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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )80( ل�شنة 2018

 ب�شاأن �شروط و�شوابط مْنح �شاعَتي الراحة 

للموظف اأو العامل من ذوي الإعاقة اأو الذي يرعى �شخ�شاً ذا اإعاقة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل ذوي الإعاقة 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )5( منه،

اخت�شا�شاتها،  وبيان  العامة  الطبية  اللجان  بت�شكيل   2008 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

ل بالقرار رقم )6( ل�شنة 2008، املعدَّ

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

ر الآتي: ُقرِّ

مادة )1(

ُينح املوظف اأو العامل من ذوي الإعاقة اأو الذي يرعى �شخ�شًا ذا اإعاقة من اأقربائه من 

الدرجة الأوىل �شاعَتي راحة يوميًا مدفوعتي الأجر، على اأن يكون ال�شخ�س ذو الإعاقة من ذوي 

الإعاقة ال�شديدة اجل�شدية اأو العقلية، وذلك ِوْفقًا لل�شروط وال�شوابط املن�شو�س عليها يف هذا 

القرار.

مادة )2(

م املوظف اأو العامل من ذوي الإعاقة اأو الذي يرعى �شخ�شًا ذا اإعاقة من اأقربائه من  يقدِّ

ة لذلك  الدرجة الأوىل طلب احل�شول على �شاعَتي الراحة لدى جهة العمل على ال�شتمارة املعدَّ

م�شتوفيًا جميع البيانات املطلوبة، مرفقًا بها تقرير طبي حديث - على اأْن ل يكون قد م�شت على 

اإ�شداره اأكرث من �شتة اأ�شهر - عن حالة الإعاقة �شادر من اإحدى امل�شت�شفيات احلكومية باململكة 

ومعتَمد من طبيب ا�شت�شاري.

مادة )3(

للبيانات وامل�شتندات  ت�َشلُّمها للطلب م�شتوٍف  اأيام عمل من  العمل خالل ثالثة  تتوىل جهة 

ال�شحة  بوزارة  العامة  الطبية  اللجان  اإىل  الطلب  ا�شتمارة  به  مرفقة  خطاب  اإر�شال  املطلوبة 
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اإذا كان ال�شخ�س ذو الإعاقة يحتاج اإىل  لتقييم حالة الإعاقة، واإ�شدار �شهادة طبية تفيد مبا 

رعاية خا�شة من عدمه.

مادة )4(

تقوم اللجنة الطبية العامة خالل خم�شة اأيام عمل باإ�شدار ال�شهادة الطبية امل�شار اإليها يف 

املادة ال�شابقة، ويتم موافاة جهة العمل بقرار اللجنة مرفقة به ال�شهادة الطبية.

مادة )5(

م الطلب كتابة بقرار  تتوىل جهة العمل فور اإفادتها بقرار اللجنة الطبية العامة اإبالغ مقدِّ

م الطلب �شاعَتي الراحة خالل مدة ل تتجاوز خم�شة اأيام عمل من  اللجان الطبية، وُينح مقدِّ

تاريخ ت�َشلُّم جهة العمل قرار اللجنة. 

مادة )6(

م التََّظلُّم كتابيًا اإىل  اأْن يَتَظلَّم من قرار اللجنة الطبية العامة، ويقدَّ يجوز ملن ُرِف�س طلبه 

جهة العمل؛ لتتوىل بدورها اإحالته خالل ثالثة اأيام عمل اإىل اللجنة الطبية ال�شتئنافية بوزارة 

ق ب�شاأن التََّظلُّم ذات الإجراءات املن�شو�س عليها يف املواد )3 و4 و5( من هذا  ال�شحة. وتطبَّ

القرار.

مادة )7(

ذي  ال�شخ�س  رعاية  على  يقوم  َمن  هو  الطلب  م  مقدِّ العامل  اأو  املوظف  يكون  اأْن  ُي�شرَتط 

الإعاقة بنف�شه.

مادة )8(

يجب اأْن يكون ال�شخ�س ذو الإعاقة املطلوب رعايته مقيمًا يف مملكة البحرين.

مادة )9(

يكون مْنح �شاعَتي الراحة لواحد فقط من اأقرباء ال�شخ�س ذي الإعاقة من الدرجة الأوىل 

د الأ�شخا�س ذوو الإعاقة.  ولو تَعدَّ
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مادة )10(

�شاعة  رة  مبوجب هذا القرار و�شاعات الرعاية اأو الرَّ ل يجوز اجلْمع بني �شاعَتي الراحة املقرَّ

رة يف القوانني والقرارات الأخرى. كما ل يجوز ترحيل �شاعَتي الراحة اأو جتميعها  اأو الراحة املقرَّ

اأو التعوي�س عنها.

مادة )11(

ل ي�شتحق �شاعَتي الراحة َمن كان له �شخ�س ذو اإعاقة مقيم اإقامة دائمة يف اإحدى موؤ�ش�شات 

الرعاية الإيوائية.

مادة )12(

بذات  جتديدها  ويتم  عليها،  املوافقة  تاريخ  من  �شنتني  ملدة  يوميًا  الراحة  �شاعَتا  ُت�شتَحق 

ال�شروط وال�شوابط.

مادة )13(

يتم حتديد وقت �شاعَتي الراحة ِوْفقًا حلاجة ال�شخ�س ذي الإعاقة. ويقوم املوظف اأو العامل 

م الطلب ببيان ذلك جلهة العمل لالتفاق على الوقت املنا�شب لعتماده. مقدِّ

مادة )14(

يجب على املوظف اأو العامل ذي الإعاقة اأو الذي يرعى �شخ�شًا ذا اإعاقة اإفادة جهة العمل 

اأية ظروف  اأو  يرعاه،  الذي  الإعاقة  لل�شخ�س ذي  اأو  له  ال�شحية  تغيري يطراأ على احلالة  باأيِّ 

ر على ا�شتحقاقه �شاعَتي الراحة، ومنها حالة انتقال الرعاية اإىل قريب اآخر. اأخرى توؤثِّ

مادة )15(

يلَغى مْنح �شاعَتي الراحة اإذا اأ�شبح املوظف اأو العامل ذو الإعاقة اأو الذي يرعى �شخ�شًا ذا 

م  اإعاقة غري م�شتحٍق لها ِوْفقًا لل�شروط وال�شوابط امل�شار اإليها يف هذا القرار، اأو اإذا تبنيَّ اأنه قدَّ

بيانات اأو م�شتندات غري �شحيحة ترتَّب عليها مْنُحه �شاعَتي الراحة.

وُت�شرَتد يف هذه احلالة الأخرية قيمة ما ا�شُتِحقَّ عن هذه ال�شاعات منذ تاريخ مْنِحها حتى 

تاريخ اإلغائها، وذلك دون الإخالل بامل�شئولية القانونية.
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مادة )16(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 20 ربيع الآخر 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 27 دي�شمـبـــــــر 2018م


