
القرارات 
  1997قرار خاص بوسائل واجيزة االسعاف الطبي لمعمال في المؤسسات بسنة 

  2010قرار صادر عن وزير العمل خاص باالعمال واالوقات التي يحظر تشغيل النساء فيها لسنة 

  قرار صادر عن ووير العمل خاص بالسجالت والدفاتر التي يجب عمى كل نقابة عمال

 1999اعدادىا لسنة 

  1999قرار بتصنيف المين والصناعات التي يحق لعماليا تأسيس نقابات لسنة. 

  قرار صادر عن وزير العمل خاص باالنموذج الواجب عمى صاحب العمل تعبئتو لمتبميغ عن

 .1999اي امراض مينيا او االشتباه لدى العاممين لسنة 

  2002قرار صادر عن وزير العمل باعتماد مرجع طبي لسنة 

  2002قرار خاص بنموذج الميزانية العمومية لنقابات العمل ونقابات اصحاب العمل لسنة. 

  2002قرار خاص بالسجالت الواجب عمى صاحب العمل االحتفاظ بيا لسنة. 

  2002من قانون العمل لسنة  (55و48)قرار الغرامات التي تفرض عمى العمال بموجب أحكام المادتين. 

  2002قرار خاص بمستوى وجهات تدريب مشرفي السالمة والصحة المهنية في المؤسسات لسنة. 

  2002قرار صادر عن وزير العمل خاص بنموذج الفحص الدوري لسنة 

  2003قرار تشكيل لجنة النظر في انياء او تعميق عقود العمل لسنة. 

 قائمة المين المغمقة التي ال يسمح العمل بيا لغير االردنيين 

  2011-قرار خاص باالعمال الخطرة والمرىقة او المضرة بالصحة لالحداث 

  2011قرار صادر عن المجنة الثالثية لشؤون العمل بوضع حد ادنى الجور العمال. 

  من  (52)قرار صادر عن لجنة تحديد الحد االدنى لالجور صادر بمقتضى احكام المادة

(. 1/1/2009-)1996لسنة  (8)قانون العمل رقم

 



 1997قرار خبص بٕسبئم ٔاجٓسة االسعبف انطبٙ نهعًبل فٙ انًؤسسبث نسُت 

 بتبرٚخ 4179 يٍ عذد انجرٚذة انرسًٛت رقى 207انًُشٕر عهٗ انصفحت 

 نسُت 8 يٍ قبٌَٕ انعًم ٔتعذٚالتّ رقى 78 صبدر بًٕجب انًبدة 16/1/1997

1996 
 

 1انًبدة 

 من قانون العمل رقم 78من المادة  (أ) فقرة 4استنادا الى الصالحيات المخولة الي بموجب البند 
:  قررت ما يمي1996 لسنة 8

عمى صاحب العمل توفير وسائل واجيزة االسعاف الطبي لمعاممين في اماكن العمل بما :اوال 
يتناسب مع طبيعة العمل وعدد العاممين بيا مع حفظيا في صندوق ويوضع في مكان ظاىر 

وآمن بحيث يكون في متناول العاممين  
 

  2انًبدة 

: يكون الجدول الخاص والمتضمن المواد الطبية الالزمة لالسعافات الطبية كاآلتي :ثانيا 
عالج خافض لمحرارة ومسكن لاللم  .1
دىون لمحروق .2
فزالين  .3
لفاف طبي  .4
شاش طبي  .5
قطن طبي  .6
الصق لتثبيت لفاف الجروح  .7
لصقات لمجروح من مختمف االحجام  .8
زجاجة  ,السبيرتو البيضاء ,مطير لمجروح.9

ربطات مثمثة  .10
ممقط طبي  .11
مقص طبي  .12
وعاء طبي  .13
قفازات طبية  .14
زجاجة  ,ىيدروجين لتنظيف الجروح .15
مشد طبي  .16
  زجاجة,يود طبي .17

 



  3انًبدة 
 

يعتبر ىذا القرار ساري المفعول اعتبارا من تاريخو  :ثالثا 
 

 4انًبدة 
 

من قانون العمل  84يعاقب كل من يخالف ىذا القرار بالعقوبة المنصوص عمييا في المادة 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( 69)قرار صادر عن وزير العمل التي يحظر تشغيل النساء فيها صادر بمقتضى احكام المادة

. 1996لسنة  (8)من قانون العمل رقم

(: 1)المادة

 1996قرار خاص باالعمال واألوقات التي يحظر تشغيل النساء فييا لسنة )يسمى ىذا القرار

. ويعمل بو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

(: 2)المادة

: يحظر تشغيل النساء في الصناعات واألعمال اآلتية 

 .المناجم والمحاجر وجميع األعمال المتعمقة باستخراج المعادن والحجارة تحت سطح األرض .1

 صير المعادن .2

 تغضيض المرايا يواسطة الزئبق .3

 .صناعة المواد المتفجرة والمفرقعات واألعمال المتعمقة بيا .4

 لحام المعادن بكافة اشكاليا .5

العمميات الصناعية التي يدخل في تداوليا عنصر الرصاص واكاسيد الرصاص او مركبات  .6

 .الرصاص

 .عمميات المزج والعجن في صناعة واصالح البطايات الكيربائية .7

 . أعاله706تنظيف الورش التي تزاول األعمال المبينة في البنود  .8

 االسفمت- صناعة الزفت .9

 صناعة الكاوتشوك .10

شحن وتفريغ وتخزين البضائع في األحواض واألرصفة والموانئ ومخازن االستيداع  .11

 .واستقبال وصيانو السفن



(: 3)المادة

: يحظر تشغيل النساء الحوامل والمرضعات في األعمال التالية

 األعمال التي تشمل التعرض لألشعاعات الذرية والنووية واسعة اكس .1

 أي عمل يستدعي تداول او الترعض ألبخرة وادخنة اي من مشتقات النفط .2

 تراتوجينية - األعمال التي يصحبيا التعرض لمواد ماسخة ألجنة .3

األعمال التي تسمتزم التعرض إلثيمين في الصباغة وثاني كبيريتيد الكربون في الحرير  .4

 .والنيتروبنزول والمنجنينز والكالسيوم والبيريميوم

(: 4)المادة

ال يجوز تشغيل النساء ما بين الساعة العاشرة لياًل والسادسة صباحا إال في األعمال التالية وبعد 

:- موافقتيا

العمل في الفنادق والمطاعم والمقاىي ودور المالىي والمسارح ودور السينما ومراكز التسوق  .1

 .(الموالت)التجارية 

 العمل في المطارات وشركات الطيران والمكاتب السياحية  .2

 العمل في المستشفيات والمصحات والعيادات والصيدليات .3

 العمل في نقل االسخاص والبضائع بالطرق المالية والجوية والبرية  .4

 .العمل في مجال قطاع تكنولوجيا المعمومات والمين المرتبطة بيا  .5

عداد الميزانية والحسابات الختامية واالستعداد لمبيع  .6 القيام بأعمال الجرد السنوي لممؤسسة وا 

بأثمان مخفضة بشرط  ان ال تزيد عدد األيام التي تنطبق عمييا أحكام ىذه الفقرة عمى 

ثالثين يومًا في السنة وان ال تزيد ساعات العمل الفعمية عمى عشر ساعات في كل يوم 

 .منيا



القيام بأي عمل عن اجل تالقي وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض لمتمف  .7

او لتجنب مخاطر عمل فني او من اجل تسمم مواد معينة او تسميميا او نقميا بشرط ان ال 

 تزيد عدد االيام التي تنطبق عمييا أحكام ىذه الفقرة عمى عشرين يومًا في السنة الواحدة

 العمل في مؤسسات تقدم خدمات في المناسبات االجتماعية  .8

 .مشاريع العائمة  .9

(: 5)المادة 

 ساعات  10يجب ان ال تقل مدة االستراحة ما بين نياية العمل وبداية العمل في اليوم التالي عن 

(: 6)المادة

. تعتبر كافة القرارات السابقة الغية اعتبارا من تاريخ نشر ىذا القرار

وزير العمل 

 سمير مراد

 

 

 

 

 

 

 

 
 



قرار صبدر عٍ ٔزٚر انعًم خبص ببنسجالث ٔانذفبتر انتٙ ٚجب عهٗ كم َقببت 

 يٍ عذد انجرٚذة انرسًٛت 390 انًُشٕر عهٗ انصفحت 1999عًبل اعذادْب نسُت 

 يٍ قبٌَٕ انعًم 113 صبدر بًٕجب انًبدة 1/2/1999 بتبرٚخ 4325رقى 

1996 نسُت 8ٔتعذٚالتّ رقى   
 

1انًبدة   

 لسنة 8 من قانون العمل رقم 113استنادا لمصالحيات المخولة الي بموجب الفقرة أ من المادة 
: وتعديالتو قررت ما يمي 1996  
عمى كل نقابة عمال وفروعيا ان تعد السجالت والدفاتر التالية :اوال   

:سجل الييئة العامة :1  
:ويجب ان يتضمن ما يمي   

اسماء اعضاء الييئة العامة المنتسبين الى النقابة .أ  
تاريخ انتساب كل ضو من اعضاء الييئة العامة الى النقابة .ب  
عنوان ومكان عمل كل عضو من اعضاء الييئة العامة .ج  
االشتراكات السنوية المدفوعة من كل عضو من اعضاء الييئة العامة .د  
:سجل اجتماعات الييئة العامة .2  

:ويجب ان يتضمن ما يمي  
تاريخ االجتماعات العادية وغير العادية التي تعقدىا الييئة العامة .أ  

محاضر اجتماعات الييئة العامة العادية وغير العادية .ب  
جدول اعمال اجتماعات الييئة العامة .ج  
القرارات الصادرة عن اجتماعات الييئة العامة .د  
:سجل الييئة االدارية .3  

:ويجب ان يتضمن ما يمي   
اسماء اعضاء الييئة االدارية لكل نقابة عامة او فرع او لجنة نقابية .أ  

اسماء االعضاء االحتياط لمييئة االدارية لكل نقابة .ب  
عنوان ومكان عمل كل عضو من ىؤالء االعضاء .ج  
تاريخ انتخاب الييئة االدارية .د  
المنصب االداري لكل عضو في الييئة االدارية لمنقابة .ه  
اجتماعات الييئة االدارية وتاريخ عقدىا .و  
جدول اعمال اجتماعات الييئة االدارية ومحاضر ىذه االجتماعات .ز  
القرارات الصادرة عن اجتماعات الييئة االدارية .ح  



سجل الموظفين العاممين في النقابة .4  
:ويجب ان يتضمن ما يمي   

اسم كل موظف وتاريخ تعيينو وعنوانو .أ  
طبيعة عممو .ب  
مقدار االجر الذي يتقاضاه .ج  
االجازات .د  
سجل موجودات النقابة .5  

 ويجب ان يتضمن الممتمكات المنقولة وغير المنقولة لمنقابة 
سجل االيرادات والنفقات .6  

:ويجب ان يتضمن ما يمي   
االيرادات واليبات ومصادرىا .أ  

النفقات والمصروفات واوجو صرفيا .ب  
سجل االتفاقيات الجماعية .7  

العمل ويجب ان يتضمن نسخة من كل اتفاقية عمل جماعية يتم توقيعيا بعد ايداعيا لدى وزارة 
  

2انًبدة   

 يعتبر ىذا القرار ساري المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 
 

3انًبدة   

 كل نقابة تخالف ىذا القرار تعاقب بالعقوبة المنصوص عمييا في قانون العمل 
 

4انًبدة   

 تمغى اي قرارات صادرة قبل نفاذ ىذا القرار تتعمق بيذا الموضوع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انًُشٕر 1999قرار بتصُٛف انًٍٓ ٔانصُبعبث انتٙ ٚحق نعًبنٓب تأسٛس َقبببث نٓى نسُت 

1/3/1999 بتبرٚخ 4331 يٍ عذد انجرٚذة انرسًٛت رقى 683عهٗ انصفحت   

1996 نسُت 8 يٍ قبٌَٕ انعًم ٔتعذٚالتّ رقى 98صبدر بًٕجب انًبدة   

 
1المادة   
تعتبر المين والصناعات المبينة تاليا من المين والصناعات المتماثمة او المرتبطة ببعضيا :اوال 

:او المشتركة في انتاج واحد او متكامل او التي يحق لمعاممين فييا تكوين نقابة عامة واحدة ليم   
النقابة العامة لمعاممين بالنقل البري والميكانيك .1  

:وتشمل العاممين فيما يمي  
نقل البضائع والركاب برا بالسيارات والمركبات المشتركة .أ  

صنع واصالح وصيانة وسائل النقل البري واالت الزراعة الميكانيكية واالليات الثقيمة .ب  
تدريب السواقة .ج  
الييئات والمؤسسات والشركات المشرفة عمى االعمال السابقة .د  
 

النقابة العامة لمعاممين في النقل الجوي والسباحة .2  
:وتشمل العاممين فيما يمي  

النقل بطريق الجو .أ  
صيانة وادارة المطارات بما في ذلك التسييالت المالحية والجوية كالرادار والالسمكي .ب  
وكاالت السفر والسياحة التي تعمل بنقل الركاب والبضائع جوا .ج  
صيانة واصالح وسائل النقل الجوي .ه  
تدريب الطيارين وعمال خدمات الطيران .و  
الييئات والمؤسسات والشركات المشرفة عمى االعمال السابقة .ز  
 

:النقابة العامة لمعاممين بالسكك الحديدية .3  
:وتشمل العاممين فيما يمي   

قيادة وصيانة وخدمة القاطرات الحديدية .أ  
اصالح وصيانة قاطرات السكك الحديدية وعرباىا وغيرىا من االعمال الخاصة بالنقل بالسكك .ب

 الحديدية 
الييئات والمؤسسات والشركات المشرفة عمى االعمال السابقة .ج  
:النقابة العاممة لمعاممين لمعاممين في الموانئ البحرية.4  



:وتشمل العاممين فيما يمي   
النقل البحري التجاري او الخاص .أ  

صيانة او ادارة الموانئ والمنارات البحرية  .ب
عمميات الشحن والتفريغ والتخميص وكافة العمميات المماثمة  .ج
صيانة واصالح وسائل النقل البحري  .د
الييئات والمؤسسات والشركات المشرفة عمى االعمال السبقة  .ه
 
: النقابة العامة لمعاممين في الكيرباء .5

: وتشمل العاممين فيما يمي 
انتاج وتوزيع النور الكيربائي والقوة الكيربائية  .أ

صناعة وصيانة االجيزة واالدوات والمعدات الكيربائية  .ب
الييئات والمؤسسات والشركات المشرفة عمى االعمال السابقة  .ج
النقابة العامة لمعاممين في البترول والكيماويات  .6

: وتشمل العاممين فيما يمي 
استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي واالعمال المتعمقة بتكرير البترول وتقطير منتجاتو .أ

وعمميات بيع البترول ومشتقاتو  
استخالص الغازات السائمة وضغطيا وتعبئتيا  .ب
استخالص االحماض والقمويات ومواد المفرقعات والدىانات والصباغة  .ج
صناعة المخصبات الكيماوية والعضوية وغيرىا  .د
الزيوت والدىون غير المستخدمة في التغذية  .ه
االدوية والمستحضرات الطبية والمستحضرات الزينية والتجميل والروائح العطرية  .و
 (الكبريت)صناعة االثقاب .ز
دبغ الجمود والفراء وتداول الجمود المسموخة  .ح
صنع المنتجات المطاطية والبالستيكية  .ط
صناعة الزجاج والمرايا باستثناء النظارات الطبية  .ي
صناعة البطاريات السائمة والجافة  .ك
الييئات والشركات والمؤسسات المشرفة عمى االعمال السابقة  .ل
: وتشمل العاممين فيما يمي :االنقابة العامة لمعاممين في صناعة الغزل والنسيج .7
غزل ونسيج الخيوط الطبيعية والصناعية وتييئتيا وجميع العمميات التحضيرية الخاصة بيا  .أ



صياغة وتجييز الخيوط والمنسوجات وجميع العمميات المتعمقة بتييئتيا بما في ذلك اعمال .ب
الرسم والزخرفة والطبع عمى االقمشة  

صناعة االلبسة والمنسوجات وحياكتيا وتصميميا  .ج
صناعة البطانيات والسجاد والبسط  .د
صناعة التريكو وشغل السنارة وغيرىا .ه
صناعة الحبال والخيش والمبادوالشوادر غير المصنوعة من المطاط والبالستيك  .و
حمج االقطان وكبسيا  .ز
الييئات والمؤسسات والشركات المشرفة عمى االعمال السابقة  .ح
 
: االنقابة العامة لمعاممين في الصناعات الغذائية وتشمل ما يمي .8
اعمال التييئات وحفظ المحوم والطيور واالسماك ويدخل في ذلك اعمال الذبح والتمميح .أ

والتصنيع  
صناعة االلبان ومنتجاتيا  .ب
تعبئة وحفظ وبيع الفواكو والخضروات والبقول ومنتجاتيا وتسويقيا  .ج
طحن الغالل والبقول وتييئتيا  .د
صناعة الخبز والمنتجات االخرى المصنوعة من الدقيق  .ه
صناعة السكر وتكريره ومنتجاتو  .و
صناعة الحموى بكافة انواعيا ويدخل في ذلك الشكوالتة والكاكاو والبسكويت  .ز
صناعة المشروبات الكحولية ومن ضمنيا التقطير والتصفية والمزج وعمل الخميرة وصناعة .ط

الكحول والخل وثاني اكسي الكربون  
صناعة الزيوت النباتية واالعالف وكافة منتجات الزيوت النباتية المستعممة في التغذية  .ي
صناعة الدخان والسجائر ومشتقاتيا  .ك
الييئات والمؤسسات والشركات المشرفة عمى  الصناعات و االعمال السابقة وبيعيا  .ل
: النقابة العامة لمعاممين في المناجم والتعدين وتشمل العاممين فيما يمي .9

: وتشمل ما يمي
اعمال استخراج الفحم والمعادن الخام واستخراج الخامات غير المعدنية  كالجبس والممح .أ

والكبريت  
اعمال استخراج الفوسفات والبوتاس واالمالح المعدنية وتصنيعيا وجميع االعمال المتعمقة بيا  .ب
اعمال التعدين والحديد وصناعة الصمب  .ج
صناعة السيراميك واالسالك الشائكة والصفائح المعدنية  .د



الييئات والمؤسسات والشركات المشرفة عمى  االعمال السابقة وبيعو ,ه
 

: النقابة العامة لمعاممين في المصارف والتأمين والمحاسبة وتشمل العاممين فيما يمي .10
العمل في المصارف التجارية بأنواعيا  .أ

اعمال التأمينات بجميع انواعيا ووكالئيا  .ب
اعمال البورصات ومكاتب الصرافة  .ج
مكاتب تدقيق الحاسبات  .د
الييئات والمؤسسات والشركات المشرفة عمى  االعمال السابقة وبيعو . ه
 

: النقابة العامة لمعاممين في البناء وتشمل العاممين فيما يمي .11
تشييد واصالح المباني والسدود واالنفاق والجسور والقناطر  .أ

تشييد وتعبيد الطرق والشوارع  .ب
صنع الطوب والبالط والرخام والمزايكو والجرانيت  .ج
قطع الحجارة وطحنيا ودقيا  .د
صناعة الخزف والفخار  .ه
قطع ونشر االخشاب وصناعة الشبابيك واالبواب وادوات ونجييزات البناء الثابتة والمنقولة من .و

الخشب والحديد وااللمنيوم واالسبست وتشكيميا وبيعيا  
صناعة االسمنت وجميع االعمال المتعمقة باستخراجو  .ز
صناعة الفمين ومنتجاتو  .ح
اعمال البناء ومنيا الحدادة والنجارة وغيرىا  .ط
الييئات والمؤسسات والشركات المشرفة عمى  االعمال السابقة وبيعو . ي
 

: النقابة العامة لمعاممين في المحال التجارية وتشمل العاممين فيما يمي .12
المحالت التجارية عمى اختالف انواعيا باستثناء المشمولين في النقابات االخرى  .أ

صناعة االحذية وكافة المصنوعات الجمدية والحقائب وبيعيا .ب
الييئات والمؤسسات والشركات المشرفة عمى  االعمال السابقة وبيعو . ج
 

: النقابة العامة لمعاممين في الطباعة والتصوير والورق وتشمل ما يمي.13
اعمال الطباعة والنشر والمكتبات  .أ

صناعة الورق والكرتو ن بمختمف انواعيا  .ب



التصوير الفوتوغرافي والتمفزيوني وما شابو  .ج
الييئات والمؤسسات والشركات المشرفة عمى  االعمال السابقة وبيعو . د
 

: النقابة العامة لمعاممين في الخدمات العامة وتشمل .14
دور التمثيل والسينما والمسارح والمالىي  .أ

المطاعم المقاىي والفنادق  .ب
الخدمات االجتماعية كالجمعيات الخيرية والخدمات التعاونية وما شابو  .ج
خدمات االعمال الخاصة والمين الحرة  .د
صالونات الحالقة والتجميل  .ه
غسل وكي وتنظيف المالبس .و
االتصاالت السمكية والالسمكية  .ز
الييئات والمؤسسات والشركات المشرفة عمى  االعمال السابقة وبيعو . ح

: النقابة العامة لمعاممين في التعميم وتشمل .15
المدارس ودور الحضانة ورياض االطفال  .أ

الجامعات والمعاىد ومراكز التعميم وكميات المجتمع  .ب
الييئات والمؤسسات والشركات المشرفة عمى  االعمال السابقة وبيعو . ج

: النقابة العامة لمعاممين في البمديات وتشمل .16
امانة عمان الكبرى والبمديات  .أ

خدمات المياه والمجاري  .ب
الييئات والمؤسسات والشركات المشرفة عمى  االعمال السابقة وبيعو . ج

: النقابة العامة لمعاممين في الخدمات الصحية .17
: وتشمل 

العيادات والمستشفيات والمؤسسات  الصحية  .أ
مستودعات االدوية والصيدليات  .ب
 الييئات والمؤسسات والشركات المشرفة عمى  االعمال السابقة وبيعو. ج

 2المادة 
عمى نقابات العمال المذكورة توفيق اوضاعيا وتسمياتيا مع احكام ىذا القرار خالل ستين :ثانيا

يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  
 3المادة 
. يمغى اي نص يتعارض مع احكام القرار ورد في اي قرار سابق :ثالثا 



قرار صبدر عٍ ٔزٚر انعًم خبص ببنًُٕرج انٕاجب عهٗ صبحب انعًم تعبئتّ نهتبهٛغ عٍ ا٘ 

  انًُشٕرة  عهٗ  صفحت         1999ايراض يُٓٛت أ االشتببِ بٓب نذٖ انعبيهٍٛ نسُت 

صبدر  بًٕجب  1999\   6\1   بتبرٚخ    4353يٍ  عذد     انجرٚذة  انرسًٛت      1950

 نسُت 42 يٍ  َظبو   انعُبٚت  انطبٛت انٕقبئٛت ٔانعالجٛت نهعًبل فٙ انًؤسسبث رقى 8انًبدة   

1998 

  1انًبدة 

من نظام العناية الطبية الوقائية والعالجية (8)استنادا لمصالحيات المخولة الي بموجب المادة 
:  قررت ما يمي 1998 لسنة 42لمعمال في المؤسسات رقم 

عمى كل صاحب عمل او المدير المسؤول  في المؤسسة تبميغ كل من مديرية السالمة :اوال
والصحة المينية والبيئية في وزارة العمل والمديرية المختصة في زارة الصحة عن وجود اي 

: امراض مينية او االشتباه بيا لدى العاممين لديو وفقا لمنموذج التالي 
: معمومات عامة :اوال

الصورة الشخصية  ........................اسم المؤسسة 
:..................... العنوان 

:............... اناث:............ذكور:عدد العاممين 
:................... طبيعة عمل المؤسسة 

:.................. المدير المسؤول /صاحب العمل 
: معمومات شخصية :ثانيا 

:.............. تاريخ التحاقو بالعمل :...................اسم العامل 
:................... تاريخ ممارسو لممينة :................. مينتو 
: االعراض المرضية :ثالثا 

:................. التشخيص االولي
:............ المرض الميني المتوقع 

:............. االجراءات المتخذة من قبل الطبيب
:............... رأي الطبيب

المدير المسؤول وتوقيعو  /التاريخ   اسم الطبيب  توقيعو  اسم صاحب العمل 
 2المادة 

يعتبر ىذا القرار  ساري المفعول اعتبارا من تاريخو  
 
 

 



 انًُشٕر عهٗ 2002قرار صبدر عٍ ٔزٚر انعًم ببعتًبد يرجع طبٙ نسُت 

 16/10/2002 بتبرٚخ 4568 يٍ عذد انجرٚذة انرسًٛت رقى 5034انصفحت 

 1996 نسُت 8 يٍ قبٌَٕ انعًم ٔتعذٚالتّ رقى 2صبدر بًٕجب انًبدة 
 

 1انًبدة 

 8والفصل العاشر من قانون العمل رقم  (38(,)29(,)21)اقرر ولغايات تنفيذ احكام المواد 

 وتعديالتو الخاصة باصابات العمل وامراض المينة اعتماد الجان الطبية 1996لسنة 

أ /80 الصادر بمقتضى المادة 1977 لسنة 58المنصوص عمييا في نظام المجان الطبية رقم 

من (2) كمرجع طبي معتمد بموجب احكام الماده 1971 لسنة 21من قانون الصحة العامة رقم 

 قانون العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2002قرار خاص بنموذج الميزانية العمومية لنقابات العمل ونقابات اصحاب العمل لسنة 

 16/10/2002 بتاريخ 4568 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5043المنشور عمى الصفحة 

 1996 لسنة 8 من قانون العمل وتعديالته رقم 118صادر بموجب المادة 

(: 1)المادة

قررت اعتماد نموذج الميزانية العمومية المبنية ادناه لنقابات العمل ونقابات اصحاب العمل وذلك 

. اعتبارا من تاريخ نشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية 

...................... نقابة 

 المممكة االردنية الخاشمية  –عمان 

 كانون االول 31الميزانية العمومية كما في 

( 1)الجدول 

13/12 
دينار اردني رقم االيضاح 

الموجودات 
الموجدات المتداولة 

النقد في الصندوق ولدى البنوك 
شيكات برسم التحصيل 

بالصافي - الذمم المدينة
مجموع الموجودات المتداولة 

الموجودات الثابتة بعد االستيالك المتراكم 
مجموع الموجودات 

المطموبات والفائض المتراكم 
المكمبوات المتداولة 
االمانات المختمفة  

الحسابات الدائنة المتنوعة 
مجموع مكافأة نياية الخدمة 



مجموعة المكموبات المتداولة 
المتراكم في نيابة السنة  (العجز)الفائض

المتراكم  (العجز)مجموع المطموبات والفائض 
 

( : 2)الجدول

..............  كانون االول عام31بيان االيرادات والمصروفات لمسنة المالية المنتيية في 
رقم االيضاح /... 12/31

دينار اردني االيرادات 
 -
 -

المصروفات 
رواتب واجور 
استيالكات  

مصاريف ادارة وعمومية 

مجموع المصروفات 

السنة  (عجز)فائض

المتراكم من سنوات سابقة  (العجز)الفائض 

. المتراكم المدور لمسنة القادمة (العجز)الفائض

 

( 3)الجدول 

ايضاحات حول البيانات المالية  
النقد في الصندوق ولدى البنوك 

: يتألف ىذا البند مما يمي
12/31 

دينار اردني نقد في الصندوق العام 
نقد في العيدة النثرية  



حسابات جارية  - نقد لدى البنوك
 ودائع الجل –نقد لدى البنوك 

المجموع 
الذمم المدينة والشيكات المرتجعة  

: يتألف ىذا البند مما يمي
12/13 ....

دينار اردني الذمم المدينة  
الشيكات المرتجعة  

مخصص الديون المشكوك في تحصيميا 
الصافي 
(: 4)الجدول 

ايضاحات حول البيانات المالية 
: الحسابات الدائنة المتنوعة مما يمي

12/31 
دينار اردني  

مصاريف مستحقة 
امانات مختمفة  

امانات الضمان االجتماعي 
ذمم دائنة اخرى 

المجموع 
: االيرادات

: يتألف ىذا البند مما يمي
12/31 

دينار اردني  
رسوم اشتراكات 
رسوم االنتساب 
رسوم اليوية 
فوائد بنكية  

ايرادات اخرى 
المجموع 



 
( 5)الجدول 

ايضاحات حول البيانات المالية  
الموجودات الثابتة بعد االستيالك المتراكم 

: يتألف ىذا البند مما يمي
21/31....12/31 ...

صافي القيمة الدفترية صافي القيمة االستيالك نسبة االستيالك التكمفة اضافات السنة التكمفة 
. في الدفترية المتراكم في نياية السنة بداية 

دينار اردني دينار اردني دينار اردني بالمائة دينار اردني دينار اردني دينار اردني 
ااراضي 
المباني 

االثاث والمفروشات 
االجيزة المكتبية  
اجيزة الكمبيوتر 

المكتبة  
المجموع 

 
(: 6)الجدول 

تابع - ايضاحات حول البيانات المالية
: المصاريف االدارية والعمومية 

: يتالف ىذا البند مما يمي
 دينار اردني 21/31

رواتب واجور  
االيجارات  

بريد وبرق وىاتف 
اتعاب محاماة واستشارات قانونية  

مياه وكيرباء 
قرطاسية ةمطبوعات وصحف 

دعاية واعالن  
ضيافة  



صيانة 
سفر وتنقالت  

رسوم واشتراكات 
اتعاب مينية  

تبرعات 
نحروقات 

مصاريف اليئية العامو 
متفرقة 

اشتراكات الضمان االجتماعي 
المجموع 

: االلتزامات المحتممة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المنشور عمى 2002قرار خاص بالسجالت الواجب عمى صاحب العمل االحتفاظ بها لسنة 

 صادر بموجب 16/10/2002 بتاريخ 4568 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5040الصفحة 

 1996 لسنة 8 من قانون العمل وتعديالته رقم 8المادة 

( 1)المادة

ويعمل بو  (قرار خاص بالسجالت الواجب عمى صاحب العمل االحتفاظ بيا)يسمى ىذا القرار

. من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

(: 2)المادة 

عمى صاحب العمل االحتفاظ في المركز الرئيسي لممؤسسة ومكان العامل بالسجالت التالية 

: وعمى ان تتضمن المعمومات المبينة ادناه

:  سجل العمل ويتضمن:اوال

 اسم العامل من اربعة مقاطع ورقمو الوطني وتاريخ ميالده وجنسيتو .1

 المؤىل العممي والتخصص .2

 (طبيعة العمل)المينة .3

/ الشير/ اليوم)وتاريخ انتياء عممو وسببو  (السنة/ الشير/ اليوم)تاريخ التحاقو بالعمل  .4

  (السنة

 .مقدار االجر .5

: سجل االجور ويتضمن: ثانيا

 اسم العمال من اربعة مقاطع .1

 (بالقطعة/ بالساعو/ يوميا/ اسبوعيا/ شيريا)مقدار االجر .2

 العالوات والزيادات واية امتيازات اخرى .3



 االقتطاعات القانونية  .4

 مجموع االجروتوقيع باستالمو وتاريخ االستالم .5

: سجل العمل االضافي ويتضمن: ثالثا

 اسم العامل من اربعة مقاطع .1

عدد ساعات العمل االضافي التي عمل في اليوم الواحد وتاريخ االستالم وتوقيع العامل  .2

 باستالميا ومجموع االجور عنيا

عدد ايام العطل الرسمية او الدينية او االسبوعية التي عمل بيا ومجموع االجور عنيا  .3

 .وتوقيع العمال باستالميا وتاريخ االستالم 

:- ويتضمن  ( من قانون48بموجب احكام المادة)يجل الغرامات : رابعا

 اسم العامل من اربعة مقاطع .1

 مقدار االجر .2

 قيمة الغرامة المقتطعة .3

 .تاريخ فرض الغرامة وسببيا .4

االجازات المتعمقة / الحج/ الثاقفة العمالية/ لمدراسة/ المرضية/ السنوية)سجل االجازات: خامسا

. (بالمرأة العاممة

 اسم العامل من اربعة مقاطع .1

 .نوع االجازة التي حصل عمييا ومدتيا وتاريخ بدئيا وانتيئيا .2

برنامج االجازات السنوية لمعمال المتفق عميو في الشير االول من كل عام وفقا الحكام  .3

 .من القانون( د)فقرة (61)المادة

 .رصيد االجازات المتبقية لكل عامل  .4



 الرصيد المدور لالجازة السنوية المتفق عمى تأجيميا لمسنة التالية  .5

: سجل العمال المتدربين ويتضمن:سادسا

 اسم العامل من اربعو مقاطع وعمره وتحصيمو العممي .1

 رقم وتاريخ كتاب المؤسسة الندريب الميني بالموافقة  .2

 مدة التدريب ومكانو ومراحمو ونوع المينة موضوع التدريب .3

 االجر عن كل مرحمة من مراحل التدريب .4

 .موافقة ولي االمر لممتدرب الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره .5

: سجل اصابات العمل والفحوص الطبية ويتضمن: سابعاً 

 اسم العامل من اربعة مقاطع وطبيعة عممو .1

 تايخ التعيين  .2

 تاريخ وقوع االصابة  .3

 االجراءات التي اتخذتيا المؤسسة  .4

 وصف االصابة  .5

 مدة التعطيل .6

 االجراءات الطبية المتخذة .7

 خالصة وتاريخ التقرير الطبي القطعي .8

 .اي مالحظات اخرى  .9

( 3)المادة

عمى صاحب العمل وابراز ىذه السجالت لمفتشي العمل حين الطمب وتسييل اطالعو عمييا 

. واخذ صورة عنيا 



من قانون العمل  (55و48)قرار الغرامات التي تفرض عمى العمال بموجب احكام المادتين

 بتاريخ 4568 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5050 المنشور عمى الصفحة 2002لسنة 

. 1996 لسنة 8 من قانون العمل وتعديالته رقم 48 صادر بموجب المادة 16/10/2002

(: 1)المادة

ويعمل بو من تاريخ  (2002قرار الغرامات التي تفوض عمى العمال لسنة )يسمى ىذا القرار 

. نشره في الجريدة الرسمية 

(: 2)المادة

تشكل في كل لجنة لالشراف والتصرف بامر الغرامات اليت تقتطع من العمال بموجب  .أ 

 احكام الئحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير

تتكون المجنة من ثالثة اعضاء احدىم يتم تعيينو من قبل ادارة المؤسسة والعضوين  .ب 

 . االخرين يتم انتخابيما من  قبل العمال في المؤسسة

تنتخب المجنة بين اعضائيا رئيسا ليا, وتجتمع بشكل دوري ولمرة واحدة كل ستة اشير  .ج 

او في حاالت استثنائية بدعوة من رئيسيا وتتخذ قرارتيا باالجماع وفي حال الخالف 

 .بحال االمر الى مدير مديرية العمل في منطقة عمل المؤسسة ليتخذ قراره بيذا الشأن 

تكون مدة المجنة سنتين, وفي حال فقدان احد العضوين المنتخبين لعضويتو الي سب  .د 

كان يحل العضو االحتياط الحائز عمى اعمى االصوات محمو, وفي حال تعذر ذلك يتم 

 .انتخاب عضو جديد من قبل العمال في المؤسسة ويكون مكمال لمدة الضوية المتبقية 

تقوم المؤسسة بابالغ مدير مديرية العمل في منطقة عمل المؤسة خطيا باسماء اعضاء  .ه 

المجنة واي تغييرات قد تطرأ عمى عضويتيا وذلك خالل فترة ال تزيد عن عشرة ايام من 

 .تاريخ تشكيميا او حدوث التغيير عمى عضويتيا



(: 3)المادة

تتولى المجنة تحديد اوجو صرف اموال الغرامات لتحقيق خدمات اجتماعية لكافة العاممين في  .أ 

 :المؤسة في المجاالت التالية عمى سبيل المثال

 (انساء مكتبات- محاضرات- ندوات)خدمات ثقافية .1

اشناء اندية, مالعب , تكوبن فرق رياضية, حفالت, رحالت  )خدمات ترويحية وترفييية .2

 .(سياحية

 توزيع مبالغ نقدية عمى جميع العاممين وبالتساوي في مناسبات االعياد الدينية والقومية  .3

اي خدمات اخرى ترتئييا المجنة عمى ان يقدم طمب بيا الى مدير مديرية العمل في منطقة  .4

 .عمل المؤسسة ليتخذ قراره بشأنيا

تقوم المجنة بالتصرف في االموال المتجمعو من الغرامات خالل مدة اقصاىا سنتين من  .ب 

. تاريخ كل اجتماع دوري ليا

تقوم المجنة بايداع اموال الغرامات في حساب ليا لدى احد البنوك العاممة في االردن ويتم  .ج 

 .السحب منو بتوقيع اعضاء المجنة الثالثية مجتمعين

(: 4)المادة

تقوم المؤسسة في نياية كل شير بارسال االموال اليت يتم اقتطاعيا الى المجنة بعد مضي اسبوع 

واحد من تاريخ ابالغ العامل بالعقوبة, مرفقًا بيا كشفا يتضمن اسم العامل ومقدار اجره وقيمة 

. الغرامو وتاريخ فرضيا وتعتبر ىذه االموال امانة لدى المؤسسة حتى ارساليا لمجنة

( 5)المادة

: عمى المجنة ان تحتفظ بالسجالت التالية

 .سجل االجتماعات, ويتضمن محاضر االجتماعات والقرارات الصادرة عنيا . أ



سجل االيرادات, والنفقات, ويتضمن االيرادات ومصدرىا والنفقات والمصروفات واوجو  . ب

 .صرفيا

(: 6)المادة

ال يجوز صرف اموال الغرامات بصفة مكافاة او كمصاريف العضاء المجنة او الي من 

االشخاص الذين يتولون ميام االعمال الخاصة بالغرامات او لتغطية التزامات يتوجب عمى 

صاحب العمل تغطيتيا يموجب قانون او نظام او اتفاق او قرار او عرف, كما ال يجوز استثمار 

. ىذه االموال بأي صورة من الصور

(: 7)المادة

اذا كان لممؤسسة فرع او اكثر تقوم المجنة باعداد سجل خاص لقيد الغرامات التي تقتطع من 

. اجور عمال ذلك الفرع ويكون االنتفاع باالموال المحصمة مقصورا عمى عمال ذلك الفرع

(:  8)المادة

توزع اموال الغرامات عند تصفية المؤسسة او انتيائيا بالتساوي عمى كافة العاممين لدييا وقت 

. التصفية 

(: 9)المادة

ترسل المجنة تقريرا ستويا لمديرية العمل في منطقة عمل المؤسسة حول اعماليا وميزانيتيا  . أ

 .قبل نياية شير كانون ثاني من كل عام 

 .عمى المجنة ان تسيل ميمة مفتش العمل لالطالع عمى كافة اعماليا وسجالتيا . ب

 

 

 



قرار خاص بمستوى وجهات تدريب مشرفي السالمة والصحة المهنية في المؤسسات لسنة 

 بتاريخ 4568 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5035 المنشور عمى الصفحة 2002

 من نظام تشكيل لجان ومشرفي السالمة والصحة 5 صادر بموجب المادة 16/10/2002

. 1998 لسنة 7المهنية رقم 

(: 1)المادة

قرار خاص بمستوى وجيات تدريب مشرفي السالمة والصحة المينية في )يسمى ىذا القرار

. ويعمل بو في الجريدة الرسمية (2002المؤسسات لسنة 

(: 2)المادة

تكون جيات التدريب المعتمدة لغايات ىذا القرار معيد السالمة والصحة المينية التابع لمؤسسة 

. التدريب الميني

(: 3)المادة

تكون مستويات وجيات التدريب لمشرفي السالمة والصحة المينية في المؤسسات عمى النحو 

: التالي

المستوى جية التدريب نوع التدريب 

اخصائي وفني السالمة والصحة الفنية  - اساسي معيد السالمة والصحة المينية

اعضاء لجنة السالمة والصحة المينية  -

اخصائي وفني السالمة والصحة الفنية - متقدم معيد السالمة والصحة المينية

اعضاء لجنة السالمة والصحة المينية  -

اخصائي وفني السالمة والصحة المينية  - نوعي معيد السالمة والصحة المينية

اعضاء لجنة السالمة والصحة المينية  -



 (الخ....غزل, نسيج, بترول, كيماويات)لنوع الصناعة

اخصائي السالمة والصحة المينية كل في مجال - متخصص معيد السالمة والصحة المينية

. (الخ....طب، هندسة، كيمياء)تخصصه

(: 4)المادة 

يشترط في اخصائي السالمة والصحة المينية في المؤسسات الخاضعة الحكام نظام تشكيل 

لجان ومشرفي السالمة والصحة المينية ان يكون خريج احدى الكميات العممية بالجامعات او 

الطب, اليندسة, العموم, )المعاىد العميا التي تتفق دراستيا مع طبيعة العمل بالمؤسسة مثل

. (الزراعة, الصيدلة

(  5)المادة

يشترط فني السالمة والصحة المينية في المسسات الخاضعة الحكام نظام تشكيل لجان مشرفي 

: السالمة والصحة المينية ان يكون من احدى الفئات التالية

 خريجو معاىد ومراكز التدريب الميني واعداد الفنيين .1

 .الحاصمون عمى شيادة الثانوية العامو في اي فرع من فروعيا .2

(: 6)المادة

تعطى االولوية في التعيين واعتماد مشرفي وفنيي السالمة والصحة المينية لمن عمموا في 

. االقسام االنتاجية في المؤسسة او في اية مؤسسة اخرى

(: 7)المادة

مع عدم االخالل باحكام المواد السابقة تمتزم بتدريب اخصائيي وفنيي واعضاء لجان السالمة 

والصحة النفسية المينية تدريبا يتفق ومسؤوليات كل من ىذه المستويات وطبيعة العمل بالمؤسسة 

ويشمل ذلك لتدريب االساسسي والمتقدم والنوعي والتخصصي يموجب احكام ىذا القرار ويستثنى 



من التدريب االخصائيون الحاصمون عمى دراسات عميا بعد المؤىل العالي في التخصصات 

: االتية

الصحة المينية  - السالمة المينية -

 طمب الصناعات البيئية المينية -

 دراسات بيئية -

( 8)المادة

يعتد المشرف المتخصص وفني السالمة والصحة النفسية من قبل وزارة العمل اعتمادا اوليا اذا 

ويتقف االعتماد النيائي عمى اجتيازه دورة اعتماد مشرفي السالمة  (4/5)انطبقت عميو المادتين

. والصحة المينية

( 9)المادة

يمغى القرار الصادر عن وزير العمل الخاص بمستوى وجيات تدريب مشرفي السالمة المينية في 

. 16/4/1998 تاريخ 4274المؤسسة المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2002 لسنة حص الطبي الدوريلف ا بًُٕرجخاص ملعم اٚر وزٍع صبدر اررق

 2002/10/16 بتبرٚخ 4568 ىق رعدد الجريدة الرسمية يٍ 5048 لصفحة اعمى رٕلمنشا

 في للمعما  الوقائية والعالحيةَظبو انعُبٚت انطبٛت يٍ 10 دةلما، ا4 دةلما اصبدر بًٕجب

 1998 لسنة 42 مقرالمؤسسات

(:  1)دةلماا

 من ( 4 , 10 )الحكام المادتين ادناه وذلك استنادا نلمبي انموذج الفحص الطبي دعتما ارترق

 درلصا ا1998 لسنة 42 مق رلمؤسسات افي للمعما الطبية الوقائية العالجية نظام العنايت

 للعم اان يتم عمى و1996 لسنة 8 مق رللعم اننوقا من( 85)دةلما امن (ب) ةرلفق ابمقتضى

 .تاريخ نشره في الجريدة الرسميت من رعتبا ابووجمب

حص الطبي الدوري لف إًَرج

 يعبٔيبث عبيت : الاو

: ………………………………………………………………….. . لمؤسسةاسم ا

 : ………………………………………………………………….. . العنوان

 : ………………………………………………………………….. . عدد العاممين

............................................................... صاحب العمل المسؤول

: يعهٕيبث شخصٛت: ثبَٛب

:................... تاريخ التحاقو بالعمل:.........................................اسم العامل

..................... تاريخ ممارستة لممينة........................................مينتو

............................ تاريخو..........................نتيجة الفحص الطبي االولي

 



: ثالثاً 

.................................................................... الفحص الطبي الدوري

:...................................................................... االعراض المرضية

..................................................................... المرض الميني المتوقع

.......................... نتائح الفحوصات الطبية والمخبرية والشعاعية التي اجريت

:..................................................................... التشخيص

................................................................ االجراءات التي تم اتخاذىا

. المدير المسؤول وتوقيعو/ التاريخ اسم الطبيب وتوقيعو اسم صاحب العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انًُشٕرة 2003قرار تشكٛم نجُت نهُظر فٙ آَبء أ تعهٛق عقٕد انعًم نسُت 

 30/4/2003 بتبرٚخ 4595 يٍ عذد انجرٚذة انرسًٛت رقى 2140عهٗ صفحت 

 1996 نسُت 8 يٍ قبٌَٕ انعًم ٔتعذٚالتّ رقى 31صبدر بًٕجب انًبدة 
 

 1المادة 
ويعمل ( 2003قرار تشكيل لجنة لمنظر في انياء او تعميق عقود العمل لسنة  )ريسمى ىذا القرا

بيا من تاريخ نشرىا بالجريدة الرسمية  
 

 2 المادة
تشكيل لجنة في   وزارة العمل تتولى النظر في حاالت انياء عقود العمل غير محددة كميا او .1

بعضيا او تعميقيا السباب اقتصادية او فنية  
:  اعضاء يمثمون اطراف االنتاج الثالث كما يمي 3تتشكل المجنة من .2
 (مقررا لمجنة)ممثل عن الوزارة ونائبا عنو في حالة غيابو .أ

ممثل عن اصحاب العمل  .ب
ممثل عن العامل يسميو االتحاد العام لنقابات العمال  .ج
يسمي الوزير موظفا او اكثر من موظفي الوزارة لمعمل كسكرتاريا لمجنة لتدوين محاضر .3

الجمسات وحفظ االوراق وكل ما يتعمق باالمور التنظيمية لمجنة  
يتولى المقرر الدعوة لالجتماعات واعداد برامج الزيارات المدنية وادارة الجمسات وكافة الشؤون .4

التنظيمية االخرى الخاصة باعمال المجنة واجتماعاتيا  
 

 3 المادة
: تمارس المجنة لغايات النظر في حالة انياء عقود العمل او تعميقيا فيما يمي 

التحقق من سالمة اجراءات صاحب العمل وتقديم التوصيات بشأنيا الى وزير العمل  .1
متابعة وضع المؤسسة من خالل مفتشي العمل في حالة عودة عمميا الى طبيعتو خالل سنة .2

من انياء عقود العمل  وامكانية اعادة استخدام العمال في المؤسسة  
 

  4 المادة
: لمجنة لغايات اداء مياميا ممارسة الصالحيات التالية 

القيام بزيارة لممؤسسة ذات العالقة وفروعيا وموقع عمميا في اي وقت تراه مناسبا بمعرفة .أ
صاحب العمل او من ينوب عنو او دون معرفة اي منيما حسب مقتضى الحال او ما تقتضيو 



ميمة المجنة لالطالع عمى االوضاع الحقيقية لممؤسسة وليا تكميف اي من مفتشي العمل لمقيام 
. بأي من ىذه الميام 

 
االطالع عمى الوثائق والكشوفات والسجالت المتعمقة بالمؤسسة او بعمميا وان تأخذ صورا او .ب

نسخا او مقتطفات منيا مع مراعاة المحافظة عمى اسرار المؤسسة التي تصل الى عمم المجنة من 
خالل اداء مياميا  

االطالع عمى اي معمومات او بيانات تراىا ضرورية لدى اي جية رسمية او غير رسمية فيما .ج
يخص الميمة الموكمة الييا  

دعوة اي شخص لسماع اقوالو بخصوص الموضوع المطروح اماميا  .د
تكميف صاحب العمل او من ينوب عنو ابراز اي مستنا داو بيانات لديو تراىا المجنة ضرورية  .ه

 5المادة 
يترتيب عمى صاحب العمل او من ينوب عنو تقديم التسييالت الالزمة لمجنة لتمكينيا من اداء 

مياميا وعدم منعيا من الدخول الى المؤسسة او اي قسم من اقساميا  
 

 6المادة 
تبدأ المجنة اعماليا لمنظر في اجراءات صاحب العمل بدعوة من مقرىا  .أ

تتحقق المجنة من اجراءانت صاحب العمل وتقدم تقريرىا الى وزير العمل مشفوعا بتوصيتيا .ب
عمى ان يتضمن التقرير اسم المؤسسة وعنوانيا وعدد العاممين المراد االستغناء عن خدماتيم او 
تعميق عقود عمميم واسماؤىم ووظائفيم واالسباب التي استدعت ذلك واالجراءات التي اتخذتيا 

المجنة وما توصمت اليو بيذا الخصوص ورأييا في االجراءات التي قامت او ستقوم بيا المؤسسة 
واية مالحظات اخرى عمى ان يقترن التقرير بتوقيع اعضاء المجنة ورأي المخالف منيم في حالة 

المخالفة  
تصدر المجنة توصياتيا باالجماع او بأكثرية اعضائيا  .ج

 7المادة 
يتولى مقرر المجنة تبميغ صاحب العمل او من ينوب عنو قرار الوزير بشأن توصيات المجنة 

بواسطة احد موظفي الوزارة  
 8المادة 

يمغى القرار الصادر عن وزير العمل بتشكيل لجان النظر في انياء او تعميق عقود العمل 
  16/10/2002 تاريخ 4568المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 



قائمة المهن المغمقة امام العمالة الوافدة 

 المين الطبية .1

 المين اليندسية .2

 المين االدارية والمحاسبية .3

 المين الكتابية بما في ذلك اعمال الطباعو والسكرتاريا .4

 اعمال المقاسم واليواتف والتوصيالت .5

 اعمال المستودعات .6

 اعمال البيع بكافة فئاتيم .7

 (الكوافير)اعمال قص الشعر .8

 اعمال الديكور .9

 المين التعميمية بكافة تخصصاتيا, باستثناء التخصصات الندرة عند تعذ وجود االردني .10

 بيع المحروقات في المدة الرئيسية .11

 مين الكيرباء .12

 مين الميكانيك وتصميح السيارات .13

 السواقين  .14

 الحراس والمراسمون .15

 .خدم العمارات  .16

 

 

 



قرار صادر عن وزير العمل خاص باالعمال الخطرة أو المرهقة او المضرة بالصحة لألحداث 

. 1996لسنة  (8)من قانون الهمل رقم (74)بمقتضى أحكام المادة 

(: 1)المادة

يسمى ىذا القرار قرار صادر عن وزير العمل خاص باالعمال الخطرة أو المرىقة او المضرة 

.  ويعمل بو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 2011بالصحة لألحداث لسنة 

( 2)المادة

 وتعديالتو ال يجوز تشغيل 1996 لسنة 8من قانون العمل رقم  (73)مع مراعاة أحكام المادة 

: الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في األعمال التي تنطوي عمى المخاطر التالية

: االعمال ذات المخاطر الجسدية  .1

العمل بمواد متفجرة أو قابمة لإلشتعال أو إعداد وتعبئة وتفجير األلغام   -

 العمل في المناجم والمغر والمقالع والكسارات المكشوفة منيا او تحت األرض -

 (الكيسون)األعمال التي تتطمب التحكم باألجيزة الخاصة بتأمين اليواءلمعاممين في المناجم -

مثل العاممون في التحكم بأبواب واجيزة التيوية لباطن المناجم وأعمال التحكم بتأمين اليواء 

 .لمغواصين في الكيسون

 .اعمال حراسة األنفس والممتمكات والعمل في مراكز خدمات الحماية أو المرافقة الشخصية -

العمل في األماكن التي يتم فييا تبادل العمالت وانتقال او حفظ األموال والمجوىرات وغيرىا  -

 .من األشياء الثمينة 

كل انواع العمل التي تطمب حماية أو وقاية اآلخرين من اخطار محتممة مثل مراقبي  -

 .السباحة في البحر وبرك السباحة



االعمال التي تقتضي طبيعتيا التعامل مع الماكينات ذات االجزاء غير المحمية بواقيات  -

خاصة أو األعمال الخاصة بالمناولة والتي تستخدم األقشطة الناقمة والونشات واالالت ذات 

 .األجزاء الدوارة والحادة والنقالة والقاطعة والمسننات

 .األعمال التي تتطمب تشغيل وادارة االات المتحركة ذاتيا -

االعمال التي تقتضي طبيعتيا التعرض لمخاطر المرور أي آلية أو حافمة أو ناقمة لمبشر أو  -

 .المعدات والمنتجات بغض النظر عن وسيمة النقل

 .التعامل مع االالت واألجيزة الخاصة بصناعة النفط والغاز -

 العمل في المحطات الحرارية ومحطات الغازات المضغوطة  -

 .تشغيل وادارة الرافعات المختمفة في المؤانئ والمطارات والمصانع وغيرىا -

األعمال التي تطمب اعطاء االشارات وربط الحموالت واعطاء االشارات اثناء العمل مع  -

 :الرافعو وتوجيو الحمولة واعطاء التحذيرات من المخاطر وغيرىا مثل

   عمال ربط الحمولة اليت تمقل بواسطة الرافعة

  اعطاء االشارات اثناء العمل نع الرافعات 

  توجيو حركة المرور عمى الطرق او حركة الننقل الجوي او البحري او الخطوط الحديدية 

  اعطاء تحذيرات من المخاطر في المناجم 

 العمل عمى االماكن المرتفعة وسطوح االبنية والحواف والنوافذ او الشرفات  -

 االعمال التي تقتضي طبيعتيا تجميع الخردوات والنفايات وتدويرىا -

 العمل عمى الساللم والسطوح المائمة او التي تسبب االنزالق -

 قطاع االنشاءات بما فيو من أعمال ىدم وبناء وقذف واستخدام الجرافات والحفارات بانواعيا  -

 العمل في االماكن المحصورة  -



اعمال الصيد البحري اوباستخدام بنادق الصيد أو العمل في المسالخ وذبح الحيوانات او  -

 .التعامل مع الحيوانات الخطرة والبرية والسامة وما شابو

 كل انواع العمل فيس المحاجر ومصانع البالط والصخور وما شابو -

 العمل في ميدان سباق الخيل واليجن وما يحيط بأنشطة كل كنيما  -

 (صيانو, وتصميح االليات والمحركات)اعمال الميكانيك  -

 أعمال الحدادة والمحام -

 .أعمال النجارة  -

 األعمال التي تتطمب أجيادا شديدا مثل اعمال التحميل والتنزيل -

 .االعمال التي ينجم عنيا التعرض لممخاطر الكيربائية مثل التعامل مع المولدات الكيربائية -

 :االعمال الزراعية التي تتطمب ما يمي  -

  قيادة الجرارات والماكينات الزراعية أو العمل بيا أو العمل باستخدام الماكينات التي تدار

بمحركات 

  خمط أو نقل أو رش المبيدات الزراعية 

  قطف أو لمس او التعامل مع النباتات السامة. 

 التسمق عمى االشجار العالية أو عمى الساللم 

  استعنال أدوات حادة 

 الحصاد اليدوي. 
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العمل في المنازل  -

 العمل في أي مكان يتطمب النوم أو االقامة فيو أو خارج منزل األىل -



 العمل في الشوارع والطرقات -

 العمل في تحضير الجثث الموتى -

العمل في مراكز االجتماعية مع المسنين أو المعوقين أو المصابين بالعاىات الخمقية والعقمية  -

والنفسية أو االدمان أو تتطمب من الحدث مسؤولية معينة او تتطمب إشراف ورعاية أو توجيو 

إال لفترات قصيرة متقطعة وبإشراف مباشر من اختصاصيين اجتماعيين ومممين بعمم )بالغ

 .(نفس االحداث

 .اي عمل يتعرض فيو الحدث الى اي تعنيف -

. األعمال ذات المخاطراالخالقية  .3

أي عمل يستغل او يستفيد من الجسد الغراض جنسية وما شابو  -

 األعمال في الفنادق وفي اماكن الترفيو والنوادي والمقاىي ومقاىي االنترنت -

اي االعمال تشتمل عمى بيع وتقديم التبغ واالراجيل والخمور وكل ما ىو ممنوع تحت سن  -

  بموجب قوانين أخرى18

. االعمال التي تتطمب وجود الحدث منفرداً  -

 :المخاطر الكيميائية.4

: األعمال التي تقتضي بطبيعتيا التعرض لما يمي

الغبار واأللياف واالبخرة واالدخنو  -

 االغبرة العضوية مثل القطن والكتان وصناعة المنسوجات -

او التي ال  (مثل االسبست)االغبرة غي العضوية بكافة انواعيا والتي تؤدي الى التميف  -

 (مثل غبار المعادن واالسمنت)تؤدي الى التميف 

 .والمواد السامة والحارقة واآلكمة  (مثل الزئبق والرصاص)العناصر الثقيمة  -



 .المواد التي تسبب العقم او التشوه الخمقي او الفيزيولوجي -

 المواد المحسسة_المواد التي تؤدي الى الحستسية  -

 المواد المؤذية لمجياز العصبي ولنمو الذىني -

المواد التي تؤدي الى امراض خطيرة عند التعرض ليا لمدة طويمة أو الى اعراض وتاثيرات  -

 صحية دائمة

 رش الدىان -

 تنظيف الجمود الحيوانات ودباغتيا -

 صير وصب وطمي المعادن -

 .تنظيف االلبسة الحاف -

المخاطر الفيزيائة  .5

 ديسبل 85األعمال التي يتعرض فييا الحدث لضجيج يزيد من  -

المؤينة مثل العمل في التصوير / األعمال التي يتعرض فييا الحدث لالشعاعات الذرية -

 الشعاعي والمعالجة باالشعة والعمل في المحطات النووية 

مثل ) (غير المؤينة/ غير الذرية)االعمال التي يتنعرض فييا الحدث لالشعاعات االخرى -

 (االسعو تحت الحمراء والكيرومغناطسية

 األعمال اليت يتم التعرض فييا الى فروقات في الضغط الجوي -

 أعمال الغطس -

 تعبئة االسطوانات بالغازات المضغوطة -

 األعمال التي يتعرض فييا الحدث لالرتجاجات واالىتزازات -

 األعمال التي يتعرض فييا الحدث  لمحرارة المرتفعو أو تحت اشعة الشمس المباشرة -



 العمال المتعمقة بعمميات االطفاء وازالة المخاطر -

اعمال صب وصير معادن وصير ونفخ الزجاج وصناعة الفخار والزجاجا والعمل في  -

 األفران الصناعية والمخابز

 أعمال تمديدات الكيرباء والغاز والماء والبخار -

العمل في األماكن التي ال تمتزم الشروط المقبولة لالضاءة والتيوية والرطوبة والحرارة   -

 .بحسب المعايير المعتمدة محميا ودوليا

: (طفيميات وغيرها/ بكتيريا/ فيروسات - المخاطر البيولوجية والجرثومية .6

العمال التي قد تتسبب بالتعرض الى المخاطر المتنقمة مباشرة عبر ناقل العدوء كالذباب  -

. والقوارض أو المتنقمة مباشرة عبر المس او التعامل مع الحيوانات خاصة الميتو وغيرىا

العمل في المستشفيات والمراكز الصحية والطبية التي تعرض الحدث لخطر االحتكاك  -

 بالمرضى والسوائل البشرية والنفايات الطبية وخطرة انتقال العدوى

 العمل في التنظيفات وجمع النفايات أو فصميا وفي المجاري وقنوات المياة اآلسنة -

 

 (تالؤم االنسان مع االلة وادوات العمل)المخاطر االرغونومية  .7

العمل في وضعيات غير مالئمة لمعمود الفقري والمفاصل والعضالت طويمة لفترات مثل  -

القرفصة أو االلتواء او التمدد او االنكماش 

 استخدام االت وادوات غير مالئمة لحجم او قياس اليد او الجسم بشكل عام  -

 من التعميمات الخاصة بحماية 15مع مراعاة ما ورد في المادة )دفع أو جر وحمل االوزان -

 .(العاممين والمؤسسات من مخاطر بيئة العمل



األعمالل التي تتطمب نفس الحركات بااليدي بشكل مستمر أو وضع مفروض عمى الجسم  -

وال يتطمب جيدًا جسديًا كبيرًا مثل تركيب البالط الصيني واألعمال المشابيو ليا وأعمال 

 .الطابعات وأعمال السجاد اليدوي 

: مخاطر أخرى .8

  العمل عمى السفن–

لموزير ان يقرر اعتبار اي اعمال اخرى لم تذكر في ىذا القرار خطرة ومرىقة أو مضرة - 

بالصحة لالحدث بناء عمى نقرير من جية مختصة يفيد مالئمة العمل لحدث المعني أو ال 

. (ابداء الرأي من الدائة القانونية).يتناسب مع سنو أو قدرتو الجسدية أو العقمية أو النفسية

: 3المادة

يمغى القرار الخاص باالعمال الخطرة او المرىقة او المضرة بالصحة لالحداث المنشور في عدد 

. 1/2/1997 تاريخ 4181الجريدة الرسمية رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



قرار صادر عن المجنة الثالية لشؤون العمل بوضع حد ادني ألجور العمال صادر بمقتضى 

 1996 لسنة 8من قانون العمل رقم  (52)احاكم المادة 

من  (52)عمال بالصالحيات المخولة الى المجنة الثالثية لشؤون العمل بموجب احكام المادة

قررت الجنة وضع حد ادنى لألجور لمعمال في   (1996لسنة (8)قانون العمل 

:- المممكة كما يمي

.  يكون الحد االدنى لألجور في المممكة مئة وتسعين دينارًا شيرياً :أوالً 

 يقصد باألجر في ىذا القرار كل ما يستحقو العامل لقاء عممو نقدًا او عينًا مضافًا اليو :ثانياً 

سائر االستحقاقات االخرى أيًا كان توعيا اذ نص القانون او عقد العمل او النظام الداخمي او 

. استقر التعامل عمى دفعيا باستثنائ االجور المستحقة عن العمل االضافي

 ال يطبق الحد االدنى المشار اليو اعاله عمى العامل غير االردني حيث يطبق عميو الحد :ثالثاُا 

. 16/11/2008االدنى لألجوزر المقررة في القرار السابق تاريخ 

 يطبق الحد االدنى لألجور في ىذا القرار عمى جميع العمال االردنيين المشمولين بأحكام :رابعاً 

.  بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورىم 1996 لسنة 8قانون العمل رقم

 يكون حساب الحد االدني لألجور بالنسبة لمعاممين باجر يومي أو اسبوعي أو بالساعو :خامساً 

ألي مدد اخرى بتقسيم الحد االدنى لألجر الشيري عمى ثالثين يوما 

 يتقاضى العمال المتدربون ما ال يقل عن الحد االدنى المقرر لألجور في المرحمة االخيرة :سادساً 

من تدريبيم وتحدد ىذه المرحمة بموجب التعميمات التي تصدرىا مؤسسة التدريب الميني سندًا 

. 1996لسنة  (8)من قانون العمل رقم (37)الحكام المادة

 1/2/2012يبدا العمل ييذا القرار من تاريخ :سابعاً 



 4937 يعتبر ىذا القرار ممغيا لمحد االدنى المنصوص عميو في الجريدة الرسمية رقم :ثامناً 

 مع مراعاة البند ثالثًا من ىذا القرار 16/11/2008الصادر بتاريخ 

وزير العمل 

الدكتور ماهر الواكد 
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مازن المعايطة 

رئيس غرفة صناعة االردن 

معالي الدكتور حاتم الحمواني 

األمين العام بالوكالة 
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محمود الحياري 

رئيس غرفة تجارة االردن 

نائل كباريتي 

رئيس سمطة األجور 
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االتحاد العام لنقابات عمال االردن  

محمد غانم 

ممثل عن االتحاد العام لمزارعي 

االردن 

عودة الرواشدة 

مدير مديرية التشغيل  

الدكتوال محمد القضاة 

 

سكرتير المجنة 

ابراهيم السعود 

 

 

 

 

 

 



من قانون  (52)قرار صادر عن لجنة تحديد الحد االدنى لألجور صادر بمقتضى أحكام المادة 

. 1996لسنة  (8)العمل رقم

عماًل بالصالحيات المخولة الى لجنة تحديد الحد االدنى لألجور المسكمة بموجب احكام 

، قررت المجنة وضع حد ادنى عام ألجور 1996لسنة  (8)من قانون العمل رقم (52)المادة

:- العمال في المممكة كما يمي

. يكون الحد االدنى لألجور في المممكة ماية وخمسون دينار اردنيا شيريا: أوالً 

يقصد باألجر في ىذا القرار كل ما يستحقو العامل لقاء عممو نقدا او عينا مضافا اليو : ثانياً 

سائر االستحقاقات األخرى أيا كان نوعيا اذ نص القانون او عقد العمل او النظام الداخمي او 

. استقر التعامل عمى دفعيا باستثناء األجور المستحقة عن العمل االضافي

يطبق الحد االدنى لألجور في ىذا القرار عمى جميع العمال المشمولين بأحكام قانون العمل : ثالثاً 

 بغض النظر عن طريقة تقاضي اجورىم باستثناء العاممين في قطاع مينة 1996لسنة (8)رقم

صناعة المالبس وعمال المنازل وطياتيا وبستانيييا ومن في حكميم وعمى أن يطبق بحقيم قرار 

 وذلك الى جين إعادة النظر 4761الحد االدنى لالجور المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 

. بيذا االستثناء من قبل ىذه المجنة 

يكون حسال الحد االدنى لالجور بالنسبة لمعاممين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو :رابعاً 

. ألي مدد أخرى بتقسيم الحد األدنى لألجور الشيري عمى ثالثين يوماً 

يتقاضى العمال المتدربون ما ال يقل عن الحد االدنى المقرر لألجور في المرحمة االخيرة : خامساً 

من تدريبيم وتحدد ىذه المرحمة بموجب التعميمات التي تصدرىا مؤسسة التدريب الميني سندًا 

 1996 لسنة 8من قانون العمل رقم  (37)ألحكام المادة

  1/1/2009يبدأ العمنل ليذا المقرر اعتبارا من تاريخ : سادساً 



 

 14/10/2008صدر في ىذا اليوم الثالثاء 

عضو                               عضو                           رئيس المجنة            

ينال البسطامي                   حمادة ابو نجمة                 الدكتور غازي الشبيكات  

غرفة تجارة االردن                 وزارة العمل                    امين عام وزارة العمل 

عضو                                عضو                          عضو 

بالل ممكاوي                        مازن المعايطة              عدنان ابو الراغب 

االتحاد العام لنقابات العمال      رئيس االتحاد العام لنقابات العمال    غرفة صناعة االردن 


