The application

1 (Absconding –

Electronic)
Escape Labour

Outside the
country
Cancellation.

-

Required Documents

انرسٕو
Price

انًسرُذاخ انًطهٕتح

َٕع انطهة

Official Paper of the person from
Immigration (Print out).
Passport Copy with Visa.
License Copy.
Copy Of Signature Card.
Original Electronic Card.

53

. يسرخرج رسًي يٍ انجٕازاخ نهشخص. ذأشيرج/  صٕرج انجٕاز تٓا اإلقايح. صٕرج انرخصح انرجاريح صٕرج اعرًاد انرٕقيع تطاقح انرٕقيع اإلنكررَٔي-

إخطار تالغ ْرٔب

1

Official paper of the person from
immigration (print out).
Cancellation Request from Immigration
with cancel stamp.
License copy
Signature Copy.
Original Electronic Card.

53

. يسرخرج رسًي يٍ انجٕازاخ غهة إنغاء اإلقايح خارج انذٔنح يٍ انجٕازاخ يع.خرى اإلنغاء
. صٕرِ انرخصح انرجاريح. صٕرِ اعرًاد انرٕقيع. تطاقح انرٕقيع اإلنكررَٔي األصهيح-

إنغاء كفانح عايم خارج
انذٔنح

2

53

اسرثذال اشعار انًٕافقح
انًثذئيح نرصريح انعًم

3

Replacement of
pre approval for
Work Permit

-

Work permit number stamped by
immigration.
Passport Copy of the new person.
Personal Photo.
Original Electronic Card
License Copy.
Copy of Signature Card
Original Electronic Card.

Application for
Incomplete
contract.

-

Passport Copy.
Personal Photo.
License Copy.
- Copy Of the Signature Card.

53

 صٕرج جٕاز انسفر صٕرج شخصيح صٕرج انرخصح انرجاريح صٕرج اعرًاد انرٕقيع-

اسركًال َٕاقص عقذ
انعًم

4

Modify Contract

-

Copy of the old contract
Passport Copy.
Personal Photo.
Labour Card Copy.
License Copy + Signature
No Objection letter from sponsor.
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 صورة العقد القديم صورة جواز السفر صورة شخصية صورة بطاقة العمل اعتماد التوقيع+  صورة الرخصة التجارية رسالة عدم ممانعة-

ذعذيم عقذ انعًم

5

.ـ رقى ذصريح انعًم انقذيى يخرٕو يٍ انجٕازاخ
.ـ صٕرج انجٕاز نهشخص انجذيذ
. صٕرج شخصيح. صٕرج انرخصح انرجاريح. صٕرج اعرًاد انرٕقيع. تطاقح انرٕقيع اإلنكررَٔي-

New Electronic
Work Permit

-

Visa Copy.
Medical Copy.
Passport Copy.
Signature Card Copy.
License Copy.
- Personal Photo

Renew Electronic
Work Permit

-

Passport Copy.
Personal Photo.
Labour Card.
License Copy.
Copy Of the Signature Card
Copy of the old contract
Passport Copy.
Personal Photo.
Labour Card Copy.
License Copy + Signature
No Objection letter from sponsor.
License Copy.
Copy of Signature Copy.
Original Electronic Card

Renewal +
Modification of
Electronic Work
Permit
Refund of Bank
Guarantee

53

A- 653
B- 1553
C- 2053

53

 صورة التأشيرة صورة الفحص الطبي صورة الجواز صورة اعتماد التوقيع صورة الرخصة التجارية. صورة شخصية-

ذصريح عًم انكررَٔي
جذيذج

6

 صورة جواز السفر صورة شخصية بطاقة العمل صورة الرخصة التجارية صورة اعتماد التوقيع-

ذجذيذ ذصريح عًم
انكررَٔي

7

 صورة العقد القديم صورة جواز السفر صورة شخصية صورة بطاقة العمل اعتماد التوقيع+  صورة الرخصة التجارية رسالة عدم ممانعة-

 ذعذيم ذصريح+ ذجذيذ
عًم انكررَٔي

8

ٌغهة اسررجاع ظًا
يصرفي

9

.ـ صٕرج انرخصح انرجاريح
.ـ صٕرج اعرًاد انرٕقيع
 تطاقح انرٕقيع اإلنكررَٔي األصهيح-

Electronic Work
Permit
Cancellation

-

Passport Copy.
Labor card.
License copy.
Signature Copy.
Original Electronic Card.

53

. صٕرج انجٕاز. تطاقح انعًم. صٕرِ انرخصح انرجاريح. صٕرِ اعرًاد انرٕقيع. تطاقح انرٕقيع اإلنكررَٔي األصهيح-

غهة إنغاء ذصريح عًم
انكررَٔي

10

Unused pre
approval for
Work permit
Cancellation

-

-Work Permit or visa with cancel
stamp from immigration.
Passport Copy.
License Copy.
Signature Card Copy.
Original Electronic Card
- Labor Card Report.

53

 ذأشيرج يخرٕيح تاإلنغاء/  صٕرج ذصريح انعًم.يٍ انجٕازاخ
 صٕرج انجٕاز صٕرج انرخصح انرجاريح صٕرج اعرًاد انرٕقيع تطاقح انرٕقيع االنكررَٔي. ذقرير تطاقح انعًم-

غهة خصى اشعار
انًٕافقح انًثذئيح
نرصريح انعًم غير
يسرخذو

11

-

Pre Approval for
Work Permit
Cancellation

-

Passport Copy.
Copy of Work Permit.
License Copy.
Copy of Signature Card
Original Electronic Card.

53

Cancellation of Equota application

-

-The Original Request
-License Copy
-Copy of Signature Card.

53

Death
Cancellation

-

Passport Copy.
Cancellation Request from
Immigration with cancel stamp.
Death certificate.
License copy
Signature Copy.
Original Electronic Card.
Passport Copy with residence (visa)
Copy of paper case from the court
License Copy.
Copy Of Signature Card.
Original Electronic Card.
Immigration Card (White Card)

53

-

Copy Of Visa
Passport Copy.
Copy Of Medical Examination
Rejection.
Copy Of Signature.
Original Electronic Signature Card.
Passport Copy with Visa.
License Copy.
Copy Of Signature Card.
Original Electronic Card.
Labor Card.

53

Labour case
Cancellation

Request of sick
Cancellation

Temporary pre
approval for
Work Permit
Cancellation

-

53

53

 صٕرج انجٕاز صٕرج غاب ذصريح عًم صٕرج انرخصح انرجاريح صٕرج اعرًاد انرٕقيع تطاقح انرٕقيع االنكررَٔيـ انطهة األصهي
ـ صٕرِ اعرًاد انرٕقيع
ـ صٕرِ انرخصح انرجاريح
. غهة إنغاء اإلقايح يٍ انجٕازاخ يع خرى اإلنغاء. شٓادج انٕفاج. صٕرج انجٕاز. صٕرِ انرخصح انرجاريح. صٕرِ اعرًاد انرٕقيع. تطاقح انرٕقيع اإلنكررَٔي األصهيح صٕرج انجٕاز تٓا إقايح صٕرج يٍ ٔرقح انقعيح يٍ انًحكًح. صٕرج انرخصح انرجاريح صٕرج اعرًاد انرٕقيع تطاقح انرٕقيع اإلنكررَٔي)  تطاقح انًُشأج ( جٕازاخـ صٕرج انرأشيرج
.ـ صٕرج جٕاز انسفر
.ـ صٕرج رفط انفحص انطثي
.ـ صٕرج انرخصح انرجاريح
ـ صٕرج اعرًاد انرٕقيع
 تطاقح انرٕقيع اإلنكررَٔي األصهيصٕرج جٕاز تٓا إقايح
صٕرج انرخصح انرجاريح
صٕرج اعرًاد انرٕقيع
تطاقح انرٕقيع اإلنكررَٔي
تطاقح انعًم

غهة إنغاء عايم اشعار
انًٕافقح انًثذئيح
نرصريح انعًم يسرخذو

12

 إنغاء حصح يُشأج13

 غهة إنغاء ذصريح عًم15
انكررَٔي – عايم يرٕفي

 غهة إنغاء ذصريح عًم16
ّانكررَٔي عايم نذي
قعيح عًانيح

 إنغاء كفانح عايم أيراض17
يعذيح

 إنغاء كفانح عايم اشعار18
انًٕافقح انًذئيح نرصريح
انعًم يؤقد

Health Card- New
| Renew

-

Replacement of
Lost / Damaged
Labour Card

-

Electronic
Signature Card

-

Personal Photo.
Passport Copy.
Visa Copy ( Residence copy in case
of renewal )
Labor Card Number
Personal Photo.
Passport Copy.
License Copy.
Signature Card Copy.

803

Passport Copy.
Personal Photo.
ID Card Copy
Personal Number ( From Labour)

341

ـ صٕرج شخصيح
ـ صٕرج انجٕاز
) ـ صٕرج انرأشيرج (صٕرجاإلقايح في حانح انرجذيذ
.ـ رقى تطاقح انعًم
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.ـ صٕرج شخصيح
.ـ صٕرج جٕاز
.ـ صٕرج انرخصح انرجاريح
.ـ صٕرج اعرًاد انرٕقيع
ـ صٕرج انجٕاز
.ـ صٕرج شخصيح
ـ صٕرج انٕٓيح
.) ـ رقى انشخصي ( يٍ انعًم ٔانعًال

|  انهياقح انصحيح – جذيذ19
ذجذيذ

/  تطاقح عًم تذل ذانف20
فاقذ

 تطاقح انرٕقيع اإلنكررَٔي21

