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وزارة�الداخلية

�قرار�رقم�)108(�ل�صنة���2017
�ب�صاأن�ت�صحيح�اأو�صاع�الإقامة�للمتقدمني�لإ�صدار�ت�صريح��صاحب�عمل�

)عامل�مرن(�
وزير الداخلية:

بعد الطالع على قانون الأجانب )الهجرة والإقامة( ل�شنة 1965 وتعديالته،
وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 1975 ب�شاأن جوازات ال�شفر وتعديالته،

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل وتعديالته،
للقانون رقم )11( ل�شنة 1975 ب�شاأن  التنفيذية  القرار رقم )15( ل�شنة 1976 بالالئحة  وعلى 

جوازات ال�شفر وتعديالته،
ل�شتخراج  العمل  اأ�شحاب  على  املفرو�شة  الر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )26( رقم  القرار  وعلى 
ل بالقرار  ت�شاريح العمل وجتديدها وُرخ�س الإقامة لأفراد عائلة العامل و�شاحب العمل الأجنبي، املعدَّ

رقم )67( ل�شنة 2013، 
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2014 ب�شاأن تنظيم ت�شاريح مزاولة �شاحب العمل الأجنبي لالأن�شطة 

املهنية، 
وعلى القرار رقم )196( ل�شنة 2014 ب�شاأن الر�شوم اخلا�شة بخدمات الإدارة العامة للجن�شية 

واجلوازات والإقامة وتعديالته،
وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 2017 ب�شاأن اعتماد الأن�شطة املهنية التي ل يجوز ل�شاحب العمل 

الأجنبي مزاولتها دون احل�شول على ت�شريح بذلك من هيئة تنظيم �شوق العمل،
وبناًء على التن�شيق مع هيئة تنظيم �شوق العمل،   

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
 وبناًء على عْر�س وكيل الوازرة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

يتطلَّب اإ�شدار ت�شريح �شاحب عمل )عامل مرن( اللتزام ب�شداد ر�ْشم متديد الإقامة املنتهية 
اأو جزء من  �شنة  اآخر  وامل�شتَحقة عن  للعمل  الإقامة  اأو جتديد  اإ�شدار  للمتخلفني عن  التاأخري  ور�ْشم 
دين بجدول الر�شوم اخلا�شة بخدمات الإدارة العامة للجن�شية  ال�شنة قبل تاريخ تقدمي الطلب، املحدَّ
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واجلوازات والإقامة املرافق للقرار رقم )196( ل�شنة 2014 ب�شاأن الر�شوم اخلا�شة بخدمات الإدارة 
العامة للجن�شية واجلوازات والإقامة.

الفقرة  يف  اإليه  امل�شار  التاريخ  على  ال�شابقة  ال�شنوات  عن  امل�شتَحقة  الر�شوم  من  الإعفاء  ويتم 
ال�شابقة ب�شرط ا�شتيفاء طالب ت�شريح �شاحب العمل )عامل مرن( ل�شروط و�شوابط احل�شول على 

الت�شريح، وعدم وجود اأية حتفُّظات على ا�شتمرار بقائه يف اململكة. 

�مادة�)2(
تقوم هيئة تنظيم �شوق العمل بتح�شيل الر�شوم املن�شو�س عليها يف هذا القرار نيابة عن وزارة 

الداخلية، وذلك طبقًا للوائح والنُُّظم املعمول بها يف هذا ال�شاأن.
 

مادة�)3(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

مادة�)4(
هيئة  مع  بالتن�شيق  القرار،  هذا  تنفيذ  والإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

تنظيم �شوق العمل، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
 

�الفريق�الركن
�وزير�الداخلية�

را�صد�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 11 �شوال 1438هـ
المـــــوافـــــــق: 5 يــوليـــو 2017م


