
التعميمات 

  2012تعميمات بدؿ االتعاب التي تتقاضاىا المكاتب الخاصة لمتشغيؿ. 

  2010تعميمات منح المكآفات كالحكافز لمكظفي كزارة العمؿ لسنة. 

  التعميمات الخاصة بالزاـ فئات معينة مف شركات انتاج المالبس الجاىزة باالشتراؾ في مشركع

 .2010التابع لمنظمة العمؿ الدكلية كمؤسسة التمكيؿ الدكلية لعاـ  (االردف)عمؿ افضؿ

  تعميمات شركط كاجراءات ترخيص المكاتب الخاصة العاممة في استقداـ كاستخداـ غير

 .االردنييف العامميف في المنازؿ

  تعميمات اسس كمعايير اعتماد المؤسسات القائمة الذىبية الخاصة بتدريب كتشغيؿ متدربي

 .2009الشركات الكطنية لمتشغيؿ كالتدريب لسنة 

  2009تعميمات تصنيؼ المؤسسات في قائمة غير الممتزميف باحكاـ قانكف العمؿ لسنة. 

  تعميمات شركط كاجراءات استخداـ كاستقداـ العماؿ غير االردنييف في المناطؽ الصناعية 

 .2007المؤىمة لسنة 

  تعميمات اسس كشركط استيفاء رسكـ العمؿ لمعماؿ غير العرب في مشاريع المناطؽ

 .2003الصناعيةك المؤىمة التي يتـ تكسيعيا لسنة 

  1998تعميمات حماية العامميف كالمؤسسات مف مخاطر بيئة العمؿ لسنة. 

  1998تعميمات القطاعات الخاضعة الحكام نظام تشكيل لجان ومشرفي السالمة والصحة المينية لسنة. 

  1999تعميمات الفحص الطبي الدكرم لعماؿ في المؤسسات لسنة. 

  1999تعميمات الفحص االكلي لعماؿ في المؤسسات لسنة. 

  1999تعميمات تنظيـ عقد التدريب الميني لسنة. 

 



تعميمات شروط واجراءات استخدام واستقدام العمال غير االردنيين والصادرة يموجب احكام 

.  وتعديالتو1996لسنة " (8)من قانون العمل رقم (12)من المادة (أ)الفقرة

 

(:- 1)المادة 

يعمؿ  (تعميمات شركط كاجراءات استخداـ كاستقداـ العماؿ غير االردنييف)تسمى ىذه التعميمات 

. بيا مف تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية 

(: 2)المادة

يككف لمكممات كالعبارات التالية حيثما كردت في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا ادناه ما 

: لـ تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ

كزارة العمؿ :               الكزارة

كزير العمؿ :               الكزير

مديرية العمؿ المعنية  :             المديرية

مدير مديرية العمؿ المعنية  :              المدير

. العامؿ غير االردني المكجكدة داخؿ المممكة :   العامؿ المستخدـ

. العامؿ غير االردني الذم دخؿ المممكة بمكجب عقد استخداـ بقصد العمؿ:    العامؿ المستقدـ

نافذة خدمة كبار رجاؿ االعماؿ كالمستثمريف :             النفاذة

. رئيس النافذة خدمة كبار رجاؿ االعماؿ كالمستثمريف:      رئيس النافذة

(: 3)المادة

تختص اللبنظر في  (لجنة االستخداـ)لمكزير تشكيؿ لجنة اك اكثر مف مكظفي الكزارة تسمى 

طمبات استخداـ كاستقداـ العماؿ غير االردنييف مف داخؿ كخارج المممكة، تحدد مياميا بمكجب 



قرار تشكيميا، كلمكزير اشراؾ ممثميف عف الجيات ذات العالقة في عضكية ىذه المجاف 

. لالستئناس برأييـ 

(: 4)المادة

: يمتـز صاحب العمؿ باستخداـ كاستقداـ عامؿ غير االردني اجراء ما يمي

 :تعبئة نمكذج االستخداـ كاالستقداـ المعتمد كمكقعا حسب االصكؿ متضمنا ما يمي .أ 

اسـ صاحب العمؿ اك المؤسسة كاسـ صاحبيا اك مديرىا المسؤكؿ، كعنكانيا،كطبيعة عمميا،  .1

. كفركعيا إف كجدت

 .اسـ العامؿ حسبما كرد في جكاز سفره، كتاريخ ميالده، كجنسيتو، كالمينة التي سيعمؿ بيا .2

 :-يرفؽ بطمب االستخداـ الكثائؽ التالية .ب 

عقد عمؿ مف نسختيف مكقعان مف الطرفيف  .1

ابراز رخصة ميف سارية المفعكؿ لمؤسسة كارفاؽ صكرة عنيا، اك تقديـ اذف اشغاؿ كسند  .2

مصدقان حسب االصكؿ كارفاؽ صكر عنيما  (اذ كاف مستأجرا)تسجيؿ االرض كعقد االيجار

في حالة ككف العمؿ المستخدـ يعمؿ في عمارة اك فيال عمى اف تككف المكافقة لعامؿ كاحد 

فقط لمعمارة اك الفيال، اك ارفاؽ كتاب صادر عف مديرية الزراعة المختصة في حالة ككف 

 .العامؿ عامال زراعيا

 .صكرة عف جكاز سفر العامؿ عمى اف يككف سارم المفعكؿ  .3

كشؼ صادر عف المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي تبيف اشتراؾ المؤسسة بالضماف  .4

 .االجتماعي

صكرة عف المشاريع كالعطاءات المحالة عمى صاحب العمؿ مبينا فييا الجية التي احالت  .5

 .ىذه العطاءات



شيادة فحص طبي لمعامؿ المستقدـ اك المستخدـ سارية المفعكؿ صادرة عف أحد المراكز  .6

 .الصحية المعتمدة لدل كزارة الصحة 

 :-يرفؽ بطمب االستقداـ الكثائؽ التالية .ج 

ابراز رخصة ميف سارية المفعكؿ لممؤسسة كارفاؽ صكرة عنيا، اك تقديـ اذف أشغاؿ كسند  .1

مصدقا حسب االصكؿ كارفاؽ صكرة عنيما  (اذ كاف مستاجرا)تسجيؿ االرض كعقد االيجار 

في حالة ككف العماؿ المستخدـ يعمؿ في عمارة اك فيال عمى اف تككف المكافقة لعامؿ كاحد 

فقد لمعمارة اك فيال، كارفاؽ كتاب صادر عف مديرية الزراعة المختصة في حالة ككف العامؿ 

 .المطمكب استقدامو سيعمؿ في قطاع الزراعة

صكرة عف المشاريع كالعطاءات المحالة عمى صاحب العمؿ مبينان فييا الجية التي احالت  .2

 .اليو ىذه العطاءات 

 .صكرة عف جكاز السفر العمؿ سارم المفعكؿ لمدة ال تقؿ عف سنة  .3

 .عقد عمؿ عمى نسختيف يقدـ عند صدكر المكافقة عمى الطمب .4

أعاله  (ب)يتـ استكماؿ الكثائؽ المطمكبة عند دخكؿ العامؿ اراضي المممكة كفؽ البند  .5

باالضافة الى شيادة عدـ محككمية مصدقة حسب االصكؿ صادرة عف الجيات المختصة 

 .في بمد العامؿ 

 .يتـ دفع تصاريح العمؿ مسبقان كبعد الحصكؿ عمى لمكافقة عمى الطمب  .6

(: 5)المادة

يقدـ صاحب العمؿ كفالة عدلية أك بنكية كفؽ الصيغة التي يقررىا الكزير كلمكزير حؽ  .أ 

التصرؼ بيا في حاؿ اخالؿ صاحب العمؿ بأم مف االلتزامات المتةرتبة عميو بمكجب 

القانكف كاالنظمة الصادرة بمكجبو اك بيذه التعميمات كذلؾ لضماف حقكؽ العماؿ لديو كقيمة 



نفقات ضبط كتسفير العامؿ المخالؼ العادتو الى بمده االصمي، كيتحمؿ صاحب العمؿ 

دينار لصالح الخزينة عف كؿ  (300)المخالؼ قيمة ىذه النفقات بمبمغ اجنالي ال يقؿ عف 

عامؿ يتـ تسفيره تقتطع مف قيمة الكفالة كلمكزير الرجكع عمى صاحب العمؿ االصمي بيذا 

المبمغ اذا كاف العماؿ المخالفكف قد ترككا العمؿ لديو كلـ يقـ بتبميغ الكزارة بفرارىـ خالؿ فترة 

:- سرياف تصريح العمؿ كذلؾ مما يمي

كفالة عف العمؿ مف الجنسيات المقيدة بقانكف االقامة عف كؿ عامؿ منكم استقدامو اك  .أ 

. دينار (300)استخدامو بقيمة

 كفالة عف العماؿ مف الجنسيات المقيدة بقانكف االقامة بقيمة .ب 

دينار في حالة استقداـ اك استخداـ ما بيف ثالثة كعشرة عماؿ   (500)

. دينار في حالة استقداـ اك استخداـ اكثر مف عشرة عماؿ لغاية عشريف عامالن  (1000)

. دينار في حالة استقداـ اك استخداـ اكثر مف عشريف عامال لغاية خمسيف عامالن  (2500)

 عامؿ  100 عامالن كلغاية 50دينار في حالة استقداـ اك استخداـ اكثر مف  (5000)

.  عامالن 200 عامؿ كلغاية 100دينار في حالة استقداـ كاستخداـ اكثر مف  (10000)

 عامؿ 300 عامؿ كلغاية 200دينار في حالة استقداـ اك استخداـ اكثر مف  (15000)

 عامؿ 300دينار في حالة استقداـ كاستخداـ اكثر مف  (20000)

يستثنى مف تقديـ الكفاالت الكزارات كالدكائر كالجامعات الحككمية كالمؤسسات العامة، كامانة  .ب 

عماف الكبرل، كالبمديات كالمكاتب االقميمية كالسفارات كالييئات الدبمكماسية  كالمنظمات 

. الدكلية 

لغايات االعفاء تقديـ الكفالة المنصكص عمييا في ىذه المادة تطبؽ األسس الخاصة بالقائمة  .ج 

 .الذىبية المعتمدة بقرار صادر عف الكزير



( : 6)المادة

لصاحب العمؿ تسمية مندكب عنو اك اكثر لمتابعة معامالاتو امما الكزارة، بمكجب بطاقك  .أ 

. سنكية تصدرىا الكزارة كيشترط اف ال يككف المندكب ألكثر مف صاحب عمؿ

 :لغايات اصدار بطاقة اعتماد المندكب اك تجديدىا يشترط تقديـ الكثائؽ التالية .ب 

كمب مقدـ مف صاحب العمؿ   .1

 اف يككف المندكب احد العامميف لدل صاحب العمؿ  .2

 .شيادة عدـ محككمية خاصة بالمندكب .3

 تستكفى الكزارة عف اصدار البطاقة اك تجديدىا بدالن سنكيان مقداره عشركف ديناران  .ج 

لمكزارة الغاء بطاقة المندكب في أم كقت اذا تبيف ليا عدـ التزاـ المندكب بالقكانيف كاالنظمة  .د 

 .كىذه التعميمات

 .ال تؤثر أحكاـ ىذه المادة عمى الككاالت العدلية العامة اك الخاصة بيذا الخصكص .ق 

(: 7)المادة

تعتبر المكافقة عمى طمب االستقداـ سارية المفعكؿ لمدة شيريف لمعامميف مف الجنسيات غير  . أ

المقيدة بقانكف االقامة مف تاريخ الحصكؿ عمييا، كمدة اربعة اشير لمعامميف مف الجنسيات 

المقيدة بقانكف االقامة، مف تاريخ مكافقة لجنة االستقداـ كاالستخداـ كعمى صاحب العمؿ 

استكماؿ اجراء دخكؿ العامؿ الى البالد خالؿ تمؾ الفترة كاستكماؿ االجراءات المتعمقة 

بالحصكؿ عمى تصريح العمؿ كتبدا مدة سرياف تصريح العمؿ مف تاريخ دخكؿ العامؿ 

. البالد

يجكز لصاحب العمؿ في حالة عدـ دخكؿ العماؿ مف الجنسيات المقيدة المكافؽ عمى  . ب

استقداميـ الى البالد التقدـ بطمب اك اكثر الستبداليـ كضمف ميمة االربعة اشير المحددة 



مف ىذه المادة كفؽ االصكؿ شريطة الغاء تأشيراتيـ كاثبات عدـ دخكليـ البالد  (أ)في الفقرة

 .عمى اف ال يتكرر الطمب ألكثر مف مرة كاحدة لنفس العماؿ المراد استبداليـ

(: 8)المادة

لصاحب العمؿ اك المندكب المعتمد مراجعة المديرية المختصة في حاؿ رغبتو في تجديد تصريح 

. عمؿ العامؿ غير االردني قبؿ شير كاحد مف تاريخ االنتياء عمى االقؿ

(: 9)المادة

يصدر تصريح العامؿ لمعامؿ غي راالردني بعد الحصكؿ عمى مكافقة الكزير أك مف يفكضو  . أ

:- كفؽ نمكذج خاص يتضمف ما يمي

اسـ العامؿ حسبما كرد في جكاز سفره كتار يخ ميالده كجنسيتو كالمينة المصرح لو  .1

. العمؿ بيا كاف كاف مستقدمان مف خارج المممكة اك مستخدمان مف داخميا

 .اسـ صاحب العمؿ اك المؤسسة اك المزرعة التي يعمؿ لدييا العامؿ .2

 .تاريخ البدء سرياف تصريح العمؿ كتاريخ انتيائو .3

 رقـ كصكؿ المقبكضات كتاريخو .4

 .خاتـ كتكقيع مدير مديرية العمؿ المعنية  .5

تستكفى في الكزارة مف صاحب العمؿ عند دفع الرسكـ مبمغ عشرة دنانير عف كؿ عامؿ  . ب

بدؿ تدقيؽ لطمب استخداـ اك استقداـ اك تجديد تصريح العمؿ الالـز لمعامؿ الذم تمت 

 .المكافقة عميو

 

 

 



( 10)المادة

يتـ استخداـ أك تجديد تصاريح العمؿ لعماؿ غير االردنييف كفؽ احتياجات قطاعات سكؽ  .أ 

العمؿ مع مراعاة قائمة الميف المغمقة كلمكزارة اف تحدد نسبة العمالة غير االردنية ام مف 

 .القطاعات االقتصادية كبما يخدـ سياسة االحالؿ التدريجي لمعمالة االردنية 

يمنح تصريح العمؿ ألم شخص غبر اردني دخؿ المممكة لغير قصد العمؿ بقرار مف لجنة  .ب 

االستخداـ يتـ تجديد تصريح العمؿ لجنسيات المقيدة باالقامة السنكية بعد مخاطبة كزارة 

 .الداخمية بشأنيا كفقان لالسس الخاصة بذلؾ

في حالة تخمؼ صاحب العمؿ عف تجديد العمؿ ألم عامؿ مف الجنسيات المقيدة أك غير  .ج 

المقيدة باالقامة السنكية، تستكفى الكزارة منو رسمان عف تصريح العمؿ بأثر رجعي مف تاريخ 

 .انتياء التصريح المسبؽ

في حالة تغيير العامؿ مف الجنسيات المقيدة اك غير المقيدة لصاحب العمؿ أخر تستكفي  .د 

الكزارة مف صاحب العمؿ الجديد رسميا عف تصريح العمؿ بأثر رجعي مف تاريخ انتياء 

 .التصريح السابؽ

ال تحتسب أم مدة تزيد عمى شير يقضييا العامؿ خارج البالد كذلؾ عند تطبيؽ األثر  .ه 

عمى أف يتـ النحقؽ مف ذلؾ  (يحمؿ تصريح عمؿ سابؽ )الرجعي لدفع رسكـ تصاريح العمؿ

 .مف خالؿ إثبات المغادرة كالدخكؿ مف اإلقامة كالحدكد

ال يتـ منح اك تجديد تصريح عمؿ أم عامؿ غير اردني صدر بحقو قرار تسفير ما بتـ  .و 

 .الغاء ىذا القرار

 

 



(: 11)المادة

يمنح العامؿ غير االردني عدـ الممانعة بصرؼ مستحقاتو مف الضماف االجتماعي بسبب  .أ 

رغبتو في مغادرة البالد نيائيان عمى اف يقدـ طمبان بذلؾ خالؿ مدة عمى ثالثة أشير مف تاريخ 

انمتياء تصريح عممو،كبخالؼ ذلؾ يتـ استيفاء كامؿ رسكـ تصريح عمؿ لغابات منحو عدـ 

. الممانعة، مع مراعاة تطبيؽ األثر رجعي

لغايات منح عدـ الممانعة لمعامؿ غير االردني كغير الحاصؿ عمى تصريح عمؿ سابؽ  .ب 

لصرؼ مستحقاتو مف الضماف االجتماعي بسبب رغبتو في مغادرة البالد نيائيان، يستكفي 

 .رسكـ تصريح العمؿ بأثر رجعي عف كامؿ مدة اشتراكو في الضماف االجتماعي

عمى صاحب العمؿ ابالغ المديرية التي اصدرت تصريح العمؿ فكالان بكاقعو ترؾ العامؿ  .ج 

غير االردني العمؿ اك فراره خالؿ مدة سرياف تصريح العمؿ كعمى اف ال يقبؿ التبميغ عف 

 .الفرار خالؿ الشيريف االخيريف مف مدة تصريح العمؿ

عمى العامؿ مف الجنسيات المقيدة كغير المقيدة ابالغ مديرية العمؿ التي أصدرت تصريح  .د 

عممو فكر تركو بسبب انياء صاحب العمؿ لخدماتو كألم سبب كاف مف خالؿ سرياف 

 .التصريح كبخالاؼ ذلؾ ال يمنح تصريح عمؿ لدجى أم صاحب عمؿ آخر

يمنح المكتب االقميمي لمشركة االجنبية العدد المطمكب مف العمالة كضمف الميف المسمكح  .ق 

بيا لغير االردنييف بناء عمى كتاب صادر عف كزارة الصناعة كالتجارة عمى اف ال يقؿ 

 .المستخدميف االردنييف فيو عف النصؼ باستثناء ممثؿ الشركة كنائبة

ال يسمح ألم عامؿ مف الجنسية المقيدة اك غير المقيدة باالنتقاؿ مف منطقة العقبة  .ك 

االقتصادية ألم قطاع آخر أك أم صاحب عمؿ آخر خارج تمؾ المنطقة باستثناء العامميف 

 .في المشاريع المشتركة لنفس الشركة في قطاع االنشاءات كبعد مكافقة لجنة االستخداـ



(: 12)المادة

شركط انتقاؿ العامؿ المستقدـ اك المستخدـ مف الجنسيات المقيدة كغير المقيدة مف صاحب  . أ

:- عمؿ الى آخر انتياء مدة تصريح العمؿ

يسمح لمعامؿ االنتقاؿ مف صاحب عمؿ الى آخر في نفس القطاع أك في أم قطاع آخر  .1

. باستثناء قطاع الزراعة 

 .يسمح لمعماؿ الزراعييف باالتقاؿ مف صاحب عمؿ الى آخر في نفس قطاع الزراعة  .2

ال يسمح بانتقاؿ العامميف في المنازؿ مف غير االردنييف كالمناطؽ الصناعية المؤىمة الى أم  .3

 .قطاع آخر

  

يشترط االنتقاؿ العامؿ المستقدـ اك المستخدـ مف الجنسيات المقيدة كغير المقيدة مف  . ب

 :-صاحب عمؿ الى آخر اثناء سرياف مدة تصريح العمؿ

 :-     قطاع الزراعة كاالنشاءات .1

يسمح العامؿ باالنتقاؿ مف صاحب عمؿ الى آخر في نفس القطاع كذلؾ باتفاؽ العامؿ  . أ

كصاحبي العمؿ االصمي كالجديد كبشرط المكافقة الكزارة كالغاء تصريح العمؿ االصمي 

. كاصدار تصريح عمؿ جديد برسكـ جدجيدة لمدة سنة 

يجكز استخداـ العامؿ لدل صاحب عمؿ آخر غير المصرح لو بالعمؿ لديو كفي نفس  . ب

القطاع كلمدة معينة بدكف الغاء تصريح العمؿ كبدكف رسكـ جدسدة كذلؾ بشرط الحصكؿ 

عمى اذف بذلؾ مف الكزارة، كعمى أف يتـ ذلؾ بمكجب اتفاقية استخداـ تبيف كافة االلتزامات 

المترتبة تجاه العامؿ عمى كؿ مف صاحب العمؿ األصيؿ كصاحب العمؿ الذم سيستخدمو، 

 .بمكجب القانكف كاالنظمة كالتعميمات الصادرة بمكجبو كمف ذلؾ اصابات العمؿ



:- القطاعات االخرل .2

ال يسمح بانتقاؿ العامؿ المستقدـ مف صاحب عمؿ الى آخر بعد مضي ستة أشير مف  . أ

تصريح العمؿ لى نفس صاحب العمؿ، كبشرط مكافقة الكزارة كصاحبي العمؿ االصيؿ 

. كالجديد كالغاء تصريح العمؿ كاصدار تصريح عمؿ جديد لمدة سنة كبرسكـ جديدة 

يسمح بانتقاؿ العامؿ المستخدـ مف داخؿ المممكة مف صاحب عمؿ الى آخر شريطة  . ب

الحصكؿ عمى إخالء طرؼ مف صاحب العمؿ االصمي كالغاء تصريح العمؿ كاصدار 

تصريح عمؿ جديد لمدة سنة كبرسكـ جديدة، أما بعد انتياء مدة تصريح العمؿ فيتـ االنتقاؿ 

 .دكف شرط الحصكؿ عمى إخالء طرؼ مف صاحب العمؿ االصمي

(: 13)المادة

لمكزير استحداث نافذة لخدمة كبار رجاؿ األعماؿ في مديريات العمؿ تتكلى النظر في  .أ 

طمبات كبار رجاؿ األعماؿ كالمستثمريف لتمبية احتياجاتيـ مف العمالة الكافدة كالخبراء 

. الفنييف

يشكؿ الكزير في كؿ مديرية تستحدث فييا ىذه النافذة لجنة برئاسة المدير كبمشاركة ممثميف  .ب 

عف الجيات ذات الالقة تتكلى تحديد فئة كبار رجاؿ األعماؿ كالمستثمريف المستفيديف مف 

خدمات النافذة، كالنظر في االعتراضات عمى القرارات الخاصة بطمباتيـ، كتقديـ المقترحات 

 .بخصكصك إعادة النظر في أسس االستخداـ كاالستقداـ الخاصة بيذه الفئة

 :-تتكلى النافذة .ج 

النظر في طمبات االستخداـ كاالستقداـ المقدمة مف كبار رجاؿ األعماؿ كالمستثمريف  .1

. كالسير باالجراءات الخاصة بيا كفؽ االسس المعمكؿ بيا في ىذه التعميمات

 .التنسيب لممدير باتخاذ القرار بالمكافقة اك عدـ المكافقة عمى طمبات االستخداـ كاالستقداـ .2



يتكلى رئيس النافذة اتخاذ القرارات المتعمقة بتجديد تصاريح العمؿ كتغيير صاحب العمؿ  .3

 كفقان لألسس الكاردة في ىذه التعميمات    

 :-يشترط في طمبات االستخداـ كاستقداـ الخبراء كالفنييف ما يمي .د 

عدـ تكفر بديؿ أردني  .1

 التزاـ صاحب العمؿ بتدريب بديؿ اردني إلحاللو مكاف الخبير اك الفني .2

يمنح الخبير اك الفني التصريح عمؿ لمدة سنة كاحدة قابمة لمتجديد بناء عمى اتفاقية تدريب  .3

 .كتشغيؿ مع الكزارة كمكافقة لجنة االستخداـ

(: 14)المادة

عمى الرغـ مما كرد في ىذه التعميمات بخصكص العماؿ مف الجنسيات غير المقيدة، تطبؽ 

: األسس التالية ضمف أحكاـ ىذه المادة عمى العماؿ مف الجنسية المصرية

عمى كؿ صاحب عمؿ يرغب باستقداـ عامؿ غير اردني مف النسية المصرية تقديـ الكثائؽ  .1

 :التالية 

. طمب االستقداـ كتعبئة النمكذج المعتمد مف الكزارة  .أ 

ابراز رخصة ميف سارية المفعكؿ لممؤسسة كارفاؽ صكرة عنيا كارفاؽ كتاب صادر عف  .ب 

مديرية الزراعة المختصة في حالة ككف العامؿ المطمكب استقدامو سيعمؿ في قطاع الزراعة 

مصدؽ حسب  (اذا كاف مستأجران )اك تقديـ إذف اشغاؿ كسند تسجيؿ االرض كعقد االيجار 

األصكؿ كارفاؽ صكرة عنيما في حالة ككف العمؿ يعمؿ في عمارة اك فيال عمى اف تككف 

 .المكافقة لعامؿ كاحد فقط لمعمارة اك الفيال 



لمجنة االستخداـ طمب تكصية صادرة مف النقابة اك اتحاد المزارعيـ اك الييئة تمثؿ قطاع  .ج 

النشاط االقتصادم الذم يزاكلو صاحب العمؿ يبيف فيو مدل الحاجة الفعمية مف العماؿ 

 .لمقدـ الطمب

صكرة عف المشاريع كالعطاءات المحالة عمى صاحب العمؿ، مبينان فييا الجيو التي احالت  .د 

 .ىذه العطاءات

كشؼ صادر عف المؤسسة العامة لمصضماف االجتماعي يبيف اشتراؾ المؤسسة بالضماف  .ق 

 .االجتماعي

 :يتـ استكماؿ باقي الكثائؽ المطمكبة عند دخكؿ العامؿ اراضي المممكة كىي .ك 

نسخة عف عقد العمؿ المصدقة مف كزارة القكل العاممة المصريةك  .1

 .جكاز سفر العامؿ كصكرة عنو .2

شيادة فحص طبي سارية المفعكؿ صادر عف احد المراكز المعتمدة لدل كزارة الصحة،  .3

 .باالضافة الى تقديـ الفحص الطبي مف بمد العامؿ، كشيادة عدـ المحككمية 

تعتبر المكافقة عمى طمب االستقداـ سارية المفعكؿ لمدة شيريف مف تاريخ مكافقة لجنة  .2

االستخداـ، كعمى صاحب العمؿ اختيار العامؿ مف خالؿ بيانات العماؿ المتاحة لمجميع 

عمى المكقع االلكتركني لمكزارة اك عف طريؽ اختياره الشخصي، ككذلؾ عميو دفع رسـ 

. اصدار تصريح العمؿ، كالتكقيع عمى عقد العمؿ المحكسب في مديرية العمؿ المعنية

يسمح لصاحب العمؿ استبداؿ عامؿ بآخر في حالة االستقداـ كبنفس الرسكـ المدفكعة  .3

 :-مسبقان كلمرة كاحدة فقط في الحاالت التالية

في حالة عدـ تكقيع العامؿ عمى عقد العمؿ خالؿ اسبكعيف مف تاريخ دفع صاحب العمؿ  . أ

رسكـ تصريح العمؿ  



في حالة تكقيع العامؿ عمى عقد العمؿ كختـ جكاز سفره، بالمعمكمات عف صاحب العمؿ  . ب

يكما مف تاريخ تكقيع العقد  (45)كالقطاع الذم سكؼ يعمؿ فيو، كلـ يدخؿ المممكة خالؿ

عمى اف يقدـ طمب استبداؿ الى الكزارة خالؿ مدة ال تزيد عمى اربعك اشير مف تاريخ دفع 

 .رسـ تصريح العمؿ

. يكزما مف تكقيعو عمى عقد العمؿ (45)يمنع العامؿ مف دخكؿ المممكة بعد انقضاء  .4

تبدأ مدة سرياف تصريح العمؿ لمعامؿ مف الجنسية المصرية المستقدـ مف تاريخ دخكلو  .5

 .المممكة

 دكالران امريكيا اك ما يعادليا بالدينار االردني عف دخكلو (250)يدفع العامؿ المستقدـ .6

المممكة عبر معبر العقبة الحدكدم كذلؾ كتأميف لغايات االلتزاـ بااللتحاؽ بصاحب العمؿ 

الذم استقدامو، كعمى اف يسترد االمؿ قيمة التاميف ىذه عند التزامو بااللتحاؽ بصاحب 

يكما مف تار يخ دخكؿ المممكة كبعكس ذلؾ  (45)العمؿ كاستصدار تصريح العمؿ خالؿ

. يعتبر مبمغ تاميف ايرادا لمخزينة كال يجكز لو استرداداه

(: 15)المادة

مف قانكف العمؿ اذا اقتنع بكجكد  (ز12)لمكزير الغاء قرار التسفير الصادر بمكجب احكاـ المادة

اسباب تتطمب الغاء قرار التسفير، عمى اف يتحمؿ صاحب العمؿ اك مدير المؤسسة النفقات 

كالمصاريؼ كبدؿ الخدمات التي تكبدتيا الكزارة كالجيات الرسمية االخرل في االعماؿ المتعمقة 

الفا )بضبط المخالفات كالتحفظ عمى العناؿ المخالفيف لغايات التسفير كبمبمغ اجمالي مقداره

. عف استخداـ العامؿ بطريقة مخالفة الحكاـ القانكف، لصالح الخزينة العامة  (دينار

 

 



(: 16)المادة

تطبؽ احكاـ ىذه التعميمات عمى كافة  (15 رقـ 12 فقرةأ مف المادة 3البند )مع مراعاة احكاـ

. القطاعات باستثناء قطاع العامميف في المنازؿ كالعامميف في المناطؽ الصناعية المؤىمة 

(: 17)المادة

أك اصدارأ استثنئات يراىا مناسبة / لمكزير اصدار األسس الالزمة لتنفيذ احكاـ ىذه التعميمات، ك

. مف أم حكـ مف احكاميا

(: 18)المادة

تمغى تعميمات شركط كاجراءات استخداـ كاستقداـ العماؿ غير االردنييف المنشكرة في الجريدة 

. 19/8/2009تاريخ (4976)الرسمية رقـ

 

ماىر الواكد 

وزير العمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تعميمات بدل االتعاب التي تقاضاىا المكاتب الخاصة لمتشغيل صادرة استنادا ألحكام المادة 

. 1999لسنة  (21) من نظام المكاتب الخاصة لمتشغيل رقم8والمادة ( أ)فقرة (7)

(  1)المادة رقم 

كيعمؿ بيا  (تعميمات بدؿ االتعاب التي تقاضاىا المكاتب الخاصة لمتشغيؿ)تسمى ىذه التعميمات

. مف تايخ نشره في الجريدة الرسمية 

(:- 3)المادة رقم

يتقاضى المكتب الخاص لمتشغيؿ ممف تـ تكفير فرصة عمؿ حقيقة لو بدؿ اتعاب بنسبة  .أ 

مف المبمغ المحدد في عقد العمؿ كلمرة كاحدة كال يدخؿ في حساب ىذه االتعاب البدؿ % 7

المتنعمؽ بالسكف كالعمؿ االضافي كذلؾ عف عقد العمؿ المحدد بسنة اك اكثر ما اذا كانت 

. مدة العقد اقؿ مف سنة فتككف نسبة االتعاب متناسبة مع مدة العقد

يمتـز صاحب العقد بتزكيد ممف كفر لو فرصة عمؿ حقيقية بإيصاؿ مالي يتضمف مقدار  .ب 

 .البدؿ الذم تقاضاه

مف ىذه المادة في حاؿ تكفر فرصة  (أ)تستحؽ بدؿ االتعاب المنصكص عمييا في الفقرة .ج 

 .عمؿ حقيقية كتكقيع عقد العمؿ كالحصكؿ عمى تاشيرة العمؿ

اذ رفض ممف تـ تكفير فرصة عمؿ حقيقية لو االلتحاؽ بالعمؿ رغـ تكقيع عقد العمؿ يتحمؿ  .د 

 .مف بدؿ االتعاب% 2تكاليؼ المكتب بما ال يتجاكز نسبة 

ال يجكز لمكاتب التشغيؿ الخاصة تقاضي ام مبمغ فرصة عمؿ حقيقية لو في حاؿ تقاضي  .ق 

 .بدؿ االتعاب مف اصحاب الشركات 

 

 



(: 3)المادة رقم

في حاؿ استغناء صاحب العمؿ عف خدمات العامؿ خال فترة التجربة المحددة في العقد اك  . أ

. قبؿ انتياء مدة العقد يتقاضى المكتب بدؿ االتعاب عف المدة اليت عمؿ فييا العامؿ فقط

اذ ترؾ العامؿ العمؿ خالؿ فترة التجرية المحددة في العقد مف ذاتو فيستحؽ المكتب بدؿ  . ب

االتعاب عف المدة التي عمؿ فييا كفي حاؿ ترؾ العمؿ بعد فترة التجربة يستحؽ المكتب بدؿ 

 .االتعاب كاممة 

(: 4)المادة رقم

يعتبر بدؿ االتعاب المنصكص عميو في ىذه التعميمات شاكال جميع اتعاب المكتب كخدماتو التي 

قدميا في سبيؿ ايجاد فرصة عمؿ لمباحث كال يجكز لممكتب اف يتقاضى ام مبمغ اضافي غير 

. ذلؾ

( 5)المادة رقم

يشكؿ الكزير لجنة لنظر في ترخيص المكاتب الخاصة لمتشغيؿ مف مكظفي الكزارة تتكلى المياـ 

: التالية 

النظر في طمبات ترخيص الشركات المسجمة في مجاؿ تشغيؿ االردنييف كطمبات الغاء  -

 .ترخيصيا

 النظر في منظكمة التشريعات الخاصة بمكاتب التشغيؿ الخاصة  -

 النظر بكافة االمكر المتعمقة بالمكاتب كاتخاذ االجراءات المناسبة بشأنيا  -

 .النظر في ام أمكر اخرل تكمؼ بيا -

 

 



(: 6)المادة رقم

يمتـز المكتب بكضع صكرة مف تعميمات بدؿ االتعاب التي تبيف المبمغ الذم يتقاضاه المكتب في 

. مكاف كاضح كظاىر في مكتبو

(: 7)المادة رقم

المنشكرة في عدد الجريدة  (تعميمات االتعاب التي تتقاضاىا المكاتب الخاصة لمتشغي)تمغى 

 1/8/1999الصادر بتاريخ  (4369)الرسمية

 

 

 

 

 

 

 

 

عاطف عضيبات  

وزير العمل 

 

 

 

 



ن تعميمات  (15)تعميمات منح المكافات والحوافز لموظفي وزارة العمل الصادر بموجب المادة

منح المكافات والحوافز في الخدمة المدنية الصادر عن مجمس الوزراء بموجب احكام 

.  وتعديالتو2007لسنة (30)من نظام الخدمة المدنية رقم (ب30)المادة

(: 1)المادة

 2010لسنة  (تعميمات منح المكافات كالحكافز لمكظفي كزارة العمؿ)تسمى ىذه التعميمات 

. كيعمؿ بيا مف تاريخ اقرارىامف مجمس الكزراء

(: 2)المادة 

يككف لمكممات االليو حيثما كردت ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ القرينة 

: عمى غير ذلؾ

كزارة العمؿ : الكزارة

لجنة المكافات كالحكافز المشكمة بمكجب التعميمات : المجنة

كؿ شخص معيف في الكزارة بقرار مف المرجع المختص في كضيفة مدرجة في جدكؿ : المكظؼ

تشكيالت الكظئاؼ الصادرة بمقتضى قانكف المكازنة العاـ كالمكظؼ المعيف بمكجب عقد اك عمى 

حساب المشاريع كيشمؿ ذلؾ االشخاص المكمفيف كالمنتدبيف كالمعارضيف لمعمؿ لدل الكزارة، 

. العامميف في أم جية اخرل تستعيف بيـ الكزارة الداء مياماىا

البدؿ المعنكم اك المادم المستحؽ بمكجب أحكاـ ىذه التعميمات كيمنح كأداة : المكافات كالحكافز

تحفيزية مف قبؿ المرجع المختص لقاء جيد أك سمكؾ أك عمؿ متميز أك أداء أعماؿ تسيـ في 

. تطكير كاقع العمؿ في الكزارة كتحسيف صكرتيا كمستكل الخدمات المقدمة

 

 



(: 3)المادة

مف  (2)تسرم أحكاـ ىذه التعميمات عمى مكظفي الكزارة كفؽ تعريؼ المكظؼ الكارد في المادة 

. ىذه التعميمات

(: 4)المادة

: غايات كاىداؼ المكافات كالحكافز

. تعزيز االستقرار الكظيفي لدل الككادر المؤىمة كالمدربة في الكزارة  .أ 

 .رفع انتاجية المكضؼ مما يسيـ في رفع مستكل االنتاجية لمكزارة  .ب 

 .تشجيع كتطكير العمؿ االبداعي في عمؿ الكزارة  .ج 

(: 5)المادة

يشكؿ الكزير لجنة المكافات كالحكافز تتكلى تنفيذ احكاـ ىذه التعميماتف برئاسة اميف عاـ الكزارة 

كعضكية اربعة مف مدراء المديرات عمى أف يككف المدير االدارم كالمالي أحدىـ أحد مكظفي 

قسـ المحاسبة مقرا لمجنة كيتـ إعادة تسميتيا سنكيان، كتجتمع الجنة بدعكة مف رئيسيا بحضكره 

كثالثة مف أعضائيا عمى األقؿ، كتتخذ تكصياتيا أك تنسيباتيا باكثرية اصكات اعضائيا 

. الحاضريف عمى األقؿ كاذا تساكت االصكات يرجح الجانب الذم صكت معو رئيسيا

(: 6)المادة 

:- تتكلى المجنة المياـ التالية

. إعداد تقرير الكمفة المالية سنكية المطمكبة كمخصصات لتنفيذ أحكاـ ىذه التعميمات .أ 

مراجعة تقييـ أداء المكظفيف بناء عمى التقارير التي ترفع الييا مف قبؿ الكحدات االدارية لمكزارة  .ب 

 .كفؽ ىذه التعميمات 



مراجعة تقييـ أداء الكحدات التنظيمية كفؽ معايير تميز الكحدات التنظيمية المعتمدة في ىذه  .ج 

 .التعميمات 

درجة التقييم معايير التقييم 
دائما 

(5 )
غالبًا 

(4 )
أحيانًا 

(3 )
نادرًا 

(2 )
أبدًا 

(1 )
     في عممية اتخاذ القرارات 

لدى الوحدة االستعداد دائمًا لمساعدة 
في حل المشكالت الوحدات االخرى في 

الوزارة 

     

كل فرد في الوحدة عمى دراية تامة 
بدوره ضمن الفريق ولديو أىداف 

واضحة وأساليب فعالة لتحقيق األىداف 
ويدرك النتائج التي يتم تحقيقيا 

     

     عالمة  (20)االتصال 
لدى الوحدة قنوات اتصال فعالة 

العالقات االفقية مع الوحدات األخرى )
 (والجيات والمؤسسات الخارجية

     

تقوم الوحدة بإيصال المعرفة الى 
الوحدات األخرى والجاىت الخارجية 
ذات العالقة بأسموب واضح ومبرمج 

ودقيق 

     

تقوم الوحدة بنقل المعمومات بصورة 
مستمرة ومشاركة الخبرات داليًا مع 

الوحدات المختمفة 

     

     عالمات  (10)االبتكار واالبداع 
يتم طرح أفكار خالقة وجديدة بشكل 

دوري ويفوق التوقعات 
     

     عالمات  (10)االلتزام
يتقيد موظفو الوحدة بااللتزظام 

بساعات الدوام الرسمي والحضور 
     

المظير العام لموحدة والموظفين عمى 
مستوى عالي 

     

     عالمات (10)التخطيط والتنظيم
تضع الوحدة أىداف ليا تنبثق من 
األىداف االستراتيجية لموزارة وتطور 

     



خطط عمل تنفيذية لتحقيق تمك 
االىداف وتتابع التنفيذ بشكل مستمر 

يتم تقييم الجزء من قبل )النتائج
عالمة  (20)الوزير

     

تتبنى الوحدة االتجاىات االيجابية فيما 
يتعمق برسالة الوزارة وأىدافيا في مجال 

التعامل مع دوائرىا المختمفة 

     

لدى الوحدة انجازات تؤدي الى ترجمة 
رسالة الوزارة وتحقيق اىدافيا 

     

     تنجز حجم كبير من العمل وبجودة 
     تقدم أعماليا بدقة تامة 

ُ  لممواعيد المحددة       تنجز األعمال وفقًا
تبادر الوحدة في تبيان مجاالت التطوير 

والتحسين وتتبناىا وتنفذىا 
     

 

مف مجمكع مخصصات الحكافز في الكزارة كعمى % 90مكافأة التميز الكظيفي كتمنح بنسبة . ب

:- النحك التالي

:- يتـ قياس التميز الكظيفي لممكظؼ كفؽ المعايير التالية.1

القيمة وزن المعيار  (التميز الوظيفي)معايير وأسس تتعمق بالموظف
المتحققة 

مالحظات 

   15درجة التزام الموظف بمدونة وأخالقيات السموك الوظيفي 
االنجازات التي يقدميا الموظف بجودةعالية وتزيد عن 

المتوقع وتتعدى ميام عممو الوظيفي 
15   

درجة مساىمة الموظف في تبسيط اجراءات العمل وتسييل 
تقديم الخدمات لممتقييا 

10   

الجيود المتميزة اليت يبذليا الموظف لتخطي المعوقات 
والصعوبات التي تواجيو في انجاز العمل 

10   

درجة المبادرة والريادة في األفكار والمقترحات التي يقدميا 
مكانية تطبيقيا وتبينييا  الموظف وا 

10   

القدرة عمى العمل بروح الفريق وخمف أفكار إبداعية تسيم 
في دعم عمل الفريق بفاعمية 

10   

   10مشاركة الموظف في المجان المؤقتة والغير مستحقة 



. لممكافأة وفق أي تشريعات أخرى
   10التحمي بشخصية وسموك متميزين 

مستوى تعامل الموظف مع المواقف الطارئة واتخاذ القرارات 
الصحيحة في الوقت المناسب 

5   

مساىمة الموظف في خفض النفقات والمحافظة عمى المال 
العام 

5   

   100المجموع 
 
:- يراعى أف تككف المكافأت كالحكافز لممكظؼ ضمف حدكد الفئات الكظيفية التالية.2

( 450-  دينار250): الفئة األكلى

 ( دينار250- دينار100)الفئة الثانية

 ( دينار150- دينار75)الفئة الثالثة

: يستحؽ المكظؼ مكافأة أك حافزان حسب مجمكع النقاط المبينة أدناه .4

. عالمة ال يستحؽ أم مكافأة أك حافز(60)أقؿ مف  .أ 

يستحؽ الحد األدنى مف  (%75-60)المكظؼ الذم يحصؿ عمى مجمكع عالمات ما بيف  .ب 

 .مف ىذه المادة( ب)مف الفقرة (2)المكافأة المنصكص عمييا في البند

مف المكافأة % 80يستحؽ  (%89-76)المكظؼ الذم يحصؿ عمى مجمكع عالمات ما بيف .ج 

 .مف ىذه المادة( ب)نت الفقرة (2)المنصكص عميا في البند 

يستحؽ الحد االعمى مف  (فما فكؽ% 90)المكظؼ الذم يحصؿ عمى مجمكع عالمات  .د 

 .مف ىذه المادة( ب)مف الفقرة (2)المكافأة المنصكص عمييا في البند

(: 8)المادة 

تصرؼ المكافأت كالحكافز المنصكص عمييا في ىذه التعميمات بقرار مف الكزير بناء عمى 

. تنسيب المجنة كذلؾ مف مخصصات اليت تنص عمييا التشريعات النافذة 



(: 9)المادة

: يحـر المكظؼ مف المكافات كالحكافز في الحاالت التالية 

االجازة بدكف راتب كعالكات  .أ 

 االعارة اك االنتداب اك التكميؼ بالعمؿ لدة جيك أخرل  .ب 

 .االيفاد في دكرة أك بعثة لمدة تزيد عف شير .ج 

االيقاؼ عف العمؿ بسبب احالة المكظؼ الى المجمس التأديبي أك المدعي العاـ اك  .د 

 .المحكمة

مف ىذه المادة ألم  (أ،ب،ج،د)التغيب عف العمؿ في غير الحاالت المبينة في الفقرات  .ق 

 .يكـ مف خالؿ الشير الكاحد (14)سبب مف األيباب لمدة تزيد عف 

مف نظاـ  (141)مف المادة  (أ)إذا اتخذت بحقو عقكبة مف العقكبات المحددة في الفقرة .ك 

 :- كعمى النحك التالي2007لسنة  (30)الخدمة المدنية رقـ

مف المكافأة المستحقة إذا كانت العقكبة التنبيو  (50%) .1

 مف المكافأة إذا كانت العقكبة االنذار أك الحسـ مف الراتب (75%) .2

 .اذا تجاكزت العقكبة الحسـ مف الراتب االساسي فيحـر مف المكافأة اك الحافز لمدة سنة .3

(: 10)المادة

:- يشترط لمنح المكافأة كالحكافز ما يمي . أ

تحقيؽ الكحدة ألىدافيا المقررة   .1

 تكفر المخصصات المالية ليذه الغاية .2

تصرؼ المكافأت كالحكافز المنصكص عمييا في ىذه التعميمات في ضكء المخصصات  . ب

:- المتكفر لما يمي



. مف ىذه التعميمات (7)مف المادة (ب)شيريا المكافات المحددة بمكجب البند  .1

 .مف ىذه التعميمات (7)مف المادة (أ)نصؼ سنكية لممكافأة المحددة بكمكجي البند .2

. يجب أف يتـ إطالع المكظفيف عمى ىذه التعميمات كالمعايير المتبعة في التقييـ .ق 

اعتبارا مف تاريخ مكافقة مجمس الكزراء عمى ىذه التعميمات ال تسرم عمى مكظفي كزارة  .ك 

مف تعميمات منح المكافأت كالحكافز في الخدمة  (7)مف المادة  (5)العمؿ أحكاـ الحالة رقـ

مف نظاـ الخدمة المدنية  (ب/30)المدنية الصادرة عف مجمس الكزراء بمكجب أحكاـ المادة 

 كتعديالتو، كتعتبر جميع القرارات السابقة المتعمقة بالمكافات كالحكافز 2007لسنة  (30)رقـ

 .المشار الييا اعاله الغية  (5)الصادرة لمكظفي كزارة العمؿ بمقتضى الحالة رقـ

لمكزير بناء عمى تنسيب المجنة إعادة النظر في ىذه التعميمات كاجراء التعديالت الالزمة  .ز 

 .عمييا كمما دعت الحاجة شريطة مكافقة مجمس الكزراء  عمى التعديالت المقترحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



التعميمات الخاصة بالزام فئات معينة من شركات انتاج المالبس الجاىزة باالشتراك في مشروع 

( 2010التابعو لمنظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية لعام  (االردن)عمل افضل 

. 1996 من نظام مفتشي العمل لعان 11صادرة بمقتضى المادة رقم 

(: 1)المادة 

التعميمات الخاصة بالزاـ فئات معينة مف شركات انتاج المالبس الجاىزة )تسمى ىذه التعميمات 

التابعو لمنظمة العمؿ الدكلية كمؤسسة التمكيؿ  (االردف)باالشتراؾ في مشركع عمؿ افضؿ 

. ، كيعمؿ مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 2010الدكلية لعاـ 

(: 2)المادة 

يككف لمكممات كالعبارات التالية حيثما كردت في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا ادناه ما 

: لـ تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ

كزارة العمؿ : الكزارة 

كزير العمؿ : الكزير

ام اتفاقية اك امر شراء اك صؾ قانكني يتـ اصداره مف قبؿ المتعاقد الرئيس : العقد مف الباطف

اك تسميـ البضاعة أك / ك/ لطرؼ ثالث بمكجب عقد رئيس مف قبؿ المتعاقد الرئيسي انتاج معيف

. الخدمات المستحقة في العقد الرئيسي

مشركع عمؿ افضؿ االردف التابع لمنظمة العمؿ الدكلية كمؤسسة التمكيؿ : (االردف)عمؿ المفضؿ

. الدكلية 

ام شركة تمارس انتاج المالبس الجاىزة اك اجزائيا كما ىك معرؼ قانكف : شركة إنتاج المالبس

. 2010 لعاـ 10غرؼ الصناعو رقـ

 



(: 3)المادة

 :يطبؽ ىذا النظاـ عمى شركات انتاج المالبس الجاىزة مف الفئات االربع التالية . أ

. شركات انتاج المالبس الجاىزة  التي تقكـ بالتصدير مباشرة الى الكاليات المتحدة االمريكية  .1

شركات انتاج المالبس الجاىزة التي تعمؿ بناء عمى عقد مف الباطف لمشركات المذككرة في  .2

 . اعاله1الفئة رقـ 

 .شركات انتاج المالبس الجاىزة اليت تقكـ بالتصدير مباشرة الى اسرائيؿ .3

شركات انتاج المالبس الجاىزة التي تعمؿ بناء عمى عقد الباطف لمشركات المذككرة في الفئة  .4

 . اعاله3رقـ 

يصدر الكزير قائمة كؿ ستة شيكر تتضمف اسماء المصانع العاممة في االردف كالتي تقع  . ب

. ضمف الفئات المحددة في البند أ مف ىذه المادة 

(: 4(المادة

يككف االشتراؾ الزاميا في مشركع العمؿ األفضؿ لكافة الشركات المشمكلة في القائمة الكاردة في 

.  مف التعميمات3/ـ

(: 5)المادة

تككف رسكـ اشتراؾ الشركات في مشركع العمؿ األفضؿ كالمدفكعة مف قبؿ الكزارة عمى النحك  . أ

 :-التالي

لمعاـ االكؿ (%50)نسبة حمسيف بالمئة .1

 لمعاـ الثاني (%35)نسبة خمسة كثالثيف بالمئة .2

 .لمعاـ الثالث %(20) نسبة عشريف بالمئة .3



تعفى شركات انتاج المالبس الجاىزة التي تشغؿ عمالو اردنية فقط مف الرسكـ بنسبة  .4

 .الثالثة اعكاـ% 100

تعدؿ نسبة الدعـ المذككر في البند أ مف ىذىف المادة في حاؿ تغير رسكـ االشتراؾ في . ب

. مشركع عمؿ افضؿ كلمكزير صالحية تعديؿ النسب في االكقات التي يراىا ضركرية 

المادة 

تخضع شركات انتاج االلبسو الخاضعة لالشتراؾ االلزامي عمؿ افضؿ االردف طبقا ليذه  .1

 دينار كذلؾ بعد فترة 100دينار كال تزيد عف  (50)التعميمات لغرامة ال تقؿ عف خمسيف 

ب مف ىذه التعميمات كاليت 3اربعة اسابيع مف تاريخ نشر القائمة مف قبؿ الكزير تبعا لممادة 

. يمكجييا يتـ اخضاع شركات انتاج المالبس الجاىزة لالشتراؾ االجبارم كذلؾ في حاؿ 

أك  /عدـ تسجيؿ الشركة لالشتراؾ في عمؿ افضؿ االردف ك .1

 .عدـ تسديد الشركة لرسكـ االشتراؾ في عمؿ افضؿ االردف .2

يتـ اعادة فرض الغرامة المذككرة في البند في حاؿ التحقؽ مف تكرار ام مف المخالفات  . ب

 المذككرة في البند أ مف ىذه المادة

وزير العمل 

سمير مراد 

 

 

 

 

 



تعميمات شروط واجراءت ترخيص المكاتب الخاصة العاممة في استقدام واستخدام غير 

االردنيين العاممين في المنازل 

نظام تنظيم )2009لسنة  (89)من النظام رقم  (15)والمادة (9)صادرة بمقتضى أحكام المادة 

 (المكاتب الخاصة العاممة في استقدام واستخدام غير االردنيين العاممين في المنازل

(: 1)المادة

تعميمات شركط كاجراءت ترخيص المكاتب الخاصة العاممة في استقداـ )تسمى ىذه التعميمات 

. كيعمؿ بيا مف تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية  (كاستخداـ غير االردنييف العامميف في المنازؿ

( 2)المادة

: يككف لمكممات كالعبارات التالية المعاني المخصصة ليا ادناه ما لـ تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ

نظاـ تنظيـ المكاتب الخاصة العاممة في استقداـ كاستخداـ غير االردنييف العاممييف في : النظاـ

.  كأم تعديالت تطرأ عميو اك نظاـ يحؿ محمو2009 لسنة 89المنازؿ رقـ 

. المكتب المرخص العامؿ في استقداـ كاستخداـ غير االردنييف لمعمؿ في المنازؿ: المكتب 

الشخص الطبيعي المتعاقد اك الراغب في التعاقد مع عامؿ غير اردني لمعمؿ : صاحب المنزؿ

. في خدمة منزلو

العامؿ غير االردني الذم يتـ استقدامو اك استخدمو لمعمؿ في خدمة منزؿ صاحب :العامؿ 

. المنزؿ

: يمتـز المكتب في ادائو لميامو بما يمي (3)المادة

عدـ استقداـ العامؿ اال مف خال جية مرخصة في الدكلة المرسمة بمكجب اتفاقية يبرميا  .أ 

. معيا منظـ العالقة بيف المكتب كتمؾ الجية



تحمؿ المسؤكلية تجاه صاحب المنزؿ عف ام ضرر تنشأ عف مخالفات صادرة عف الجية  .ب 

 .المرسمة

 تكقيع اتفاقية مع صاحب المنزؿ كفؽ أنمكذج تضعو الكزارة  .ج 

اإلعالف في مكاف ظاىر في مقره عف تفاصيؿ االجراءات الخاصة بالخدمات اليت يقدميا،  .د 

كحقك كالتزامات كؿ طرؼ فييا كطرؽ تقديـ الشككل الى الجيات الرسمية في حالة حصكؿ 

 .إخالؿ مف ام طرؼ بالتزاماتو عمى اف يككف لعماؿ غير االردنييف بمغاتيـ الكطنية

تحمؿ كافة المسكليات كالنفقات كالتعكيضات عف كؿ ضرر ناتج عف مخالفتو الحكاـ النظاـ  .ق 

كالتعميمات الصادرة بمكجبة كالشركط كااللتزامات الكاردة في التعيد الصادر عنو كالمقدـ 

 .لمكزارة 

يمتـز المكتب بتزكيد الكزارة بالمعمكمات الكاممة عف نشاطاتو كاعمالو خالؿ اسبكع االكؿ مف  .ك 

 .كؿ شير

لجنة شؤكف المكاتب الخاصة )يشكؿ الكزير لجنة مف مكظفي الكزارة المعنييف تسمى  (4)المادة

: تتكلى القياـ بما يمي (العاممة في استقداـ كاستخداـ غير االردنييف العاممييف في المنازؿ

استقباؿ طمبات ترخيص المكاتب كتسجيؿ ىذه الطمبات في سجؿ خاص بذلؾ كالتأكد مف  .1

صحة البيانات كالمستندات كتكفر الشركط المطمكبة كرفع التنسيب المناسب بشأنيا الى 

. الكزير

 النظر بكافة الشؤكف المتعمقة بالمكاتب كاتخاذ االجراءات المناسبة بشأنيا .2

 .أم مياـ أخرل تكمؼ بيا مف الكزير .3

(: 5)المادة

: يترتب عمى المكتب لغايات اداء ميامو في تمبية طمبات اصحاب المنازؿ القياـ يما يمي



اف يقدـ طمبا خطيا الى الكزارة كيتضمف استقداـ كاستخداـ العامؿ غير االردني نيابة عف  .1

: صاحب المنزؿ كبتفكيض خطي منو مرفقا فيو ما يمي

نسختاف مف عقد العمؿ مكقعان مف جانب صاحب المنزؿ، عمى أف يقكـ بتكقيعو مف العماؿ  .1

. عند حضكره المممكو

تفكيض خطي مكقعا مف صاحب المنزؿ اك ممثمو اك ككيمو القانكني لممكتب بفكضو القياـ  .2

باجراءات االستقداـ كاالستخداـ كفؽ انمكذج الذم تضعو الكزارة مدكف عميخ الرقـ الكطني 

لصاحب المنزؿ كمرفقا بو جكاز سفر اك ىكية االحكاؿ المدنية لصاحب المنزؿ اك حضكر 

 .صاحب المنزؿ شخصيا عمى أف يقدـ اثبات شخصيتو

تعيد خطي مف صاحب المنزؿ يتعيد بمقتصاه بااللتزاـ بالتشريعات ذات العالقة باستخداـ  .3

العامؿ كمنيا احكاـ النظاـ كىذه التعميمات كالقرارات الصادرة بمكجب ام منيا كتسديد حقكؽ 

العامؿ لديو في أكقاتيا كمنحو كافة الحقكؽ التي ضمنتيا ىذه مف قياميـ بزيارة المنزؿ ليذه 

الغاية كالسماح لمعامؿ لديو بمراجعة الكزارة اك ام مف الميريات التابعخ ليا عدند رغبتو بذلؾ 

كعند الاستدعائو لمراجعتيا ، كالسماح لو باالتصاؿ اللخط الساخف في الكزارة اذا طممب 

 .ذلؾ

 .صكرة عف جكاز سفر العامؿ سارم المفعكؿ لمدة سنتيف عمى االقؿ .4

 .ام كثائؽ أخرل تطمبيا الكزارة أك نمكذج يطمب تعبئتيا حسب مقتضى الحاؿ .5

يتـ دفع رسكـ تصريح العمؿ عف العامؿ المنكم استقدامو مسبقا كقبؿ استقدامو عمى أف يبدا . ب

. سرياف مدة تصريح العمؿ مف تاريخ دخكؿ العامؿ البالد

 

 



: 6المادة

عند كصكؿ المستخدـ الى الممكة يمتـز المكتب بمراجعة الجيات المعنية لغايات استكماؿ  .أ 

اجراءت تصريح العمؿ كالحصكؿ عمى اذف االقامة السنكية كفقا لقكانيف كاالنظمة المعمكؿ 

بيا كتقديـ شيادة خمك امراض لعامؿ صادرة عف أحد المراجع الطبيو التي تعتمدىا الكزارة 

بالتسيؽ مع كزارة الصحة االردنية باالتفاؽ مع الجيات الحككمية في الدكلة المرسمة مدقا 

مف السفارة االردنية اك ام جية تمثؿ الحككمة االردنية في ذلؾ البمد عمى اف يتـ تكرار 

الفحص الطبي لدل أحد المراكز الصحية االردنية المعتمدة مف كزارة الصحة عند الكصكؿ 

العامؿ الى المممكة كذلؾ خالؿ اربع كعشركف ساعو عمى االكثر مف تاريخ الكصكؿ 

. كاستصدار شيادت تاميف عمى الحياه لو

اذ تبيف كخالؿ ثالثة اشير مف تاريخ قدكـ العامؿ الى البالد انو مصاب بأم مرض معد  .ب 

أك سار اك بإم مرض يمنعو مف أداء العمؿ المطمكب منو اك يشكؿ خطران عمى اآلخريف 

اك غير سميـ صحيان أك جسديان اك عقميا بمكجب تقرير طبي صادر عف الجاىات الرسمية 

المختصك يمتـز المكتب كعمى نفقتو بإعادة العامؿ الى بمده االصمي كتكفير عامؿ آخر 

 يكما كدكف اف يتحمؿ صاحب المنزؿ ام 45لصاحب المنزؿ خالؿ مدة ال تزيد عمى 

اعباء مالية، كيتـ استبداؿ العامؿ في ىذه الحالة بنفسش الرسكـ المدفكعة كتعكيض 

صاحب المنزؿ عف النفقات التي تكبدىا جراء ذلؾ، كما تتـ كافة ىذه االجراءات في حالة 

 .تبيف اف العاممة حامؿ

أعاله كثبكت خمكه مف  (أ)عمى المكتب بعد اجراء الفحص الطبي المشار اليو في  .ج 

األمراض اصطحاب العامؿ الى صاحب المنزؿ فكران كبمجرد دخكلو الى البالد كعدـ 

 .االحتفاظ بو ألم سبب كاف 



في حالة عدـ كصكؿ العامؿ الى المممكة ألم سبب مف االسباب يجكز استبدالو بعامؿ  .د 

اخر مف خارج المممكة اك مف داخميا كبنفس الرسكـ المدفكعة شريطة احضار ما يثبت 

عدـ دخكؿ العامؿ االكؿ الى المممكة كالغاء التأشيرة الممنكحة لو كشريطة اف يقدـ طمب 

استبداؿ خالؿ المدة ال تزيد عمى اربعة أشير مف تاريخ صدكر المكافقة عمى استقداـ 

 .العامؿ االكؿ

عمى صاحب المنزؿ تبيمغ الكزارة كالمركز االمني خطيا بيركب العمؿ الذم يعمؿ لديو  .ق 

 ساعو مف ىركبو ككذلؾ المكتب الذم استقدامو كعمى المكتب 48خالؿ ما ال يزيد عمى 

ابالغ الكزارة عف ام حالة ال يمتحؽ فييا العامؿ بصاحب المنزؿ اك يترؾ العامؿ ألم 

سبب مف األسباب أك ىركبو كتعبئة نمكذج خاص بذلؾ كتسميمو الكزارة خالؿ مدة ال تزيد 

كفي جميع االحكاؿ ال يجكز .  ستعة مف تاريخ تبميغو بذلؾ مف صاحب المنزؿ 24

لممكتب اك ألم كاف ال أف ينقؿ العامؿ لمغقامة في مكاف غير منزؿ صاحب المنزؿ الذم 

استقدامو اال بمكافقة صاحب المنزؿ الخطية المتضمنة عدـ رغبتو في استخداـ العامؿ 

كاسباب ذلؾ بعد الحصكؿ عمى إذف مف الكزارة بذلؾ بناء عمى طمب يحدد فيو االسباب 

 .التي تكجب ذلؾ كالمكاف الذم سيقيـ فيو كمدة اإلقامة

: 7المادة

يصدر الكزير قرارا بحدد بمكجبو األسس الخاصة بتصنيؼ المكاتب بناء عمى مدل التزاميا 

. بكاجباتيا القانكنية 

:  8المادة

مف مجمكع قيمة األجكر الكاردة % 10يستكفي المكتب مف صاحب المنزؿ بدا أتعاب بنسبة  .أ 

في العقد كبما ال تزيد عمى أجكر اثني عشر شيران كيشترط أف ال يتـ استيفاء ىذا البدؿ اال 



بعد استكماؿ اجراءات استصدار تصريح العمؿ كاالقامة السنكية لمعامؿ كفي حالة قياـ 

مف % 2المكتب بإجراءات تجديد تصريح العمؿ لمسنة الثانية فيستكفي عف ذلؾ نسبة 

. مجمكع أجكر العامؿ في تمؾ السنة

يمتـز المكتب باالعالف في مكاف كاضح كظاىر في مقره عف قائمة بالمبالغ التي يتقاضاىا  .ب 

 .مف اصحاب المنازؿ لقاء الخدمات التي يقدميا ليـ كتكاليؼ استقداـ العامؿ

يعتبر البدؿ المنصكص عميو ىذه المادة شامال جميع اتعاب المكتب عف االعماؿ التي قاـ  .ج 

بيا في سبيؿ استقداـ كاستخداـ العامميف غير االردنييف في المنازؿ كال يجكز لممكتب اف 

 .يتقاضى ام مبمغ اضافي غير ما ذكر

 .يحظر عمى المكتب تقاضي ام مبمغ مف العامؿ بأم صكرة مف الصكر  .د 

يتكجب عمى المكتب أف يسمـ صاحب المنزؿ ايصاالن مركسان بأسـ المكتب كمكقعان مف  .ق 

المفكض عنو عف أم مبمغ يتقاضاه مف صاحب المنزؿ عمى أف يدكف في االيصاؿ اسـ 

 .المكتب كرقـ تسجيمو كعنكانو

: 9المادة 

ال يجكز استخداـ كاستقداـ العامميف غير االردنييف في المنازؿ اال مف خالؿ المكاتب  . أ

. المرخصة ليذه الغاية

ال يجكز لألسرة الكاحدة اف تستخدـ أكثر مف عامؿ كاحد اال في حاالت خاصة يكافؽ عمييا  . ب

 .الكزير اك مف يفكضو

: 10المادة

:- يشترط في صاحب المنزؿ ما يمي



أف يككف اردني الجنسية، كيجكز لمكزير اك مف يفكضو أف يسمح لغير االردني باستخداـ  .أ 

العامميف في المنازؿ كفقا لمشركط التي يقررىا ليذه الغاية كمف ذلؾ تقديـ كفالة بنكية بقيمة 

عفاء البعثات الدبمكماسية مف تقديـ الكفالة البنكية  .ألفي دينار لضماف حقكؽ العامؿ، كا 

 .اف يككف رب اسرة أك مف األشخاص المعكقيف .ب 

اف ال يككف قد اديف أك أحيؿ الى المحكمة في قضية اعتداء عمى عامؿ كتحقيقا لذلؾ يمتـز  .ج 

 .صاحب المنزؿ بتقديـ اقرار خطي بذلؾ مرفقا بو صكرة عف جكاز سفره

 .اف تتكفر لدية القدرة المالية لمكفاء بالتزاماتو تجاه العامؿ .د 

: 11المادة

تشكؿ في الكزارة لجنة تعمؿ عى حؿ أم اشكالية تتعمؽ باستخداـ العامميف في المنازؿ مف غير 

دارة االقامة كالحدكد في مديرية  االردنييف تتألؼ مف ممثميف عف كزارة العمؿ ككزارة الداخمية كا 

األمف العاـ كبمشاركة نقابة اصحاب مكاتب استقداـ كاستخداـ العامميف في المنازؿ كالسفارة 

. المعنية كأم جيات أخرل ذات عالقة، عمى أف تحدد صالحيتيا كمياميا في قرار تشكيميا

: 12المادة 

لمكزير أك مف يفكضو منح تصريح عمؿ اك تجديده في حاؿ تبيف اف صاحب المنزؿ كاف قد 

انتيؾ حقكؽ أم عامؿ اك اعتدل عميو بالضرب أك الحؽ أم ضرر اك اساء معاممتو بأم صكرة 

مف الصكر، عمى أف يعطى العامؿ في ىذه الحالة الفرصة لمحصكؿ عمى تصريح عمؿ جديد 

. لمعمؿ لدل صاحب منزؿ آخر

 

 

 



: 13المادة 

ال يجكز نقؿ العامؿ مف صاحب المنزؿ الى آخر اال مف خالؿ الكزارة كبشرط مكافقتيا المسبقة 

كعمى اف تتـ عممية التقؿ كفؽ نمكذج حسب األصكؿ تضعو الكزارة ليذه الغاية كةأف يمتـز 

صاحب المنزؿ كالمكتب باستكماؿ اجراءات استصدار تصريح عمؿ بإسـ صاحب المنزؿ الجديد 

. كفؽ االجراءات كالشركط المطمكبة لذلؾ

: 14المادة

: يشترط في المكتب اف يتكفر فيو ما يمي

 . مترا مربعان 75اف ال تقؿ مساحتو عف  -1

قاعدة بيانات الكتركنية تتضمف بيانات الخاصة بالعماؿ كاصحاب المنازؿ المتعامميف معو  -2

 .كفؽ ما يقررة الكزير

 .ىكاتؼ، فاكس، بريد الكتركني:كسائؿ اتصاالت كافية  -3

 غرفة خاصة منفصمة لالجتماعات -4

اف ال يستخدـ المكتب تحت أم ظرؼ لممبيت اك االقامة اك اف يككف ممحقان بو أم مكاف  -5

 إقامة أو سكن أو تحضير طعام 

: 15المادة

 اشخاص في التخصصات التالية  (5)يشترط اف ال يقؿ عدد العامميف في المكتب  .أ 

مدير مكتب بدكاـ كامؿ يحمؿ الشيادة الجامعية االكلى اك ذك خبرة ال تقؿ عف خمس سنكات  .1

في نفس المجاؿ 

 محاسب مؤىؿ بدكاـ كامؿ اك جزئي .2

 .مدخؿ بيانات  .3



مكظفة دعـ كمعمكمات كاحدة اك اكثر تحمؿ شيادة في احد العمكـ االجتماعية لمدة دراسة ال  .4

تقؿ عف سنتيف اك منسقة ذات خبرة في نفس المجاؿ تتكزلى تكفير المعمكمات لمعماؿ الذيف 

يتـ استقداميـ مف خال المكتب خاصة في مجاؿ حقكقيـ القانكنية كالعادات كالتقاليد السائدة 

في امممكة، باالضافة الى تقديـ ام مساعدة اجتماعية يحتاجيا العامؿ، كالعمؿ عمى تطكير 

العالقة كتحسنيا بيف العامؿ كصاحب المنزؿ ، عمى أف يراع أف تتقف ىذه المكظفة لغة 

 .مف العماؿ الذيف استقداميـ المكتب% 30العمؿ في حالة زيادة نسبتيـ عمى 

شخص ادارم اك اكثر لمتابعة معامالت المكتب اماـ الجيات المختصة بمكجب تفكيض  .5

عدلي صادر عف المكتب كمعتمد مف الكزارة كال يجكز لممفكض اف يككف مندكبا عف مكتب 

اخر، كعمى أف تصدر الكزارة بطاقة اعتماد خاصة لو بيذه الصفة تجدد سنكبا مقابؿ بدؿ 

 .مقداره عشرل دنانير عف اصدارىا اك تجديدىا

اذ مارس صاحب المكتب أيان مف المياـ المذككرة أعاله فيجب اف تتكافر فيو نفس المؤىالت .ب

 .مف ىذه المادة (أ)المشترطة لكؿ تخصص بمكجب الفقرة

يشترط في جميع العامميف في المكتب اف يككنكا اردني الجنسية باستثناء الميف التي ال يتكفر .ج

فييا بديؿ اردني كفقا لشركط االستخداـ المعمكؿ بيا، كاف يككنكا جميعيـ مف غير المحككميف 

بجناية اك جنحة مخمة بالشرؼ اك االخالؽ العامة عمى اف يقدـ المكتب لمكزارة شيادة عدـ 

 .محككمية في شير كاحد، عمى أف يتـ تجديدىا مرة كؿ سنة

يمتـز المكتب باشراؾ جميع العامميف لدييـ عند تعيينيـ كمنيـ المدير في دكرات تدريبية لمتكعية .د

كالتعريؼ بإحكاـ التشريعات ذات العالقة بعمؿ المكتب كدكره كميامو كحقكؽ االطراؼ ككاجباتيـ 

 .تعقدىا الكزارة اك ام جية أخرل تعتمدىا

 



: 16المادة 

تمغى تعميمات شركط كاجراءات المكتب الخاصة العاممة في استقداـ كاستخداـ غير االردنييف 

 كأم 1/6/2006تاريخ  (4761)العامميف في المنازؿ المنشكرة في عدد الجريدة الرسمية رؽ

. تعديالت طرأت عمييا

وزير العمل  

. ابراىيم العموش.    د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تعميمات أسس ومعايير اعتماد المؤسسات لمقائمة الذىبية الخاصة بتدريب وتشغيل متدربي 

من نظام رسوم تصاريح  (4)الشركة الوطنية لمتشغيل والتدريب صادرة استنادا لنص المادة 

 1997لسنة  (36)عمل العمال غير االردنيين وتعديالتو رقم 

(: 1)المادة

تعميمات أسس كمعايير اعتماد المؤسسات لمقائمة الذىبية الخاصة بتدريب )تسمى ىذه التعميمات

كيعمؿ بيا مف تاريخ نشرىا بالجريدة الرسمية   (كتشغيؿ متدربي الشركة الكطنية لمتشغيؿ كالتدريب

( 2)المادة

يككف لمكممات كالعبارات التالية حيثما كردت في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا أدناه ما 

: لـ تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ

كزير العمؿ : الكزارة

كزير العمؿ : الكزير 

الشركة الكطنية لمتشغيؿ كالتدريب : الشركة

مدير عاـ الشركة الكطنية لمتشغيؿ كالتدريب  : المدير العاـ

المؤسسة السمجمة كفؽ أحكاـ القانكف : المؤسسة

. متدرب الشركة الكطنية لمتشغيؿ كالتدريب: المتدرب 

( 3)المادة 

تشكؿ في الشركة لجنة يراسيا مدير عاـ الشركة الكطنية يككف احد اعضائيا مندكبان عف كزارة 

العمؿ تتكلى تطبيؽ معايير القائمة الذىبية المرفقة في ىذه التعميمات ككضع العالمات المستحقة 

: كتككف ميمتيا

تقييـ كافة المؤسسات التي تتعامؿ مع الشركة كفؽ معايير القائمة الذىبية المرفؽ  .1



 اختيار المؤسسات الحاصمة عمى اعمى تقييـ كفؽ ما تقرره المجنة  .2

 .التنسيب لكزير بمنح المؤسسات الفائزة الحكافز المنصكص عمييا في التعميمات .3

. معايير القائمة الذىبية(4)المادة
. يتـ اختيار المؤسسات ضمف القائمة الذىبية كفؽ المعايير المحددة بالممحؽ المرفؽ .1
لف يتـ شمكؿ ام مؤسسة بالتقييـ في برنامج القائمة الذىبية قبؿ مركر سنة عمى االقؿ مف  .2

تاريخ تقديـ الطمب اذ تبيف لمشركة اك الكةزارة اف تمؾ المؤسسة تعتمد انتياؾ ام مف حقكؽ 
عمالة االطفاؿ، العمؿ الجبرم، تجارة البشر، االعتداء البدني، التحرش  )االنساف مثؿ

 .الجنسي، كغيرىا

: الحوافز التي تقدم لمؤسسات القائمة الذىبية  (5)المادة
. االعفاء مف طمب الكفالة البنكية المرتبطة بتشغيؿ العمالة الكافدة  .1
السماح بانتقاؿ العماؿ الكافدة بيف المؤسسات الحاصمة عمى القائمة الذىبية كلنفس المينة  .2

المصرح لمعامؿ العمؿ بيا، بدكف رسكـ مف خالؿ سرياف فترة تصريح العمؿ كبعد اخذ مكافقة 
 .كزارة العمؿ

 ام حكافز اخرل يقررىا الكزير .3

مدة القائمة الذىبية  : (6)المادة
. يتـ ترشيح كاختيار القائمة الذىبية بشكؿ دكرم كؿ ثالثة أشير أك أم فترة زمنية تحدد الحقان 

( 7)المادة
في  (8)لمكزير ايقاؼ اك الغاء الحكافز عف المؤسات النخالفة اذا كاف حجـ المخالفاة كفؽ البند

. اسس التقييـ يستكجب ذلؾ
 

 

 

وزير العمل  

الدكتور غازي الشبيكات 

 

 



أسس التقييم 

العالمة توزيع العالمات حسب المعايير ت 
المؤسسة التي تقوم بتشغيل متدربي الشركة الوطنية لمتشغيل والتدريب لدييا شريطة ان  1

يكون مرتبطا بطمب عمالة وافدة 
 

 العالمة نسبة متدربي الشركة الوطنية الى حجم العمالة الوافدة  
 0% 10اقل من 

19-%10 3 
29-%20 6 
39-%30 9 
49-%40 12 
 15فأكثر % 50

سيتم اضافة الشركات التي لدييا خمسة متربين فاكثر في المرحمة األولى لمتقييم 
ان يكون قد مضى عمى تشغيل المتدربين مدة ال تقل عن ثالثة أشير 

 15نسبة تشغيل متدربي الشركة الوطنيةالى مجموع العمالة الوافدة لدى المؤسسة  2
 العالمة نسبة متدربي الشركة الوطنية الى حجم العمالة الوافدة  

 0% 10اقل من 
19-%10 3 
29-%20 6 
39-%30 9 
49-%40 12 
 15فأكثر % 50

 10التزام المؤسسة بدفع المستحقات المالية لمشركة الوطنية  3
 العالمة تاريخ تسديد المطالبات المالية  

 10خالل الشير الالحق لتاريخ المطالبة 
 5خالل شيرين من تاريخ المطالبة 

 0خالل أكثر من شيرين 
 10 (السكن، الطعام، المواصالت)توفير الخدمات الموجستية لممتدربين  4
 العالمة عدد الخدمات المقدمة  

 3خدمة واحدة 
 6خدمتين 

 10ثالثة خدمات 
إذا لم ىناك ضرورة لتقديم إحدى الخدمات تحسب العالمة بالتساوي عمى المتبقي * 



العالمة توزيع العالمات حسب المعايير ت 
 15توفير بيئة تدريبية  5
 العالمة عناصر البيئة التدريبية  

 3ادوات تدريب 
 3ادوات سالمة عامة 

 5تطبيق البرنامج التدريبي الميداني 
 4تقديم التقارير الفنية المطموبة عن متدربي الشركة 

  
االخالل ببنود االتفاقية او الحصول عمى انذار خطي نتيجة االخالل بالعقد من قبل الشركة  6

الوطنية 
 

 العالمة عقد االنذارات او المخالفات  
 10 (الشركة الممتزمة)بدون انذار

 5حصل انذار واحد وتم تصويب الوضع خالل مدة االنذار 
 0حصل عمى انذار ولم يوصب الوضع 

 15المؤسسة اليت تقوم بتوظيف خريجي الشركة الوطنية لمتشغيل والتدريب  7
 العالمة نسبة بعد التخرج الى عدد المتدربين  

 0% 10اقل من 
19-%10 3 
29-%20 6 
39-%30 9 
49-%40 12 
 15فأكثر % 50

 10       مخالفات العمل واألنظمة خالل السنة االبقة لمتقييم   8
 العالمة المخالفات  

 10المؤسسة ممتزمة بدون مخالفات 
 205-مخالفة وافدين حسم 
 205-مخالفة االجور حسم 

 205-مخالفة السالمة والصحة المينية حسم 
 205-مخالفات أخرى حسم 

  
  

 

 



جراءات استخدام واستقدام العمال غير االردنيين في المناطق الصناعية  تعميمات وشروط وا 

. 2007المؤىمة لمعام 

.  كتعديالتو1996لسنة  (8)مف قانكف العمؿ رقـ (12)مف المادة  (أ)الفقرةصادرة بموجب أحكام 

( 1)المادة

جراءات استخداـ كاستقداـ العماؿ غير االردنييف في ) تسمى ىذه التعميمات  تعميمات كشركط كا 

كيعمؿ بيا بعد شير كاحد مف تاريخ نشرىا في الجريد  (2007المناطؽ الصناعية المؤىمة لمعاـ 

. الرسمية 

(: 2)المادة

يككف لمكممات كالعبارات التالية حيثما كردت في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا أدناه ما 

. لـ تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ 

كزارة العمؿ : الكزارة 

كزير العمؿ اك مف يفكضو : الكزير

العامؿ غي راالردني / العامؿ

ام نشاط اقتصادم قائـ ضمف أم منطقة صناعية مؤىمة كمنتجة مؤىؿ : المناطؽ الصناعية

. كتنطبؽ عمييا احكاـ قانكف تشجيع االستثمار

(:  3)المادة

: عمى كؿ صاحب عمؿ يرغب باستخداـ كاستقداـ عامؿ غير اردني أف 

يقدـ طمبان خطيان الى مفكض الكزارة في النافذة االستثمارية لدل مؤسسة تشجيع االستثمار  .أ 

 :يتضمف ما يمي



اسـ المؤسسة كسـ صاحبيا اك مديرىا المسؤكؿ، كعنكانيا، كطبيعة عمميا، كفركعيا اف  .1

. كجدت

 .اسـ العامؿ حسبما كرد في جكاز سفره كتاريخ ميالده كجنسيتو كالمينة اليت سيعمؿ بيا .2

شيادة مصدقة مف زارة العمؿ في بمد العامؿ سيتـ استقدامو عف طريؽ الككالو تشغيؿ  .3

مرخصة في بمده كبأنو لـ يدفع أية مبالغ لقاء استقدامو غير المبالغ كالرسكـ المقررة كفؽ 

 .قكانيف بمده

صكرة مصدقة عف إعالف صادر عف الشركة المستقدمة في إحدل الصحؼ في بمد العامؿ  .4

يكضح شركط كظركؼ العمؿ كالراتب، كساعات العمؿ، كنكع العمؿ ، أية امتيازات أخرل 

مف سكف أك طعاـ اك تأميف صحي  كتؤكد في نفس االعالف بأنو غير مطمكب مف العامؿ 

 .جفع أية مبالغ غر الرسكـ المقررة في قكانيف بمده

 (.QPR)تقديـ شيادة مف كزارة الصناعة كالتجارة تفيد باف منتج المؤسسة مؤىؿ .5

:- يرفؽ بالطمب الكثائؽ التالية .ب 

شيادة تسجيؿ المؤسسة  .1

 رخصة ميف لممؤسسة سارية المفعكؿ  .2

 .شيادة بأسماء المفكضيف بالتكقيع صادرة مف كزارة الصناعة  .3

 .عقد االيجار مصادؽ عميو حسب األصكؿ اك اثبات ممكية المؤسسة  .4

في حاؿ طمب تجديد تصاريح العمؿ اك طمب االستقداـ لمرة ثانية يقدـ صاحب المؤسسة  (2)

مف ىذه المادة باالضافة الى تقرير مف مديرية التشغيؿ في الكزارة يبيف  (ب)الكثائؽ في البند

ما قامت بو تمؾ المؤسسة مف إجراءات عممية الحالؿ العمالة االردنية الكافدة بشكؿ 

. تدريجي



( 4)المداة

يقكـ المفكض الكزارة النافذة االستثمارية بالنظر في الطمب كذلؾ خالؿ مدة ال تتجاكز اسبكعان مف 

. تاريخ كزرد الطمب اليو كاتخاذ القرار الالـز بشأنو

(: 5)المادة

:- يتـ المكافقة عمى منح تصاريح العمؿ كفؽ األسس التالية

تقرير الكشؼ الصادر عف كؿ مؤسسة تشجيع االستثمار كمديرية شؤكف العمؿ كالتفتيش في  .أ 

. الكزارة حكؿ كاقع الحاؿ في المؤسسة

التقرير الصادر منمديرية التشغيؿ كالتدريب في الكزارة حكؿ ما قامت بو المؤسسة مف  .ب 

 .اجراءات عمميو الحالؿ العمالة االردنية محؿ العماؿ الكافدة بشكؿ تدريجي

 .الطاقة االنتاجية لممؤسسة حسب عدد الماكينات التي تممكيا كخطكط كحجـ االنتاج .ج 

( 6)المادة

يتـ دفع رسكـ تصاريح العمؿ مسبقان بعد الحصكؿ  عمى المكافقة باالستقداـ مف الكزارة  .أ 

. كالجاىت االخرل ذات العالقة 

 .تبقى مكافقة الكزارة سارية المفعكؿ لمدة اربعك أشير ابتداء مف تاريخ المكافقة  .ب 

 .يتـ احتساب سرياف تصريح العمؿ مف تاريخ دخكؿ العامؿ الى االردف  .ج 

يجكز لصاحي العمؿ في حاؿ دخكؿ العماؿ المكافؽ عمى استقداميـ الى البالد التقدـ بطمب،  .د 

مف ىذه المادة كفؽ االصكؿ  (ب)اك اكثر الستيداليـ كضمف الميمة المحددة في الفقرة

شريطة العاء تأشيراتيـ كاثبات عدـ دخكليـ البالد، عمى اف ال تتكرر الطمب ألكثر مف مرة 

 .كاحدة لنفس العماؿ المراد استبداليـ 

 



  (7)المادة

عمى صاحب العمؿ اك مندكب ابمؤسسة كبعد الحصب عمى المكافقة الالزمة مراجعة مديرية 

: العمؿ المعنية كلغايات تدقيؽ الطمب كاستكماؿ اجراءات الحصكؿ عمى تصريح العمؿ 

:- تقديـ الكثائؽ التالية .أ 

صكرة عف رخصة ميف المؤسسة سارية المفعكؿ   .1

 صكرة عف عقد العمؿ مف نسختيف .2

 صكرتاف شخصيتاف لمعامؿ .3

 .صكرة عف جكاز سفر العامؿ سارم المفعكؿ لمدة ال تقؿ عف سنة .4

 فحص طبي مف أم مف المراكز الصحية المعتمدة مف كزارة الصحة  .5

مكافقة كزارة الداخمية عمى منح العامؿ إذف إقامة سنكم بالنسبة لمعماؿ الذيف تتطمب اقامتيـ  .6

 .في المممكة ذلؾ

 أم كثائؽ تطمبيا الكزارة نماذج يطمب تعبئتيا حسب مقتضى الحاؿ  .7

شيادة صادرة عف المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي تبيف اشتراؾ جميع العامميف لدل  .8

 .صاحب العمؿ بالضماف االجتماعي 

:- تستكفى الكزارة لغايات تدقيؽ الطمب البدالت التالية  .ب 

 دنانير 10/نمكذج طمب كخدمات النظر فيو كتدقيقو  .1

 دنانير عمى اال يعتمد المندكب الكثر 10/بطاقة اعتماد مندكب المؤسسة كتجديدىا سنكيان  .2

 .مف مؤسسة 

تصدر الكزارة بطاقة اعتماد مندكب المؤسسة بناء عمى طمب يقدمو صاحب العمؿ مرفؽ بو .ج

شيادة عدـ محككمية لممندكب 



 (8)المادة

 يصدر تصريح عمؿ لمعامؿ غير الردني بعد الحصكؿ عمى مكافقة الكزير اك مف يفكضو كفؽ 

:- نمكذج خاص يتضمف ما يمي

. اسـ العماؿ حسبما كرد في جكاز سفره كجنسيتو كالمينو المصرح لو العمؿ بيا .أ 

 .اسـ صاحب العمؿ كالمؤسسة التي بعمؿ لدييا العامؿ .ب 

 .تاريخ البدء سرياف تصريح العمؿ كتاريخ انتيائو .ج 

 .رقـ كصكؿ المقبكضات كتاريخيا .د 

 .خاتـ كتكقيع مدير مديرية العمؿ المعنية  .ق 

(: 9)المادة

ال يسمح بانتقاؿ العامؿ المستخدـ لمعمؿ في المناطؽ الصناعية المؤىمة الى أم قطاع  . أ

. النتاجي اخر

يتحمؿ صاحب العمؿ مسؤكلية اعادة العمال الذيف تـ استقداميـ الى بالدىـ االصمية عند  . ب

 .انتياء اك انياء عقكدىـ بشكؿ قانكني لديو كاثبات مغادرتيـ حسب األصكؿ

(: 10)المادة

يقدـ صاحب العمؿ كفالة بنكية سنكية تجدد تمقائيان لمتصرؼ بيا بقرار مف الكزير في حالة  .1

اخالؿ صاحب العمؿ بأم مف االلتزامات المترتبة عميو بمكجب القانكف كاالنظمة كىذه 

التعميمات، كذلؾ لضماف حقكؽ العامميف غير االردنييف في المناطؽ الصناعية المؤىمة، 

عمى أف تغطي ىذه الكفالة أية حقكقك مترتبة لمعامؿ بمكجب أحكاـ قانكف العمؿ االردني 

كعقد العمؿ المكقع بيف الطرفيف، باالضافو الى تذاكر السفر لعكدة العماؿ الى بالدىـ 

كغرامات تجاكز االقامة اليت قد ترتب عمييـ نتيجة عدـ قياـ صاحب العمؿ باستصدار اك 



( 1)تجديد أذكنات االقامة ليـ في مكاعيدىا، كتككف قيمة الكفالة كما ىي مبينة في الممحؽ 

. مف مالحؽ القائمة الذىبية المرفقة بيذه التعميمات

مف ىذه المادة شريطة أف تككف مؤسستو  (1)يعفى صاحب العمؿ مف الكفالة الكاردة في البند .2

أك أكثر، مف  (%80)عاممة طيمة الشيكر االربعة الماضية عمى األقؿ، كحصكليا عمى 

مجمكع النقاط لممستكيات الكاردة في معايير القائمة الذىبية المرفقو في ىذه التعميمات التي 

 .تنطيؽ عمى المؤسسة 

تتكلى لجنة يشكميا الكزير تطبيؽ معايير القائمة الذىبية المرفقة في ىذه التعميمات ككضع  .3

 :العالمات المستحقة كتككف ميمتيا

التأكد مف قياـ المؤسسة الراغبة باالستفادة مف برنامج القائمة الذىبية بكافة االجراءات  .1

. الالزمة لذلؾ

التأكد مف مدل التزاـ المؤسسات الراغبة باالستفادة مف برنامج القائمة الذىبية لمتطمبات  .2

 .كالبنكد الكاردة في معايير القائمة الذىبية 

(: 11)المادة

 لمكزير كقؼ منح تصاريح العمؿ لمدة التي يراىا مناسبة ألم في الحاالت التالية  

لغايات ضبط كتنظيـ سكؽ العمؿ   .أ 

 .عدـ االلتزاـ باالحالؿ التدريجي لمعمالة االردينة محؿ العمالة الكافدة  .ب 

 .مخالفة المؤسسة ألحكاـ قانف العمؿ كاالنظمة كالتعميمات كالقرارات الصادرة بمكجبة .ج 

 

وزير العمل  

  باسم خميل السالم



تعليمات اسس وشروط استيفاء رسوم تصاريح العمل للعمال غير العرب في مشاريع 

 المنشورة على صفحة 2003المناطق الصناعية المؤهلة التي يتم توسعتها لسنة 

 صادر بموجب 16/3/2003 تاريخ 4589 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1312

 لسنة 36 من نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير االردنيين وتعديالته رقم 3المادة 

1997 

 

 

1لمادة ا  

تعميمات استيفاء تصاريح العمؿ لمعماؿ غير العرب في مشاريع )تسمى ىذه  التعميمات 
كيعمؿ بيا مف تاريخ نشرىا ( 2003المناطؽ الصناعية المؤىمة التي يتـ تكسعتيا لسنة 

 بالجريدة الرسمية 
 

 2المادة 
يقصد  بالمشركع ام نشاط اقتصادم قائـ ضمف ام منطقة  صناعية مؤىمة مستفيد مف 

 اتفاقية المناطؽ الصناعية المؤىمة كمنتجة مؤىؿ 
 

 3المادة 
 لغايات تطبيؽ ىذه التعميمات يقصد بتكسعة المشركع كؿ تكسع اك تحديث اك تطكير 

كزيادة في القكل العاممة % 25لممشركع يؤدم الى زيادة في الطاقة االنتاجية ال تقؿ عف 
مف مجمكع العامميف في المشركع القائـ % 20التقؿ عف   

 
 4المادة 

عمى كؿ صاحب مشركع كلغايات استيفاء رسكـ تصاريح العمؿ عف العماؿ غير العرب .أ
: العامميف بعد تكسعة المشركع تقديـ مايمي 

قرار لجنة تشجيع االستثمار المؤلفة بمكجب  قانكف تشجيع االستثمار نافذ المفعكؿ كالخاص .1
بتكسع المشركع الصادرسندا لتقرير المجنة الفنية المشكمة لمتأكد مف التكسع فعميا 

شيادة تأىيؿ منتج مف لجنة المناطؽ المؤىمة في كزارة الصناعة كالتجارة سارية المفعكؿ .2
 يشترط اف اليككف العامؿ غير العربي مف عماؿ المشركع القائـ قبؿ تكسعتو.ب

 



 1998 تعليمبت حمبية العبمليه والمؤسسبت مه مخبطر بيئة العمل لسىة

 بتبريخ 4286 مه عذد الجريذة الرسمية رقم 1957المىشور على الصفحة 

16\6\1998 

 1996 لسىة 8 مه قبوون العمل وتعذيالته رقم 79صبدر بموجب المبدة 

 

 1المادة 
 (التعميمات الخاصة بحماية العامميف كالمؤسسات مف مخاطر بيئة العمؿ  )تسمى ىذه التعميمات 

 كيعمؿ بيا مف تاريخ 1996 لسنة 8 مف قانكف العمؿ رقـ 79صادر بمقتضى احكاـ المادة 
. نشرىا بالجريدة الرسمية 

 
 2المادة 

يجب اف تككف معدات الكقاية الشخصية لمعامميف قادرة عمى ازالة اك تقميؿ الخطر اك الضرر الى 
الحد المامكف المسمكح بو كاف تكفؿ حماية العامؿ مف المخاطر كاالضرار كاف تككف مف مكاد 
ذات نكعية كمكاصفة مطابقة لممكاصفات كالمقاييس الفنية المعتمدة كاف ال تسبب أم مضايقة 

. لمعامؿ اثناء استخداميا 
 

 3المادة 
يزكد العامؿ بخكذة خاصة لكقاية الراس مف خطر سقكط االشياء كاالصطداـ بيا كلمكقاية مف . أ

الكيرباء كالمكاد المنصيرة كذلؾ في اعماؿ تشييد المباني اك اليياكؿ عمى اختالؼ انكاعيا ، 
اعماؿ الحفريات ، تشييد المطارات ، االحكاض ، االرصفة ، المكانئ ، السدكد ، الطرؽ ، 

الجسكر كاالنفاؽ ، خطكط االتصاالت ، شبكات الصرؼ كالمجارم كالماء كالكيرباء ، عمميات 
استخراج المعادف كالمقالع كالتفجير ، تنقيب النفط ، التحميؿ كالتنزيؿ ، تقطيع االشجار كالغابات 

. كمكافحة الحرائؽ ، المناجـ ، الكيرباء ، صير المعادف كما شابييا 
يزكد العامؿ في اماكف العمؿ المكشكفة كاماكف العمؿ التي تنتشر فييا االغبرة اك االكساخ . ب

اك التي تؤدم الى جذب الشعر الى االالت كالماكنات المتحركة كالدكارة بقبعة خاصة لمكقاية مف 
. كؿ ذلؾ كحسب المكاصفات المعتمدة 

 
 4المادة 

: يزكد العامؿ بنظارات ككاقيات خاصة مف االخطار االتية 
خطر الجزيئات الصغيرة المتطايرة اثناء العمؿ اليدكم مثؿ عمميات خمط المكاد االنشائية ، . أ

عمميات غربمة المكاد ، عمميات الدىاف بالفرشاة اليدكية ، عمميات برادة المكاد البسيطة ، عمميات 



الكسارة كما شابييا مف عمميات يدكية تعرض العيف لالصابة مف الجية االمامية كذلؾ بكاسطة 
. نظارات ذات عدسات امامية 

خطر االجساـ كالجزيئات المتطايرة ذات طاقة مركبة صغيرة ككبيرة اثناء العمؿ اليدكم . ب
كالميكانيكي مثؿ عمميات معالجة المعادف كالمكاد الصمبة االخرل ، عمميات التفريز ، عمميات 
القشط ، عمميات التثقيب ، كما شابييا مف عمميات ككذلؾ عمميات الحدادة ، عمميات التبشيـ 
عمميات التنظيؼ مكاف المحاـ كالكشؼ بكاسطة الماكينات لمعالجة المعادف اك المكاد الصمبة 
. االخرل كما شابييا مف عمميات كذلؾ بكاسطة نظارات ذات عدسات امامية ككاقيات جانبية 

خطر االجساـ الكبيرة المتطايرة ذات طاقة حركية كبيرة اثناء العمؿ في تكسير كحؼ كنحت . ج
الصخكر ، الرخاـ ، الحجر الجيرم ، الغرانيت كفي االعماؿ المدنية التي تنجز بكاسطة االزميؿ 
كاثناء عمميات تيذيب كحؼ المعادف كما شابييا مف عمميات تعرض العيف كالكجو الى خطر 

. االجساـ الكبيرة المتطايرة كذلؾ بكاسطة كاقي خاص لكامؿ الكجو 
خطر االشعة المرئية ، تطاير الشرر ، الحرارة ، كاالشعة فكؽ البنفسجية كاالشعة تحت . د

الحمراء اثناء العمؿ في المحاـ  بكاسطة الغاز مثؿ عمميات لحاـ سبائؾ االلمنيكـ كالمغنيسيكـ 
عمميات حرؽ الرصاص عمميات ازالة القشر بكاسطة الميب ، عمميات اقتالع الصفائح الفكالذية 
بكاسطة الكميض ، عمميات المحاـ بالصير لمبركنز كسبائؾ البركنز ، كالنيكؿ كسبائؾ النيكؿ كما 
شابييا مف عمميات كذلؾ بكاسطة نظارات ذات عدسات كاقية كخاصة لمحماية مف االشعاعات 

. المضرة  كالكىج 
خطر تطاير الشرر كاالشعة فكؽ البنفسجية اثناء العمؿ في المحاـ بكاسطة الغاز كمف خطر . ىػ

شرر المعادف المنصيرة كالتاثير المباشر كالغير مباشر لالشعة فكؽ البنفسجية كاالشعة تحت 
الحمراء اثناء العمؿ في المحاـ بالقكس الكيربائي كذلؾ بكاسطة كاقي كجو خاصة لعمميات المحاـ 

. ذات عدسات خاصة لمكقاية مف االشعة 
خطر شرر المعادف المنصيرة كالتاثير المباشر كالغير مباشر االشعة فكؽ البنفسجية كاالشعة . ك

تحت الحمراء اثناء العمؿ في المحاـ بالقكس الكيربائي بكاسطة خكذة خاصة بعمميات المحاـ 
. لكقاية االعيف كالكجو كالراس كالرقبة كذات عدسات كاقية مف االشعة الضارة 

 
 5المادة 

يزكد العامؿ في اماكف العمؿ التي تعرض االذف الى ضكضاء اعمى مف المستكيات المسمكح بيا 
بمكجب المعايير كالمقاييس االردنية المعتمدة بيذا الخصكص بسدادات اذف خاصة ككاقيات 

. لمسمع 
 



 6المادة 
يزكد العامؿ الذم يعمؿ في اجكاء ممكثة بالغازات اك االغبرة اك االبخرة بتركيز اعمى مف الحدكد 
العتبية المعتمدة بكمامات قطنية اك فمترية تغطي الفـ كاالنؼ كاقنعة كاقية لمكجو بدكف اككسجيف 

: اك اقنعة كاقية لمكجو مزكدة باالككسجيف اك اجيزة تنفس مزكدة باالككسجيف كذلؾ كما يمي 
. كمامة قطنية لحماية العامؿ مف االغبرة غير الضارة كغير السامة . 1
كمامة فمترية لحماية العامؿ مف دقائؽ االغبرة الصناعية التي تحتكم عمى السيمكا اك االغبرة . 2

. الصناعية كاالغبرة الضارة ذات التراكيز القميمة 
قناع كاقي لمكجو مزكد بكمامة فمترية كبدكف اككسجيف لحماية العامؿ مف الغازات الضارة اك . 3

. االغبرة كاالغبرة ذات التراكيز العالية 
قناع كاقي لمكجو مزكد باالككسجيف لحماية العامؿ مف التراكيز العالية لمغازات اك االغبرة اك . 4

اما في حالة العمؿ في اماكف محصكرة % 18االبخرة في حالة نقصاف نسبة االككسجيف عف 
فال يجكز دخكليا اال باستخداـ جياز التنفس المزكد % 16التي تقؿ نسبة االككسجيف فييا عف 

. باالككسجيف 
 

 7المادة
: يزكد العامؿ الذم يعمؿ في اعماؿ تعرض االيدم لالخطار كاالضرار بما يمي 

قفازات جمدية عادية لحماية االيدم مف خطر االجساـ الحادة كاالسطح الخشنة اثناء عمميات . 1
. تركيب القطع المعدنية كعمميات النقؿ كالتنزيؿ كالتحميؿ كالتخزيف كما شابييا 

قفازات مبطنة مف الجمد كالقطف كالقماش لحماية االيدم مف خطر االصابات الميكانيكية اثناء . 2
. الشحذ ، تركيب القطع المعدنية كما شابييا - عمميات الجمخ 

قفازات جمدية مبطنة مف الداخؿ بطبقة كسطية معدنية فكالذية لحماية االيدم مف خطر القطع . 3
. مف االسطح الحادة كالسكاكيف كاالدكات القاطعة كالخدكش كما شابييا 

قفازات كاقية لمحرارة المنخفضة لحماية االيدم مف خطر انخفاض درجة الحرارة اثناء العمؿ . 4
في مصانع الثمج اك تداكؿ مكاد مجمدة اك باردة كفي اماكف عمؿ عند درجة حرارة اقؿ مف 

c ّ 5 . +
قفازات كاقية كمقاكمة لمحرارة العالية كالمصنكعة مف االسبست لحماية االيدم مف خطر . 5

الحرارة المشعة العالية اثناء صير المعادف اك الزجاج اك المكاد الساخنة اك الرش بالمعادف 
. المنصيرة اك صناعة سكب الحديد اك العمؿ في االفراف الساخنة اك ما شابييا مف اعماؿ 



قفازات كاقية مف خطر الشرر كتطاير المعادف اثناء استعماؿ الميب كالكميض لحماية االيدم . 6
مف خطر تطاير المعادف الساخنة كالشرر المتطاير كالحرارة المشعة كاالشعة فكؽ البنفسجية كمف 

. خطر الحرؽ عند تالمس المكاد الساخنة كما شابييا 
قفازات مطاطية لحماية االيدم مف تاثير الرطكبة ، المكاد المخرشة ، المكاد ذات السمية . 7

. القميمة ، التعامؿ مع الكحكؿ كما شابييا مف مكاد 
قفازات مطاطية عازلة لحماية االيدم مف خطر التالمس مع التيار الكيربائي اثناء العمؿ في . 8

. مجاؿ الكيرباء 
. قفازات كاقية كمبطنة بالرصاص لمحماية كالكقاية مف خطر االشعاعات . 9

القفازات الكاقية كالمصنعة مف المكاد البالستيكية لحماية االيدم مف خطر كضرر . 10
. االحماض المخرشة ، المكاد الكيماكية المذيبات ، الشحكـ ، القمكيات كما شابييا 

القفازات البالستيكية كالمطاطية التي تستعمؿ لمرة كاحدة لحماية االيدم مف االضرار . 11
. الناتجة عف الصناعات الغذائية ، اعماؿ الخدمات لمعمميات الجراحية كما شابييا 

كاقي االصبع مف الجمد اك المطاط اك البالستيؾ لحماية االصابع مف االصابات الميكانيكية . 12
عمى اف تككف مبطنا مف الداخؿ بطبقة كسطية معدنية فكالذية اذا كاف الخطر مف االصابة 

. الميكانيكية الناتجة عف تعرض االصبع الى سقكط مكاد ثقيمة 
. كاقي لراحة اليديف خاصة لحماية راحة اليد مف االصابات الميكانيكية كالحركؽ . 13
 

 8المادة 
يزكد العامؿ الذم يعمؿ في اعماؿ تعرض القدماف اك الساقاف كالركبتاف لالخطار كاالضرار بما 

: يمي 
كاقيات الركبة المطاطية لمعامميف في صب المعادف اك صير المعادف ككذلؾ انجاز عمميات . 1

 .رصؼ االحجار اك التزفيت اك ما شابييا مف عمميات 
جزمة ذات الساقيف الطكيمتيف كذات المقدمة الفكالذية الصمبة كذات الشريحة الفكالذية المثبتة .2

في نعؿ لمعامميف  
المعرضيف الخطار سقكط المكاد الثقيمة اك المعدات اك االجساـ الساخنة اك المكاد المنصيرة مف 

خطر الصابة  
مف معدات القطع اليدكية اثناء عمميات الحفر اك تقميع االشجار اك المحاجر كما شابييا مف 

. عمميات 
. احذية السالمة المقاكمة لمخاطر الكيرباء لمعامميف في مجاؿ الكيرباء المصنكعة مف الجمد .3
. احذية سالمة غير مكصمة لمكيرباء لمعامميف غير المتعرضيف  لمخاطر الحريؽ.4



جزمة كاقية مف اخطار المحاـ كالمعادف المتطايرة لحماية القدـ كالساقاف مف الحرارة المشعة .5
. كتطاير المكاد مف عمميات المحاـ كقطع  المعادف

. جزمة مقاكمة لمكيماكيات لمعامميف في مجاؿ السكائؿ الكيماكية كالشحكـ كالزيكت .6
احذية كاقية مف االنزالقات لمكقاية مف خطر السير عمى االرضيات المبتمة اك الممكثة بالشحكـ .7

. كالزيكت كلمكقاية مف خطر االنزالقات 
 

 9المادة 
يزكد العامؿ اتمذم يعمؿ في اماكف مرتفعة تعرضو لخطر السقكط اك في المقاؿ عاك المحاجر اك 

االعماؿ التي دخكؿ الخزانات كاالحكاض كقنكات المصاعد كالصكامع كما شابييا مف اعماؿ 
. بحزاـ اماف كاقي مف خطر السقكط 

 
  10المادة 

يزكد العامؿ الذم يعمؿ في اعماؿ تعرضو لخطر التعامؿ مع االحماض كالمنظفات المركزة 
كالمكاد كاالكاسيد اك االغبرة اك اختالؼ درجات الحرارة اك االمطار كمكاجية انيمار المياه داخؿ 
االنفاؽ كما شابييا مف عمميات بمالبس خاصة لحمايتو مف اخطار تمؾ االعماؿ كذلؾ حسب 

. المكاصفات الفنية المعتمدة 
 

 11المادة 
عمى كؿ مؤسسة انتاجية تكفير غرفة استراحة لمعامميف فييا لالستراحة كتناكؿ الطعاـ كذلؾ كما 

: يمي 
اذا كاف المصنع يحتكم في بعض اقسامو عمى مكاد سامة اك شديدة الضرر حيث انو مف .أ

: الكاضح تكاجد الممكثات في بيئة العمؿ الداخمية كالخارجية فانو يجب اف تراعى االمكر التالية 
. اف يككف مكقع غرؼ االستراحة بعيدة عف تمؾ االقساـ .1
اف التؤثر حركة الرياح  في نقؿ الممكثات مف اماكف انبعاثيا الى ىذه الغرؼ بعد تحديد اتجاه .2

. الريح
اف اليتكاجد العاممك الممكثكف في ىذه الغرؼ اثناء االستراحة االبعد تغيير مالبسيـ اك .3

. استحماميـ 
. اف تككف سيمة الكصكؿ الييا .4
. اف تككف كصكؿ كسائؿ االنقاذ كاالطفاء الييا مف كؿ الجيات سيمة ما امكف.5
. اف تتكفر ليا اشارات تبيف االتجاه المكصؿ الييا .6



: يجب اف تتكفر في غرفة االستراحة الشركط التالية .ب
. اف تككف خالية مف التمكث.1
. اف تككف ذات تيكية جيدة .2
 (ضمف ما جاء في الجدكؿ المرفؽ )اف تككف ذات اضاءة مناسبة .3
 ( DB55ال تزيد)اف تككف الضكضاء فييا ضمف الحدكد المسمكح بيا .4
. اف تككف جدرانيا ذات الكاف زاىية .5
. اف تككف االثاث ذات الكاف زاىية كمريحة لمنظر .6
اف تككف مكيفة ما امكف شريطة الفكارؽ ما بيف درجات الحرارة الداخمية كالخارجية غير .7

( C22يفضؿ اف تككف درجات الحرارة فييا )متطرفة 
اف تككف االرضيات مستكية كغير زلقة كيفضؿ اف تككف بانحدار بسيط لتسييؿ عمميات .8

. الغسؿ كالتنظيؼ 
: يجب اف تجيز غرؼ االستراحة باالثاث كالمعدات كالتسييالت التالية .ج
مقاعد مريحة عددىا مساك كحد ادنى لعدد االفراد المتكقع تكاجدىـ اثناء فترة االستراحة اك .1

. الكردية 
. طاكالت متينة كذات شكؿ كطكؿ مناسبيف لطبيعة تصميـ صالة االستراحة اك تناكؿ االطعمة.2
. ابكاب تفتح باالتجاىيف .3
باب لمنجاة يككف في الجية المقابمة لممدخؿ الرئيسي اك في الجية التي يتكاجد فييا عدد كبير .4

. مف العماؿ 
. حيث انو اليفضؿ استخداـ المبيدات فييا(االشعة فكؽ البنفسجية )اجيزة لقتؿ الحشرات .5
. ساعة حائط تكضع في مكاف كاضح يراه الجميع اف امكف .6
طفايات حريؽ يحدد عددىا كحجميا كنكعيا مف قبؿ المختصيف في كزارة العمؿ كالجيات .7

المختصة كتكضع في اماكف بارزة كضمف مستكل متناكؿ يد العامميف كقرب االماكف التي يتكقع 
. حدكث الحريؽ فييا

. حاكيات بالستيكية لجمع الفضالت ذاتية االغالؽ .8
معدنية تكضع في مقدمة المداخؿ مف الخارج لتنظيؼ احذية العامميف قبؿ (دعاسات)ارضيات .9

. الدخكؿ الى الصالة
. برادم مف النكع الذم تراه الشركة مناسبا لقدراتيا المالية لمكقاية مف اشعة الشمس.10
شبؾ معدني ناعـ عمى الشبابيؾ كعمى االبكاب مف الخارج كخاصة في االماكف الحارة التي .11

. يكثر فييا الذباب 
. ممر خاص الستالـ االطعمة كالشراب لمنع التزاحـ .12



. مكاف مخصص لجمع ادكات الطعاـ بعد انتياء العماؿ مف تناكؿ كجباتيـ .13
: يفضؿ اف تككف المغاسؿ منفصمة عف صالة تناكؿ االطعمة اف امكف عمى اف تجيز بما يمي .د
. ماء ساخف كبارد كصابكف خاص لتنظيؼ االيدم.1
. الحنفيات مف النكع طكيؿ العنؽ لتفادم اصابة ايادم العامميف عند استخداميا.2
. جياز اك اكثر لتجفيؼ االيادم اك استخداـ نظاـ المناشؼ الدكارة ليذا الغرض .3
. مساند خشبية تحت المغاسؿ لكقكؼ العامميف عمييا.4
. مرايا بأطكاؿ مناسبة كحسب ما تراه االدارة مناسب .5
. تبميط اماكف المغاسؿ بالبالط الصيني االبيض كخاصة الجدراف .6
. ارضية مستكية كبانحدار مناسب لتصريؼ المياه بسرعة كغير زلقة .7
 

 12المادة 
أػ عمى كؿ مؤسسة انتا جية تكفير غرفة لتغيير مالبس العامميف تككف منفصمة عف غرفة 

: االستمراحة كالمرافؽ كاف يتكفر فييا ما يمي 
خزانة لكؿ عامؿ ليا مفتاح خاص كتحمؿ رقـ خاص اك اسـ العامؿ كتككف ذات حجـ يتسع .1

لمالبسو ك اغراضو الشخصية كاشيائو الخاصة كاف تككف خالية مف القكاطع كالحكاؼ كالزكايا 
. كالمقابض الحادة

 (حسب الجدكؿ المرفؽ)االنارة في الغرفة مطابقة لممكاصفات المعمكؿ بيا .2
. اف تحتكم عمى باب نجاة.3
. اف تككف ذات تيكية جيدة .4
. اف تحتكم عمى عدد مناسب مف طفايات الحريؽ كبما يتناسب كتكجييات الجيات المختصة .5
. اف تتكفر فييا الفتات تمنع التدخيف فييا.6
. عند المدخؿ الخارجي لغرؼ تغيير المالبس (متكات رممية )كضع كسائؿ الطفاء السجائر .7
.  ديسبؿ55اف التزيد نسبة شدة الضكضاء فييا عف .8
. اف تحتكم عمى مقاعد طكيمة يستخدميا العاممكف اثناء تغيير مالبسيـ .9
اذا كانت المكاد التي يتعامؿ معيا العاممكف مف النكع الساـ مثؿ الرصاص فانو يجب اف .ب

تفصؿ غرؼ المالبس الى قسميف كبنفس المكاصفات اعاله كاحدة لتغيير مالبس العماؿ كاالخرل 
. لتغيير المالبس العادية مع احتكاء االكلى سالؿ معدنية لجمع مالبس العمؿ المتسخة

 
 
 



 13لمادةا
عمى كؿ مؤسسة انتاجية اليتكفر فييا مطعـ اك كفتيريا اف تكفر لمعامميف مطبخا خاصا بيـ كما 

: يمي 
. اف تككف كؿ ادكات الطبخ مف الستانمس ستيؿ.1
اف يستخدـ نظاـ التيكيو المكضعي لشفط ابخرة االطعمة كالركائح خاصة عند اماكف تجييز .2

. الطعاـ 
اف تككف افراف الغاز مرتبطة مع اسطكانات الغاز بانابيب معدنية تككف عمى شكؿ تمديدات .3

مف  (المحابس)الى افراف الغاز كالتأكد مف اف المرابط  (خارج المطبخ)تبدأ مف مكاف االسطكانات 
. النكع الجيد مع العمؿ صيانتيا لتفادم تسرب الغاز

. اف تتكفر فييا مفاتيح اضاءة كاجيزة انارة كمصابيح مف النكع المانع لمشرر .4
اف تتكفر فييا ثالجات يتناسب حجميا مع المكاد القابمة لمتبريد كالتخزيف مع تكفرميزاف خاص .5

. لممكاد التي تحتاج الى تخزيف طكيؿ  (فريزر )لمحرارة الى تكفير مجمدة 
اف يزكد العامميف في المطبخ بمراييؿ بيضاء مع اغطية ثابتة لتغطية الشعر كالمحية كبأحذية .6

. مطاطية ذات عنؽ طكيؿ 
. اف تتكفر فييا االجيزة القاتمة لمحشرات .7
عند التعامؿ مع حاكيات الطعاـ  (عربات )اتباع نظاـ النقؿ الميكانيكي اك شبو الميكانيكي .9

. الكبيرة الحجـ 
. حفظ السكاكيف في اماكف خاصة تككف مغمقة كال يجكز العبث بيا مف قبؿ العامميف .10
اجراء الفحكصات الطبية لمعامميف فييا لدل الجيات المختصة مع االحتفاظ  بنسخ عف نتائج .11

. ىذه الفحكصات جاىزة عند الطمب اك المعاينة
. تكفر جياز لالنذار مف الحريؽ .12
.  عند المناطؽ المتكقع حدكث حريؽ فيياBCFتعميؽ طفاية مف نكع .13
تعميؽ عدد الطفايات بما يتناسب كتكصيات الدفاع المدني في مكاف بارز كمناسب .14

الستخداميا عند الحاجة  
منع التدخيف في داخؿ المطبخ  .15
تكفير باب لمنجاة  .16
 (في الجدكؿ المرفؽ)اف تككف االنارة مناسبة كحسب المكاصفات المعمكؿ بيا .17
اف تككف جدرانو مبمطة بالبالط الصيني االبيض  .18

جدكؿ يبيف مناسيب شدة االضاءة بالمككس الماكف االستراحة كغرؼ تغيير مالبس العماؿ  
مستكل القياس   (لككس)المكقع   المكاف  شدة االضاءة 



 منسكب االرضية  150المطابخ  مخازف الطعاـ 
 مستكل العمؿ  500اماكف العمؿ 

 سطح الطاكلة  200غرؼ االستراحة قاعات االكؿ 
 سطح المنضدة  300مكاف الحصكؿ عمى الخدمة 

 عند ارضية الغرفة  150غرؼ تغيير المالبس 
 

  14المادة 
عمى كؿ مؤسسة انتاجية اتخاذ االحتياطات كالتدابير لمكقاية مف مخاطر الحريؽ كحسب نكع 

النشاه تجرم مزاكلتو في مكاف العمؿ كالمكاد االكلية كمكاد االنتاج المختمفة المستخدمة بيا مع 
: مراعاة ما يمي 

اف تككف اجيزة كادكات االطفاء المستخدمة سكاء  الثابت منيا اك المتنقؿ مطابقا لممكاصفات .1
ككد )كالمقاييس الخاصة في صناعة اجيزة اطفاء الحريؽ كتعبئتيا كفؽ ما تقرره  الجيات المعنية 

 (الحرائؽ
تطكير معدات االطفاء كالكقاية الالزمة كذلؾ باستخداـ احدث الكسائؿ مف تكفير اجيزة التنبيو .2

ككد )كاالنذار كالعزؿ كاالطفاء االلي التمقائي كمما امكف ذلؾ كفؽ ما تقرره الجيات المعنية 
 (الحرائؽ

اتخاذ االجراءات الكفيمة بتكفير مخارج االماف كاف تككف كسائؿ الخركج خالية مف العكائؽ في .3
جميع االكقات  

. عمى صاحب العمؿ اف يقكـ بتدريب العماؿ عمى كيفية استعماؿ معدات االطفاء .4
 

  15المادة 
يفضؿ اف تتـ جميع االعماؿ الخاصة برفع االكزاف بشكؿ الي ما امكف كاف استدعت طبيعة 

: العمؿ قياـ العماؿ االكزاف يجب االخذ بعيف االعتبار تكفر ما يمي 
بالنسبة لمميف كاالعماؿ المتعمقة بالتحميؿ كالتنزيؿ يشترط في العامؿ القائـ بيذه االعماؿ اف .1

يككف بحالة مالئمة كال سيما حالة العضالت كالجياز الحركي كالقمب كاف التزيد االكزاف التي 
 كغـ لممرأة مع ضركرة تدريب 25كغـ لممرجؿ ك50ترفع في ىذه االعماؿ دكف مساعدة الغير عف 

العماؿ عمى طرؽ الرفع السميـ لالكزاف  
بالنسبة لالكزاف التي يسمح لعماؿ االنتاج كالخدمات برفعيا يسترشد بالجدكؿ التالي في .2

تحديدىا  
سنة العمر اكبر مف /سنة العممر مف / سنة العمر مف /سنة العمر مف /رفع االكزاف العمر مف 



سنة  / خمسيف 26-50 21-35 19-20 16-18
رجاؿ نساء رجاؿ نساء رجاؿ نساء رجاؿ نساء رجاؿ نساء  

  11 17 14 23 17 30 15 25 12 20رفع متقطع 
كغـ  /محدكد 

  7 11 10 15 12 20 10 18 8 15رفع مستمر 
كغـ  /طكيؿ متكرر

 
  16المادة 

عمى كؿ مؤسسة انتاجية اتخاذ االحتياطات الكفيمة لمنع اك تقميؿ الضكضاء لكقاية العامميف مف .أ
: المخاطر تزيد شدة الضكضاء كمدة التعرض ليا عف المستكيات المحددة بالجدكؿ ادناه 

 ( مدة التعرض المسمكح بيا في اليكـ DB)مستكل شدة الضكضاء ديسبؿ
80 16 
85 8 
90 4 
95 2  

100 1  
105 0.5 
110 0,25 
115  1/8 
بالنسبة لمستكيات الضكضاء المتقطعة كعمى شكؿ ضربات سريعة تحسب كما ىك مبيف .ب

: بالجدكؿ ادناه 
ديسبؿ عدد المرات المسمكح بيا في اليكـ  /مستكل شدة الضكضاء 

140 100 
130 1000  
120  10,000 

: كيحسب عامؿ التعرض اليكمي لضجة مستمرة كلفترات مختمفة متقطعة كفقا لمقاعدة التالية 
TN=…………=T1+T2=Feq 

________                     
L1+L2                        LN 

 Feq=عامؿ التعرض لمضجيج المكافئ 



 T1زمف التعرض لضجيج ذم منسكب  معمكـ بالثانية االكلى 
 L1زمف التعرض المسمكح بو لمضجيج ذم المنسكب المعمكـ بالثانية االكلى

تككف الفترة بيف كؿ مرة كاخرل ثانية كاحدة اك اكثر كاذا كانت الفترة اقؿ مف ثانية كاحدة تعتبر 
 (أ)الضكضاء كيطبؽ عمييا المستكيات المذككرة  بالفقرة 

 
 17المادة 

يجب اجراء الفحص االكلي الخاص بتحديد كفاءة كمستكل السمع لمعامؿ في العماؿ التي تعرضو 
لمضكضاء االستخداـ كاف يتـ اجراء الفحص الطبي الدكرم لو مرتيف كؿ سنة عمى االقؿ لتحديد 

. كفاءة كمستكل السمع لمعامؿ 
 

 18المادة 
يجب اتخاذ االحتياطات الالـز تكفرىا لتييئة جك العمؿ كتكفير اجيزة الكقاية الشخصية لمكقاية 
مف الحرارة درجة الحرارة التي يمكف العمؿ تحت ظركفيا دكف حدكث مضاعفات لمعامميف كالتي 

. تتناسب مع طبيعة العمؿ الجيد المبذكؿ في ادائو طبقا لممكاصفات القياسية االردنية المعتمدة
 19المادة 

يجب تكفير اجيزة الكقاية الشخصية عند تعرض العامميف لدرجات حرارة منخفضة في بيئة العمؿ 
كفي جميع بحيث تغطى كافة اجزاء الجسـ كما يجب بعد التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة 

. تكفير اماكف مزكدة المناسبة 
  20المادة 

يجب تكفر االضاءة الكافية المناسبة لنكع العمؿ الذم تجرم مزاكلتو سكاء كانت اضاءة طبيعية .أ
: اك صناعية كيراعى في ذلؾ

اف يككف تكزيع المنافذ كالمناكر كفتحات الضكء الطبيعية تسمح بتكزيع الضكء تكزيعا منتظما .1
. عمى اماكف كيككف زجاجيا نظيفا مف الداخؿ كالخارج بصفة دائمة كااليككف محجكبا بام عائؽ

 20عف  (عند سطح افقي يرتفع مترا عف االرض )اال تقؿ قكة االضاءة عف مستكل العمؿ .2
 عمى سطح 2قدـ / شمعة 15 يكتفي في الممرات كالطرقات بقكة اضاءة التقؿ عف 2قدـ /شمعة 
. االرض 

اف تتضمف مصادر الضكء الطبيعية كالصناعية اضاءة متجانسة كاف تتخذ الكسائؿ المناسبة .3
. لتجنب الكىج كالضكء المنعكس 

تجنب التفاكت الكبير بمستكيات االدارة المأمكنة   في االعماؿ المكتبية كالعمميات الصناعية .4
. كذلؾ حسب المكاصفات االردنية 



 21المادة 
يعتبر العمؿ بمصادر االشعة المؤينة التالية عمال اشعاعيا تنطبؽ عميو متطمبات الكقاية 

: االشعاعية المنصكص ىذه التعميمات
مصادر االشعة السينية كاالستخدامات الخاصة بيا  .1
مصادر اشعة غاما كاالستخدامات الخاصة بيا  .2
مصادر دقائؽ بيتا كاالستخدامات الخاصة بيا  .3
مصادر دقائؽ الفا كاالستخدامات الخاصة بيا  .4
مصادر االيكنات الثقيمة كاالستخدامات الخاصة بيا  .5
مصادر النيكتركنات كاالستخدامات الخاصة بيا  .6

 22المادة 
العامؿ االشعاعي يعرؼ بأنو ام شخص يعمؿ في ظركؼ العمؿ االشعاعي لمدد غير متقطعة 
لطبيعة مينتو اك التكاجد الميني في بيئة اشعاعية بصكرة دائمة بحيث يؤدم ذلؾ الى احتماؿ 

 ميمي 5)زيادة الجرعة المكافئة لكامؿ الجسـ الحد السنكم المسمكح بو لمشخص العادم 
كمثاؿ ذلؾ العامميف في المجاالت التالية   (سنة /سفيبرت

مصكر االشعة في المجاؿ الطبي اك المجاؿ الصناعي  .أ
فني في الطب النككم  .ب
فني المعالجة االشعاعية  .ج
العامؿ في صيانة االجيزة االشعاعية  .د
الفيزيائي الطبي اك الصحي الذم يعمؿ في مجاؿ االشعة  .ق
طبيب االشعة التشخيصية اك العالجية اك الطب النككم اك طبيب االسناف اذا كاف يزاكؿ .ك

العمؿ االشعاعي  
العاممكف في المختبرات التي تستخدـ فييا المكاد المشعة عمى اف ال تقؿ الفعالية االشعاعية .ز

. المتداكلة يكميا كيمك بيكريؿ
. العاممكف في المسارعات كالمفاعالت النككية كالمشغميف كفنيي الصيانة .ح

 23المادة 
: لحماية العامميف مف مخاطر التعرض لمتأثيرات االشعاعية يجب مراعاة ما يمي 

االلتزاـ بالزمف التعرضي الذم تحدده التشريعات الخاصة بذلؾ  -
تكفير امكانية اغالؽ اك ابطاؿ تشغيؿ االجيزة الباعثة ليذة االشعة بحيث تككف سيطرة المشغؿ -

عمييا سيطرة  
تزكيد العامميف بمعدات الكقاية الشخصية الخاصة بذلؾ  -



يجب اف يككف المشغؿ عمى دراية كافية كذك خبرة كافية في مجاؿ االشعة  -
 

 24المادة 
 اك ام قانكف اخر يحؿ محمو 1987 لسنة 14يعتبر قانكف الطاقة النككية كالكقاية االشعاعية رقـ 

اك نظاـ اك قرارات تصدر بمكجبو مرجعا في الحاالت المتعمقة ىباالشعاعات كالتي لـ تذكر في 
. ىذه التعميمات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



تعميمات القطاعات الخاضعة الحكام نظام تشكيل لجان ومشرفي السالمة والصحة المينية 
 بتاريخ 4274 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1259  المنشورة عمى الصفحة 1998لسنة 

16/4/1998 
 من نظام تشكيل لجان ومشرفي السالمة العامة والصحة المينية رقم 3صادر بموجب المادة 

 1998 لسنة 7
 

 1المادة
تعميمات القطاعات الخاضعة الحكاـ نظاـ تشكيؿ لجاف كمشرفي )  تسمى ىذه التعميمات 

. كيعمؿ بيا مف تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية (السالمة كالصحة المينية 
  2المادة 

 عامال في ام مف 20تسرم احكاـ ىذه التعميمات عمى ام مؤسسة يزيد عدد العماؿ فييا عمى 
: القطاعات االتية 

قطاع المناجـ كالمحاجر كجميع انكاع الصناعات المتعمقة باستخراج مكاد مف باطف االرض .أ
كالصناعات المعدة لصنع المنتجات اك تغيرىا اك تنظيميا اك اصالحيا اك زخرفتيا اك حمقيا اك 

اعدادىا لمبيع كالصناعات التي تقكـ بتنفيذ شكؿ المكاد كيدخؿ في ذلؾ بناء السفف كتفكيؾ 
االدكات ككذلؾ تكليد القكل المحركة بصفة عامة كالكيرباء كتحكيؿ ضغط ىذه القكل كنقميا  

قطاع التشييد كالبناء  .ب
قطاع النقؿ البرم كالبحرم كالمكاصالت كاالتصاالت السمكية كالالسمكية  .ج
قطاع االعالـ كالصحافة كالطباعة كالنشر كالتكزيع  .د
قطاع المنشات السياحية كالفندقية كالمحاؿ العامة كالمالىي  .ق
قطاع الشحف كالتفريغ كالتخزيف  .ك
القطاع الزراعي كالبيطرم كصيد البر كالبحر كالتعاكنيات  .ز
البتركؿ ،الخدمات البحرية لمسفف في المكانئ، االمف ،النظافة )قطاعات الخدمات كتشمؿ .ح
 (المنشات الصحية ،خدمات المجتمع ،
قطاع البتركؿ  .ط
قطاع الصناعات التحكيمية  .م
.    المرافؽ كالييئات العامة لمصرؼ الصحي كالمياه كالكيرباء كالغاز كشركات تكزيعيا.ؾ
 
 
 



 المنشورة عمى الصفحة 1999تعميمات الفحص الطبي الدوري لمعمال في المؤسسات لسنة 
 صادر بموجب المادة 1/6/1999 بتاريخ 4353 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1949

 من نظام 10 المادة 4 والمادة 1996 لسنة 8 من قانون العمل وتعديالتو رقم 85المادة ،0
      1998 لسنة 42العناية الطبية الوقائية والعالجية لمعمال في المؤسسات رقم 

 1المادة 
كيعمؿ بيا مف (تعميمات الفحص الطبي الدكرم لمعماؿ في المؤسسات )تسمى ىذه التعميمات 

تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية  
 2المادة 

عمى صاحب العمؿ اك المدير المسؤكؿ في المؤسسة كضع الترتيبات الالزمة الجراء الفحص 
الطبي الدكرم لممحافظة عمى لياقة العامميف كالكتشاؼ ما قد يظير مف امراض في مراحميا 

االكلى  
  3المادة 

: يجرم الفحص الطبي الدكرم مرة كاحدة كؿ ستة اشير لمعماؿ المعرضيف لما يمي 
البترككيماكيات كمشتقاتيا  .أ

المبيدات الحشرية كاالسمدة الزراعية كالمحسنات الزراعية  .ب
صير المعاجف الثقيمة  .ج
الضجيج كاالىتزازات .د
المكاد المشعة  .ق

  4المادة 
: يجرم الفحص الطبي الدكرم مرة كاحدة كؿ سنة كذلؾ لمعماؿ في المجاالت التالية 

المناجـ كالتعديف  .أ
صناعة الزجاج  .ب
الغزؿ كالنسيج .ج
اعماؿ النجارة  .د

 5المادة 
يجرم الفحص الطبي الدكرم مرة كاحدة  كؿ سنتيف كذلؾ لجميع العامميف في المؤسسات 

.  مف ىذه التعميمات 4ك 3كاالعماؿ االخرل التي لـ يرد ذكرىا في المادتيف 
 تزكد مديرية السالمة كالصحة المينية كالبيئة في كزارة العمؿ بنتائج الفحص الطبي 6المادة 

. الدكرم لمعماؿ كفؽ انمكذج معد ليذه الغاية 
 



 1999تعميمات الفحص الطبي االولي  لمعمال في المؤسسات لسنة 
 1/7/1999 بتاريخ 4359من عدد الجريدة الرسمية رقم 2330المنشورة عمى الصفحة 

 من نظام 3 والمادة 1996 لسنة 8من قانون العمل وتعديالتو رقم ، 83صادر بموجب المادة 
 1998 لسنة 42العناية الطبية الوقائية والعالجية لمعمال في المؤسسات رقم 

 
  1المادة 

كيعمؿ بيا مف (تعميمات الفحص الطبي االكلي لمعماؿ في المؤسسات )تسمى ىذه التعميمات 
تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية  

  2المادة 
ال يجكز تشغيؿ ام شخص في ام مف االعماؿ المبينة ادناه االبعد اجراء الفحص الطبي االكلي 

: كالتاكد مف مدل لياقتو الصحية لمقياـ بيذه العماؿ كىي 
 : الصناعات المعدنية كىي : اكال 

عمميات الصير المعدني  . أ
عمميات التشكيؿ المعدني  . ب
عمميات الحدادة المعدنية  .ج
عمميات التقسية المعدنية  . د
عمميات المعالجة الحرارية المعدنية  .ق
عمميات المعالجة الميكانيكية المعدنية  .ك
عمميات المحاـ المعدني  . ز
عمميات الطالء المعدني  .ح

استخراج المعادف مف باطف االرض  . أ:اعماؿ المناجـ كىي: ثانيا 
استخراج معادف مف عمى سطح االرض  .ب
جميع االعماؿ المتعمقة بالمقالع كالمحاجر  :ثالثا
اعماؿ الزراعة كالمبيدات الحشرية كاالسمدة الزراعية كالمحسنات الزراعية  : رابعا

صناعة االسمنت كالزجاج  :خامسا
استخراج النفط الخاـ  . أ : الصناعات البترككيماكية كىي:سادسا

معالجة النفط كمشتقاتو  .ب
الدكائية  . أ:الصناعات الكيماكية كىي : سابعا
البيطرية  .ب
الدىانات  . ج



البممرة  .د
االصباغ .ق
المنظفات الكيماكية  . ك
المدائف  .ز
المطاط  .ح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 من عدد الجريدة 4903 المنشورة عمى الصفحة 1999تنظيم عقد التدريب الميني لسنة 
 من قانون العمل 36 صادر بموجب المادة 16/11/1999 بتاريخ 4393الرسمية رقم 
  1996 لسنة 8وتعديالتو رقم 

 1المادة 
كيعمؿ بيا مف تاريخ  (1999ىعميمات تنظيـ عقد التدريب الميني لسنة )تسمى ىذه التعميمات 

. نشرىا في الجريدة اؿ رسمية 
 2المادة 

يككف لمكممات كالعبارات التالية حيثما كردت في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا ادناه ما 
: لـ تدؿ القرينة عمى خالؼ ذلؾ

مؤسسة التدريب الميني  :المؤسسة       
مجمس ادارة المؤسسة  :المجمس        
مراكز التدريب الميني كالمعاىد التابعة لممؤسسة  : المراكز        
مدير عاـ المؤسسة  :المدير العاـ    
مدير االقميـ اك المركز اك المعيد التابع لممؤسسة  : المدير          
الشخص الطبيعي الممتحؽ بأحد المراكز التدريبية التي تنفذىا المؤسسة اك تشرؼ :المتدرب       

كالتدريب المتكسط كالتدريب  (التممذة المينية )عمى تنفيذىا كتشمؿ التعميـ الثانكم التطبيقي 
القصير   

المنشات المختمفة التابعة لمقطاعيف العاـ كالخاص كالتي يتمقى المتدرب مف : مكقع العمؿ      
. خالليا تدريبا عمميا في مجاؿ تخصصو

كؿ شخص طبيعي اك معنكم يمتمؾ منشأة اك مكقع عمؿ يمكف استخدامو :صاحب العمؿ     
. في تدريب متدربي المؤسسة 

مجمكعة مف البرامج كالدكرات التي تعقدىا المؤسسة اك تشرؼ عمى انعقادىا : البرامج التدريبية  
. ضمف جداكؿ زمنية محددة لتمبية احتياجات السكؽ المحمي مف القكل العاممة المدربة كالمؤىمة 

كثيقة رسمية يحصؿ عمييا المتدرب بعد استكمالو لمتطمبات ام برنامج :الشيادة               
. تدريبي بنجاح 

اتفاؽ خطي يبرمو صاحب العمؿ مع المتدرب اك كلي امره اك كصيو : عقد التدريب الميني 
. لتنظيـ العالقة  بينيما كفقا لالسس المنصكص عمييا في قانكف العمؿ كتعميمات المؤسسة 

اتفاؽ خطي تبرمو المؤسسة مع صاحب العمؿ لتنظيـ كتحديد دكر كؿ :اتفاقية التدريب     
منيما في العممية التدريبية في ضكء التعميمات المعمكؿ بيا في المؤسسة  

  3المادة 



ال يجكز لمف لـ يكمؿ السادسة عشرة مف عمره االلتحاؽ بالبرامج التدريبية لمتدريب المتكسط .  أ
. كالقصير 

يتكلى المتدرب الذم اتـ الثامنة عشرة مف عمره التعاقد بنفسو مع صاحب العمؿ اما اذا كاف .ب
. حدثا فينكب عنو كليو اك كصيو

  4المادة 
تحدد مدة التدريب في عقد التدريب الميني تبعا لطبيعة البرنامج التدريبي الذم تنفذه المؤسسة اك 

تشرؼ عمى تنفيذه  
  5المادة 

: يتمثؿ دكر كمسؤكلية صاحب العمؿ في العممية التدريبية فيما يمي
تكفير التسييالت كاالمكانات التدريبية الالزمة لتنفيذ البرنامج التدريبي في مكقع العمؿ كفقا .أ

لالسس كالمعايير المتبعة كالمعتمدة مف المؤسسة  
المشاركة في اختيار المتدربيف عند االلتحاؽ بالبرامج التدريبية المختمفة كفقا لمشركط المعمكؿ .ب

بيا بمكجب التعميمات الصادرة عف المؤسسة  
المشاركة في تصميـ  كتنفيذ البرامج التدريبية كفقا لما ىك معمكؿ بو في المؤسسة  .ج
المشاركة في تقكيـ االداء بالنسبة لممتدربيف  .د
الرصد كالتكثيؽ لدكاـ المتدربيف مف حيث الحضكر كالغياب اثناء التدريب العممي الميداني ليـ .ق

في مكقع العمؿ  
صرؼ المبالغ المالية لممتدربيف في مكاعيدىـ المحددة كفقا لممعايير كاالسس التي تحددىا .ك

المؤسسة كالعقد المبـر بينيما  
منح المتدربيف االجازات المقررة ليـ كفقا الجندة الدكاـ التي تصدرىا ادارة المؤسسة في بداية .ز

كؿ عاـ دراسي  
المشاركة في حؿ مشاكؿ المتدربيف كتفيمياكالتعاكف لحميا ما امكف مع ادارة المؤسسة .ح

اكالمراكز اك المعيد اك االقميـ  
اجراء االسعافات االكلية في حاؿ حدكث اصابة عمؿ اك مرض ميني لممتدرب كالمساىمة في .ط

نقمو الم مركز اك مستشفى لمعالج بعد ابالغ ادارة المؤسسة فكرا بالحادث كالتنسيؽ معيا كتمكيف 
 المؤسسة مف ابالغ شركة التأميف بالحادث التخاذ اجراءاتيا الالزمة بيذا الخصكص 

  6المادة 
يككف عقد التدريب المكقع بيف المتدرب كصاحب  العمؿ كاتفاقية التدريب المكقعة بيف المؤسسة 

 الممحقيف بيذه التعميمات  2ك1كصاحب العمؿ كفقا لمنمكذجيف 
 



 
 

  1نمكذج رقـ 
يعرؼ فيما بعد ...................السادة /الفريؽ االكؿ السيد :عقد تدريب ميني فيما بيف 

 (صاحب  العمؿ )ب
اككلي  امره  اك كصيو   (التمميذ المتدرب )يعرؼ فيما بعد ب/..............السيد :الفريؽ الثاني 

لدل مركز  (  )تخصص )حيث اف الفريؽ الثاني يعتبر احد المتدربيف المسجميف في برنامج 
التابع لمؤسسة التدريب الميني كيرغب في تمضية فترة تدريبو الميداني كالعممي /التدريب الميني 

 ()كمكقعو  ()لدل الفريؽ االكؿ الذم يمتمؾ 
فقد اتفؽ الفريقاف المتعاقداف اعاله كبالتراضي عمى تحقيؽ ذلؾ كفقا لمبنكد التالية كتحت اشراؼ 

تعتبر مقدمة ىذا العقد جزءا اليتجزأ منو كتقرأ معو كبند اساسي مف .1:مؤسسة التدريب الميني 
بنكده  

كيتعيد ()ضمف برنامج()يقبؿ الفريؽ الثاني بمكجب ىذا العقد بكضعو كتمميذ متدرب في مينة .2
الفريؽ االكؿ لقاء ذلؾ بتدريبو عمى كافة اعماؿ ىذه المينة  

// كلغاية //شير ابتداء مف تاريخ ()تككف فترة التدريب مستمرة كمنظمة كلمدة تقديرية .أ.3
اذا لـ يحقؽ التمميذ المتدرب المستكل المطمكب تحقيقو عند نياية الفترة المذككرة في الفقرة أ .ب

شيرا بمكافقة الفريؽ االكؿ ليتيح لمفريؽ الثاني تحقيؽ ()فانو مف الممكف تجديد ىذا العقد لمدة 
المستكل المطمكب لنيؿ الشيادة التي تمنحيا مؤسسة التدريب الميني  

دينار  ()أيتقاضى التمميذ المتدرب مف صاحب العمؿ خالؿ فترة تدريبو مبمغا  شيريا مقدارا .4
دينارا شيريا في السنة الثانية  ()في السنة االكلى لبرنامج التممذة المينية كالتدريب المتكسط ك

لبرنامج التممذة المينية كاجرا كامال خالؿ فترة الخبرة يعادؿ امثاليـ مف االعامميف لديو في مكقع 
. العمؿ كال تحسب اياـ الغياب غير المشركعة مف ضمنو 

اما برنامج التدريب القصير فيتـ االتفاؽ عمى قيمة المبمغ الذم يستحقو المتدرب ضمف تنسيؽ 
مباشر ما بيف المركز كصاحب العمؿ  

فمسا عف كؿ شير  ()يقطع مف المبمغ المخصص لمتمميذ المتدرب المبيف اعاله مبمغا كقدره .ب
كتكفير في حالة تكفير صندكؽ تكفير لدل صاحب العمؿ كيدفع لو ىذا المبمغ في نياية فترة 

البرنامج التدريبي  
يتمقى التمميذ المتدرب الميارات العممية كالمكاد النظرية المساندة حسب المناىج الذم تقرره .5

مؤسسة التدريب الميني لمبرنامج التدريبي كضمف نظاـ التدربب بالكحدات التدريبية المتكاممة 



كتمنح شيادة صادرة عف مؤسسة االتدريب الميني لمتمميذ المتدرب الذم يحقؽ متطمبات النجاح 
المعتمدة لدل المؤسسة حسب نظاـ التدريب المعتمد لدييا  

يجكز انياء عقد التدريب بناء عمى طمب احد الفريقيف شريطة التنسيؽ المسبؽ مع المؤسسات .6
: في ام مف الحاالت التالية 

اذا ارتكب احدىما ام مخالفة الحكاـ قانكف العمؿ اك االنظمة الصادرة بمكجبو  .أ
اذا لـ يقـ احدىما بكاجباتو كفقا لشركط ىذا العقد  .ب
اذا استحاؿ تنفيذ شركط ىذا العقد السباب خارجة عف ارادة احد الفريقيف  .ج
اذا نقؿ صاحب العمؿ مكاف التدريب المحدد في العقد الى مكاف اخر يشكؿ االنتقاؿ اليو .د

صعكبة عمى المتدرب اك يضر بمصمحتو كال يجكز لممتدرب اف يحتج ليذا السبب بع مضي 
شير كاحد عمى نقمو الى مكاف التدربب الجديد  

اذا كاف استمرا ر المتدرب في العمؿ ييدد سالمتو اك صحتو كثبت ذلؾ بتقر ير طبي معتمد .ق
مف كزارة الصحة  

 حتى تاريخ تركو 4كيدفع الفريؽ االكؿ لمفريؽ الثاني المبمغ المستحؽ لو كفؽ الفقرة أ مف البند 
  4التدريب ككذلؾ يدفع لو مبمغا مقتطع كفؽ الفقرة ب مف البند 

ال يجكز لمفريؽ الثاني اف يمغي تدريبو لدل الفريؽ االكؿ دكف الرجكع الى المركز المعني كاال .7
ستتخذ بحقو االجراءات الالزمة حسب التعميمات المتبعة في المؤسسة  

يمنح الفريؽ االكؿ لمفريؽ الثاني اجازات كعطؿ حسب اجندة الدكاـ كالعطؿ الصادرة عف .8
مؤسسة التدريب الميني  

تسرم احكاـ عقد التأميف المبـر ما بيف المؤسسة كشركة تأميف معتمدة  بشأف اصابات العمؿ .9
كامراض المينة عمى الفريؽ الثاني  

الفريؽ االكؿ                                          الفريؽ الثاني  
التاريخ                                                  التاريخ  

 
 
 
 
 
 
 
 



  2نموذج رقم 
مؤسسة التدريب الميني ممثمة بمدير مركز  :اتفاقية تدريب ميني فيما بيف الفريؽ االكؿ 

. صاحب العمؿ .... السادة /السيد :الفريؽ الثاني 
كلديو الرغبة في تدريب عدد مف (....،مشغال ،مصنعا ،حيث اف الفريؽ الثاني يممؾ محال 

فقد تـ االتفاؽ  ()تخصص  ()المتدربيف المسجميف في مؤسسة التدريب الميني في برنامج
بالتراضي فيما بيف الفريقيف المتعاقديف اعاله عممى تحقيؽ ذلؾ كفقا لما يمي  

تعتبر مقدمة ىذه االتفاقية جزءا اليتجزأ منيا كتقرا معيا كبند اساسي مف بنكدىا   .1
. ()متدربا ضمف برنامج()يقكـ الفريؽ الثاني بتدريب .2
عمى الفريؽ الثاني تكفير التسييالت كاالمكانيات الالزمة كالمطمكبة لتنفيذ البرنامج التدريبي .3

لممتدربيف  
يقكـ الفريؽ الثاني بالمشاركة بتدريب كمتابعة تقدـ المتدربيف  مف خال ؿ الفنييف اك المدربيف .4

 (اف كجدكا )المتفرغيف 
يقكـ الفريؽ الثاني بصرؼ مبمغ لممتدربيف بحيث يككف الحد االدنى لممتدربيف السنة االكلى في .5

دينارا شيريا كلمتدربي السنة الثانية في برنامج التممذة ()برنامجي التممذة المينية كالتدريب المتكسط
دينارا شيريا كاجرا كامال خالؿ فترة الخبرة يعادؿ امثالو مف العامميف لديو  ()المينية 

يقكـ الفريؽ الثاني برصد الغياب كالحضكر كاالجازات لممتدربيف كتقديميا لممركز خطيا عند .6
الطمب  

يمنح الفريؽ الثاني لممتدربيف اجازات حسب اجندة الدكاـ التي تصدرىا المؤسسة  .7
اسبكعيا كباقي ، يكما ()يداكـ المتدرب خالؿ سنتيف التدريب االكلى كالثانية لدل الفريؽ الثاني .8

اياـ االسبكع يتفرغ المتدرب لمدكاـ في ام مف المراكز لتكمؿ متطمبات البرنامج التدريبي اما فترة 
الخبرة فيككف دكامو كامؿ لدل الفريؽ الثاني  

يقكـ الفريؽ الثاني بالتنسيؽ مع ادارة ام مف المراكز في حؿ المشاكؿ المتعمقة بالتدريب .9
كالمتدربيف اك التخاذ ام اجراء  بحؽ المتدربيف  

يزكد الفريؽ االكؿ الفريؽ الثاني بالمتدربيف بعد اف يتـ اعدادىـ كتييئتيـ مينيا خالؿ فترة .10
التأسيس  

الفريؽ االكؿ                                           الفريؽ الثاني  
التاريخ                                                  التاريخ  

 

 



معايير القائمة الذىبية 

لف يتـ النظر بطمب أم مؤسسة ترغب في االستفادة مف برنامج القائمة الذىبية قبؿ : مالحظة

مركر سنة عمى االقؿ مف تاريخ تقديـ الطمب اذ تبيف لمكزارة اف تمؾ المؤسسة تتعمد انتياؾ ام 

عمالة االطفاؿ، العمؿ القسرم، االعتداء البدني، التحرش الجنسي )مف حقكؽ االنساف مثؿ

أك قبؿ مركر ستة أشير، عمى األقؿ، مف تاريخ تقديـ الطمب اذ تبيف اف تمؾ المكسسة  (كغيرىا

قامت بتقديـ معمكمات غير صحيحة اك قبؿ اربعة اشير في الحاالت االخرل لالستفادة مف ىذا 

. البرنامج

 :()معايير أساسية لجميع المؤسسات . أ

 ( عالمة75الحد االقصى )العالمات  ()البند

المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول  

الحد االدنى لألجور يتم . 1

احتسابو ودفعو بالشكل 

 الصحيح

 
 

يتم احتسابو 

ودفعو 

بشكل صحيح 

(5 )

ال يتم احتسالو 

أو  

دفعو بشكل 

يرفض )صحيح 

 (الطمب

 - -

تعريف العمال بطريقة . 2

احتساب اجورىم 

 

نعم 

(5 )

ال 

(0 )

 - -

- - ال نعم تدفع األجور خالل  3

                                                
ػهٗ انًؤعغبد اٌ رفصخ ػٍ انًمبٔنٍٛ يٍ انجبطٍ انز٘ جشٖ  انزؼبيم يؼٓى خالل انشٕٓس انغزخ انًبضٛخ . 

. ٚزى انزأكذ ثبنزضاو انًؤعغخ ثكم ثُذ يٍ ْزِ انجُٕد اػالِ نهشٕٓس االسثؼّ االخٛشِ يٍ ػًم انًؤعغخ. 



 سبعة أيام من 

  تاريخ االستحقاق

 

(5 )(0 )

تسجيل جميع العمال . 4

بالضمان االجتماعي ودفع 

مستحقات االشتراك بالشكل 

الصحيح في موعدىا 

نعم 

(5 )

ال 

(0 )

 - -

ساعات العمل االضافي . 5

التي بعمميا العمال يوميا  

 ()بموافقتيم

بمعدل ساعتين 

يوميا ما عدا يوم 

عطمة )الجمعة

واحدة  (رسمية

شيريا والعطل 

الرسمية 

(10 )

ثالث ساعات 

ويومي 

عطمة )الجمعة

اثنين  (اسبوعية

شيريا 

 ()والعطل

اربع ساعات يوميا 

ويوم 

عطمة )الجمعة

واحدة (اسبوعية

شيريا والعطل 

الرسمية 

(2 )

أكثر من أربع 

ساعات يوميًا 

 (يرفض الطمب)

 

  

                                                
اٌ ٚزى ادزغبة اٍٚ َمبط نهًؤعغخ فٙ دبنخ ػذو رمبضٙ انؼًم ألجش عبػبد انؼًم االضبفٙ ثبنشكم انصذٛخ ٔٚجت اٌ رزبح انؼًبل . 

فشصخ دمٛمٛخ نهزؼجٛش ػٍ يٕافمزٓى ػهٗ انؼًم عبػبد اضبفٛخ فٙ كم يشح ٚطهت فٛٓب انؼًم االضبفٙ ، كًب أٌ أٚخ أدكبو رشد فٙ ػمٕد 

. انؼًم أٔ اٚخ ٔصبئك اخشٖ رزضًٍ يٕافمخ انؼًبل ػهٗ انؼًم االضبفٙ العبثٛغ أ اشٓش ال ٚؤخز ثٓب

ثذغت انفئخ االٔنٗ ثزى ادزغبة عبػبد انؼًم االضبفٙ ػهٗ اعبط انًؼذل فٙ فزشح اعجٕع ٔادذ يغ يجًٕع عبػبد انؼًم .  

 اٚبو 6 عبػبد ػًم ػبدٚخ ٕٚيٛب ػهٗ يذٖ 8 عبػبد ٕٚيٛب اضبفخ انٗ 3 اعجٕػٛب ٔثًجًِٕ ال ٚضٚذ ػٍ 12االضبفٙ ثذٛش ال رضٚذ ػٍ 

. فٙ االعجٕع

: ٔٚغزضُٗ انًؤعغخ يٍ رطجٛك رهك انمٕاػذ انؼبيخ دٌٔ أٌ رخغش َمبط ٔرنك فٙ انذبالد انزبنٛخ

انظشٔف انمبْشح  .1

 فزشاد رسٔح االَزبط .2

ٔيغ رنك فإَّ فٙ دبنخ ركشاس رسٔح االَزبط ْزِ ٔػذو لٛبو صبدت انؼًم ثجزل اٚخ جٕٓد نزطٕٚش ْٛكهخ نًؼبنجخ انٕضغ فال ًٚكٍ ػُذئز 

اعزضُبئ انًؤعغخ يٍ انخضٕع نهمٕاػذ انؼبيّ انًزؼهمّ ثغبػبد انؼًم االضبفٙ، يضبل رنك رهك انظشٔف انزٙ ٚكٌٕ عججٓب اصذبة 

طبلخ انؼًبل فٓزِ انذبالد ال رشكم عججب نالَذشاف ػٍ انمٕاػذ انؼبيخ انًطجمخ - انؼًم اَفغٓى يضم لجٕل طهجٛبد رضٚذ ػٍ لذسح انًصُغ

. ػهٗ عبػبد انؼًم 

انظشٔف انمبْشح ْٙ أٚخ ظشٔف رؤد٘ انىخ انٕلف أ االَمطبع انفؼهٙ ػٍ انؼًم ٔانزٙ ٚغزذٛم انزُجؤ ثٓب، ْٔٙ راد طجٛؼخ  .1

غٛش يزكشسح ٔرشكم انظشٔف انذٕادس انخطٛشح، انخطشح انذشائك انفٛضبَبد انؼٕاصف انشذٚذح انضنضال كًب رشًم رهك 



( 5)الرسمية 

 

احتساب صحيح لساعات  .6

العمل االضافي ودفع 

اجورىا في مواعيدىا 

بشكل صحيح طبقا 

من  (%125)لمقانون 

اجر الساعة في االيام 

من % 150العادية و 

جرالساعة في ايام العطل 

نعم 

(10 )

ال 

(0 )

 - -

                                                                                                                                       
انظشٔف االػًبل انؼبجهخ ػهٗ انًٕالغ  ٔانًؼذالذ فمظ ػُذيب ٚكٌٕ رنك ضشٔسٚب نزجُت رذخالد خطشح يغ أػًبل 

رٕلف (انًؤعغخ االػزٛبدٚخ ٔنٛظ نهصٛبَّ انُبرجخ ػٍ االًْبل اضبفخ انٗ ضغظ انؼًم غٛش انطجٛؼٙ َزٛجخ انظشٔف انخبصّ

. ثذٛش ال ٚزٕلغ يٍ صبدت انؼًم انهجٕء انٗ رذاثٛش اخشٖ (غٛش ػبد٘ نٕعبئظ انُمم االػزٛبدٚخ ٔغٛشْب

اٌ انذذ االلصٗ نفزشح انزٕلف ٔػذد يشاد عبػبد انؼًم االضبفٙ انًطهٕثخ ثغجت انظشٔف انمبْشح ركٌٕ يٍ دٛش انًجذأ انٕلذ ٔػذد 

انًشاد انًطهٕثخ نهؼٕدح انٗ انٕضغ انطجٛؼٙ ثشكم يؼمٕل ٚجت ػهٗ صبدت انؼًم انز٘ ٚمٕو ثزشغٛم ػًبنّ عبػبد ػًم اضبفٙ 

 48َزٛجخ ظشٔف لبْشح اٌ ٚمٕو ثباػالو يكزت انؼًم فٙ يُطمزّ خطٛبً، يغ اسعبل َغخخ انٗ يذٚش يذٚشٚخ انزفزٛش انًشكضٚخ خالل 

عبػّ يٍ ثذء رنك انؼًم يٕضذب انفزشح انضيُٛخ ٔػذد عبػبد انؼًم االضبفٙ انزمذٚشٚخ ٔػذد انؼُبل انزمذٚش٘ انًطهٕة نهؼًم االضبفٙ 

: ٔفًٛب ٚزؼهك ثفزشاد رسٔح االَزبط ٚجت االنزضاو ثبنمٕاػذ انزبنٛخ. 2.

ثذذ  ( عبػخ اعجٕػٛب75يجًٕع ) عبػبد ػًم اضبفٙ ٕٚيٛب 4 اعجٕع فٙ انغُخ ثًؼذل 12ٚغًخ نًؤعغبد اٌ رؼًم يذح  . أ

 اعبثٛغ يزٕاصهخ فٙ كم يشح، ثذٛش ٚزٕجت اٌ ال رمم انفزشح انضٔيُٛخ انفبصهخ ثٍٛ كم فزشح ٔانفزشح انزٙ رهٛٓب ػٍ 6الصٗ 

. اعجٕػٍٛ

ُْٔب ٚجت ػهٗ اصذبة انؼًم انشاغجٍٛ ثبنؼًم عبػبد ػًم اضبفٛخ رمذٚى خطخ ػًم رٕضخ انغجت ٔانفزشح انضيُٛخ ٔػذد 

عبػبد انؼًم االضبفٙ انزمذٚشٚخ ٔػذد انؼًبل انًطهٕة الَجبص انؼًم فٙ عبػبد ػًم اضبفٛخ ٔرنك لجم اعجٕػٍٛ ػهٗ االلم يٍ 

. ثذء انؼًم انٗ يكزت انؼًم فٙ يُطمزّ خطٛبً يغ َغخخ يٍ انخطخ انٗ يذٚشٚخ انزفزٛش

 عبػبد ػًم اضبفٙ فٙ انٕٛو يٍ اجم اٚفبء ػهٗ يٕاػٛذ شذٍ انجضبئغ ثًب ال ٚضٚذ ػٍ 8ٚغًخ انًؤعغخ اٌ رؼًم نغبٚخ  . ة

اسثؼخ اٚبو فٙ انغُخ، ػهٗ أٌ ال رمم انفزشح انضيُٛخ انفبصهخ ثٍٛ كم ٕٚو يٍ ْزِ االٚبو ٔانٕٛو انز٘ ٚهّٛ ػٍ اعجٕػٍٛ ًٔٚكٍ 

. اَجبص ْزا انؼًم فمظ فٙ دبل اػطبء انؼًبل ٕٚو سادخ فٙ انٕٛو انزبنٙ

ٚجت ػهٗ صبدت انؼًم انز٘ ٚمٕو ثًضم ْزا انؼًم االضبفٙ اػالو انًكزت انؼًم فٙ يُظمزّ خطٛبً ٔاسعبل َغخخ انٗ يذٚٛشٚخ 

 عبػخ يٍ اَجبص انؼًم يٕضذبً ػذد عبػبد انؼًم انزٙ رى اعزخذايٓب ٔػذد انؼًبل ٔأعًبئٓى 24انزفزٛش انًشكضٚخ خالل يذح 

.  انزٍٚ لبيٕا ثبنؼًم االضبفٙ انزفبصٛم االداسٚخ نهشذُخ

 



الرسمية والدينية 

االجازة السنوية تعطى . 7

 ()لمعمال حسب القانون

نعم 

(5 )

ال 

(0 )

 - -

االجازة المرضية تعطى . 8

 ()لمعمال حسب القانون

 

نعم 

(5 )

ال 

(0 )

 - -

اجازة االمومة تعطى لممرأة . 9

العاممة حسب القانون 

نعم 

(5 )

ال 

(0 )

 - -

الرعاية الصحية حسب . 10

المعايير الواردة في الممحق 

(2 )

نعم 

(10 )

ال 

(0 )

 - -

شروط السالمة والصحة . 11

المينية حسب المعايير 

 3المذكورة في ممحق 

نعم 

(10 )

ال 

(0 )

 - -

 

 

 

                                                
ٚجت اٌ ٚكٌٕ انؼًبل يذسكٍٛ نذمٕلٓى انًزؼهمخ ثبالجبصح انغُٕٚخ اضبفخ انٗ اجشاءاد انًصُغ انزٙ . 1:ضًٍ االطبس انؼبو انمبٌَٕ .  

ال ًٚكٍ نصبدت انؼًم اٌ ٚضغ أٚخ ػٕائك غٛش يجشسح لذ رذٕل دٌٔ دصٕل انؼًبل . 2ٚجت ػهٛٓى ارجبػٓب ػُذ انطهت اجبصح عُٕٚخ 

ال ٚغزطٛغ اصذبة انؼًم اسغبو . 4ًٚكٍ نؼًبل ٔاصذبة انؼًم االرفبق ػهٗ  يٕػذ يؼٍٛ نالجبصح انغُٕٚخ . 3ػهٗ اجبصرٓى انغُٕٚخ 

. انؼًبل ػهٗ اعزؼًبل اجبصارٓى انغُٕٚخ ػُذيب ركٌٕ انطهجٛبد لهٛهخ 

ٚجت اٌ ٚكٌٕ انؼًبل يذسكٍٛ نذمٕلٓى انًزؼهمخ ثبالجبصح انغُٕٚخ اضبفخ انٗ اجشاءاد انًصُغ انزٙ . 1:ضًٍ االطبس انؼبو انمبٌَٕ .  

ال ًٚكٍ نصبدت انؼًم اٌ ٚضغ أٚخ ػٕائك غٛش يجشسح لذ رذٕل دٌٔ دصٕل انؼًبل . 2ٚجت ػهٛٓى ارجبػٓب ػُذ انطهت اجبصح عُٕٚخ 

ال ٚغزطٛغ اصذبة انؼًم اسغبو . 4ًٚكٍ نؼًبل ٔاصذبة انؼًم االرفبق ػهٗ  يٕػذ يؼٍٛ نالجبصح انغُٕٚخ . 3ػهٗ اجبصرٓى انغُٕٚخ 

. انؼًبل ػهٗ اعزؼًبل اجبصارٓى انغُٕٚخ ػُذيب ركٌٕ انطهجٛبد لهٛهخ 



 

 معايير اضافية لممنشأت والمؤسسات ذات العمالة الوافدة . ب

 ( عالمة30الحد االقصى )العالماتالبند 
المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول  
يحتفظ العمال جوازات السفر ووثائق السفر .1

بجوازات او وثائق 
أو اليويات  )سفرىم

الشخصية والوثائق 
 (الممثمو

(10 )

جوازات ووثائق 
السفر مع ادارة 
الشركة بموافقة 

العمال 
(2 )

جوازات ووثائق 
سفر العنال لدى 
إدارة الشركة دون 

رغبتيم  
 (الطمب مرفوض)

 -

نسبة العمال الوافدين الذين ال  (2
أو أقامة / يحممون تصاريح عمل

شارية المفعول الى مجموع العمال 
الوافدين في المنشأة  

المستوى االول 
صفر 

(10 )

المستوى الثاني 
اكبر من صفر 

% 5واقل من 
(0 )

المستوى الثالث 
فما فوق % 5
الطمب مرفوض )

المستوى الرابع 
 --------

التزام فعال بتشغيل العمال . 3
 ()اردنيين

 
 

نعم 
(5 )

ال 
(0 )

 - --

نسبة العمال من االردنيين من . 4
مجموع العاممين في المؤسسة  

أو % 50أكثر من 
 أو يزيد من 300
( 5)العمال

 

أو % 49-40
200-299 
( 4)عامل

 

أو 39-10%
 عامل 50-199
(3 )

 -

 

 

 

 

                                                
أيضهخ ػهٗ االنزضاو انفؼبل رشًم حال رمزصش ػهٗ انًشبسكخ انفؼبنخ فٙ يششٔع انزشغٛم انٕطُٙ ٔانزؼبلذ يغ ٔكبالد انزشغٛم انخبصخ .  

. ٔرأعٛظ يكبرت رٕظٛف فٙ انًُشأح ٔرُظٛى دًالد رشغٛم ػًبل اسدٍَٛٛ يُزظًخ

 



معايير اضافية لممنشأت والمؤسسات اليت تقدم خدمات السكن .ج

 ( عالمة22الحد االقصى )العالمات البند 

المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول  

السكن المتقدم وفقًا لممعايير 

( 4)المذكور في الممحق رقم

نقطة واحدة لكل 

معيار من معاير 

الممحق 

 - - -

حسم أية مبالغ مقابل توفير . 2

الطعام والمسكن يتم رفقا لعقود 

العمل سارية المفعول والموافقة مع 

العمال باداراتيم 

من  % 0-11

الحد االدنى 

( 10)لألجور

% 23-11أو 

من الحد االدنى 

( 5)لألجور

من % 23أكثر من 

الحد االدنى 

يرفض )لألجور

 (الطمب

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مالحق القائمة الذىبية 

 1ممحق رقم

: معايير المتطمبات الكاجب مراعاتيا عند إصدار تأشيرات العماؿ الكافدة

عضك : مف مجمكع العالمات لجميع فئات المعايير التي تنطبؽ عمى المؤسسة% 80-100 -

 في القائمة الذىبية، كيعفى مف تقديـ الكفالة البنكية 

خارج القائمة الذىبية كيعفى مف تقديـ الكفالة البنكية لمدة سنة تجدد تمقائيا كفقان %: 51-79 -

 :لعدد العامميف كما يمي

 ألؼ دينار 30 عامؿ 100-1مف  . أ

  ألؼ دينار50 عامؿ  200-101مف  . ب

 ألؼ دينار 75 فما فكؽ 201مف  . ت

 ترفض طمبات استقداـ العمالة الكافدة % 50أقؿ مف  -

( 2)ممحق رقم 
معايير الرعاية الصحية 

نعييف كادر طبي ، مف اطباء كمرضيف، كفقان لمجدكؿ التالي، عمى أف يتـ اعتمادىـ مف : أكالن 

: قبؿ كزارة العمؿ

ممرض بدوام عدد العمال 
كامل 

ساعات  (60)
يوميًا عمى األقل 

طبيب غير متفرغ 
بمعدل ساعتين )

 (يومياً 

طبيب بدوام كامل 
 ساعات يوميا 60)

عمى األقل 

طبيب صحة مينية 
غير متفرغ 

بمعدل ست )
ساعات أسبوعيًا 

عمى األقل 
50-500 1 1  - -

501-1000 1  -1  -
 1 1-  2 1000أكثر مف 



في كؿ شركة يزيد عدد العامميف فييا عف خمسيف  (عيادة)إنشاء كتجييز كحدة طبية : ثانيا

. عامالن 

. إجراء الفحكصات الطبية األكلية كالدكرية في مكاعيدىا كفقا ألحكاـ القانكف: ثالثان 

تقديـ ما يثبت تسجيؿ األطباء كالممرضيف المتفرغيف في الضماف االجتماعي تحت اسـ : رابعان 

. الشركة المعنية، كعقد عمؿ سارم المفعكؿ بيف ساعات عمميـ

 3ممحق رقم 

معايير السالمة والصحة المينية 

 تعييف كادر سالمة كصحة مينية، مف أخصائييف كفنييف، كفقان لمجدكؿ التالي، عمى أف يتـ :أوالً 

: اعتمادىـ مف قبؿ كزارة العمؿ

فني أخصائي سالمة عدد العمال 

وصحة مينية غير 

 ساعات 6بمعدل )متفرغ

 (أسبوعيًا عمى األقل

فني أو أخصائي سالمة 

وصحة مينية متفرغ 

أخصائي سالمة وصحة 

مينية متفرغ 

20-100 1  - -

101-500  -1  -

501-1000  - -1 

 1 1-  عامل 1000أكثر من 

 

تشكيؿ لجنة سالمة كصحة مينية، كفقان ألحكاـ القانكف، في كؿ مؤسسة يزيد عدد العامميف :ثانياً 

. فييا عف خمسيف عامالن 



 التقيد بالمتطمبات األخرل بالسالمة كالصحة المينية، كفقان ألحكاـ قانكف العمؿ األردني :ثالثاً 

. كاألنظمة كالتعميمات كالقرارات الصادرة بمكجبو 

 ال يجكز إنياء خدمات فنيي أك أخصائيي السالمة كالصحة المينية المعتمديف دكف الرجكع :رابعاً 

. الى كزارة العمؿ

 4ممحق رقم

تعميمات خاصة بالسكن 

. ( )فصل سكن الذكور واالناث. 1

I  توفير سرير وخزانة مع مفتاح لكل عامل
Ii  توفير كرسي وطاولة عمى األقل لكل غرفة نوم
Iii متر مربع عمى األقل لنوم لكل  (7ر1)توفير

عامل 
Iv  ( 15)مرحاض استحمام واحدة عمى األقل لكل

عامل عمى األكثر 
V ( 15)حجرة استحمام واحدة عمى األقل لكل

عامل عمى األكثر 
Vi  توفير المياه والكيرباء بشكل منتظم
Vii  توفير صناديق إسعاف أولي
Viii  مخارج طوارئ
Ix  أنظمة أنذار حريق
X  الحفاظ عمى النظافة العامة في المساكن
Xi  توفير لوحة إعالنات وصندوق اقتراحات

 

 
                                                

ٚكٌٕ عكٍ االَبس يُفصالً ػٍ عكٍ انزكٕس أرا كبٌ كم يًُٓب فٙ يجُٗ أٔ طبثك يغزمم، أٔ فٙ جُبح يُفصم يغ يذخم يغزمم َفظ .  

انطبثك 

 

 


