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قرار رقم )9( ل�سنة 2020 ب�ضاأن تخفي�ض واإعفاء

 من بع�ض الر�ضوم املفرو�ضة لدى هيئة تنظيم �ضوق العمل

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:

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

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2008 ب�شاأن الر�شوم املفرو�شة على اأ�شحاب العمل ل�شتخراج 

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

بالقرار رقم )67( ل�شنة 2013،

2008 ب�شاأن رد ر�شوم ت�شاريح العمل وتخفي�س ر�شم طلب  وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 

الأجنبي،  للعامل  بالن�شبة  ال�شهري  الر�شم  �شداد  يف  التاأخري  عن  غرامة  وفر�س  املهنة  تغيري 

وتعديالته،

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

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

وعلى القرار رقم )27( ل�شنة 2016 ب�شاأن بع�س الر�شـوم املفرو�شة لدى هيئة تنظيم �شـوق 

العمل، املُعدل بالقرار رقم )2( ل�شنة 2019،

وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2017 ب�شاأن الر�شم ال�شهري ملزاولة �شاحب العمل الأجنبي 

لالأن�شطة املهنية،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2020 ب�شاأن الإعفاء من بع�س الر�شوم لدى هيئة تنظيم �شوق 

العمل،

وبناًء على اقرتاح هيئة تنظيم �شوق العمل، بعد التن�شيق مع اجلهات املعنية، 

وبناًء على عر�س وزير العمل والتنمية الجتماعية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ُقرر االآتي:

املادة االأوىل

ُتخف�س ر�شوم هيئة تنظيم �شوق العمل املُقررة لإ�شدار وجتديد جميع فئات ت�شاريح العمل 

بن�شبة  الهيئة،  حت�شلها  التي  ال�شهرية  الر�شوم  وجميع  الت�شريح،  �شالحية  من  الأوىل  لل�شنة 

خم�شني باملائة )50%(، وذلك ملدة ثالثة اأ�شهر اعتبارًا من بداية �شهر يوليو 2020.
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املادة الثانية

ُيار�شون  الذين  العمل  اأ�شحاب  ُيعفى  القرار  هذا  من  الأوىل  املادة  اأحكام  من  ا�شتثناًء 

 )COVID-19( الأن�شطة التجارية الأكرث ت�شررًا من تداعيات انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

والتي ي�شدر بتحديدها قرار من نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة الوزارية لل�شئون املالية 

والقت�شادية والتوازن املايل من ر�شوم اإ�شدار اأو جتديد ت�شاريح العمل عن ال�شنة الأوىل من 

�شالحية الت�شريح، كما يعفون من الر�شوم ال�شهرية امل�شتحقة عليهم، وذلك ملدة ثالثة اأ�شهر 

اعتبارًا من بداية �شهر يوليو 2020.

املادة الثالثة

يف حال انتقال العامل ل�شاحب عمل اآخر اأثناء فرتة �شريان الت�شريح، يتحمل �شاحب العمل 

اجلديد تعوي�س �شاحب العمل الأول عن الر�شم امل�شدد مقدمًا عن املدة املتبقية من الت�شريح.

املادة الرابعة

وكافة  العمل  �شوق  تنظيم  اإدارة هيئة  رئي�س جمل�س  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  على 

اجلهات املعنية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

النائب االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

�ضلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 18 ذو القعدة 1441 هـ

الـمــوافــــــــق: 9 يــولــيـــــــــــــو 2020 م


