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مر�سوم بقانون رقم )35( ل�سنة 2011 

بتعديل بع�ض �أحكام قانون �لنقابات �لعمالية

 �ل�سادر بالمر�سوم بقانون رقم )33( ل�سنة 2002

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة               ملك مملكة البحرين

بعد الطالع على الد�شتور،

المعدل   2002 ل�شنة   )33( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  العمالية  النقابات  قانون  وعلى 

بالقانون رقم )49( ل�شنة 2006،

وبناًء على عر�س وزير العمل،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون �لآتي

�لمادة �لأولى

العمالية  النقابات  ، و )10( من قانون   3  ، ا  البندين  ُي�شتبدل بن�شي المادتين رقمي )8( 

ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )33( ل�شنة 2002 الن�شان الآتيان:

مادة )8(

اتحادًا  بينها  فيما  تن�شئ  اأن  المت�شابهة  العمالية  النقابات  من  اأكثر  اأو  نقابتين  لكل  يجوز   

الجمعية  اأع�شاء  اأغلبية  موافقة  بعد  اإليه  والن�شمام  النقابي  الإتحاد  اإن�شاء  ويكون  نقابيًا، 

العمومية للنقابة العمالية . 

اأ�شحاب  مع  الجماعية  المفاو�شات  وفي  الدولية  المحافل  في  البحرين  مملكة  يمثل عمال   -3

الأعمال ومنظماتهم على م�شتوى المملكة، الإتحاد النقابي الذي ي�شدر بت�شميته قرارًا من 

الوزير المخت�س.

مادة )10(

اأو مرتبط  اأو حرف متماثلة  اأو �شناعات  اأو ن�شاط محدد  اأو قطاع معين  اأية من�شاأه  للعمال في 

بع�شها ببع�س تاأ�شي�س نقابة اأو اأكثر خا�شة بهم وفق اأحكام هذا القانون، على األ يكون تاأ�شي�س 

الخدمة  باأنظمة  المخاطبين  للعاملين  ويكون  عرقي،  اأو  ديني  اأو  طائفي  اأ�شا�س  على  النقابة 

المدنية حق الن�شمام اإليها.
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�لمادة �لثانية

العمالية ال�شادر بالمر�شوم بقانون  النقابات  للمادة )17( من قانون  ُت�شاف فقرة جديدة 

رقم )33( ل�شنة 2002 ن�شها الآتي:

    ويحظر على من تثبت م�شئوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت اإلى حل المنظمة النقابية 

عمالية         نقابية  منظمة  اأية  اإدارة  مجل�س  لع�شوية  اأنف�شهم  تر�شيح  اإدارتها  مجل�س  اأو  العمالية 

اإل بعد انق�شاء خم�س �شنوات من تاريخ �شدور قرار اأو حكم ق�شائي نهائي بالحل.

�لمادة �لثالثة

– كل فيما يخ�شه- تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من  على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء 

اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

             ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة  

رئي�ض مجل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع

بتاريخ: 8 ذي القعدة 1432هـ

الموافق: 6 اأكتـــــــوبــر 2011م 
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ا�ضتدراك

13اأكتوبر 2011  بتاريخ  العدد رقم ) 3021 ( ال�شادر  الر�شمية  ُن�شر في الجريدة 

المر�شوم بقانون رقم  )35( ل�شنة 2011 بتعديل بع�س اأحكام قانون النقابات العمالية 

ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )33( ل�شنة 2002، وقد �شقط  ذكر رقم البند )1-( 

من بداية ال�شطر الأول من المادة المعدلة )8( من هذا القانون. 

لذا لزم التنويه

رقم ملف التنفيذ: 1/397/2011/04

تعلن محكمة التنفيذ الثانية عن و�شعها في المزاد العلني الأر�س الكائنة بالجفير وم�شاحتها 

ومقدمة   )59027  ( رقم  وثيقة  بموجب  الم�شجلة  الفاتح  م�شجد  خلف  والواقعة  قدم  األف   30

رقم )2008/7867( الخا�شة بالمحكوم عليها �شركة اإم جي اإم لال�شتثمار العقاري �س.م.م.ب 

606/632ر724  قدره  اأ�شا�شي  ب�شعر  المزاد  يبداأ  اأن  على  ال�شطي(  اإبراهيم  )محمد  يمثلها 

دنانير وذلك في يوم الأربعاء 2011/11/30.

فعلى كل من لديه رغبة في المزايدة مراجعة الدلل عبدالحميد علي ح�شن القا�شمي هاتف 

الدوام  اأوقــات  في  والأوقــاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  بــوزارة  التنفيذ  اإدارة  اأو   33233435

الر�شمي وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم 1/3971/2011/04.


