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 مر�سوم بقانون رقم )59( ل�سنة 2018

 بتعديل بع�ض �أحكام قانون �لعمل يف �لقطاع �لأهلي 

�ل�سادر بالقانون رقم )36( ل�سنة 2012

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة        ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،
وعلى قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 

2006، وتعديالته،
وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وتعديالته،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُي�شتبدل بن�شو�س املواد )2( الفقرة )ب(، و)40( �شدر الفقرة )ب(، و)46(، و)185( 
من قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، الن�شو�س الآتية:

�لمادة )2( �لفقرة )ب(:

ب( فيما عدا الأحكام املن�شو�س عليها يف املواد )2( مكررًا و)6( و)19( و)20( و)21( 
و)37( و)38( و)40( و)46( و)48( و)49( و)58( و)116( و)183( و)185( ويف البابني 

الثاين ع�شر والثالث ع�شر من هذا القانون، ل ت�شري اأحكام هذا القانون على:
1( خدم المنازل، ومن في حكمهم وهم زّراع وحّرا�س المنازل والمربيات وال�شائقون والطباخون 

الذين يوؤدون اأعمالهم ل�شخ�س �شاحب العمل اأو لأ�شخا�س ذويه.
2( اأفراد اأ�شرة �شاحب العمل الذين يعولهم فعاًل وهم الزوج والزوجة واأ�شوله وفروعه.

�لمادة )40( �سدر �لفقرة )ب(:

 ب( وتوؤدى �لأجور بمر�عاة ما يلي: .

�لمادة )46(:

اأ- ل تبـــراأ ذمـــة �شاحـــب العمل من الأجـــر اإل اإذا قام ب�شـــداده للعامل وفقًا لالآليـــة التي ي�شدر 
بتحديدهـــا قـــرار من الوزير، علـــى اأن تت�شمن هذه الآليـــة اإجراءات و�شوابـــط �شداد اأجور 

العمال والمعلومات الالزم تقديمها للجهات المعنية للتحقق من ذلك.
ب- تلتـــزم الجهات العامة والخا�شـــة بالإف�شاح للجهات المعنية عن المعلومات المتعلقة ب�شداد 
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اأجـــور العمال بالقدر الالزم للتحقق من �شدادها، وذلك وفقًا لل�شوابط المحددة في القرار 
الم�شار اإليه في الفقرة )اأ( من هذه المادة.

�لمادة )185(:

يعاقب بالغرامة التي ل تقل عن مائتي دينار ول تزيد على خم�شمائة دينار كل �شاحب عمل 
اأو من ميثله خالف اأيًا من اأحكام املواد )2( مكررًا و)19( و)20( من هذا القانون.

�ملادة �لثانية

ُي�شاف اإىل قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، مادتان 
جديدتان برقمي )2( مكررًا و)192( مكررًا، ن�شهما الآتي:

�لمادة )2( مكرر�ً:

اأو  الأ�شل  اأو  اجلن�س  ب�شبب  القانون  هذا  لأحكام  اخلا�شعني  العمال  بني  التمييز  "يحظر 
اللغة اأو الدين اأو العقيدة".

�لمادة )192( مكرر�ً:

كل عامل  دينار،  مائة  التي ل جتاوز  بالغرامة  اأو  �شنة  تزيد على  ل  باحلب�س مدة  "يعاقب 
بالفعل  اأو  بالقول  اأو  بالإ�شارة  �شواء  معه  العاملني  باأحد  جن�شيًا  حتر�س  ب�شببه  اأو  العمل  اأثناء 

اأو باأية و�شيلة اأخرى.
ويعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �شتة اأ�شهر اأو بالغرامة التي ل تقل عن خم�شمائة دينار ول 

تزيد على األف دينار، اإذا وقعت اجلرمية من �شاحب العمل اأو من ميثله".

�ملادة �لثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من 
اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـخ : 20 ربيع الأول 1440هـ

الموافق : 28 نوفمبر 2018 م


