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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )6( ل�ضنة 2020

ـع على العمال ف يف اأموال اجلزاءات املالية التي تَوقَّ ب�ضاأن التَّـ�َضـرُّ

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

ل�شنة   )33( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العمالية،  النقابات  قانون  على  الطالع  بعد 

2002، وتعديالته،

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

وعلى الأخ�س املادة )76( منه،

وعلى القرار رقم )24( ل�شنة 1976 يف �شاأن الت�شرف يف اأموال الغرامات التي ُتـْقـَتـَطـع من 

العمال،

عمال  لنقابات  احلر  والحتاد  البحرين  عمال  لنقابات  العام  الحتاد  مع  التفاق  وبعد 

البحرين، 

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل 

ـل جلنة يف كل من�شاأة ت�شتخدم ع�شرة عمال فاأكرث برئا�شة �شاحب العمل اأو َمـن ميثله،  ت�شكَّ

اأنف�شهم يف حالة  املن�شاأة  اأو عمال  العمالية  النقابة  املن�شاأة تختارهم  وع�شوية ثالثة من عمال 

عدم وجود النقابة، وي�شار اإليها فيما بعد بـ)اللجنة(.

ـع على العمال.  رُّف يف اأموال اجلزاءات املالية التي توقَّ وتخت�س اللجنة بتقرير اأوجه التَّـ�شَ

املادة الثانية

ـرُّف يف اأموال اجلزاءات، وُيـ�شرَتط  تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتني على الأقل يف ال�شنة للتَّـ�شَ

ل�شحة انعقادها ح�شور جميع اأع�شائها.

منه  الذي  اجلانب  ـح  يرجَّ الت�شاوي  حال  ويف  الأ�شوات،  باأغلبية  قراراتها  اللجنة  وُتـ�شِدر 

الرئي�س.



العدد: 3457 – الخميس 6 فبراير 2020

20

املادة الثالثة

يومًا من  اأق�شاه خم�شة ع�شر  الوزارة يف موعد  لدى  اللجنة  قرار  باإيداع  من�شاأة  تلتزم كل 

تاريخ �شدور قرار اللجنة لعتماده، فاإذا مل تعرت�س عليه الوزارة خالل ثالثني يومًا من تاريخ 

مها للقرار اعُتـِبـر نافذًا. ت�َشـلُـّ

املادة الرابعة

اأموال اجلزاءات على الأغرا�س الجتماعية والثقافية والريا�شية لعمال  ُتـ�شَرف ح�شيلة 

املن�شاأة.

ول يجوز ال�شرف من هذه املبالغ للوفاء باللتزامات املن�شو�س عليها يف املادة )176( من 

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

يف  امل�شاهمة  عدا  فيما  اخل�شارة  اأو  الك�شب  يحتمل  عمل  اأيِّ  يف  ا�شتثمارها  يجوز  ل  كما 

اجلمعيات التعاونية ال�شتهالكية.

املادة اخلام�ضة

ـرُّف يف اأموال اجلزاءات ملدة ل تزيد عن �شنة واحدة. يجوز للجنة اأن توؤجل التَّـ�شَ

املادة ال�ضاد�ضة

يف حال ما اإذا كان للمن�شاأة اأكرث من فرع، يقوم �شاحب العمل باإعداد �شجل يف كل فرع لقْيـد 

ـلة مق�شورًا على  ـع على عماله، بحيث يكون النتفاع بالأموال املح�شَّ اجلزاءات املالية التي توقَّ

هذا الفرع.

العمال  مندوبي  من  نة  مكوَّ موافقة جلنة  وبعد  ال�شابقة  الفقرة  اأحكام  من  ا�شتثناًء  ويجوز 

بالفروع املختلفة اإقامة م�شروع عام واحد ينتفع به جميع عمال املن�شاأة. 

  

  املادة ال�ضابعة

بها  املوجودين  العمال  على  بالت�شاوي  املن�شاأة  ت�شفية  عند  اأموال اجلزاءات  ع ح�شيلة  توزَّ

وقت الت�شفية.  

 املادة الثامنة

ـرُّف يف اأموال الغرامات التي ُتـْقـَتـَطـع من  ُيـلغى القرار رقم )24( ل�شنة 1976 يف �شاأن التَّـ�شَ

العمال، كما ُيـلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.
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    املادة التا�ضعة

على وكيـل وزارة العمـل والتنمية الجتماعية تنفيـذ هذا القرار، وُيـعمـل به من اليـوم التايل 

لتاريخ ن�ْشــِره يف اجلـريدة الر�شـمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 8 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 2 فـبـــــرايــــــــــــــر 2020م


