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قانون رقم )27( ل�ضنة 2010

في �ضاأن �لتفرغ خال فترة �لإعد�د 

و�لم�ضاركة في �لألعاب و�لبطولت �لريا�ضية

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة            ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

والريا�شة  لل�شباب  الأعلى  المجل�س  باإن�شاء   1983 ل�شنة   )5( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

المعدل بالمر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1999،

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العالي،

وعلى القانون رقم )27( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم،

وعلى قانون الخدمة المدنية ال�شادر بالقانون رقم )35( ل�شنة 2006،

التعليمية  الموؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقــــم  بقـــــانـــــون  المـــر�شـــــوم  وعلى 

والتـــدريبـــية الخـــــا�شـــــة،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2002 ب�شاأن قوة دفاع البحرين،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 1976 باإ�شدار قانون العمل في القطاع الأهلي،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976 باإ�شدار قانون التاأمين الجتماعي،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 باإ�شدار قانون الجمعيات والأندية الجتماعية 

والموؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  في  العــــاملــــة  الخــــا�شـــــة  والهيــــئات  والثقافيـــــة 

الخا�شــــــة وتعـــــديــالتــــه،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982 ب�شاأن نظام قوات الأمن العام وتعديالته،

اأقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

�لمادة )1(

والطبية  والفنية  الإداريــة  والطواقم  والمدربين  الالعبين  على  القانون  هذا  اأحكام  ت�شري 

والتحكيمية من المنتظمين في الجهات التالية:

1 -  وزارات وموؤ�ش�شات وهيئات المملكة المدنية والع�شكرية.

2 -  المدار�س والجامعات والمعاهد الحكومية والخا�شة.

3 -  العاملين بال�شركات والموؤ�ش�شات العامة والخا�شة.
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�لمادة )2(

في  الم�شاركة  اأو  لالإعداد  خا�شة  اإجــازة   )1( المادة  في  المذكورون  الأ�شخا�س  ي�شتحق 

الألعاب والبطولت الريا�شية الخليجية اأو العربية اأو الإقليمية اأو القارية اأو الدولية التي يمثلون 

فيها المملكة على م�شتوى المنتخبات اأو الأندية اأو التحادات الريا�شية ولمدة ل تتجاوز فترة 

الإعداد والم�شاركة.

ويلزم ل�شتحقاق هذه الإجازة التن�شيق مع جهات عملهم اأو درا�شتهم بح�شب الأحوال.

�لمادة )3(

 )1( رقم  المادة  من   )3  ،1( البندين  في  للمذكورين  بالن�شبة  الخا�شة  الإجــازة  تكون   -  1

مدفوعة الراتب اأو الأجر ويحتفظ م�شتحقوها بكافة حقوقهم الوظيفية طوال مدة الإجازة.

القطاع  في  العاملين  اأجــور  الإجــازة  بم�شتحقي  ت�شتعين  التي  الم�شتفيدة  الجهة  تتحمل   -  2

الخا�س الحا�شلين على هذه الإجازة . ويق�شد بالجهة الم�شتفيدة الهيئات الخا�شة العاملة 

المر�شوم  من  الثانية  المادة  من  الثانية  الفقرة  في  والمبينة  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  في 

والثقافية  الجتماعية  والأندية  الجمعيات  قانون  باإ�شدار   1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون 

والهيئات الخا�شة العاملة في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة.

القطاع  في  العاملين  من  لالإجازة  الم�شتحقين  ورواتــب  اأجور  الحكومية  الجهات  تتحمل   -  3

الحكومي، �شاملة جميع العالوات الم�شتحقة.

4 - ل تعتبر فترة الإجازة من �شمن مدة الدرا�شة الفعلية بالن�شبة للطالب، ول تحت�شب �شمن 

الحد الأق�شى لمدة الدرا�شة.

�لمادة )4(

البداية  محددة  الوظيفية  الإجــازة  طلب  والريا�شة  لل�شباب  العامة  الموؤ�ش�شة  رئي�س  يعتمد      

بها  ينتظم  اأو  يعمل  التي  الجهة  اإلــى  ويحيله  الريا�شية  التــحــادات  اأو  الأنــديــة  من  والنهاية 

ال�شخ�س المعني بالإجازة لتخاذ ما يلزم ب�شاأنها.

�لمادة )5(

    لأغرا�س تطبيق هذا القانون ي�شدر وزير التربية والتعليم القواعد الخا�شة باإجازات الطلبة 

بالمدار�س ، كما ي�شدر مجل�س التعليم العالي القواعد الخا�شة باإجازات الطلبة في موؤ�ش�شات 

التعليم العالي.



11
العدد: 2953 - الخمي�س 24 يونيو 2010

�لمادة )6(

ُي�شدر الوزير المخت�س ب�شئون ال�شباب والريا�شة بناًء على عر�س الموؤ�ش�شة العامة لل�شباب 

واإجراءات  قواعد  تت�شمن  اأن  على  القانون  هذا  لتنفيذ  الالزمة  والقرارات  اللوائح  والريا�شة 

في  بما  الريا�شية  والبطولت  الألعاب  في  والم�شاركة  الإعــداد  فترات  الإجــازة  على  الح�شول 

ذلك الفترة المقررة لالإعداد اأو الم�شاركة في كل لعبة اأو بطولة.

�لمادة )7(

ل ُيعمل باأي ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.

�لمادة )8(

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

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

                        ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة  

�شدر في ق�شر الرفاع : 

بتاريـخ: 5 رجــــب 1431هـ

الموافق: 17 يونيو 2010م


