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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قرار رقم ( )68ل�سنة 2019
ب�ش�أن نظام حماية الأجور
وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد االطالع على القانون رقم ( )19ل�سنة  2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل ،وتعديالته،
وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة
 ،2006وتعديالته،
وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة  ،2012وتعديالته،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

يلتزم كل �صاحب عمل ب�سداد �أجور العاملني لديه ِو ْفـق ًا لنظام حماية الأجور.
ق�صد بنظام حماية الأجور �إجراءات و�ضوابط �سداد �أجور العمال ،واملعلومات الالزم
و ُي َ
تقدميها للجهات املعنية للت ََّـحـ ُّقـق من �سدادها.

املادة الثانية

يجب على كل �صاحب عمل �سداد �أجور العاملني لديه يف املواعيد املن�صو�ص عليها يف قانون
العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة  ،2012وذلك من خالل � ٍّأي من و�سائل
الدفع املق َّدمة من ِقـ َبـل َّ
املرخـ�ص لهم من م�صرف البحرين املركزي وي�شمل ذلك احل�سابات
امل�صرفية ،والبطاقات امل�سبقة الدفع وغريها من الو�سائل.

املادة الثالثة

�أ -يج���ب عل���ى َّ
المرخ�ص لهم من ِقـ َبـل م�ص���رف البحرين المركزي الإف�ص���اح �إلى هيئة تنظيم
�سوق العمل عن المعلومات المتعلقة بنظام حماية الأجور على النحو الآتي:
 -1اال�سم الكامل للعامل.
 -2الرقم ال�شخ�صي للعامل.
 -3المبلغ الذي تم �سداده ك�أجر للعامل.
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 -4تاريخ الوفاء بالأجر.
 -5رقم ح�ساب العامل �أو رمز التعريف الخا�ص به  -بح�سب الأحوال .-
 -6رقم ح�ساب �صاحب العمل.
 -7الرقم ال�شخ�صي �أو رقم ال�سجل التجاري ل�صاحب العمل.
ب  -يتم الإف�صاح عن المعلومات المذكورة في الفقرة ال�سابقة فور �إيداع �أجر العامل.

املادة الرابعة

يجوز لهيئة تنظيم �سوق العمل �أن ُتـز ِّود �أ�صحاب ال�ش�أن بالبيانات �أو املعلومات الواردة يف
املادة ال�سابقة واملتعلقة بهم ،وذلك بنا ًء على طلب كتابي ُم�س َّبـب.

املادة اخلام�سة

ُتط َّبـق �أحكام هذا القرار على جميع �أ�صحاب العمل ب�شكل تدريجيِ ،و ْفـق ًا للمراحل التي
ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير.

املادة ال�ساد�سة

على وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية واجلهات املعنية  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ هذا
القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان
�صدر بتاريخ 8 :ذي القعدة 1440هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 11 :يـ ــولـي ـ ـ ــو 2019م
		

