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 قرار رقم )62( ل�ضنة 2022 

 بتعديل املادة )2( من القرار رقم )31( ل�ضنة 2014 

ب�ضاأن بع�س الر�ضوم املفرو�ضة لدى هيئة تنظيم �ضوق العمل 

رئي�ص مجل�ص الوزراء: 

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

الأخ�ص املادتان )4( و)42( منه، 

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 200٨ ب�شاأن الر�شوم املفرو�شة على اأ�شحاب العمل ل�شتخراج 

ت�شاريح العمل وجتديدها ورخ�ص الإقامة لأفراد عائلة العامل و�شاحب العمل الأجنبي، املُعدل 

بالقرار رقم )6٧( ل�شنة 2013، 

وعلى القرار رقم )31( ل�شنة 2014 ب�شاأن بع�ص الر�شوم املفرو�شة لدى هيئة تنظيم �شوق 

العمل، املُعدل بالقرار رقم )3( ل�شنة 2019، 

وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 201٧ ب�شاأن الر�شم ال�شهري ملزاولة �شاحب العمل الأجنبي 

لالأن�شطة املهنية، 

وبناًء على عْر�ص وزير العمل، رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل، 

وبعد موافقة جمل�ص الوزراء، 

ر الآتي:  ُقرِّ

املادة الأوىل 

ُي�شتبَدل بن�ص املادة )2( من القرار رقم )31( ل�شنة 2014 ب�شاأن بع�ص الر�شوم املفرو�شة 

لدى هيئة تنظيم �شوق العمل، الن�ص الآتي: 

الراغبني يف احل�شول على ت�شريح مبزاولة ن�شاط  امل�شتَحق على الأجانب  الر�شم  د  »ُيحدَّ

مهني اأو جتديده مببلغ يعادل قيمة الر�شم املقرر عن كل ت�شريح عمل اأو جتديده، وذلك ملدة 

�شنتني، وي�شمل الر�شوم املتعلقة بت�شريح مزاولة الن�شاط املهني، وتاأ�شرية عدم املمانعة والدخول 

للمملكة، ورخ�شة الإقامة، وتاأ�شرية العودة، وبطاقة الهوية. 

كما حتدد الر�شوم ال�شهرية التي ت�شاف اإىل ر�شم اإ�شدار اأيِّ ت�شريح مبزاولة ن�شاط مهني 

اأو جتديده مببلغ يعادل قيمة الر�شوم ال�شهرية املقررة على �شاحب العمل عن كل عامل اأجنبي 

من بعد اأول خم�شة عمال. 

ال�شهري  الر�شم  �شداد  يتم  مل  �شهر  كل  عن  دنانري  خم�شة  قدرها  تاأخري  غرامة  وتفر�ص 

امل�شتَحق عنه وذلك بحد اأق�شى خم�شة ع�شر دينارًا.« 
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املادة الثانية 

201٧ ب�شاأن الر�شم ال�شهري ملزاولة �شاحب العمل الأجنبي  ُيلغى القرار رقم )10( ل�شنة 

لالأن�شطة املهنية. 

املادة الثالثة  

على رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل وكافة اجلهات املعنية، تنفيذ هذا القرار، 

وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. 

 

 

رئي�س جمل�س الوزراء 

 �ضلمان بن حمد اآل خليفة 

�شدر بتاريخ:  ٧ جمادى الأولى 1444هـ

المــــــوافــــــق:  1 دي�شمــبــــــــــــــر 2022م


