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 3122 لسنة (253) رقن األردنيين لغير العمل تصاريح رسوم نظام

 19/9/2019 بتاريخ 5596 رقن الرسمية الجريدة عدد في نشر

 3122-2-22 بتاريخ نفاذه بدأ

 3131/14/27 بتاريخ (6735) رقن الرسمية الجريدة عدد في الصادر 3131 لسنة (37) رقن معدلال نظامبال تعديلو تن

 

 2019( لسنة 142رقم ) نظام

 األردنيين لغير العمل تصاريح رسوم نظام

 2996( لسنة 8( من قانون العمل رقم )21المادة )الفقرة )ج( من صادر بمقتضي 

 (:2) المادة

 في نشره تاريخ مف بو كيعمؿ( 2019 لسنة األردنييف لغير العمؿ تصاريح رسـك نظاـ) النظاـ ىذا يسمى
 .الرسمية الجريدة

 :(1) المادة

 عف دينار( 400) مقداره السنة مف لجزء أك لسنة تجديده أك عمؿ تصريح صدارإ رسـ العمؿ كزارة تستكفي
 :يمي ما باستثناء االقتصادية كاالنشطة القطاعات كافة في عامؿ كؿ

 صناعة قطاع في العاممة كالشركات المؤسسات لدل عامؿ كؿ عف دينارا كسبعكف كخمسة مائو( 175) -أ
 .التنمكية المناطؽ في ستثماراإل ىيئة لدل المسجمة كالمحيكات األلبسة

 كأ كالبستاني حكمو في مف كأ المنزؿ في كؿاأل العامؿ عمى يزيد عامؿ كؿ عف دينار تسعمائة( 900) -ب
 .الطاىي

 :في عامؿ كؿ عف دينار ألؼ( 1000) -ج

 .العالقة ذات التشريعات كفؽ المرخصة المساج محالت .1
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 .كالديسكك كالبارات الميمية المالىي .2

 نسب أك عداداأل عمى زيادة المتخصصة الميارات ذكم مف عامؿ كؿ عف دينار كأربعمائة ألفاف( 2400) -د
 .بيا المسمكح الكافدة العمالة

 .الزراعي قطاع في الحر لمتصريح المياكمة عماؿ مف عامؿ كؿ عف دينار ستمائة( 600) -ق

 التحميؿ أك اإلنشاءات قطاع في الحر لمتصريح المياكمة عماؿ مف عامؿ كؿ عف دينار ثمانمائة( 800) -ك
 .الفئة ىذه مف اعتبارىـ العمؿ كزير يقرر مف كأ كالتنزيؿ

 الرسمية الجريدة عدد في الصادر 2020 لسنة( 26) رقـ معدؿىكذا أصبحت المادة بعد تعديميا بالنظاـ ال
 :التالي النحك عمى، 2020/03/16 بتاريخ( 5624) رقـ

 كزارة تستكفي) بعبارة عنيا كاالستعاضة مطمعيا في الكاردة( العمؿ صاحب مف يستكفى) عبارة بإلغاء: أكال
 (.العمؿ

 بعبارة عنيا ستعاضةكاإل منيا( ىػ) الفقرة في الكاردة( دينار كأربعمائة ألؼ( 1400)) عبارة بإلغاء: ثانيا
 (.دينار ستمائة( 600))

 بعبارة عنيا كاالستعاضة منيا( ك) الفقرة في الكاردة( دينار كتسعمائة ألؼ( 1900)) عبارة بإلغاء: ثالثا
 (.دينار ثمانمائة( 800))

 :(3) المادة

 مبمغ النظاـ ىذا مف( 2) المادة في الييـ المشار العماؿ مف عامؿ كؿ عف العمؿ صاحب مف يستكفي -أ 
 .تجديده عند كأ عمؿ تصريح صدارإ كؿ عند دينار( 100) مقداره ضافيإ

 المينية الميارات كتطكير تنمية ىيئة لىإ المادة ىذه مف( أ) الفقرة في ليوإ المشار المبمغ تكريد يتـ -ب 
 .كالتقنية



 

 منشورات )بيت العمال(
 

Workers’ House       www.workershouse.org 

 :(4) المادة

 :تاريخ مف اعتبارا النظاـ ىذا في لييـإ المشار ضافياإل كالمبمغ الرسكـ تستكفي

 .عمؿ تصريح إصدار دكف المممكة إلى لمعامؿ دخكؿ أكؿ -أ 
 .عمؿ تصريح بيا يصدر لـ التي السنكات كؿ كعف لمعامؿ عمؿ تصريح آخر انتياء -ب 
 .السف ىذه قبؿ المممكة دخكلو شريطة سنة عشر ثماني سف العامؿ بمكغ -ج 

 :(5) المادة

 :التالية البدالت الكزارة تستكفي

 تصريح صدارإ قبؿ آخر بعامؿ المممكة يدخؿ لـ عامؿ استقداـ معاممة استبداؿ بدؿ دينار مائة( 100) -أ
 مف العامؿ كاف حاؿ في المبمغ ىذا بالمنازؿ العامميف كاستخداـ استقداـ مكتب يتحمؿ أف عمى لو العمؿ

 .حكميـ في كمف كبستانيييا كطياتيا المنازؿ في العامميف

 :التالية الخدمات مف أم بدؿ دنانير عشرة( 10) -ب

 .كالعكدة الخركج إجازة .1
 (.عكدة بال خركج) النيائية المغادرة كثيقة صدارإ .2
 .فاقد بدؿ عمؿ تصريح بطاقة صدارإ .3
 .األردني غير لمعامؿ جتماعياإل الضماف مستحقات صرؼ لغايات الممانعة عدـ كثيقة صدارإ .4

 :(6) المادة

 مدة انتياء حاؿ في العمؿ تصريح رسـ ةقيم مف%( 50) مقدراىا تأخير غرامة العمؿ صاحب مف تستكفي
 .نتياءاإل تاريخ مف يكما تسعيف خالؿ تجديده كعدـ العمؿ تصريح

 :(7) المادة
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 العمؿ تصاريح صدارإ سسأ ذلؾ في بما النظاـ ىذا أحكاـ لتنفيذ الالزمة التعميمات العمؿ كزير يصدر
 .بيا الخاصة النماذجك 

 :(8) المادة

 العمؿ يستمر أف عمى 2014 السنة( 67) رقـ األردنييف غير العماؿ عمؿ تصاريح رسـك نظاـ يمغي
 .بيا غيرىا يستبدؿ أك تعدؿ أك تمغي أف إلى بمقتضاه الصادرة كالقرارات بالتعميمات

2019/9/2 

 

 

 


