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 2102 نسنة نهتشغيم انخاصة انمكاتة تتقاضاها انتي االتعاب تذل تعهيمات

 8153 صفحة 4015 رقم انرسمية انجريذة عذد في 2102-8-01 تتاريخ ةمنشور

  2102-8-01 تتاريخ نفاره تذأ

 

 2102 لسنة للتشغيل الخاصة تتقاضاها المكاتب التي االتعاب بدل تعليمات

 0111لسنة  20( من نظام المكاتب الخاصة للتشغيل رقم 7صادرة بموجب المادة )

 )0) المادة

 تارٌخ من بها وٌعمل( للتشغٌل الخاصة المكاتب تتقاضاها التً تعاباأل بدل تعلٌمات) التعلٌمات هذه تسمى

 . الرسمٌة الجرٌدة فً نشرها

 )2) المادة

 المبلغ من % 7 بنسبة تعابأ بدل له حقٌقٌة عمل فرصة توفٌر تم ممن للتشغٌل الخاص المكتب ٌتقاضى -أ

 ضافًاإل والعمل بالسكن المتعلق البدل تعاباأل هذه حساب فً ٌدخل وال واحدة ولمرة العمل عقد فً المحدد

 متناسبة تعاباأل نسبة فتكون سنة من قلأ العقد مدة كانت ذاإ ماأ كثرأ وأ بسنة المحدد العمل عقد عن وذلك

 .العقد مدة مع

 الذي البدل مقدار ٌتضمن مالً بإٌصال حقٌقٌة عمل فرصة له وفر من بتزوٌد المكتب صاحب ٌلتزم -ب

 . تقاضاه

 حقٌقٌة عمل فرصة توفر حال فً المادة هذه من( أ) الفقرة فً علٌها المنصوص تعاباأل بدل تستحق -ج

 . العمل تأشٌرة على والحصول العمل عقد وتوقٌع

 تكالٌف ٌتحمل العمل عقد توقٌع رغم بالعمل لتحاقاإل له حقٌقٌة عمل فرصة توفٌر تم من رفض ذاإ -د

 . االتعاب بدل من% 2 نسبة ٌتجاوز ال بما المكتب

 تقاضً حال فً له حقٌقٌة عمل فرصة توفٌر تم ممن مبلغ اي تقاضً الخاصة التشغٌل لمكاتب ٌجوز ال -هـ

 . الشركات اصحاب من االتعاب بدل

 )3) المادة

 مدة ءانتها قبل وأ العقد فً المحددة التجربة فترة خالل العامل خدمات عن العمل صاحب استغناء حال فً -أ

 . فقط العامل فٌها عمل التً المدة عن تعاباأل بدل المكتب ٌتقاضى العقد
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 عن تعاباأل بدل المكتب فٌستحق ذاته من العقد فً المحددة التجربة فترة خالل العمل العامل ترك ذاإ -ب

 . كاملة تعاباأل بدل المكتب ٌستحق التجربة فترة بعد العمل ترك حال وفً فٌها عمل التً المدة

 )4) المادة

 فً قدمها التً وخدماته المكتب تعابأ جمبع شامال التعلٌمات هذه فً علٌه المنصوص تعاباأل بدل ٌعتبر

 . ذلك غٌر ضافًإ مبلغ يأ ٌتقاضى نأ للمكتب ٌجوز وال للباحث عمل فرصة ٌجادإ سبٌل

 )5) المادة

 :التالٌة المهام تتولى الوزارة موظفً من للتشغٌل الخاصة المكاتب ترخٌص فً للنظر لجنة الوزٌر ٌشكل

 ترخٌصها لغاءإ وطلبات ردنٌٌناأل تشغٌل مجال فً المسجلة الشركات ترخٌص طلبات فً النظر . 

 الخاصة التشغٌل بمكاتب الخاصة التشرٌعات منظومة فً النظر . 

 بشأنها المناسبة جراءاتاإل واتخاذ بالمكاتب المتعلقة موراأل بكافة النظر . 

 بها تكلف خرىأ مورأ يأ فً النظر . 

 )6) المادة

 ضحاو مكان فً المكتب ٌتقاضاه الذي المبلغ تبٌن التً تعاباأل بدل تعلٌمات من صورة بوضع المكتب ٌلتزم

 . مكتبه فً وظاهر

 )7) المادة

( 4334) الجرٌدة عدد فً المنشورة( للتشغٌل الخاصة المكاتب تتقاضاها التً تعاباأل بدل تعلٌمات) تلغى

 .1111/ 1/4الصادر بتارٌخ 

 وزير العمل

 


