مجيلة علي سلمان 

 الفصل التشريعي اخلامس - الثالثدور االنعقاد العادي 

 مقدمــة: 
 

اریخ   ل  ۲٦بـت )،  ۲د  ٥ص ل خ ت / ف  ۳٦۲، وبموجـب الخطـاب رقم (م۲۰۲۰أبرـی

أحال صــاحب المعالي الســید علي بن صــالح الصــالح رئیس مجلس الشــورى الموقر إلى لجنة  

) من ـقانون العـمل في القـطاع األھلي  ۹۹االقتراح بـقانون بتـعدـیل البـند (أ) من الـمادة (الـخدـمات 

األعضــاء    أصــحاب الســعادةوتعدیالتھ، والمقدم من  ۲۰۱۲) لســنة ۳٦الصــادر بالقانون رقم (

العزیز حســن أبل، جمیلة  حمد الدالل، جمعة محمد الكعبي، دالل جاســم الزاید، د.عبدابتســام مد.

ــلمان ــأنھ لیتم عرضــھ على  ، علي س ــتھ وإعداد تقریر یتضــمن رأي اللجنة بش ــتھ ودراس لمناقش

وخالل إجراءات مناقـشة االقتراح بقانون قام مقدمو االقتراح بإجراء تعدیالت  ، المجلس الموقر

ار إلیھا فیھ  ل تقصـیر الحد األقصـى لمدة االخطار من خال  صـیاغتھعلى  ھر  المـش تة أـش من ـس

وتم اتخاذ  ،یوما (أي أربعة أشــــھر) والتقدم باالقتراح بصــــیغتھ المعدلة إلى اللجنة ۱۲۰الى 

   .كأساس إلعداد تقریر اللجنة )بصیغتھ المعدلة(االقتراح بقانون 



۲ 
 

وبـناًء على )،  ۳د٥ف/ص ل خ ت ٤۱٦(  وبموـجب الخـطاب رقمم، ۲۰۲۰أكتوبر  ۱۹وبـتاریخ 

مواصـلة  م، بخصـوص۲۰۲۰أكتوبر  ۱۸قرار مكتب المجلس في اجتماعھ الثاني المنعقد بتاریخ 

؛ أرسـل صـاحب المعالي السـید علي بن  لدى اللجنة دراسـة الموضـوعات التي الزالت قید الدرس

االقتراح بقانون بتعدیل البند (أ) من   صـــالح الصـــالح رئیس مجلس الشـــورى إلى لجنة الخدمات

ادة ( انون رقم (۹۹الـم الـق انون العـمل في القـطاع األھلي الصــــادر ـب ة ۳٦) من ـق ـــن  ۲۰۱۲) لســ

ابتســام محمد الدالل، جمعة محمد الكعبي،  د.األعضــاء   أصــحاب الســعادةوتعدیالتھ، والمقدم من 

م الزاید، د.عبد لماندالل جاـس تھ وإعداد تقریر  ل، العزیز حـسن أبل، جمیلة علي ـس تھ ودراـس مناقـش

ــأنھ ــمن رأي اللجنة بشـ ــاه  ، یتضـ ــابیععلى أن ترفع اللجنة تقریرھا في موعد أقصـ من   ثالثة أسـ

 تاریخھ.

 إجراءات اللجنة:- أوالً 

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة:

 االجتماعات اآلتیة:بقانون المذكور في  االقتراحتدارست اللجنة  )۱(

 الفصل الدور التاریخ االجتماع

 ٥ ۲ م۲۰۲۰أبریل  ۲۷ ۲٦

 ٥ ۲ م۲۰۲۰یونیو  ۱ ۲۷

 ٥ ۲ م۲۰۲۰سبتمبر ۱٥ ۲۸

 ٥ ۲ م۲۰۲۰سبتمبر ۲۲ ۲۹

 ٥ ۲ م۲۰۲۰ سبتمبر ۲۸ ۳۰

 ٥ ۳ م۲۰۲۰أكتوبر  ۲٦ ۲
 



۳ 
 

االقتراح  )۲( ة ـب ائق المتعلـق ا على الوـث ــتـھ اء دراســ ة أثـن ــوع البـحث  اطلـعت اللجـن انون موضــ بـق
 والدراسة، والتي اشتملت على ما یلي:

 

 (مرفق)ومذكرتھ اإلیضاحیة.  ،(بصیغتھ المعدلة) االقتراح بقانون المذكور -

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

 (مرفق) رأي وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة. -

 (مرفق) وصناعة البحرین.رأي غرفة تجارة  -

 (مرفق) رأي االتحاد العام لنقابات عمال البحرین. -

 (مرفق) رأي االتحاد الحر لنقابات عمال البحرین. -
 

 شارك يف اجتماع اللجنة الثالثني ممثلو وزارة العمل والتنمية االجتماعية، حيث حضر كل من: •
 

 المنصب االسم

 االجتماعیةوزارة العمل والتنمیة 

 الوكیل المساعد لشؤون العمل أحمد جعفر الحایكي

 مستشار قانوني  الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

 أخصائي عالقات عامة عبدالمحسن خلیفة الظھراني
 

 

 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



٤ 
 

 إدارة شؤون اللجان
 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن ھاشم 

 المساعدأمین سر اللجنة  دانة ابراھیم الشیخ

 إدارة البحوث والدراسات

 مشرف بحوث منى ابراھیم العید

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم سما عبدالجلیل علي

 أخصائي إعالم صادق جعفر الحلواجي

 

ا
ً
 : جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي   -ثانيــ

 

والقانونیة بمجلس الشــورى ســالمة االقتراح بقانون من  رأت لجنة الشــؤون التشــریعیة 

 والقانونیة. الدستوریةتین الناحی 

 

ا
ً
 : مقدمي االقرتاحرأي  - ثالثـ

أشـــارت ســـعادة العضـــو الدكتورة ابتســـام الدالل إلى أن الھدف من االقتراح بقانون ھو    

ام واّطراد، والحیلولـ  انتـظ ات للمواطنین ـب دـم دیم الـخ ة في دوام تـق ة بعض  المســـــاھـم ة دون عرقـل

ـــعب فیـھا توفیر الـعاـمل الـبدـیل المؤـھل بمجرد إنـھاء عـقد العـمل بـناًء  قـطاـعات األعـمال التي یصــ

على طـلب الـعاـمل ـكالقـطاـعات التعلیمـیة ( الـجامـعات والـمدارس )، ـفإجراءات العثور على الـبدـیل  

المتقدمین والـسیر  المناـسب من حیث الكفاءة والخبرة، واـستكمال المقابالت وإجراء المفاـضلة بین

ــة   ــغیلھم من مختلف الجھات اإلدرایة المختصـ ــدار الموافقات الالزمة لتشـ ــتصـ في إجراءات اسـ

ا، مما یؤثر في جودة ومسـتوى الخدمة المقدمة وتقییم أداء المؤسـسـة  ــً یتطلب مدة طویلة نسـبیــــ

ــحة والمھن الطبیة الم ــري على قطاع الصـ ــدق على قطاع التعلیم یسـ ختلفة  األكادیمیة، وما یصـ
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ــائي أو غیره من   وغیرـھا من القـطاـعات الحیوـیة، حـیث یتـعذر مثالً توفیر ـبدـیل للطبـیب االخصــ

د العـمل بمجرد إنتـھاء ـمدة  إنـھاء عـق ـــحاب االختصــــاص إذا ـما عبر أي منھم عن رغبـتھ ـب أصــ

ا )، كما یتعذر اســتكمال اإلجراءات اإلداریة المتعلقة بالتوظیف خالل   اإلخطار ( ثالثون یومــــــً

ا  فترة ا على الخدمات الصحیة المقدمة، وقد یمتد لیشمل التأثیر سلبـــً زمنیة قصیرة مما یؤثر سلبـــً

 على ترخیص بعض المنشآت الصحیة.
 

ل   اـم ة بین الـع ھ تحقیق التوازن في العالـق انون من شـــــأـن ا أن االقتراح بـق ادتـھ ـــع دّت ســ وأـك

وصـاحب العمل من خالل منح صـاحب العمل باالتفاق مع العامل مدة مناسـبة لغایات توفیر بدیل  

إذا ـما عبر الـعاـمل عن رغبـتھ ـبإنـھاء عـقد العـمل بحـیث تكون ـمدة اإلخـطار ـمدة معقوـلة وبموافـقة  

تیح لـصاحب العمل توفیر عامل بدیل مؤھل دون التأثیر على جودة الخدمة أو اإلـضرار العامل، ت 

ــةبالمشروع االقتصادي بوجھ خاص وبالقطاع االقتصادي بوجھ عام،   ــة إلى أھمی ــاف ــاإلضــــ   ب

ــادـیة من خالل   ــتثـمار في مختلف القـطاـعات االقتصــ االقتراح بـقانون في الحـفاظ على بیـئة االســ

ا من المـحافـظة ع ا تمكینـھ ـــعب توفیر ـبدـیل لـھ ادرة والخبرات المتمیزة التي یصــ اءات الـن لى الكـف

 خالل فترة زمنیة وجیزة مما یساھم في استقرار تلك القطاعات ونموھا.

 

ا
ً
 : وزارة العمل والتنمية االجتماعيةرأي   -رابعـ

 

 كان لوزارة العمل والتنمیة االجتماعیة المالحظات اآلتیة:

حة العامل إذا كان األخیر ھو الراغب في إنھاء العقد، وكان عقد إن التعدیل المقترح یضر بمصل -

العمل یتضمن شرطـًا یقضي بأن مدة اإلخطار تزید على ثالثین یومـًا، األمر الذي قد یضیع على 

 العامل فرصة لاللتحاق بعمل أفضل وبشروط أحسن لدى صاحب عمل آخر.

ھو الراغب في إنھاء عقد العمل غیر  إن التعدیل المقترح یضر بمصلحة صاحب العمل إذا كان -

تصل مدة اإلخطار إلى ستة أشھر حسب  قد محدد المدة، إذا كان العقد یتضمن شرطــًا بموجبھ 

 التعدیل المقترح.
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الحالي یحقق  ۲۰۱۲لسنة  ۳٦أ) من قانون العمل في القطاع األھلي رقم /۹۹إن نص المادة ( -

مھلة اإلخطار الواجبة عند إنھاء عقد العمل غیر التوازن بین العامل وصاحب العمل، إذ یجعل 

 صاحب العمل. ممحدد المدة شھر واحد سواء بالنسبة للعامل أ

إن تحدید مھلة اإلخطار عند إنھاء عقد العمل غیر محدد المدة التي أخذ بھا المشرع البحریني  -

یتفق مع ما تأخذ بھ القوانین أ) من قانون العمل في القطاع األھلي آنفة الذكر  /۹۹بموجب المادة  (

المقارنة في ھذا الصدد، األمر الذي یوجب اإلبقاء على المبدأ الحالي لتحدید مھلة اإلخطار الواجبة 

 عند إنھاء عقد العمل غیر محدد المدة.

في حالة إقرار التعدیل المقترح، فإنھ سیطبق بأثر فوري على العقود التي تبرم بعد سریان العمل  -

یل، ومن ثم تظل العقود الحالیة خاضعة للحكم الحالي باعتبار أن ھذا الحكم یحقق میزة بھذا التعد

 مكتسبة للعمال، ومن ثم ال یجوز المساس بھا.

 یصعب تحدید األعمال التي یجوز لصاحب العمل والعامل االتفاق فیھا على زیادة مھلة اإلخطار -

 یمكن االستناد إلیھا لتحدید ھذه األعمال. إلى ستة أشھر، نظًرا لعدم وجود معاییر موضوعیة  فیھا

الوزارة مخاطبة االتحادین النقابیین   اقترحتإن التعدیل المقترح یتعلق بأطراف عالقة العمل، لذا   -

( االتحاد العام لنقابات عمال البحرین واالتحاد الحر لنقابات عمال البحرین ) وغرفة تجارة 

األعمال وذلك للوقوف على مرئیاتھم حول االقتراح   وصناعة البحرین باعتبارھا الممثل ألصحاب

 ( مرفق ) بقانون المذكور.

 

ا
ً
 : غرفة جتارة وصناعة البحرينرأي    -خامسـ

 

غرفة ( في مذكرتھا ) موافقتھا على االقتراح بقانون الذي من شأنھ أن یساھم في الأبدت  

كینھا من المحافظة على الحفاظ على بیئة العمل في مختلف القطاعات اإلقتصادیة من خالل تم

الكفاءات والخبرات المتمیزة التي یصعب توفیر بدیل لھا خالل فترة زمنیة وجیزة مما یساھم في 

استقرار تلك القطاعات ونموھا، والحیلولة دون عرقلة بعض قطاعات األعمال التي یصعب فیھا 
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لعامل، فضالً عن تحقیق توفیر العامل البدیل المؤھل بمجرد إنھاء عقد العمل بناًء على طلب ا

التوازن في العالقة بین العامل وصاحب العمل من خالل منح صاحب العمل باإلتفاق مع العامل 

مدة مناسبة لغایات توفیر بدیل إذا ما عبر العامل عن رغبتھ في إنھاء عقد العمل، بحیث تكون مدة 

الذي مشروع القرار  اإلخطار معقولة وبموافقة كال الطرفین شریطة أخذ رأي الغرفة حول

عن سعادة وزیر العمل والتنمیة االجتماعیة بشأن األعمال والمھن التي یجوز لصاحب سیصدر 

 العمل والعامل االتفاق على زیادة مھلة اإلخطار فیھا قبل صدوره. ( مرفق )

 

ا
ً
 : االحتاد العام لنقابات عمال البحرينرأي  -سادسـ

 

 البحرین ( في مذكرتھ ) رفضھ لالقتراح بقانون مشیًرا إلى أنأكدّ االتحاد العام لنقابات عمال 

یعمل على تقیید حریة العامل في التنقل من صاحب عمل آلخر، حیث إن ذات القیود  االقتراح

التي تجیز لصاحب العمل البحث عن عامل بدیل خالل مدة ستة أشھر ھي ذاتھا التي قد تكون 

 ل.سببـًا في ضیاع فرصة العمل لھذا العام

كما أشار االتحاد العام في مذكرتھ أنھ إذا حالت دون التزام العامل بأداء عملھ عن كامل الفترة 

المحددة في العقد سیكون االلتزام بدفع قیمة ما تبقى منھا مرھقـًا للعامل في حال ما ألزم بدفع كامل 

بشأن تنظیم سوق  ۲۰۰٦) لسنة ۱۹المبلغ، كما إنھ سیمدد المدة التي نص علیھا القانون رقم (

والتي أعطت حریة انتقال العامل األجنبي  ،) منھ۲٥وعلى األخص المادة ( ،العمل وتعدیالتھ

لصاحب عمل آخر بعد انقضاء سنة من مدة العقد، أي ستمتد ھذه المدة إلى فترة سنة وستة أشھر 

 ا.وھو ما یعني تقویض إلغاء نظام الكفالة الذي قطعت البحرین فیھ شوطـًا متقدمـً 

القیام بعمل رغمـًا عن إرادتھ یمكن أن یعود على العامل بالضرر ب وعلیھ فإن الفرض على العامل  

 من خالل تفویت الفرصة علیھ للحصول على بدائل عمل أفضل. ( مرفق )
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ا
ً
 : االحتاد احلر لنقابات عمال البحرينرأي  -سابعـ

 

سوف یسھم االقتراح بقانون ما جاء في  أن بّین االتحاد الحر لنقابات عمال البحرین في مذكرتھ 

بالمزید من المرونة والتفاھم واالنسجام بین العامل وصاحب العمل من خالل التوصل إلى اتفاق 

 تقتضیھ المصلحة العامة للعمل. ( مرفق ) بشأن مدة إنھاء العقد بموجب ما
 

ا
ً
 اللجنة: رأي  -ثامنـ

 

) من قانون العمل في القطاع ۹۹االقتراح بقانون بتعدیل البند (أ) من المادة (تدارـست اللجنة       

واســتعرضــت   ( بصــیغتھ المعدلة)، وتعدیالتھ ۲۰۱۲) لســنة ۳٦ن رقم (األھلي الصــادر بالقانو 

وممثلي وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة   وجھات النظر التي دارت حولھ من قبل أعضاء اللجنة

لمســـتشـــار القانوني لشـــؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشـــؤون التشـــریعیة  وا

  الدســتوریة تینقانون من الناحی االقتراح ب والقانونیة بمجلس الشــورى والذي جاء مؤكدًا لســالمة 

تجارة وـصناعة البحرین، واالتحاد العام  والقانونیة، كما اطلعت اللجنة على مذكرة كل من غرفة

 لنقابات عمال البحرین، واالتحاد الحر لنقابات عمال البحرین.

یتألف االقتراح بقانون من دیباجة ومادتین، نص في مادتھ األولى على إضافة فقرة أخیرة 

) لسنة ۳٦م () من قانون العمل في القطاع األھلي الصادر بالقانون رق۹۹إلى البند (أ) من المادة (

 ، أما المادة الثانیة فجاءت تنفیذیة.۲۰۱۲
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یھدف االقتراح بقانون إلى المساھمة في دوام تقدیم الخدمات للمواطنین بانتظام، والحیلولة 

دون عرقلة بعض قطاعات األعمال التي یصعب فیھا توفیرالعامل البدیل المؤھل بمجرد إنھاء عقد 

ق التوازن في العالقة بین العامل وصاحب العمل من خالل العمل بناًء على طلب العامل، وتحقی 

منح صاحب العمل باالتفاق مع العامل مدة مناسبة لغایات توفیر بدیل إذا ما عبر العامل عن رغبتھ 

 بإنھاء عقد العمل، باإلضافة إلى الحفاظ على بیئة االستثمار في مختلف القطاعات االقتصادیة.

 

وفي ضوء اآلراء التي تم استعراضھا أعاله، انتھت اللجنة   وبعد تدارس االقتراح بقانون

 ) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى.۹٤إلى جواز نظره عمالً بالمادة (

 

ا  
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:  -تاسعـ

 

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

 كل من :

 
 

 مقرًرا أصلیـًا.        األستاذة ھـــــــــــالة رمـــــزي فایــــزسعادة  .۱

 مقرًرا احتیاطیًا.     فاطمة عبدالجبار الكوھجــــيسعادة الدكتورة  .۲

 

 

 

 



۱۰ 
 

 

ا 
ً
 توصية اللجنة:  -عاشر

 

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

 بما یلي: اللجنة توصيالداخلیة لمجلس الشورى، فإن 
 
 

) من قانون العمل  ۹۹) لســـنة () بتعدیل البند (أ) من المادة ( االقتراح بقانون رقم ( جواز نظر -

ــادر بالقانون رقم (في القطاع األھلي  ــنة ۳٦الصـ ــیغتھ المعدلة) وتعدیالتھ  ۲۰۱۲) لسـ ،  ( بصـ

ابتـسام محمد الدالل، جمعة محمد الكعبي، دالل جاـسم د. :األعـضاء أـصحاب الـسعادةوالمقدم من 

 .الزاید، د.عبدالعزیز حسن أبل، جمیلة علي سلمان

 
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 
 
 

 



 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 

ااملرفق   ا
 

یة  ری ر لجنة ال الت
ر جل ال نیة  ن  الق

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 







 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 

ااملرفق   ا
 

یة  التن ار ال  ر 
یة جت  ا

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



۳٥۳  و و ش ن

ی   











 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 

رااملرفق   ا
 

ة  ن ر  ة تج ر ر 
ری  ال

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 





 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 

 اخلاماملرفق 
 

ت ال لنق   ر ا
ری  ال

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 







 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 

ااملرفق   ا
 

ت ر لنق  ر ا  ال
ری  ال

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



۱ و   ۲

نی   ی



 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 

ااملرفق   ا
 

ر  ن ال ق ترا  ا
ت لة ی رت ال  

یة ی  ا

 
 

 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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