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 القطاع
 

 نسبة التغير 2102 2102
)%( 

  تجارة الجملة والتجزئة وصيانة وإصالح المركبات وقطاع الفنادق والمطاعم:

 -- 013 013 العامل العربي 

 -- 003 003 العامل غير العربي 

 

 قطاع الزراعة:

 -- 133 133 العامل العربي 

 -- 163 163 العامل غير العربي 

 

 قطاع العمارات والفلل:

 04 073 053 العامل العربي

 0020 093 073 العامل غير العربي

 

 القطاعات األخرى:

 -- 053 053 العامل العربي

 -- 073 073 العامل غير العربي

 

 المناطق الصناعية المؤهلة:

 -- 003 003 السنوات الثالث األولى من قيام المشروع -1

 -- 005 005 السنة الرابعة وما يليها من قيام المشروع -0

 

 المنزل لألسرة الواحدة: عامل

 420 005 033 العاملة األولى -1

 5 505 533 العاملة الثانية -0

 021 405 433 العاملة الثالثة ومن تليها -0

 

من خارج المملكة عن العمال في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وصيانة وصالح  جديد استقدام
 المركبات وقطاع الفنادق والمطاعم، وفقاً للتدرج التالي:

 53 633 033 16/6/0310السنة األولى من تاريخ  -1

 00 433 633 16/6/0310السنة الثانية وما يليها من تاريخ  -0
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 القطاع
 

 نسبة التغير 2102 2102
)%( 

قطاع تجارة الجملة  باستثناءجميع القطاعات من خارج المملكة عن العمال في  جديد استقدام
والتجزئة وصيانة وإصالح المركبات وقطاع الفنادق والمطاعم وقطاع الزراعة وقطاع المناطق 

  كما يلي: ،الصناعية المؤهلة وقطاع العاملين في المنازل

 116 503 053 العامل العربي في قطاع العمارات والفلل

 60 633 073 العامل غير العربي في قطاع العمارات والفلل

 

 90 043 053 العامل العربي في القطاعات األخرى

 60 633 073 العامل غير العربي في القطاعات األخرى

 

 تجديد للعامل من قطاع إلى آخر أو من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر:

باستثناء عمال العامل العربي في جميع القطاعات 
 الزراعة والعاملين في قطاع العمارات والفلل

013 533 6120 

العامل غير العربي في جميع القطاعات باستثناء 
 عمال الزراعة والعاملين في قطاع العمارات والفلل

003 563 0320 

 

العامل العربي في قطاع العمارات والفلل باستثناء 
 عمال الزراعة

013 043 0025 

العامل غير العربي في قطاع العمارات والفلل 
 باستثناء عمال الزراعة

003 003 020 

 

 033 033 133 العامل العربي في قطاع الزراعة

 105 063 163 العامل غير العربي في قطاع الزراعة

 


