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هيئة تنظيم �سوق العمل

قرار رقم ( )4ل�سنة 2013
بتعديل بع�ض �أحكام القرار رقم ( )76ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم
ت�صاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل
رئي�س مجل�س �إدارة هيئة تنظيم �سوق العمل:
بعد االطالع على القانون رقم ( )19ل�سنة  2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل وتعديالته،
وعل ــى الم ــر�سـ ــوم رقم ( )27ل�سـ ــنة  2011ب�إعـ ــادة ت�شكي ــل مجلـ ــ�س �إدارة هيـ ــئة
تنظيـ ــم �س ـ ـ ــوق العم ـ ـ ــل،
وعلى القرار رقم ( )76ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم ت�صاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم
المنازل المعدل بالقرار رقم(  )78ل�سنة ،2008
وبعد موافقة مجل�س �إدارة هيئة تنظيم �سوق العمل،
وبنا ًء على عر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �سوق العمل،

قرر الآتي:
المادة الأولى

ُي�ستبدل بن�صي المادتين ( )10و ( ) 13بند (ب) من القرار رقم ( )76ل�سنة  2008ب�ش�أن
تنظيم ت�صاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل الن�صان التاليان:

مادة (: )10

"ي�سري ت�صريح العمل لمدة �سنتين من تاريخ و�صول العامل الأجنبي �إلى المملكة �أو
�سداد ر�سمه المقرر ح�سب الأحوال.
كما يج ـ ــوز بنـ ــا ًء على طلـب �ص ــاحــب العم ـ ــل �أن ي�سري ت�ص ـ ــريح العمـ ــل لمدة �سنة
ب�س ـ ــداد ن�صـ ــف الر�س ـ ــم المقـ ـ ــرر.
ويجوز للهيئة بنا ًء على طلب �صاحب العمل تجديد الت�صريح لمدة �ستة �أ�شهر بعد ال�سنة
الأولى من العمل لديه ب�سداد ربع الر�سم المقرر.
وفي جميع الأحوال يجوز تجديد ت�صريح العمل لمدة �أو لمدد �أخرى بناء على طلب �صاحب
العمل �أومن ينوب عنه �إلى الهيئة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغر�ض �أو ب�شكل الكتروني
وذلك قبل انتهاء مدة ت�صريح العمل بفترة ال تزيد على مائه وثمانين يوم ًا.
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ويجب �أن يكون طلب تجديد ت�صريح العمل م�شتم ًال على كافة البيانات والمعلومات
وم�شفوع ًا بالم�ستندات المبينة في �أنموذج طلب التجديد وم�ستوفي ًا ال�شروط المن�صو�ص عليها
في المادة ( )2من هذا القرار.

مادة ( )13بند (ب ) :

فيما عدا �إلغاء ت�صريح العمل بنا ًء على طلب �صاحب العمل �أو بنا ًء على ترك العامل
الأجنبي للعمل بالمخالفة ل�شروط الت�صريح ،يجب على الهيئة قبل �إ�صدار قرارها ب�إلغاء هذا
الت�صريح �أن تخطر �صاحب العمل �أو من ينوب عنه ،بعزمها على �إلغاء ت�صريح العمل و�أ�سباب
ذلك ،مع تحديد مهلة للرد على ما ت�ضمنه هذا الإخطار ال تقل عن يومين من تاريخ و�صول
هذا الإخطار �إلى �صاحب العمل �أو من ينوب عنه بح�سب الأح��وال ،ف�إذا ما ثبت للهيئة بعد
درا�سة الرد المقدم �إليها وجود ما يقت�ضي �إلغاء الت�صريح �أ�صدرت قرار ًا بذلك ،ويخطر به
�صاحب العمل �أو من ينوب عنه فور �صدوره.
ويجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من قرار �إلغاء الت�صريح �إلى الرئي�س التنفيذي طبق ًا لأحكام
المادة ( )33من قانون تنظيم �سوق العمل.
ويجوز توجيه الإخطارات وال��ردود الم�شار �إليها في الفقرة ال�سابقة عن طريق البريد �أو
ب�شكل �إلكتروني.".

المادة الثانية

على الرئي�س التنفيذي تنفيذ هذا القرار ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في
الجريدة الر�سمية.

رئي�س مجل�س �إدارة هيئة تنظيم �سوق العمل
جميل بن محمد علي حميدان
�صدر في 22 :رم�ضان 1434هـ
المـوافـق 31 :ي ــولـيـ ــو 2013م
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