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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قرار رقم ( )80ل�سنة 2018
ب�ش�أن �شروط و�ضوابط م ْنح �ساع َتي الراحة
للموظف �أو العامل من ذوي الإعاقة �أو الذي يرعى �شخ�صاً ذا �إعاقة
وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد االطالع على القانون رقم ( )74ل�سنة  2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل ذوي الإعاقة
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )5منه،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2008بت�شكيل اللجان الطبية العامة وبيان اخت�صا�صاتها،
املع َّدل بالقرار رقم ( )6ل�سنة ،2008
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية،

ُق ِّرر الآتي:
مادة ()1

مُينح املوظف �أو العامل من ذوي الإعاقة �أو الذي يرعى �شخ�ص ًا ذا �إعاقة من �أقربائه من
الدرجة الأوىل �ساعتَي راحة يومي ًا مدفوعتي الأجر ،على �أن يكون ال�شخ�ص ذو الإعاقة من ذوي
الإعاقة ال�شديدة اجل�سدية �أو العقلية ،وذلك ِو ْفق ًا لل�شروط وال�ضوابط املن�صو�ص عليها يف هذا
القرار.

مادة ()2

يقدِّ م املوظف �أو العامل من ذوي الإعاقة �أو الذي يرعى �شخ�ص ًا ذا �إعاقة من �أقربائه من
الدرجة الأوىل طلب احل�صول على �ساعتَي الراحة لدى جهة العمل على اال�ستمارة املع َّدة لذلك
م�ستوفي ًا جميع البيانات املطلوبة ،مرفق ًا بها تقرير طبي حديث  -على �أنْ ال يكون قد م�ضت على
�إ�صداره �أكرث من �ستة �أ�شهر  -عن حالة الإعاقة �صادر من �إحدى امل�ست�شفيات احلكومية باململكة
ومعت َمد من طبيب ا�ست�شاري.

مادة ()3

م�ستوف للبيانات وامل�ستندات
ت�سلُّمها للطلب
ٍ
تتوىل جهة العمل خالل ثالثة �أيام عمل من َ
املطلوبة �إر�سال خطاب مرفقة به ا�ستمارة الطلب �إىل اللجان الطبية العامة بوزارة ال�صحة
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لتقييم حالة الإعاقة ،و�إ�صدار �شهادة طبية تفيد مبا �إذا كان ال�شخ�ص ذو الإعاقة يحتاج �إىل
رعاية خا�صة من عدمه.

مادة ()4

تقوم اللجنة الطبية العامة خالل خم�سة �أيام عمل ب�إ�صدار ال�شهادة الطبية امل�شار �إليها يف
املادة ال�سابقة ،ويتم موافاة جهة العمل بقرار اللجنة مرفقة به ال�شهادة الطبية.

مادة ()5

تتوىل جهة العمل فور �إفادتها بقرار اللجنة الطبية العامة �إبالغ مقدِّ م الطلب كتابة بقرار
اللجان الطبية ،مُوينح مقدِّ م الطلب �ساعتَي الراحة خالل مدة ال تتجاوز خم�سة �أيام عمل من
ت�سلُّم جهة العمل قرار اللجنة.
تاريخ َ

مادة ()6

يجوز ملن ُر ِف�ض طلبه �أنْ يت ََظ َّلم من قرار اللجنة الطبية العامة ،ويق َّدم الت ََّظلُّم كتابي ًا �إىل
جهة العمل؛ لتتوىل بدورها �إحالته خالل ثالثة �أيام عمل �إىل اللجنة الطبية اال�ستئنافية بوزارة
ال�صحة .وتط َّبق ب�ش�أن الت ََّظلُّم ذات الإجراءات املن�صو�ص عليها يف املواد ( 3و 4و )5من هذا
القرار.

مادة ()7

ُي�شرتَط �أنْ يكون املوظف �أو العامل مقدِّ م الطلب هو َمن يقوم على رعاية ال�شخ�ص ذي
الإعاقة بنف�سه.

مادة ()8

يجب �أنْ يكون ال�شخ�ص ذو الإعاقة املطلوب رعايته مقيم ًا يف مملكة البحرين.

مادة ()9

يكون م ْنح �ساعتَي الراحة لواحد فقط من �أقرباء ال�شخ�ص ذي الإعاقة من الدرجة الأوىل
ولو ت َع َّدد الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة.
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مادة ()10

ال يجوز اجل ْمع بني �ساعتَي الراحة املق َّررة مبوجب هذا القرار و�ساعات الرعاية �أو ال َّر�ضاعة
�أو الراحة املق َّررة يف القوانني والقرارات الأخرى .كما ال يجوز ترحيل �ساعتَي الراحة �أو جتميعها
�أو التعوي�ض عنها.

مادة ()11

ال ي�ستحق �ساعتَي الراحة َمن كان له �شخ�ص ذو �إعاقة مقيم �إقامة دائمة يف �إحدى م�ؤ�س�سات
الرعاية الإيوائية.

مادة ()12

�ستحق �ساعتَا الراحة يومي ًا ملدة �سنتني من تاريخ املوافقة عليها ،ويتم جتديدها بذات
ُت َ
ال�شروط وال�ضوابط.

مادة ()13

يتم حتديد وقت �ساعتَي الراحة ِو ْفق ًا حلاجة ال�شخ�ص ذي الإعاقة .ويقوم املوظف �أو العامل
مقدِّ م الطلب ببيان ذلك جلهة العمل لالتفاق على الوقت املنا�سب العتماده.

مادة ()14

يجب على املوظف �أو العامل ذي الإعاقة �أو الذي يرعى �شخ�ص ًا ذا �إعاقة �إفادة جهة العمل
ب� ِّأي تغيري يطر�أ على احلالة ال�صحية له �أو لل�شخ�ص ذي الإعاقة الذي يرعاه� ،أو �أية ظروف
�أخرى ت�ؤ ِّثر على ا�ستحقاقه �ساعتَي الراحة ،ومنها حالة انتقال الرعاية �إىل قريب �آخر.

مادة ()15

يل َغى م ْنح �ساعتَي الراحة �إذا �أ�صبح املوظف �أو العامل ذو الإعاقة �أو الذي يرعى �شخ�ص ًا ذا
م�ستحق لها ِو ْفق ًا لل�شروط وال�ضوابط امل�شار �إليها يف هذا القرار� ،أو �إذا تبينَّ �أنه ق َّدم
�إعاقة غري
ٍ
بيانات �أو م�ستندات غري �صحيحة ترتَّب عليها م ْن ُحه �ساعتَي الراحة.
و ُت�سرتَد يف هذه احلالة الأخرية قيمة ما ا�ست ُِحقَّ عن هذه ال�ساعات منذ تاريخ م ْن ِحها حتى
تاريخ �إلغائها ،وذلك دون الإخالل بامل�سئولية القانونية.
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مادة ()16

على وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل
لتاريخ ْ
ن�ش ِره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان
�صدر بتاريخ 20 :ربيع الآخر 1440هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 27 :دي�سمـب ـ ـ ــر 2018م

