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الهدف من الوثيقة

هـــذه الوثيقـــة تهدف إلـــى التعريف بقواعد العمـــل الخاصة بآلية حســـاب المقابل 
المالـــي المطلـــوب مـــن المنشـــأة عنـــد إصـــدار أو تجديـــد رخص العمـــل من خالل 

نظـــام وزارة العمل والتنميـــة االجتماعية 

قواعد العمل الخاصة بحساب المقابل المالي

يتـــم دفـــع 100 ريال ســـعودي عن كل عامـــل وافد وذلك مقابـــل رخصة العمل 	 
سنة. لمدة 

يتـــم تطبيـــق مبدأ الســـنة الماليـــة على األرقـــام الموحـــدة من بدايـــة تطبيق 	 
القرار.  

)الســـنة الماليـــة: يبـــدأ حســـابها لـــكل رقـــم موحـــد على حـــدة وهي تبـــدأ مع 
أول رخصـــة تـــم إصدارها/تجديدهـــا بعد تنفيـــذ القرار الخاص بحســـاب المقابل 

المالـــي الجديد حســـب الجـــدول أدناه(.

فيمـــا يلـــي جـــدول يوضح رســـوم المقابـــل المالـــي المطلوبة عـــن كل عامل 	 
وافـــد حســـب القـــرارات الوزارية المتعلقـــة بهذا األمـــر )قرار رقـــم 197 بتاريخ 
23-03-1438 هــــ(، مع توضيـــح لتواريخ تطبيق المقابـــل المالي المطلوب عن 

كل عامـــل عند إصـــدار أو تجديد رخصـــة عمله.

تاريخ
 تنفيذ القرار

المقابل المالي عن كل عامل وافد

ال يزيد عن عدد العمالة 
السعودية

يزيد عن عدد العمالة 
السعودية
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يتـــم تحصيـــل رســـوم المقابـــل المالي بشـــكل ســـنوي مـــع إصـــدار أو تجديد 	 
العمل. رخصـــة 

ســـيتم حســـاب المقابل المالي على أســـاس يومي على أن يكـــون عدد أيام 	 
الشـــهر 30 يوم وعليه ســـتختلف قيمـــة المقابل المالي المحســـوبة لكل يوم 

وفقـــا للتواريخ المســـجلة بالجدول أعاله.

يتم احتســـاب عدد الوحدات المســـتحقة بناء على بيانات عـــدد العمالة الوافدة 	 
ومتوســـط عدد الســـعوديين المدفـــوع عنهم التأمينات خالل 26 أســـبوع على 
مســـتوى الرقـــم الموحد )بناء على عدد الســـعوديين المرســـل مـــن التأمينات 

أسبوعيا(

يتم احتساب الفئات الخاصة كما يلي:	 

مالحظاتطريقة الحسابالفئة الخاصة

سعودي واحدعامل معاق بدوام كامل

سعودي واحدمسجون بدوام كامل

سعودي واحدعامل عن بعد بدوام كامل

سعودي واحدالطالب

سعودي واحدالمالك السعودي المتفرغ

العمالـــة التـــي يتم إصـــدار أو تجديـــد رخصة عمل لهـــا قبل بدء تطبيـــق القرار 	 
لـــن يتم محاســـبة المنشـــأة عن المقابـــل المالـــي بالطريقة الجديـــدة عن هذه 
العمالـــة وقـــت إصـــدار أو تجديد رخصـــة العمل بل بحلـــول تاريخ تطبيـــق القرار 
الخاص برســـوم المقابـــل المالي الجديـــدة )01-01-2018( ســـوف يتم إصدار 
فاتـــورة )عـــن الفتـــرة الواقعـــة فـــي ســـنة 2018( برســـوم المســـتفيدين من 
إصـــدار وتجديـــد رخـــص العمـــل قبـــل تطبيق القـــرار وتقـــع فترة مـــن الرخصة 

الجديـــدة في عـــام 2018.
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تكـــون الفاتـــورة المصدرة عـــن فترة الرخصـــة الواقعة في ســـنة 2018 صالحة 	 
للســـداد لمدة 3 شهور. 

يتم تنبيه منشـــآت الرقم الموحد المســـتفيدة من إصدار وتجديد رخص العمل 	 
قبـــل تطبيـــق القرار وتقع فتـــرة من الرخصـــة الجديدة في عـــام 2018، بإصدار 
هـــذه الفاتـــورة مـــن خالل القنـــوات المختلفـــة )بوابـــة الخدمـــات اإللكترونية – 
البريـــد اإللكتروني – الرســـائل القصيرة( مع التأكيد على وجوب ســـدادها قبل 

تاريـــخ 01-04-2018 وإال ســـيتم إيقاف الخدمات عن منشـــآت الرقم الموحد.

إذا كانـــت الرخـــص مســـتحقة فـــي أعـــوام ماليـــة ســـابقة – بعـــد تاريـــخ تنفيذ 	 
القـــرار -يتـــم العـــودة لتاريـــخ اســـتحقاق الرخصـــة والتحقـــق هل المنشـــأة في 
تاريـــخ االســـتحقاق لـــو كانت أصـــدرت الرخصـــة كانت ستســـدد رســـوم مقابل 
العمالـــة الزائـــدة عن العمالة الســـعودية أم ال وعليه يتم تحديد قيمة الرســـوم 

المســـتحقة عـــن كل عام مالي ســـابق.

رســـوم األعـــوام الســـابقة المتأخرة تحســـب بناء على ســـعر المقابـــل المالي 	 
المســـتحق حاليا عـــن العمالة.

المعامـــالت الصادرة والغير مســـددة والتي تمت قبـــل 01-01-2018 ومازالت 	 
صالحـــة للســـداد عنـــد إصـــدار/ تجديـــد أول رخصـــة عمـــل بعـــد تطبيـــق القرار، 
يســـتطيع العميـــل تســـديدها بشـــكل طبيعي و فـــى الفاتـــورة المجمعه في 
15 ينايـــر ســـتحصل الفروقـــات, و لو لم يتم تســـديدها ســـتظل الفاتورة قيد 
الســـداد لمـــدة 14 يـــوم ومـــن ثم ســـتنتهى صالحية الفاتـــورة و تتغيـــر الحالة 
إلـــى منتهيـــة الصالحية و لن يحصـــل عنها أى فروقات فـــى الفاتورة المجمعه 

15يناير. فـــى  المصدرة 

يتـــم ســـداد المقابـــل المالـــي عـــن طريـــق البنـــوك التجاريـــة من خـــالل خدمة 	 
ســـداد. فـــي حال وجود اي اشـــكالية في ســـداد الفاتـــورة يجـــب التواصل مع 

البنـــك التجـــاري الـــذي تم دفـــع الفاتورة مـــن خالله
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َنشكُر لُكم
ُحسن استماعكم 


