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الخطاب السامي

استطاعت البحرين، بفضل اهللا، أن تخفض معدالت البطالة إلى   
، وهو معدل طبيعي  (%3,8)أدنى مستوى لها لتستقر عند معدل   

وآمن، يضع بلدنا في مصاف الدول المتقدمة التي نجحت في  
معالجة ظاهرة البطالة والسيطرة على آثارها الضارة، مع تقديم  

الحماية والدعم للعاطلين عن عمل سواء من حيث    كافة أوجه 
أو من خالل تقديم المزايا التي كفلها قانون التأمين ضد التعطل 

برامج التوظيف والتدريب التي تعمل بجد ومثابرة لتوفير عمل 
. الئق وحياة كريمة ومستقرة لكل مواطن

لقد تحقق هذا االنعطاف التاريخي ضمن برنامج الحكومة الموقرة  
برئاسة العم العزيز صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل    
خليفة رئيس الوزراء الموقر، مقدرين جهود سعادة وزير العمل 

.والعاملين في وزارته في تحقيق هذا اإلنجاز

من خطاب صاحب الجاللة الملك حمد  
بن عيسى آل خليفة، في افتتاح دور 
االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي  

الثاني للمجلس الوطني 
)م2008أكتوبر19(
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كلمات مضيئة

نعتز بما حققته مملكة    
البحرين في تطبيق       
نظام التأمين ضد    

التعطل 

نظام التأمين ضد التعطل في      
البحرين يشكل حماية للمسرحين    

من أعمالهم بسبب تداعيات     
األزمة االقتصادية والمالية   

العالمية، و هو يعتبر نظاما رائدا      
في الشرق األوسط والمنطقة  
العربية، وأن هناك دوال أخرى     

في المنطقة تتطلع الى السير في    
.      نفس الركب 

��	� ا�
	� ا��و���
)�����2009 ��در �� أ���� (

 ����
��� ��م ��	� ا�
	� ا�
)2009أآ! ��(
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     �
()�ة '	�ة و%	�ر ��$

� 34ل ا12%�م �� - 	
��	 �� ا�����	 ا�����	 ا ���"56�ل �
�� ا�2�,� ����"��� د�4 
.ا���=��� وأ��اد أ�2ه: ��9 ا����ز ���ة ا����� ا����	 

��� و����� �� ت ا��  - �� ���=���اد ا��@�@�	 ���Aا �Bح �� ر���	   ا��6"�" D2أ Eو� 	���
56�	 ا���� ا��و��	  ����� F,# 	@�$د .

-  ��,�ءات ا���=���، وا�1G�H"� :� ��I: وL#إ ��N�� 	��1O ة�PQ ار�Bت إ�N�"ت و���Q��@� إ
  Rا"Pا� S6� �� ة�R�Pا� TU�H"وا� Fءات ا���ر��L#9 إ����"زارةا�����، �3وة � � .

-34 ��ت ا����� N�"ت و���Q��V6 أو�"�	 ا��"T�H وا���ر�F ��,��@� إ ��5�م ا���Q Wل ر�
Fوا���ر� T�H"ا�� X. �� ا����� ���ا

-    �� ���5�م ا��Q 	��أه 	�����د�	 وا�����	 ا��L�$ ا 	�ر أY��Z اAزZ[ا T�G\� 9��ا����� و$�ر�[ 
,��� 	�6���9 2"ق ا���� � 34ل 5�	 ا�����	 ا��� 	��1:ا�,���	 �_ز��� أ ��#�.
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�	�2وع ا�!0�/ .� ا�!
+�    ��اد ا- ,+ ات 

������   ��	
��. ا���وع ��� ا��اف ا���
ج ا��ث ��� و���� 

&%را#
ت وا! �ث � '(� !
ون +, +�آ( ا��
	 ��� 56   إ�3اء +01 /�ة ا
.2004د)1�!�

�  ����;�� ا��� ا%و ���<
=!�ة وا�#��
رة ا	 ��
.ا�#��

.ا%را#� ا�آ��ار)��

��>��
+�' ?% ا����وع ا ��www.themegallery.com. +1�دة أو
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�	�2وع ا�!0�/ .� ا�!
+�    ��اد ا- ,+ ات 

�  �����
ت اA�
�Bة +, ا!�
ءات ا/&
�ت واCا��.

&���وع� �����. D/% ور�B ا��� ا

� ��E
A�. إD%اد ا���وع G�H 56�F ا

� �Iن ر��

م )H)78%ور +�#�م 	/�2006�>��. 	�Pن ا�P+�' ?% ا

�   �
م ا�P+�' ?% ا�Qأ R�<�� ��	
��. �<� ����� ا&��� ���1/�� ا����آ� 

www.themegallery.com
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آ�5 �
	� ه3ا ا����م  

ا�	 78 ن ا�	�$� ن    
     �> ن ��ى ا�:9 �
ا�

�	�ل ا��+�ع ا=ه>�      
ا�2� /�3	A<@ أ?�9م    
ا�!0�/ �/ إ����ت    

 �	
ا�

ا��C?' ن �/ �	� =ول    
�ة

ا�	2	 � ن 
 /�����م ا�!0
�+
.� ا�!
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  ���A2اآ�ت ا��!)Dا

� دون   -�
J<C ا�	�2رآ� �	I! ى ا=�H ا�3ي �: �F�E�< ا� Kر�
E� L<�5 أ�M ���:� .


�Dت اD(!�اآ�ت �� �!�ات �!�	� D �!)�وز %Pث   - �
Hا�
.M� ات 

1% 1% 1%
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إدارة ا����م

www.themegallery.com

وزارة  
 �	
ا�

  ��
ا��R�A ا�
 /�0!<�

  ���	!HDا
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   �+
ا�S��:!Mت ا�!0�/ .� ا�!

www.themegallery.com
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  �+

 �T ا�!�

www.themegallery.com

��A@ دون إراد�        •�, U�A$وا��3/ أ ،@A��	�أ / /�?�I	<� T� 
.W��� @A ا�!
/ �>�E ا�Y?�C �/ �	� اMD!�7دة / ا�!0�/ .� ا�!
+� وذ�        •Z	<� [:�    مP!Mا [��\ /� ]


 �T ا�!
+�؛ و��ً� �>�2وط ا�!����    �:
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كيف يعمل هذا النظام؟ 

   T� 
��ار ا�!:

A       B       CA       B       C

60%

BD
500

BD
150

A
يصرف تعويض التعطل شهريا على اساس

60% بنسبة – معدل األجرالشهري 

ال يزيد الحد األقصى لتعويض 
 دينار شهريا500ًالتعطل عن 

ال يقل الحد األدنى لتعويض التعطل
دينارا شهريا150ً عن 

B

C
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  �+
إ��$� ا�!
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آ�5 �
	� ه3ا ا����م؟     

       �+
:ا�CMب و5S ��ف �
 �T أو إ��$� ا�!

�F
+U ا�%ر)!5 ا� %د ��!
.D%م ا/!�ل 	

� �(%/� %�	 ���
#!��' H�6�D 5�� رW6 ا�+ �!I '+ F. ا�زارة 


ق ا�1� %�<	��� F�&D '+[+، و)�� و�H YIف ���)W أو  � �ا

رًا!�Dا �>��
�� اDإ���
ر)^ ا#��+F ا� '+  .


ص   �=1
	F اQ 
ً��A+ أو 

ر)ً�� �ً�D �>���.إذا زاول ا
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   �AI7$ /� ءات �!:�ث�F?Dا

�C	Iد�
2007

1490
ذآ ر

6320
إ$�ث

�����
2010

629
ذآ ر

1442
إ$�ث 

�C	!CM
2010

542
ذآ ر

1089
إ$�ث 
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   �AI7$ /� ءات �!:�ث�F?Dا

 T� 
� ��:!I ���	Hإ W7إر�
I!:��/ إ%��/،  ��   / �+
ا�!

 �C	!CM2008 L235، ا� 
  �C	� $ �� �ً�:!I2009 ،

 Lا� WHا�� E�9�202 �ً�:!I 
 ����� ��2010 L648 وإ� 

 �C	!CM �� �ً�:!I2010

������

2010

������

2008
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�� ا�P+�' ?% ا��<� b1Q ا�]ه�          D� '�/ �1�أD%اد ا
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          c��
�� ا�P+�' ?% ا��<� b1Q اD� '�/ �1�أD%اد ا
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ت ا%را#� ا�آ��ار)� �I�� '�	 ق�<ا
 5&��و	�' ا�<!�d ا
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ت ا%را#� ا�آ��ار)� �I�� '�	 ق�<ا
 5&��و	�' ا�<!�d ا
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����@ أو��    

.1    mCI� ]وذ� �+
ا$�7oض ��ر�)� =��اد ا�	I!:��/ -��$� ا�!
��K�2 ��اp ا�! 5�8 وإ�+�ء ا=و� �� �>	�� /��:!I��C!ره@          

 �	� /� Y:Cا� �� ���H �'ا=آ.

/ ا-$�ث  1. /��:!I	ا� / L	�
\�F?- �ً�Cءات   %  72(ا���C��q ا�

� ن % 33و/ ?�Y ا�	Zه� �sن  ).  �2010 $�   �H )  �ً�C\

   �C	!CM ءات�F?-2010.(
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 @9��	!Mإ /I:� 9@ (�9ًا��	!Mإ /I:� �9ًا)


