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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )7( ل�ضنة 2020

 بتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتِّـباعها

ب�ضاأن كل م�ضتوى من م�ضتويات التفاو�ض اجلماعي 

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

ل�شنة   )33( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العمالية،  النقابات  قانون  على  الطالع  بعد 

2002، وتعديالته،

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

وعلى الأخ�س املادة )154( منه،

وعقود  املفاو�شات  ل�شئون  اإدارية  اإن�شاء وحدة  ب�شاأن   2013 ل�شنة  رقم )17(  القرار  وعلى 

العمل اجلماعية ومراقبة تنفيذ هذه العقود،

البحرين  عمال  لنقابات  العام  والحتاد  البحرين  و�شناعة  جتارة  غرفة  راأي  اأْخـذ  وبعد 

والحتاد احلر لنقابات عمال البحرين،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل 

ُتـجَرى املفاو�شات اجلماعية ِوْفـقًا لإحدى امل�شتويات الآتية:

1- المفاو�شـــة علـــى م�شتـــوى المن�شاأة، وتكـــون بين �شاحب العمـــل اأو َمـن يمثلـــه وبين المنظمة 

النقابية التي تمثل العمال.

2- المفاو�شـــة علـــى م�شتوى الن�شـــاط اأو ال�شناعة اأو المهنة، وتكون بيـــن المنظمة المعنية التي 

تمثل اأ�شحاب الأعمال وبين المنظمة المعنية التي تمثل العمال.

3- المفاو�شـــة على الم�شتوى الوطني، وتكون بين غرفة تجـــارة و�شناعة البحرين وبين التحاد 

المعِنـي الذي يتم تحديده ِوْفـق التنظيم الذي ي�شدر به قرار من الوزير.

وُيـعتَبـر ممثلو كل طرف مفو�شني قانونًا باإجراء التفاو�س واإبرام ما ي�شفر عنه التفاق. 



العدد: 3457 – الخميس 6 فبراير 2020

23

املادة الثانية

يتم التفاو�س على �شروط وظروف العمل واأحكام ال�شتخدام، وت�شوية املنازعات بني العمال 

واأ�شحاب العمل، وعلى الأخ�س ما يلي:

1- تقرير مزايا اأف�شل للعمال.

2- الخدمات الجتماعية والثقافية والريا�شية.

3- الوقاية من الحوادث وحماية العمال من اأمرا�س المهنة.

4- تنظيم الخدمات ال�شحية والإ�شعافات الأولية المالئمة في مجال العمل.

5- الإجراءات التوافقية التي يتفق على اتباعها عند قيام نزاع جماعي.

6- التدريب على ا�شتخدام التقنية الحديثة.

7- �شاعات العمل و�شاعات العمل الإ�شافية.

8- الإجازات مدفوعة الأجر.

9- العالوات والمنح والحوافز والبدلت.

10- المكافاآت المرتبطة بالإنتاج.

 املادة الثالثة

اأن  الآخر  للطرف  جاز  اجلماعية،  املفاو�شة  اإجراءات  يف  البدء  الطرفني  اأحد  رف�س  اإذا 

يطلب من الوزارة حتريك اإجراءات التفاو�س، والتي تقوم باإخطار منظمة اأ�شحاب الأعمال اأو 

املنظمة النقابية للعمال بح�شب الأحوال ملبا�شرة التفاو�س اجلماعي نيابة عن الطرف الراف�س، 

وتعترب املنظمة املخت�شة يف هذه احلالة مفو�شة قانونًا يف التفاو�س وتوقيع التفاق اجلماعي.

املادة الرابعة

تتعلق  قرارات  اأو  اإجراءات  اتخاذ  اجلماعية  املفاو�شة  اأثناء  العمل  �شاحب  على  يحظر 

باملو�شوعات املطروحة للتفاو�س اإل يف حالة ال�شرورة وال�شتعجال، وي�شرتط اأن يكون الإجراء 

اأو القرار يف هذه احلالة موؤقتًا.

املادة اخلام�ضة

يحرر التفاق الذي ت�شفر عنه املفاو�شة يف اتفاقية جماعية طبقًا لل�شروط والأو�شاع التي 

اأوجبها القانون يف هذا ال�شاأن، فاإذا مل ت�شفر املفاو�شة عن اتفاق كان لأي من الطرفني اأن يلجاأ 

اإىل الوزارة ملحاولة التوفيق بينهما وم�شاعدتهم للو�شول اإىل اتفاق.
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املادة ال�ضاد�ضة

اإذا مل تتم ت�شوية النزاع كليًا اأو جزئيًا خالل �شتني يومًا من تاريخ طلب اأحد الطرفني ت�شوية 

م بطلب اإىل الوزارة لتخاذ اإجراءات  النزاع عن طريق املفاو�شة اجلماعية، جاز لأيٍّ منهما التقدُّ

رْفـع النزاع اجلماعي اإىل جمل�س ت�شوية منازعات العمل اجلماعية امل�شار اإليه يف الفقرة )اأ( من 

املادة )158( من قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012.

    املادة ال�ضابعة

على وكيـل وزارة العمـل والتنمية الجتماعية تنفيـذ هذا القرار، وُيـعمـل به من اليـوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلـريدة الر�شـمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 8 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 2 فـبـــــرايــــــــــــــر 2020م


