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  2016 ) لسنة27(  رقم  قرار

  العمل  سوق   تنظيم يئة لدى  املفروضة الرسوم عض شأن

س مجلس الوزراء:    رئ

القانون  ع االطالع لسنة19( رقم   عد (  سوق  تنظيم  شأن2006) املادتان األخص وع عديالته، و منه، 4،42العمل، (  

القرار لسنة 26( رقم  وع الرسوم 2008) العمل شأن اب أ ع ت املفروضة العملالستخراج ح ألفراد  صار اإلقامة ورخص ا وتجديد

العمل  وصاحب العامل بالقرار  عائلة واملعدل ، لسنة677( رقم  األجن (20133 ،  

القرار  لسنة76( رقم وع ح تنظيم  شأن2008) خدم  عمل تصار فئة غ من عديالتهاألجانب و   ، املنازل،

العمل ر وز عرض ع ناًء يئة  و إدارة مجلس س   العمل،   سوق  تنظيم  رئ

الوزراء،  مجلس موافقة عد   و

ي:    قرر اآل

  ) 1() 1( املادة 

قدره  اختياري رسم سب ح خمسمائة ُيح تصر أي إصدار رسم إ ُيضاف سبة  عمل  دينار خارج ن ت س ملدة يجدد أو يصدر تجديده، أو

وال البحرنة  املقررة.املقررة، البحرنة سبة ب م ال من ع اإلضا الرسم ذا    سري

) املادة من (و) و ـ) ) ن الفقرت ام أح مراعاة القانون 42ومع من لسنة 19( رقم  ) تتو  سوق  يم تنظ شأن 2006) العمل،

ح  العمل  سوق  تنظيم يئة تصر ان سر مدة مع قيمته ناسب ت بما املادة ذه من األو الفقرة عليه املنصوص الرسم تحصيل

ح العمل التصار ا تصدر ال املدد من ة يئة.  لدى املطلو   ال

يتع فيما املادة ذه من األو الفقرة عليه املنصوص الرسم طبق العمل و ح تصار تجديد بحاالت خ  لق تار من سنة انقضاء عد

القرار. العمل    ذا

  ) 2( املادة 

العمل ر وز يئة  ع إدارة مجلس س عمل العمل  سوق  تنظيم رئ وُ القرار، ذا تنفيذ املعنية ات ا افة خ  و لتار التا اليوم من به

دة  شره ر   الرسمية. ا
  

س مجلس الوزراء    رئ

  ة بن سلمان آل خليفةخليف

خ:    ـ1437رجب 20صدر بتار

ل  27 املوافق:    م2016 أبر

  

  

  

  

  

  

  

عديله بموجب املادة (1نص املادة (  -1 الرسوم املفروضة    عض  شأن  2016) لسنة  27من القرار (   األوبتعديل املادة    2019) لسنة  2قرار رقم ( ) من ال1) تم 

يئة تنظيم سوق العمل  .لدى 
 
 
 
 
 


