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قر�ر رقم )2( ل�سنة 2014

ب�ساأن تنظيم ت�ساريح مز�ولة

�ساحب �لعمل �الأجنبي لاأن�سطة �ملهنية

رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل:

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

الأخ�س املواد )30 و31 و32( منه،

وعلى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2011 باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل،

وعلى القرار رقم )121( ل�شنة 2007 ب�شاأن تاأ�شرية دخول ورخ�شة اإقامة اأفراد عائلة العامل 

و�شاحب العمل الأجنبي،

وبعد التن�شيق مع اجلهات املعنية،

وبناًء على عر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �شوق العمل،

وبعد موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل،

قرر �الآتي:

مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، ما مل 

يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

�لقانون: القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل.

�لهيئة: هيئة تنظيم �شوق العمل.

�لرئي�س �لتنفيذي: الرئي�س التنفيذي للهيئة املعني طبقًا حلكم املادة )11( من القانون رقم 

)19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل.

�ساحب �لعمل �الأجنبي: كل �شخ�س طبيعي اأجنبي ل ينطبق عليه تعريف العامل طبقًا لأحكام 

القانون ويزاول عماًل يف اململكة �شواء كان با�شمه وحل�شابه اأو با�شم اأو حل�شاب غريه.

التعليمية  القت�شادية،  وامل�شرفية،  املالية  الهند�شية،  الطبية،  الأن�شطة  �ملهنية:  �الأن�سطة 

والتدريبية، ال�شت�شارية التي ت�شدر جداول باعتمادها من قبل الرئي�س التنفيذي.

مادة )2(

ل يجوز ل�شاحب العمل الأجنبي مزاولة اأي من الأن�شطة املهنية دون احل�شول على ت�شريح 

ب�شاأنها طبقًا لالأحكام وال�شروط الواردة يف هذا القرار.
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مادة )3(

ي�شرتط ملنح �شاحب العمل الأجنبي ت�شريح ملزاولة ن�شاطه املهني ما يلي:

ميكنه  ل  التي  املهنية  الأن�شطة  �شمن  من  املهني  الأجنبي  العمل  �شاحب  ن�شاط  يكون  اأن   -1

مزاولتها اإل بعد الت�شريح له بذلك من قبل الهيئة.

2- وفاء �شاحب العمل الأجنبي بكافة ر�شوم وم�شتحقات الهيئة.

3- األ يثبت اإخالل �شاحب العمل الأجنبي باأي من اللتزامات اجلوهرية التي يفر�شها قانون 

تنظيم �شوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

القانون  لأحكام  باملخالفة  به  له  امل�شرح  للن�شاط  الأجنبي  العمل  �شاحب  مزاولة  يثبت  األ   -4

والقرارات املعمول بها يف هذا ال�شاأن.

5- اأن ي�شدد �شاحب العمل الأجنبي الغرامات املق�شي بها مبوجب اأحكام نهائية طبقًا لأحكام 

قانون تنظيم �شوق العمل.

6- اإلتزام �شاحب العمل الأجنبي بالتاأمني ال�شحي على نف�شه واأفراد عائلته.

7- األ يثبت عدم لياقة �شاحب العمل الأجنبي من الناحية ال�شحية اأو اإ�شابته باأحد الأمرا�س 

املعدية.

مهنة  كانت  اإذا  وذلك  املعنية،  اجلهة  من  املهنة  ملزاولة  الالزم  الرتخي�س  على  احل�شول   -8

�شاحب العمل الأجنبي من بني املهن التي يلزم قانونًا ملزاولتها يف اململكة احل�شول على هذا 

الرتخي�س.

9- األ يكون قد �شبق ترحيل �شاحب العمل الأجنبي اأو اإبعاده من اململكة لأ�شباب جنائية اأو ب�شبب 

خمالفته لأحكام قانون تنظيم �شوق العمل اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

مادة )4(

اأ- يقدم �شاحب العمل الأجنبي طلب احل�شول على ت�شريح مزاولة الن�شاط املهني اإىل الهيئة 

على النموذج املُعد لهذا الغر�س اأو ب�شكل اإلكرتوين، م�شتماًل على كافة البيانات واملعلومات 

املبينة يف النموذج امل�شار اإليه وم�شفوعًا بامل�شتندات املبينة فيه.

القانون  لأحكام  طبقًا  والإقامة  واجلوازات  للجن�شية  العامة  لالإدارة  الإقامة  طلب  يقدم  ب- 

املعمول به يف هذا ال�شاأن بوا�شطة الهيئة بعد موافقتها على الت�شريح له مبزاولة الن�شاط 

املهني ل�شاحب العمل الأجنبي.
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مادة )5(

اأ- تفح�س الهيئة طلب احل�شول على الت�شريح مبزاولة ن�شاطه املهني للتحقق من مدى ا�شتيفائه 

للبيانات واملعلومات وامل�شتندات املبينة يف منوذج طلب الت�شريح وتوافر ال�شروط املن�شو�س 

عليها يف املادة )3( من هذا القرار.

ب- ت�شدر الهيئة قرارًا باملوافقة على منح ت�شريح مزاولة الن�شاط املهني لطالبه متى ما مت 

وموافقة اجلهات  املطلوبة  ال�شروط  وتوافر  وامل�شتندات  واملعلومات  البيانات  كافة  ا�شتيفاء 

يقم  مل  اإذا  تكن  مل  كاأن  املوافقة  وتعترب  اململكة،  اإىل  الت�شريح  طالب  دخــول  على  املعنية 

�شاحب العمل الأجنبي ب�شداد الر�شوم املقررة خالل ثالثني يومًا من تاريخ املوافقة.

ويف جميع الأحوال يجب على الهيئة اإخطار �شاحب العمل الأجنبي طالب الت�شريح بالقرار 

هذا  توجيه  ويجوز  �شدوره،  تاريخ  من  عمل  اأيام  ع�شرة  خالل  الت�شريح  طلب  ب�شاأن  ال�شادر 

الإخطار ب�شكل اإلكرتوين.

مادة )6(

يلتزم �شاحب العمل الأجنبي امل�شرح له من قبل الهيئة مبزاولة الن�شاط املهني مبا يلي:

1- عدم مزاولة اأي عمل لدى �شاحب عمل ينطبق عليه فيه و�شف العامل الأجنبي قانونًا.

2- مزاولة ذات الن�شاط املهني املبني يف الت�شريح املمنوح له.

3- تزويد الهيئة بب�شمات اأ�شابع اليدين و�شورته وتوقيعه خالل ثالثني يوم من دخوله اململكة.

4- �شداد الر�شوم املقررة عن الت�شريح.

5- اإخطار الهيئة فور اأي تغيري يطراأ على بياناته لدى الهيئة.

6- اإخطار الهيئة فور فقده لأي �شرط اأو اأكرث من �شروط منح الت�شريح له مبزاولة ن�شاطه املهني 

املن�شو�س عليها يف املادة )3( من هذا القرار.

7- اإخطار الهيئة فور ت�شفية ن�شاطه اأو اإلغاء ترخي�س مزاولته لن�شاطه املهني.

مادة )7(

ي�شري ت�شريح مزاولة الن�شاط املهني ل�شاحب العمل الأجنبي ملدة �شنتني من تاريخ و�شوله 

اإىل اململكة اأو �شدوره متى ما كان متواجدًا باململكة، ويجوز جتديده ملدة اأو ملدد اأخرى مماثلة 

بناء على طلب امل�شرح له بذات الإجراءات املتبعة بطلب الت�شريح وال�شروط املن�شو�س عليها 

يف هذا القرار وذلك قبل انتهاء الت�شريح ال�شادر له بفرتة ل تزيد على مائه وثمانون يومًا.
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مادة )8(

ُيعترب الت�شريح مبزاولة الن�شاط املهني ال�شادر ل�شاحب العمل الأجنبي كاأنه مل يكن يف حال 

عدم دخوله اململكة خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ �شدور الت�شريح.

مادة )9(

مع مراعاة اأحكام هذا القرار، ل يجوز ل�شاحب العمل الأجنبي تغيري ن�شاطه املهني امل�شرح له 

مبزاولته اإل بعد موافقة الهيئة كتابة على ذلك. 

مادة )10(

اأ- ينتهي الت�شريح املمنوح ل�شاحب العمل الأجنبي طبقًا حلكم املادة )31( من القانون بانتهاء 

مدته ما مل يتم جتديده طبقًا لأحكام هذا القانون. 

احلالت  من  اأي  يف  الأجنبي  العمل  ل�شاحب  املمنوح  الت�شريح  اإلغاء  الهيئة  على  يجب  ب- 

التالية:

غري  معلومات  اأو  وثائق  على  بناًء  الت�شريح  على  الأجنبي  العمل  �شاحب  ح�شول  ثبوت   -1

�شحيحة.

2- فقد �شاحب العمل الأجنبي ل�شرط اأو اأكرث من �شروط منح الت�شريح.

3- �شدور حكم جنائي نهائي �شد �شاحب العمل الأجنبي بعقوبة جناية اأو يف جرمية خملة 

بال�شرف اأو الأمانة.

4- وفاة �شاحب العمل الأجنبي.

5- طلب �شاحب العمل الأجنبي كتابة اإلغاء الت�شريح.

ويجب على الهيئة قبل اإ�شدار قرارها باإلغــاء هذا الت�شريح يف حالة فقـــدان �شاحب العمل 

الأجنبي ل�شرط اأو اأكرث من �شــروط منح الت�شريح اأن تخطره بعزمها على اإلغاء الت�شريح املمنوح 

له واأ�شباب ذلك، مع حتديد مهلة للرد على ما ت�شمنه هـــذا الإخطار ل تقــل عن ع�شرة اأيـــام من 

تاريخ و�شول هذا الإخطار اإليه، فاإذا ما ثبت للهيئة بعد درا�شة رد �شاحب العمل الأجنبي وجود 

ما يقت�شي اإلغاء الت�شريح اأ�شدرت قرارًا بذلك، وُيخطر به فور �شدوره.

ويجوز له التظلم من قرار الهيئة باإلغاء الت�شريح اإىل الرئي�س التنفيذي طبقًا لأحكام املادة 

)33( من القانون.

ويجوز توجيه الإخطارات والردود امل�شار اإليها عن طريق الربيد اأو ب�شكل اإلكرتوين.
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مادة )11(

يجب على �شاحب العمل الأجنبي مغادرة اململكة بعد انتهاء مدة الت�شريح له مبزاولة ن�شاطه 

املهني ما مل يطلب جتديده خالل مدة ل تزيد على ثالثني يومًا من انتهاء الت�شريح.

مادة )12(

على الرئي�س التنفيذي للهيئة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س �إد�رة هيئة تنظيم �سوق �لعمل

                                                                    جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر يف: 8 ربيع الأول 1435هـ

املـوافـــق: 9 ينــــــايــــــــر 2014م


