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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قرار رقم ( )6ل�سنة 2020
ب�ش�أن ال َّت َـ�صـ ُّرف يف �أموال اجلزاءات املالية التي ت َو َّقـع على العمال
وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون النقابات العمالية ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )33ل�سنة
 ،2002وتعديالته،
وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ،ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة  ،2012وتعديالته،
وعلى الأخ�ص املادة ( )76منه،
وعلى القرار رقم ( )24ل�سنة  1976يف �ش�أن الت�صرف يف �أموال الغرامات التي ُتـ ْقـت ََـطـع من
العمال،
وبعد االتفاق مع االحتاد العام لنقابات عمال البحرين واالحتاد احلر لنقابات عمال
البحرين،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ت�ش َّكـل جلنة يف كل من�ش�أة ت�ستخدم ع�شرة عمال ف�أكرث برئا�سة �صاحب العمل �أو َمـن ميثله،
وع�ضوية ثالثة من عمال املن�ش�أة تختارهم النقابة العمالية �أو عمال املن�ش�أة �أنف�سهم يف حالة
عدم وجود النقابة ،وي�شار �إليها فيما بعد بـ(اللجنة).
َّـ�ص ُّرف يف �أموال اجلزاءات املالية التي تو َّقـع على العمال.
وتخت�ص اللجنة بتقرير �أوجه الت َ

املادة الثانية

َّـ�صـ ُّرف يف �أموال اجلزاءات ،و ُيـ�شرتَط
تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتني على الأقل يف ال�سنة للت َ
ل�صحة انعقادها ح�ضور جميع �أع�ضائها.
يرجـح اجلانب الذي منه
و ُت ِ
ـ�صدر اللجنة قراراتها ب�أغلبية الأ�صوات ،ويف حال الت�ساوي َّ
الرئي�س.
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املادة الثالثة

تلتزم كل من�ش�أة ب�إيداع قرار اللجنة لدى الوزارة يف موعد �أق�صاه خم�سة ع�شر يوم ًا من
تاريخ �صدور قرار اللجنة العتماده ،ف�إذا مل تعرت�ض عليه الوزارة خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ
ت�سـلُّـمها للقرار اعتُـ ِبـر نافذ ًا.
َ

املادة الرابعة

ُتـ�ص َرف ح�صيلة �أموال اجلزاءات على الأغرا�ض االجتماعية والثقافية والريا�ضية لعمال
املن�ش�أة.
وال يجوز ال�صرف من هذه املبالغ للوفاء بااللتزامات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )176من
قانون العمل يف القطاع الأهلي ،ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة .2012
كما ال يجوز ا�ستثمارها يف � ِّأي عمل يحتمل الك�سب �أو اخل�سارة فيما عدا امل�ساهمة يف
اجلمعيات التعاونية اال�ستهالكية.

املادة اخلام�سة

َّـ�صـ ُّرف يف �أموال اجلزاءات ملدة ال تزيد عن �سنة واحدة.
يجوز للجنة �أن ت�ؤجل الت َ

املادة ال�ساد�سة

يف حال ما �إذا كان للمن�ش�أة �أكرث من فرع ،يقوم �صاحب العمل ب�إعداد �سجل يف كل فرع لق ْيـد
املح�صـلة مق�صور ًا على
اجلزاءات املالية التي تو َّقـع على عماله ،بحيث يكون االنتفاع بالأموال
َّ
هذا الفرع.
ويجوز ا�ستثنا ًء من �أحكام الفقرة ال�سابقة وبعد موافقة جلنة مك َّونة من مندوبي العمال
بالفروع املختلفة �إقامة م�شروع عام واحد ينتفع به جميع عمال املن�ش�أة.

املادة ال�سابعة

تو َّزع ح�صيلة �أموال اجلزاءات عند ت�صفية املن�ش�أة بالت�ساوي على العمال املوجودين بها
وقت الت�صفية.

املادة الثامنة

َّـ�صـ ُّرف يف �أموال الغرامات التي ُتـ ْقـت ََـطـع من
ُيـلغى القرار رقم ( )24ل�سنة  1976يف �ش�أن الت َ
العمال ،كما ُيـلغى كل ن�ص يخالف �أحكام هذا القرار.
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املادة التا�سعة

على وكيـل وزارة العمـل والتنمية االجتماعية تنفيـذ هذا القرار ،و ُيـعمـل به من اليـوم التايل
لتاريخ ْ
ن�شـ ِـره يف اجلـريدة الر�سـمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان
�صدر بتاريخ 8 :جمادى الآخرة 1441هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 2 :فـب ـ ــرايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2020م
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