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 2111 لسنة 12 رقن للتشغيل الخاصة المكاتب نظام

 21/5/2111 بتاريخ 3431 رقن الرسمية الجريذة عذد في نشر

  2111-5-21 بتاريخ نفاره بذأ

 

 2999( لسنة 12رقم ) نظام

 لمتشغيل الخاصة المكاتب نظام

 :(2) المادة

 الجريدة في نشره تاريخ من بو ويعمل( 1111 لسنة لمتشغيل الخاصة المكاتب نظام) النظام ىذا يسمى
 . الرسمية

 :(1) المادة

 غير عمى القرينة تدل لم ما دناهأ ليا المخصصة المعاني النظام ىذا في ردت حيثما التالية لمكممات يكون
 :ذلك

 .العمل وزارة :الوزارة

 .العمل وزير :الوزير

 .النظام ىذا حكامأ بمقتضى نشاؤهإ يتم لمتشغيل خاص مكتب يأ  :لمكتبا

 :(3) المادة

 :يمي ما المكتب لترخيص يشترط

 الرسمية مؤسساتيا من يأ وأ لمحكومة ويجوز المسؤولية محدودة شركة وأ عامة مساىمة شركة يكون نأ -أ 
 . اسماليرأ من% 30 تتجاوز ال بنسبة منيا يأ في المساىمة العامة
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 حسن يكفل بما وتنفيذىا بيا التقيد عميو يجب التي لتزاماتواإل الشروط يتضمن تعيداً  لموزارة يقدم نأ -ب 
  .لخدماتو دائوأ

 قيامو لضمان الوزير عمييا يوافق التي لمصيغة وفقاً  دينار لفأ مائة بمبمغ بنكية كفالة لموزارة يقدم نأ -ج 
 .عميو تترتب التي لتزاماتواإل التعويضات لتغطية بالكفالة بالتصرف الحق ولموزير عمالوبأ

 :(4) لمادةا

 .الوزير بموافقة الإ المممكة خارج لممكتب فروع نشاءإ يجوز ال

 :(5) المادة

 العام القطاعين وفي المممكة داخل الخاص القطاع في ردنييناأل لتشغيل الالزمة عمالباأل القيام لممكتب يحق
 :يمي ما ذلك في بما خارجيا والخاص

 . لذلك الالزمة االجراءات ومتابعة التشغيل ليذا الوساطة عمالأ -أ 
 . ردنييناأل من عمل عن الباحثين من العمل صحابأ احتياجات تمبية -ب 
 تمك لدى تشغيميا وتنظيم ردنيةاأل العاممة القوى من احتياجاتيا مينلتأ الخارجية الجيات مع تصالاإل -ج 

 . الغاية ليذه معيا تبرم عقود بموجب الجيات
 .خدماتو من ستفادةلإل طمباتيم لتقديم عمل عن الباحثين ردنييناأل لدعوة عالميةإ حمالت تنفيذ -د 

 :(6) المادة

 مع تبرم التي العقود ونماذج المكتب عمالأ بتنظيم المتعمقة قالوثائ ونماذج السجالت الوزير يعتمد -أ 
 . عمل عن الباحثين

 .عنيا صور خذوأ والعقود والوثائق المكتب سجالت عمى طالعاإل العمل لمفتش -ب 

 :(7) المادة

 ليذه يصدرىا تعميمات بمقتضى عمالً  لو يوفر ممن المكتب يتقاضاه الذي تعاباأل بدل الوزير يحدد -أ 
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 . الغاية
 احتياجاتيم تمبية في العمل صحابأل يقدميا التي الخدمات مقابل المكتب يتقاضاه الذي البدل ماأ -ب 

 البيانات وتدرج الغاية ليذه معيم المبرمة العقود في مقداره فيحدد عمل عن الباحثين ردنييناأل من
 . المكتب لدى المحفوظة المعتمدة السجالت في بيا الخاصة

 يجادإ قبل سبب يوأل كان نوع يأ من بدل يأ عمل عن الباحث من يتقاضى نأ لممكتب يجوز ال -ج 
 .العمل صاحب وبين بينو العمل عقد براموا   لو عمل فرصة

 :(8) المادة

 .النظام ىذا حكامأ لتنفيذ الالزمة التعميمات الوزير يصدر

 :(9) المادة

 .1111 لسنة 5 رقم( لمتشغيل الخاص المكتب نظام) يمغى

20 /4 /1111 


