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وزارة العمل والتنمية الجتم�عية

 قرار رقم )68( ل�شنة 2019

ب�ش�أن نظ�م حم�ية الأج�ر

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، وتعديالته،

وعلى قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 

2006، وتعديالته،

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وتعديالته، 

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

قرر الآتي:

امل�دة الأوىل

يلتزم كل �شاحب عمل ب�شداد اأجور العاملني لديه ِوْفـقًا لنظام حماية الأجور.

الالزم  واملعلومات  العمال،  اأجور  �شداد  و�شوابط  اإجراءات  الأجور  حماية  بنظام  د  وُيق�شَ

ـق من �شدادها. ـَحـقُّ تقدميها للجهات املعنية للتَّ

امل�دة الث�نية

يجب على كل �شاحب عمل �شداد اأجور العاملني لديه يف املواعيد املن�شو�س عليها يف قانون 

العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وذلك من خالل اأيٍّ من و�شائل 

ـ�س لهم من م�شرف البحرين املركزي وي�شمل ذلك احل�شابات  ِقـَبـل املرخَّ مة من  الدفع املقدَّ

امل�شرفية، والبطاقات امل�شبقة الدفع وغريها من الو�شائل.

امل�دة الث�لثة

�س لهم من ِقـَبـل م�شـــرف البحرين المركزي الإف�شـــاح اإلى هيئة تنظيم  اأ- يجـــب علـــى المرخَّ

�شوق العمل عن المعلومات المتعلقة بنظام حماية الأجور على النحو الآتي:

1- ال�شم الكامل للعامل.

2- الرقم ال�شخ�شي للعامل.

3- المبلغ الذي تم �شداده كاأجر للعامل.
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4- تاريخ الوفاء بالأجر.

5- رقم ح�شاب العامل اأو رمز التعريف الخا�س به - بح�شب الأحوال -.

6- رقم ح�شاب �شاحب العمل.

7- الرقم ال�شخ�شي اأو رقم ال�شجل التجاري ل�شاحب العمل.

ب - يتم الإف�شاح عن المعلومات المذكورة في الفقرة ال�شابقة فور اإيداع اأجر العامل.

امل�دة الرابعة

د اأ�شحاب ال�شاأن بالبيانات اأو املعلومات الواردة يف  يجوز لهيئة تنظيم �شوق العمل اأن ُتـزوِّ

ـب. املادة ال�شابقة واملتعلقة بهم، وذلك بناًء على طلب كتابي ُم�شبَّ

امل�دة اخل�م�شة

التي  للمراحل  ِوْفـقًا  تدريجي،  ب�شكل  العمل  اأ�شحاب  على جميع  القرار  اأحكام هذا  ـق  ُتطبَّ

ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير. 

امل�دة ال�ش�د�شة

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية واجلهات املعنية - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا 

القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتم�عية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 11 يــــولـيـــــــو 2019م

   


