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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قرار رقم ( )59ل�سنة 2020
ب�ش�أن �شروط و�ضوابط ا�ستحقاق الدعم املايل
لأجور العمال البحرينيني يف القطاع اخلا�ص
خالل الفرتة من �أكتوبر �إىل دي�سمرب 2020
وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون الت�أمني االجتماعي ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )24ل�سنة
 ،1976وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )78ل�سنة  2006ب�ش�أن الت�أمني �ضد التَّـ َع ُّـطل ،وتعديالته ،وعلى
الأخ�ص املادة ( )8منه،
وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ،ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة  ،2012وتعديالته،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

تحُ َّدد ال�شركات واملن�ش�آت الأكرث ت�ض ُّرر ًا من تداعيات فريو�س كورونا امل�ستجد
( ،)COVID-19والتي ت�ستحق الدعم املايل لأجور العمال البحرينينيِ ،و ْفـق ًا للقطاعات الآتية:
 -1ال�سفر والطيران وال�سياحة والفنادق.
 -2الترفيه (دُور ال�سينما وتنظيم الم�ؤتمرات والمعار�ض وقاعات المنا�سبات).
 -3ال�صحف المحلية.
 -4النقل و�شركات ت�أجير ال�سيارات وما في حكمها.
 -5التعليم والت�أهيل والتدريب (الح�ضانات وريا�ض الأطفال ومعاهد التدريب والتعليم ومراكز
ت�أهيل ذوي الإعاقة وما في حكمها).
 -6البيع بالتجزئة (لغير بيع المواد الغذائية والمنزلية).
 -7المطاعم.

املادة الثانية

ي�شرتط ال�ستحقاق ال�شركات واملن�ش�آت للدعم املايل لأجور العمال البحرينيني ما ي�أتي:
 -1تو ُّق���ف العمل فيها كلي ًا �أو جزئي ًا �أو ت�أ ُّثره���ا بحركة ال�سفر وال�سياحة ب�شكل ي�ؤثر على قدرتها
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على الوفاء ب�أجور العاملين لديها.
 -2االلتزام بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها طوال فترة الدعم المالي.
 -3االلت���زام بدفع الن�سب���ة المتبقية من �أجور العم���ال البحرينيين العاملي���ن لديها طوال فترة
الدعم المالي.
 -4االلت���زام ب�ص���رف �أجور العم���ال البحرينيين كاملة ف���ي المواعيد المق��� َّررة ل�صرف الأجور
خ�ص���م نظي���ر اتخ���اذ التدابير الالزم���ة لمواجهة تداعي���ات فيرو�س كورون���ا الم�ستجد
دون ْ
(.)COVID-19
الم�ستحـق لدعم الأجور من ال ُمـ َ�ؤ َّمـن عليهم بموجب قانون الت�أمين
�	-5أن يكون العامل البحريني
ِ
االجتماع���ي ،ال�ص���ادر بالمر�سوم بقانون رق���م ( )24ل�سنة  1976حتى نهاي���ة �شهر �سبتمبر
� ،2020أو م���ن العمال البحرينيين الذين ت���م توظيفهم والت�أمين عليهم عن طريق البرنامج
الوطني للتوظيف حتى نهاية ال�شهر الذي ي�سبق تاريخ ال�صرف.

املادة الثالثة

تتوىل وزارة العمل والتنمية االجتماعية حتديد ال�شركات واملن�ش�آت الأكرث َ
امل�ستحـقة
ت�ضـ ُّرر ًا
ِ
للدعم ِو ْفـق ًا للمادة الأوىل من هذا القرار.

املادة الرابعة

امل�ستحـقة للدعم
تقوم وزارة العمل والتنمية االجتماعية ب�إحالة قائمة ال�شركات واملن�ش�آت
ِ
املايل لأجور العمال البحرينيني �إىل الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي لتحويل مبالغ الدعم �إىل
ال�شركات واملن�ش�آت خالل الأ�سبوع الرابع من كل �شهر.

املادة اخلام�سة

على وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيـعمل به من تاريخ
ْ
ن�ش ِـره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان
�صدر بتاريخ� 18 :صفـر 1442هـ
الـم ـ ــواف ـ ــق� 5 :أكتوبـر 2020م

