
 2017) لسنة 1قرار رقم (

يئة  عض الرسوم املفروضة لدى   تنظيم سوق العملشأن 

يئة تنظيم سوق العمل س مجلس إدارة  ر العمل والتنمية االجتماعية، رئ   :وز

ن ( 2006) لسنة 19عد االطالع ع القانون رقم (  عديالته، وع األخص املادت   ) منه، 42و 4شأن تنظيم سوق العمل و

ة دخول ورخصة   2007) لسنة 121وع القرار رقم ( ، شأن تأش   إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل األجن

ص اإلقامة ألفراد    2008) لسنة  26وع القرار رقم (
َ

ا وُرخ ح العمل وتجديد اب العمل الستخراج تصار شأن الرسوم املفروضة ع أ

ل بالقرار رقم  ، املعدَّ   ،2013لسنة  )67(عائلة العامل وصاحب العمل األجن

نة، وفرض غرامة عن التأخ  سداد الرسم    2008) لسنة  28وع القرار رقم ( غي امل ح العمل وتخفيض رْسم طلب  شأن رد رسوم تصار

، سبة للعامل األجن ري بال   الش

عديالته،  2008) لسنة 76وع القرار رقم ( ح عمل األجانب من غ فئة خدم املنازل و   شأن تنظيم تصار

ح العمل،  2008 ) لسنة77وع القرار رقم ( الفة لشروط تصر امات صاحب العمل  حالة تْرك العامل األجن للعمل لديه با   شأن ال

نية،  2014) لسنة 2وع القرار رقم ( شطة امل ح مزاولة صاحب العمل األجن لأل   شأن تنظيم تصار

ح عمل خدم املنازل وَم  2014) لسنة 4وع القرار رقم ( م، شأن تنظيم تصار   ن  حكم

يئة تنظيم سوق العمل،  2014) لسنة 31وع القرار رقم ( عض الرسوم املفروضة لدى    شأن 

يئة تنظيم سوق العمل،  2016) لسنة 27وع القرار رقم ( عض الرسوم املفروضة لدى    شأن 

  ، (4-2365) وع قرار مجلس الوزراء رقم

ي  :قرر اآل

  املادة األو 

َسب رْسم   دمات  ُيح ح وا صول ع التصار يئة تنظيم سوق العمل املرتبطة با مة لدى  خدمة قدره خمسة دنان ع الطلبات املقدَّ

 :اآلتية

شآته   -1  .يل صاحب العمل مل

ح    -2 ح العمل بجميع فئات التصار لغاء تصر  .إصدار وتجديد و

 يل إخطار تْرك العمل    -3

ع عدد تصار    -4
ْ
 .ح العملرف

قامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل األجن   -5 ات دخول و  .تأش

  املادة الثانية 

العمل رْسم إضا قدره  يئة تنظيم سوق  ة  دمات املتم إنجاز معامالته من خالل مركز ا العمل الذي يرغب   َسب ع صاحب  ُيح

َسب ع صاح ل معاملة، كما ُيح  عن 
ً
يئة رْسم  عشرون دينارا ضور إ مقر ال شأته دون ا ب العمل الذي يرغب  إنجاز معامالته بم

ة إليه دمات املتم ل معاملة مقابل انتقال موظف مركز ا  عن 
ً
 .إضا قدره خمسون دينارا

)  املادة الثانية
ً
  (مكررا

م   ح ل عد إصدار التصر نية،  شطة امل م بمزاولة األ سب مبلغ قدره خمسة دنان مقابل إصدار بطاقة عمل للعمال األجانب املصرح ل يح

ديده. أو تج

  املادة الثانية
ً
 )  1 (مكررا

ري ق يل  ُيحصل مبلغ ش يل  مراكز  نية بال شطة امل م بمزاولة األ ام العمال األجانب املصرح ل عة ال دره خمسة دنان نظ متا

ذا الغرض.  يئة تنظيم سوق العمل ل   العمالة املعتمدة من 

 و أضيفت مادت (
ً
 ر مكر ثانية املادة ال(ان جديدتان برق (املادة الثانية مكررا

ً
ام  2022) لسنة 2قرار رقم (ال) من 1بموجب املادة ( )1ا عض أح بتعديل 

يئة تنظيم سوق العمل 2017) لسنة  1القرار رقم (  عض الرسوم املفروضة لدى   .شأن 



  املادة الثالثة 

ـ) و(و) من املادة ( ن ( ام الفقرت يئة تنظيم سوق العمل    2006) لسنة  19) من القانون رقم (42مع مراعاة أح شأن تنظيم سوق العمل، تتو 

ذا القرار  ا    .تحصيل الرسوم املنصوص عل

عة  املادة الرا

دة الرسمية  ر شره  ا خ  عمل به من اليوم التا لتار ذا القرار، و يئة تنظيم سوق العمل تنفيذ  س التنفيذي ل .ع الرئ

ر العمل والتنمية   االجتماعيةوز

يئة تنظيم سوق العمل  س مجلس إدارة   رئ

 جميل بن محمد ع حميدان 

خ:  ة  5صدر بتار  ـ1438ذي ا

افق:    م2017أغسطس  27املو


