قرار وزاري رقم ( )1/49لسنة 1980م

بشأن تحديد األعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل
دون توقف وكيفية منح العمال فترات الراحة والطعام والصالة
وزير العمل والشئون االجتماعية:
* بعد االطالع على أحكام الدستور المؤقت.
* بعد االطالع على القانون رقم ( )1لس ن ن ننن 1972م في ش ن ن ننان ا تل ن ن ننال ن ن ننات الو ارات
ولالحيات الو راء والقوانين المعدل له.
* وعلى القانون االتحادي رقم ( )8لسن 1980م في شان تنظيم عالقات العمل.
* وبناء على ما عرضه وكيل الو ارة.

قــــــرر:
مادة ()1
يجوز استمرار العمل دون فترة راحة في الحاالت واألعمال اآلتية:
 -1األعمننال التي يسن ن ن ن ن ن ننتمر العمننل فيوننا دون توقع م تننناو العمننال العمننل في نظننام ال ال
مناوبات (األفواج المتعاقب ) يومياً أو في نظام المناوبتين يومياً بالنسب إلى النساء العامالت
وكذلك بالنسب للعمال إذا وافقوا كتاب على ذلك.
 -2العمل في وحدات المرافق العام كالمياه والكورباء والمجاري والنظاف والحراس .
 -3العمل في إدارة اآلالت المولدة للقوى المحرك .
 -4العمل في مكات

المنشن ن ننيت التي يشن ن ننتتل فيوا المسن ن ننت دمون والعمال مدة ال ت يد على سن ن ننب

ساعات في اليوم الواحد.
 -5أعمال نقل الركا
في مكات

والبضنن ن ن ن ننار بطريق البر أو الطريق الماري أو الجو ويد ل في ذلك القليل

شركات الطيران وفي المطارات.

 -6أعمال شحن وتفريغ البضار في األحواض واألرلف والموانئ وم ا ن االستيداع ويد ل في
ذلك عمال طاقم اللنشات التي تعمل في نقل العمال.
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 -7أعمال ربط البوا ر واألنوار الكاشف .
 -8العمل في تشوين والالح السفن عند رسوها في الموانئ لوذا الترض.
 -9العم ننل في الموانئ على الق نناطرات البحرين ن ول ن ن ن ن ن ن نن ننادل المي نناه والوقود والمواعين والمن نناورة
والبض ن ن ن ن نناع وذلك بالنس ن ن ن ن ننب لقارديوا ووقاديوا وميكانيكيوا وبحارتوا وكذلك بحارة ل ن ن ن ن نناالت
البضاع .
 -10العمل في المستشفيات والملحات ودور العالج األ رى.
 -11العمل في مجال الفراش المعدة لتاجير األدوات ال ال بإقام األفراح واالحتفاالت.
 -12العمل في تجوي ودفن الموتى.
 -13لناع البالستيك.
 -14لناع السينما.
 -15أعمننال الطوافين والجوابين والمم لين التجنناريين ممن يقومون بنناعمننال البي أو النندعنناي ن أو
التو ي أ ناء قياموم بوذه األعمال ارج المنشيت.
 -16لناع ال ع والليني.
 -17العمل في الم اب .

مادة ()2
على ل ن ن ن نناح

العمل أو المدير المس ن ن ن ننرول في كل األعمال والل ن ن ن ننناعات الوارد بيانوا في المادة

الس ن ن ننابق أن يل ن ن ننرح للعامل بالل ن ن ننالة وبتناول المش ن ن ننروبات أو األطعم ال فيف وبالراح بطريق
تنظموا المنش نناة أ ناء العمل وتض ننمنوا الرح نظاموا األس نناس نني إن وجدت أو تودع قواعدها إدارة
عالقات العمل بالو ارة أو مكت

العمل الواق محل العمل في داررة ا تلاله.

مادة ()3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ويعمل به من تاريخ نشره.

سيف الجروان
وزير العمل والشئون االجتماعية
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