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هيئة تنظيم �ش�ق العمل

 قرار رقم )1( ل�شنة 2019

بتطبيق نظ�م حم�ية الأج�ر

رئي�س مجل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل:

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

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

وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2008 ب�شاأن تنظيم ت�شاريح عمل الأجانب من غري فئة خدم 

املنازل، وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2014 ب�شاأن تنظيم ت�شاريح عمل خدم املنازل وَمن يف حكمهم، 

وعلى القرار رقم )68( ل�شنة 2019 ب�شاأن نظام حماية الأجور، 

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �شوق العمل، 

وبعد موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل،

 

قرر الآتي:

امل�دة الأوىل 

ُين�شاأ بهيئة تنظيم �شوق العمل نظام يتكون من قاعدة بيانات اإلكرتونية تكفل الرقابة على 

التزام �شاحب العمل ب�شداد اأجور العاملني لديه طبقًا لأحكام القانون والقرار رقم )68( ل�شنة 

2019 ب�شاأن نظام حماية الأجور. 

وتلتزم الهيئة باملحافظة على �شرية هذه البيانات، ول يجوز الإف�شاح عنها اإل يف احلدود 

رة قانونًا اأو ِوْفـقًا لهذا القرار. املقرَّ

امل�دة الث�نية

ـ�س لهم مـــن ِقـَبـل م�شرف البحرين المركزي الإف�شـــاح اإلى هيئة تنظيم  اأ- يجـــب على 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.

4- تاريخ الوفاء بالأجر.
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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 الث�لثة

على الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �شوق العمل واجلهات املعنية – كل فيما يخ�شه - تنفيذ 

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

 

رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �ش�ق العمل

 جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1440هـ

الـمـــــوافـــــق: 11 يــــوليــــــــو 2019م


