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وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية

�قرار�رقم�)59(�ل�شنة�2020

�ب�شاأن��شروط�و�شوابط�ا�شتحقاق�الدعم�املايل

�الأجور�العمال�البحرينيني�يف�القطاع�اخلا�س

خالل�الفرتة�من�اأكتوبر�اإىل�دي�شمرب�2020

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

ل�شنة   )24( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الجتماعي،  التاأمني  قانون  على  الطالع  بعد 

1976، وتعديالته،

ل، وتعديالته، وعلى  ـَعـطُّ وعلى املر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد التَّ

الأخ�س املادة )8( منه،

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�االآتي:

املادة�االأوىل

امل�شتجد                   كورونا  فريو�س  تداعيات  من  رًا  ت�شرُّ الأكرث  واملن�شاآت  ال�شركات  د  حُتدَّ

)COVID-19(، والتي ت�شتحق الدعم املايل لأجور العمال البحرينيني، ِوْفـقًا للقطاعات الآتية:

ال�شفر والطيران وال�شياحة والفنادق.  -1

الترفيه )ُدور ال�شينما وتنظيم الموؤتمرات والمعار�س وقاعات المنا�شبات(.  -2

ال�شحف المحلية.  -3

النقل و�شركات تاأجير ال�شيارات وما في حكمها.  -4

التعليم والتاأهيل والتدريب )الح�شانات وريا�س الأطفال ومعاهد التدريب والتعليم ومراكز   -5

تاأهيل ذوي الإعاقة وما في حكمها(.

البيع بالتجزئة )لغير بيع المواد الغذائية والمنزلية(.  -6

المطاعم.  -7

املادة�الثانية

ي�شرتط ل�شتحقاق ال�شركات واملن�شاآت للدعم املايل لأجور العمال البحرينيني ما ياأتي:

ـــف العمل فيها كليًا اأو جزئيًا اأو تاأثُّرهـــا بحركة ال�شفر وال�شياحة ب�شكل يوؤثر على قدرتها  توقُّ  -1
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على الوفاء باأجور العاملين لديها.

اللتزام بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها طوال فترة الدعم المالي.  -2

اللتـــزام بدفع الن�شبـــة المتبقية من اأجور العمـــال البحرينيين العامليـــن لديها طوال فترة   -3

الدعم المالي.

رة ل�شرف الأجور  اللتـــزام ب�شـــرف اأجور العمـــال البحرينيين كاملة فـــي المواعيد المقـــرَّ  -4

ـــم نظيـــر اتخـــاذ التدابير الالزمـــة لمواجهة تداعيـــات فيرو�س كورونـــا الم�شتجد                  دون خ�شْ

.)COVID-19(

ـن عليهم بموجب قانون التاأمين  مَّ اأن يكون العامل البحريني الم�شتِحـق لدعم الأجور من الُمـوؤَ  -5

الجتماعـــي، ال�شـــادر بالمر�شوم بقانون رقـــم )24( ل�شنة 1976 حتى نهايـــة �شهر �شبتمبر 

2020، اأو مـــن العمال البحرينيين الذين تـــم توظيفهم والتاأمين عليهم عن طريق البرنامج 

الوطني للتوظيف حتى نهاية ال�شهر الذي ي�شبق تاريخ ال�شرف.

املادة�الثالثة

رًا امل�شتِحـقة  ـرُّ تتوىل وزارة العمل والتنمية الجتماعية حتديد ال�شركات واملن�شاآت الأكرث ت�شَ

للدعم ِوْفـقًا للمادة الأوىل من هذا القرار.

املادة�الرابعة

تقوم وزارة العمل والتنمية الجتماعية باإحالة قائمة ال�شركات واملن�شاآت امل�شتِحـقة للدعم 

املايل لأجور العمال البحرينيني اإىل الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي لتحويل مبالغ الدعم اإىل 

ال�شركات واملن�شاآت خالل الأ�شبوع الرابع من كل �شهر.

املادة�اخلام�شة

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العمل�والتنمية�االجتماعية

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 18 �شفـر 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 5 اأكتوبـر 2020م


