
 

 منشورات )بيت العمال(
 

Workers’ House       www.workershouse.org 

 0202 لسنة (36) رقن الونازل في العاهلين األردنيين غير استقدام في العاهلة الوكاتب تنظين نظام

 63/7/0202 بتاريخ 9365 رقن الرسوية الجريدة عدد في نشر

  0202-5-63 بتاريخ نفاذه بدأ

 

 0202( لسنة 66رقم ) نظام

 المنازل في العاممين األردنيين غير استقدام في العاممة المكاتب تنظيم نظام

 0996( لسنة 8( من قانون العمل رقم )02صادر بمقتضي المادة )

 (:0) المادة

 لسنة المنازؿ في العػػامميف ردنييفاأل غيػػر استقػػداـ في العاممة المكاتب تنظيـ نظاـ) النظاـ ىذا يسمى
 .الرسمية الجريدة في نشره تاريخ مف يكما ستيف بعد بو كيعمؿ( 0202

 :(0) المادة

 القرينة تدؿ لـ ما أدناه ليا المخصصة المعاني النظاـ ىذا في كردت حيثما التالية كالعبارات لمكممات يككف
 -:ذلؾ غير عمى

 .العمؿ كزارة :الكزارة

 .العمؿ كزير :الكزير

 .الكزارة في المنازؿ في العامميف مديرية :المديرية

 .المديرية مدير :المدير

 .المنازؿ في العامميف األردنييف غير الستقداـ النظاـ ىذا الحكاـ كفقان  المرخصة الشركة أك المؤسسة :المكتب

 .األردنييف غير المنازؿ في العامميف كاستخداـ استقداـ مكاتب أصحاب نقابة :النقابة
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( 11) المادة مف( أ) الفقرة أحكاـ بمقتضى المشكمة المنازؿ في العامميف كشؤكف المكاتب تنظيـ لجنة :المجنة
 .النظاـ ىذا مف

 .منزلو في عاملن  يستخدـ الذم الطبيعي الشخص :المنزؿ صاحب

 خدمة في يعمؿ الذم حكميـ في مف أك المريض مرافؽ أك البستاني أك الطاىي أك المنزؿ عامؿ :العامؿ
 .مستمرة بصفة المنزؿ صاحب

عداد الملبس ككي كالطبخ التنظيؼ كأعماؿ المنزلية بالمياـ يتعمؽ الذم العمؿ :المنزلي العمؿ  الطعاـ كا 
 .منيا أم حكـ في كما كالبستنة المرضى كمرافقة المنزؿ احتياجات كشراء األسرة أفراد كرعاية

 اإلضافي كالمبمغ العمؿ تصاريح رسكـ مقدار يتضمف المنزؿ صاحب باسـ يصدر كصؿ :المالي الكصؿ
صدار استقداـ مقابؿ العامة لمخزينة تدفع كالتي النافذة التشريعات في عمييا المنصكص كالبدالت كالرسكـ  كا 
 .العمؿ تصريح

 :(6) المادة

 كفقا فركعيا أك المرخصة المكاتب خلؿ مف إال المنازؿ في لمعمؿ األردنييف غير استقداـ يجكز ال -أ 
 .النظاـ ىذا ألحكاـ

 بطريقة المممكة في متكاجدان  كاف ذاإ المنازؿ في لمعمؿ أردني غير عامؿ أم باستخداـ يسمح فأ لمكزير -ب 
 .العمؿ بقصد دخكؿ كبتأشيرة قانكنية

 المممكة خارج المقيـ زكجو أك المنزؿ لصاحب يجكز المادة، ىذه مف( أ) الفقرة في كرد مما الرغـ عمى -ج 
 فأ شريطة يكما( 92) تتجاكز ال لمدة فييا لإلقامة المممكة الى لديو يعمؿ الذم المنزؿ عامؿ حضارإ

 .منيا قدـ التي الدكلة في قامةإ ذفإ عمى حاصل العامؿ يككف
 عمؿ تصريح بإصدار المنزؿ صاحب فيمتـز يكما( 92) عمى المممكة في العامؿ إقامة مدة زادت إذا -د 

 .المدة تمؾ انتياء تاريخ مف عمؿ ياـأ سبعة خلؿ

 :(4) المادة
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 -:يمي ما ترخيصو تجديد أك المكتب لترخيص يشترط -أ

 .العلقة ذات لمتشريعات كفقان  مسجمة أردنية شركة اك فردية مؤسسة يككف أف .1
 مف األخير الشير خلؿ سنكيان  تجدد أف عمى دينار( 620222) مقدارىا بنكية كفالة لمكزارة يقدـ أف .0

 دينار( 820222) الكفالة مقدار كيصبح الكزير عمييا يكافؽ التي لمصيغة كفقان  انتيائيا تاريخ
 مالكا األكلى الدرجة مف قاربوأ حدأ أك زكجو أك المكتب مالؾ كاف ذاإ الثاني المكتب لترخيص
 أك جديد مكتب كؿ ممكية عف دينار( 020222) بمقدار الكفالة مبمغ كيزاد فيو شريكا أك آخر لمكتب
 .فيو الشراكة

 .لمنقابة منتسبان  يككف أف .3
 .لعممو أدائو حسف لضماف كأحكاـ شركط مف فيو بما الكزارة تعدىا التي بالصيغة تعيد عمى التكقيع .4
 .العنكاف تغيير قبؿ مسبقان  علمياإ يتـ فكأ كاضح بعنكاف الكزارة يزكد أف .5
 .المنازؿ في األردنييف غير العامميف الستقداـ الكساطة عماؿبأ القياـ عمى غاياتو تقتصر فأ .6
 .النظاـ ىذا في عمييا المنصكص الشركط فييما تتكافر كمندكب مسؤكؿ مدير لو يككف فأ .7
 .الغاية ليذه يصدرىا التي لمتعميمات كفقا الكزير يقررىا أخرل شركط بأم يمتـز فأ .8

 -:يمي ما فيو كالشريؾ المكتب صاحب في يتكافر أف يشترط -ب

 .الجنسية أردني يككف فأ .1
 بمكجب ذلؾ يثبت كأف العامة، األخلؽ أك بالشرؼ مخمة بجنحة أك بجناية محككمان  يككف ال أف .0

 كشيادة الطمب تقديـ تاريخ مف كاحد شير مف أكثر صدكرىا عمى يمض لـ محككمية عدـ شيادة
 .      سنكيا تجديدىما يتـ فأ عمى كسمكؾ سيرة حسف

 كأ ليمي مميى ممكية في شريكان  اك مالكان  األكلى الدرجة مف أقاربو أحد أك زكجو أك ىك يككف ال فأ .3
 .بار كأ ديسكك

 إلغاء تـ كأ مغمقا يزاؿ كال إغلقو تـ مكتب في شريكا كأ مالكا كاف فكأ لو سبؽ قد يككف ال فأ .4
 .ترخيصو
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 :(5) المادة

 النظاـ ىذا في عمييا المنصكص الشركط مستكفيان  المديرية إلى تجديده كأ المكتب ترخيص طمب يقدـ -أ 
 .بمقتضاه الصادرة كالقرارات كالتعميمات

 تاريخ مف عمؿ يـك عشر ربعةأ خلؿ المكتب ترخيص بشأف قراره المجنة تنسيب عمى بناء الكزير يصدر  -ب 
 .الترخيص طمب تقديـ

 .الغاية ليذه يقدـ طمب عمى بناء كتجدد سنة مدتو تككف أف الكزير يقرر مالـ سنتيف الترخيص مدة تككف -ج 
 تجديد طمب تقديـ تاريخ مف عمؿ أياـ سبعة خلؿ المكتب ترخيص تجديد بشأف قراره المدير يصدر -د 

 .  المطمكبة الشركط المستكفي الترخيص
 .لو الممنكح الترخيص إلغاء يتـ الترخيص صدكر تاريخ مف اشير ستة خلؿ عمالوأ المكتب يزاكؿ لـ ذاإ -ق 
 لممكتب تصدره ترخيص تجديد أك لترخيص سنة كؿ عف دينارا خمسكف( 52) مقداره بدالن  الكزارة تستكفي -ك 

 .فركعو مف ألم كأ
 كعناكينيا كفركعيا المرخصة المكاتب بأسماء قائمة اإللكتركني مكقعيا عمى كالنقابة الكزارة تنشر -ز 

 ىذه تحديث كيتـ غلقياإ أك ترخيصيا كقؼ أك إلغاء يتـ التي كالمكاتب بيا الخاصة تصاؿاإل كمعمكمات
 .دائـ بشكؿ المعمكمات

 :(6) المادة

 -:يمي ما شريطة محافظة كؿ في لو فرع فتح لممكتب يجكز -أ

 النظاـ ىذا مف( 4) المادة مف( أ) الفقرة مف( 0) البند الحكاـ كفقا منو المقدمة الكفالة مقدار زيادة .1
 .فرع كؿ عف دينار( 050222) بمقدار

 .النظاـ ىذا في عمييا المنصكص الشركط فييما تتكافر لمفرع كمندكب مدير تعييف .0

 عمييا المنصكص المكتب ترخيص كتجديد ترخيص إلجراءات ترخيصو كتجديد الفرع ترخيص يخضع -ب
 .النظاـ ىذا في
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 .معا كالفرع المكتب عمى المكتب غلؽإ كأ كقفو أك الترخيص إلغاء قرار يسرم  -ج

 :(7) المادة

 عقكد عمى كالتكقيع المنازؿ صحابأ مع كالتعامؿ إدارتو ليتكلى تعيينو يتـ الذم المكتب مدير في يشترط  -أ
 -:يمي ما منيـ المالية البدالت كاستلـ نتقاؿكاإل ستقداـاإل

 .الجنسية ردنيأ يككف أف .1
 .األكلى الجامعية الشيادة عمى حاصل يككف كاف سنة( 05) عف عمره يقؿ ال فأ .0
 بمكجب ذلؾ يثبت كأف العامة، األخلؽ أك بالشرؼ مخمة بجنحة أك بجناية محككمان  يككف ال أف .3

 كعمى كسمكؾ سيرة حسف كشيادة كاحد شير مف أكثر صدكرىا عمى يمض لـ محككمية عدـ شيادة
 .سنة كؿ تجديدىما يتـ أف

 .جتماعياإل الضماف قانكف ألحكاـ خاضعا يككف فكأ عمؿ عقد بمكجب المكتب إلدارة التفرغ .4
 دائرة أك التجارم السجؿ مديرية عف صادرة شيادة بمكجب كاإلدارية المالية مكرباأل مفكضان  يككف فأ .5

 .كالتمكيف كالتجارة الصناعة كزارة في الشركات مراقبة

 -:مايمي المختصة الجيات لدل المعاملت لمتابعة المكتب في المعيف المندكب في يشترط - ب

 .الجنسية اردني يككف أف .1
 .سنة( 18) عف عمره يقؿ ال فأ .0
 بمكجب ذلؾ يثبت كأف  العامة، األخلؽ أك بالشرؼ مخمة بجنحة أك بجناية محككمان  يككف ال أف .3

 عمى كسمكؾ سيرة حسف كشيادة كاحد شير مف أكثر صدكرىا عمى يمض لـ محككمية عدـ شيادة
 .سنة كؿ تجديدىما يتـ أف

 .الكزارة مف كمعتمد المكتب عف صادر عدلي تفكيض عمى حاصل يككف أف .4
 .المطارات بدخكؿ لو تسمح أمنية مكافقة عمى حاصل يككف أف .5
 .االجتماعي الضماف قانكف ألحكاـ خاضعا يككف فكأ المكتب مع عمؿ بعقد يرتبط فأ .6
 بدؿ مقابؿ سنكيان  تجدد بو خاصة اعتماد بطاقة الكزارة كتصدر كاحد، لمكتب الإ مندكبان  يككف ال فأ .7
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 .تجديدىا أك إصدارىا عند ديناران  عشركف مقداره

 .فييا تكافرىا الكاجب كالشركط لديو مترجمة تعييف المكتب عمى فييا يتكجب التي الحاالت الكزير يحدد -ج

 تتكافر أف فيجب المندكب كأ المكتب مدير مياـ مف أيا فيو الشركاء مف أم كأ المكتب صاحب مارس إذا -د
 .الكظيفتيف ىاتيف مف لكؿ المادة ىذه في عمييا المنصكص الشركط فيو

 :(8) المادة

 -:يمي ما المكتب عمى يحظر -أ

 مذكرات كأ اتفاقيات المممكة كبيف بينيا المكقع الدكلة في مرخصة جية خلؿ مف إال العامؿ استقداـ .1
 بيا المعمكؿ لمقكانيف كفقان  الجية تمؾ كبيف بينو العلقة لتنظيـ اتفاقية بتكقيع يقكـ فكأ تفاىـ
 .العماؿ استقداـ بخصكص الدكؿ تمؾ مع المكقعة التفاىـ كمذكرات تفاقياتكاإل

 .فيو إلقامتو أك العامؿ لمبيت ظرؼ أم تحت فركعو أك المكتب مقر استخداـ .0
 بممارسة مرخصة غير جية أك شخص أم أك مغمؽ أك العمؿ عف مكقكؼ آخر مكتب ألم السماح .3

 .باسمو صكرة بأم المنازؿ في العامميف األردنييف غير استقداـ أعماؿ
 لدل العمؿ أك بالمياكمة لمعمؿ استخداميـ كعدـ المنازؿ في العمؿ غير أعماؿ في العماؿ استخداـ .4

 .لديو بالعمؿ لمعامؿ المصرح المنزؿ صاحب غير
 إيقافو حالة في كذلؾ صكرة بأم مقره خلؿ مف أك آخر مكتب سـبإ أك سموبإ أعماؿ أم ممارسة .5

 ذلؾ قبؿ الكزارة إلى المقدمة المعاملت عةمتاب باستثناء ترخيصو إلغاء أك إغلقو أك العمؿ عف
 .كبمكافقتيا التاريخ

 .العمؿ كزارة تحدده لما خلفا مالية مبالغ فرض تتضمف اتفاقيات أم عمى المنزؿ صاحب تكقيع .6

 -:يمي بما لميامو أدائو في المكتب يمتـز  -ب

 .الغاية ليذه الكزارة تعتمده الذم النمكذج كفؽ المنزؿ صاحب مع عقد تكقيع .1
 .المختصة الجيات لدل العامميف باستقداـ الخاصة اإلجراءات استكماؿ متابعة .0
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 االستقداـ تكمفة عف بو الخاص اإللكتركني المكقع كعمى المكتب داخؿ ظاىر مكاف في اإلعلف .3
 العماؿ تجاه المنازؿ اصحاب التزامات كعف حدة عمى جنسية لكؿ العماؿ انتقاؿ أك المنازؿ لعاممي
تاحة  الشخصية كصكرتو المنزؿ بعامؿ المتعمقة المعمكمات متضمنة لديو المتكافرة االستقداـ طمبات كا 
 .اإللكتركني مكقعو عمى

 كأعدادىـ كجنسياتيـ المستقدميف بالعماؿ الخاصة البيانات تتضمف إلكتركنية بيانات قاعدة تكفير .4
 تتضمف بتقارير  الكزارة كتزكيد الكزارة تقررىا أخرل معمكمات كأم المنازؿ أصحاب كأسماء

 .الطمب عند المعمكمات
لكتركنيان  كرقيان  االحتفاظ .5  باالستقداـ الخاصة كالكثائؽ كالعماؿ المنازؿ اصحاب مع المكقعة بالعقكد أكا 

 العمؿ مفتش كتمكيف المممكة الى العامؿ دخكؿ تاريخ مف سنكات خمس لمدة الكزارة مف كالمعتمدة
 .عنيا صكر كأخذ عمييا االطلع مف

 في إال إفشائيا كعدـ عمييا يطمع التي المنازؿ كأصحاب بالعماؿ الخاصة المعمكمات عمى المحافظة .6
 .التشريعات بيا تسمح أك تحددىا التي الحاالت

 عميو الرقابة كاجراءات شركطو تحدد اف عمى كايكائيـ المنازؿ في لمعامميف خاص سكف تأميف .7
 .الغاية ليذه كزيرال يصدرىا تعميمات بمقتضى

 :(9) المادة

 -:مف كؿ تكاليؼ المجنة تنسيب عمى بناء الكزير يحدد -أ

 العمؿ تصاريح رسـك يشمؿ كبما ككاضح مفصؿ بشكؿ جنسية كؿ مف المنازؿ في العامميف استقداـ .1
 بدؿ فيو بما المكتب يتقاضاه الذم تعاباأل كبدؿ السفر كتذاكر النافذة التشريعات بمقتضى المحددة

 الحاجة دعت كمما التكاليؼ ىذه مراجعة كتتـ كخارجيا المممكة داخؿ الطبي الفحص كبدؿ ستقداـاإل
 .لذلؾ

 .آخر لىإ منزؿ صاحب مف المممكة داخؿ العامؿ انتقاؿ .0
 .لديو العمؿ في استمراره عدـ حاؿ في المنزؿ صاحب خدمة في العامؿ يقضييا التي ياـاأل بدؿ .3
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 استيفاء المكتب عمى كيحظر العامؿ، تسميمو عند ستقداـاإل تكاليؼ المنزؿ صاحب مف المكتب يستكفي -ب
 حقا المدفكع الرسـ كيعتبر العمؿ تصريح رسكـ باستثناء العامؿ تسميمو قبؿ المنزؿ صاحب مف مبالغ أم

 .منو طمبو عند المنزؿ لصاحب المالي الكصؿ بتسميـ المكتب كيمتـز المنزؿ لصاحب

( أ) الفقرة في الييا المشار المبالغ عمى زيادة مبمغ أم المنزؿ صاحب مف يتقاضى أف لممكتب يجكز ال -ج
 .المادة ىذه مف

 المنزؿ صاحب مف يتقاضاه مبمغ بأم مديره مف مكقعا إيصاال المنزؿ صاحب يسمـ بأف المكتب يمتـز  - د
 .  المكتب كخاتـ كتكقيعو المستمـ كاسـ كعنكانو تسجيمو كرقـ المكتب اسـ اإليصاؿ في يدكف أف عمى

 أجره مف جزء أم اقتطاع اك العامؿ مف مبمغ أم تقاضي المنزؿ صاحب كعمى المكتب عمى يحظر -ىػ
 العماؿ مف مبالغ أم باستيفاء تقكـ جية أم مع التعاقد المكتب عمى يحظر كما االستقداـ، تكاليؼ لتغطية
 .المممكة في تشغيميـ مقابؿ

 منو كبطمب المنزؿ صاحب عف نيابة الثانية لمسنة العمؿ تصريح تجديد بإجراءات القياـ لممكتب يجكز -ك
 .الكزير يحدده بدؿ مقابؿ

 :(02) المادة

 .الكزير عمييا يكافؽ أخرل جية كأم كالمكاتب كالنقابة الكزارة بيف اإللكتركني الربط يتـ

 :(00) المادة

 -:التاليتيف المجنتيف الكزير يشكؿ

 كعضكية المختص العاـ األميف مساعد برئاسة المنازؿ في العامميف كشؤكف المكاتب تنظيـ لجنة -1 -أ
 كالتعميمات النظاـ ىذا في عمييا المنصكص كالصلحيات المياـ تتكلى الكزير يسمييـ مكظفيف كثلثة المدير

 .تشكيميا قرار في ليا المحددة المياـ لىإ إضافة بمقتضاه الصادرة

 تعميمات بمقتضى قراراتيا كاتخاذ اجتماعاتيا عقد كيفية ذلؾ في بما بالمجنة المتعمقة الشؤكف جميع تنظـ -0
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 .الغاية ليذه الكزير يصدرىا

 مكراأل في برأيو ستئناسلإل المجنة اجتماع لحضكر خارجيا أك الكزارة داخؿ مف شخص أم دعكة لمجنة -3
 .التصكيت حؽ لو يككف أف دكف عمييا المعركضة

 الداخمية كزارة عف كمندكب اختصاص ذم الكزارة مف مكظؼ كعضكية المدير برئاسة استشارية لجنة -ب
 غير المنازؿ في العامميف كاستخداـ استقداـ مكاتب صحابأ كنقيب كالحدكد االقامة إدارة عف كمندكب

 في كالكزارة النقابة بيف ما كالتعاكف التشاكر لغايات كذلؾ لمنقابة اإلدارية الييئة عضاءأ مف ثنيفكا   ردنييفاأل
 .المنازؿ في العامميف بقطاع المتعمقة المجاالت جميع

 :(00) المادة

 كالتعميمات نظمةكاأل بالقكانيف التزاميا مف كالتحقؽ لمتأكد المكاتب عمى كقت مأ في التفتيش لمكزارة -أ
 .النظاـ ىذا في عمييا المنصكص كالجزاءات اإلجراءات اتخاذ طائمة تحت بعمميا المتعمقة كالقرارات

 -:المخالؼ المكتب بحؽ التالية الجزاءات أك اإلجراءات مف أم اتخاذ لممدير -ب

 .تكرارىا كعدـ المخالفة إلزالة إنذاره .1
 .المخالفة إزالة حيف إلى العمؿ عف إيقافو مع اإلنذار في المحددة المدة خلؿ المخالفة إلزالة إنذاره .0
 .أشير( 6) عمى تزيد كال شير عف تقؿ ال لمدة العمؿ عف المكتب إيقاؼ .3

 -:المخالؼ المكتب بحؽ التالية الجزاءات كأ اإلجراءات مف أم اتخاذ المجنة تنسيب عمى بناء لمكزير  -ج

 ىذه خلؿ المخالفة إزالة عدـ حاؿ كفي المخالفة إزالة حيف إلى سنة عمى تزيد ال لمدة المكتب إغلؽ .1
 .حكمان  ممغى المكتب ترخيص يعتبر المدة

 عف المكتب إيقاؼ تكرر حاؿ في دينار( 02.222) بمقدار المكتب مف المقدمة الكفالة مقدار زيادة .0
 .مرتيف إغلقو تـ أك مرات لثلث العمؿ

 لحقكؽ خطيران  انتياكان  تشكؿ المرتكبة المخالفة أف ثبت إذا نيائي بشكؿ المكتب ترخيص إلغاء .3
 -:ذلؾ في بما النافذة لمتشريعات أك اإلنساف
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 .مزكرة بأكراؽ أك قانكنية غير بطرؽ العامؿ استقداـ -أ 
 بيف المكقعة التفاىـ مذكرات أك تفاقياتاإل في المحدد العمر عف عمره يقؿ عامؿ استقداـ -ب 

 .سنو لتحديد العامؿ سفر جكاز اعتماد كيتـ األخرل كالدكؿ المممكة
 .منو جزء أم أك أجره عمى االستيلء أك بالمياكمة تشغيمو كأ العامؿ استغلؿ -ج 
 مف أم انتياؾ كأ ذلؾ تسييؿ أك معاممتو إساءة أك جنسيان  أك جسديان  العامؿ عمى عتداءاإل -د 

 .قطعي قضائي بحكـ كذلؾ ساسيةاأل حقكقو
 .أخرل دكلة إلى قانكنية غير بطرؽ العامؿ نقؿ -ق 

 :(06) المادة

 .يدخميا لـ كأ المممكة العامؿ دخؿ سكاء اصداره تاريخ مف أشير ثمانية المالي الكصؿ مدة تككف -أ 
 يمتـز كالمكتب المنزؿ صاحب بيف العقد تكقيع تاريخ مف شيريف خلؿ المممكة العامؿ يدخؿ لـ ذاإ -ب 

 انتياء تاريخ مف عمؿ أياـ ثلثة خلؿ المنزؿ لصاحب المالي الكصؿ كتسميـ التأشيرة بإلغاء المكتب
 .التأشيرة إلغاء المنزؿ لصاحب يحؽ ذلؾ كبخلؼ الفقرة ىذه في عمييا المنصكص المدة

 منزؿ عامؿ نقؿ أك الستقداـ اضافيتيف لمرتيف ذاتو المالي الكصؿ استخداـ المنزؿ لصاحب يحؽ -ج 
 .لديو لمعمؿ

 التأشيرة إلغاء كبعد المممكة لىإ اسمو عمى عامؿ أم دخكؿ عدـ حاؿ في المنزؿ لصاحب يحؽ -د 
 ستيف خلؿ المالية كزارة مف المالي الكصؿ مقدار استرداد المالي الكصؿ استخداـ في رغبتو كعدـ
 .التأشيرة إلغاء تاريخ مف يكما

 :(04) المادة

 .الفحص جراءإ مف عمؿ ياـأ( 3) خلؿ لمعامؿ الطبي الفحص نتيجة بإصدار الصحة كزارة تمتـز

 :(15) المادة

 -:يمي بما المكتب يمتـز -أ
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 العاممة كأ بعممو القياـ لمعامؿ يسمح ال مرض كأ معد كأ سار بمرض المصاب العامؿ تسفير .1
 لىإ الصحة كزارة مف الطبي الفحص صدكر تاريخ مف عمؿ  أياـ سبعة تتجاكز ال مدة خلؿ الحامؿ

 .بمده
 المممكة دخكلو مف عمؿ أياـ ثلثة تتجاكز ال مدة خلؿ لمعامؿ الطبي الفحص إجراءات استكماؿ .0

 تأخير اف يثبت ما المكتب يقدـ لـ ما صحيا، الئقا العامؿ يككف أف شريطة المنزؿ لصاحب كتسميمو
 .الصحة بكزارة تتعمؽ السباب يعكد الطبي الفحص صدارإ

ذف العمؿ تصريح إصدار طمب تقديـ .3  خلؿ المنزؿ لصاحب كتسميميما لمعامؿ السنكية اإلقامة كا 
 .لمعامؿ الطبي الفحص نتيجة صدكر تاريخ مف عمؿ ياـأ ثلثة

 كيرغب المنزؿ صاحب لدل العمؿ عقد مدة كماؿإ يرفض الذم لمعامؿ نفقتو عمى سفر تذكرة تأميف .4
 .بمده الى بالعكدة

 سبب ألم العمؿ العامؿ كرفض المادة ىذه مف( أ) الفقرة ألحكاـ كفقا لمعامؿ المنزؿ صاحب استلـ بعد -ب
 كزارة في الشرعي الطبيب عف صادر حككمي طبي تقرير بمكجب المثبت الجسدم اإليذاء باستثناء كاف،

 حككمي طبي تقرير بمكجب تبيف ذاإ أك جية أم إلى العمؿ  ترؾ ذاإ أك لو، األجكر دفع عدـ أك الصحة
 المكتب يمتـز حمؿ حالة كجدت أك بعممو القياـ لو يسمح ال مرض أك معد أك سار بمرض مصاب أنو الحؽ
 آخر عمؿ صاحب لىإ انتقالو تاريخ مف يكما ثلثيف أك المممكة العامؿ دخكؿ تاريخ مف يكمان ( 92) خلؿ
 -:يمي بما

 ياـاأل عف بدؿ منيا كيخصـ يكما( 14) خلؿ ليوإ جميعيا المنزؿ صاحب دفعيا التي المبالغ إعادة .1
 .خدمتو في العامؿ قضاىا التي

 أم تحميمو كدكف المنزؿ صاحب طمب عمى بناء المممكة خارج مف آخر بعامؿ العامؿ استبداؿ .0
 .النظاـ ىذا في عمييا المنصكص ستقداـاإل إلجراءات كفقا ضافيةإ مالية تكاليؼ

 أم تحميمو كدكف المنزؿ صاحب طمب عمى بناء المممكة داخؿ مف آخر بعامؿ العامؿ استبداؿ .3
 تسميـ تاريخ مف يكما ثلثيف خلؿ العامؿ انتقاؿ جراءاتإ استكماؿ يتـ فأ عمى اضافية مالية تكاليؼ
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 .المنزؿ لصاحب العامؿ

 بمكجب المثبت الجسدم اإليذاء بسبب المنزؿ صاحب لدل العمؿ رفض الذم العامؿ نقؿ لممكتب يجكز -ج
 منزؿ صاحب لىإ لو األجكر دفع عدـ أك الصحة كزارة في شرعي طبيب عف صادر حككمي طبي تقرير
 .آخر

 فيحؽ بحقو بعادإ قرار كجكد دخكلو عند تبيف أك سباباأل مف سبب ألم المممكة العامؿ يدخؿ لـ ذاإ  -د
 شريطة آخر بعامؿ استبدالو أك لممكتب دفعيا التي المبالغ كجميع المالي الكصؿ استرداد المنزؿ لصاحب

ثبات العامؿ تأشيرة إلغاء  .دخكلو عدـ كا 

 :(06) المادة

 كأ التزامات أم لتغطية منيا جزء أم أك المكتب مف المقدمة الكفالة مصادرة المجنة تنسيب عمى بناء لمكزير
 أم في بمكجبو الصادرة كالقرارات كالتعميمات النظاـ ىذا ألحكاـ مخالفتو عف ناجمة عميو مترتبة تعكيضات

 -:التالية الحاالت مف

 أك الستقداـ معاممة تقديـ أك المنزؿ صاحب دفعيا التي كالمبالغ المالي الكصؿ بإعادة يقـ لـ ذاإ -أ 
 .النظاـ ىذا ألحكاـ كفقا المنزؿ صاحب طمب عمى بناء جديد عامؿ استبداؿ

 لمتسفير المحددة المدة كخلؿ تسفيره كجكب تستدعي التي الحاالت في بمده لىإ العامؿ تسفير عدـ -ب 
 .لبمده بالعكدة كرغب سبب أم دكف العمؿ العامؿ رفض حاؿ في أك النظاـ ىذا ألحكاـ كفقا

 .منو المكقع التعيد مخالفة -ج 
 .العلقة ذات التشريعات أك النظاـ ىذا ألحكاـ خلفان  المنزؿ صاحب مف مبالغ أم قبض -د 
 ذلؾ سبب ككاف المنزؿ لصاحب العامؿ تسميـ يتـ كلـ المالي لمكصؿ القانكنية المدة انتيت ذاإ -ق 

 .المكتب مف تقصيرا
 ذات التشريعات كألحكاـ بمقتضاه الصادرة كالقرارات كالتعميمات النظاـ ىذا ألحكاـ أخرل مخالفة أم -ك 

 .االستقداـ كعممية المكتب بعمؿ العلقة
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 :(07) المادة

 مف تأميف كثيقة عمى بالحصكؿ المنزؿ صاحب باسـ العمؿ تصريح إصدار كلغايات المكتب يمتـز -أ 
 .قانكنا ليا مرخص شركة أم

 التأميف كشركات المكتب مف كؿ كالتزامات المطمكبة التأميف بكثائؽ الخاصة كالشركط األحكاـ تحدد -ب 
 ستثناءاتكاإل المنازؿ مف العامميف ىركب تغطية يشمؿ كبما التأمينية كالتغطيات المنزؿ كصاحب

 تعميمات بمقتضى الكثائؽ بيذه مرتبطة أخرل أمكر كأم التحمؿ كمبمغ التغطيات تمؾ عمى ترد التي
 .كالتمكيف كالتجارة الصناعة كزارة مع كبالتنسيؽ الغاية ليذه الكزير يصدرىا

 :(08) المادة

 -:يمي ما ذلؾ في بما كتنظيمو العمؿ سكؽ ضبط لغايات مناسبا يراه إجراء أم يتخذ اف لمكزير

 .جديدة لمكاتب تراخيص إصدار كقؼ -أ 
 .مناسبة يراىا التي الدكؿ مف ستقداـاإل باب فتح -ب 
 ثلثة عمى تزيد ال ميمة المكاتب منح  يتـ فأ عمى الدكؿ بعض مف العماؿ استقداـ إغلؽ كأ منع -ج 

 .السابقة بالتزاماتيا لإليفاء أشير

 :(09) المادة

 اإللكتركني المكقع عمى التصنيؼ كينشر الغاية ليذه الكزير يصدرىا لتعميمات كفقا المكاتب تصنيؼ يتـ
 .كالمكاتب كالنقابة بالكزارة الخاص

 :(02) المادة

 كالتعميمات ألحكامو كفقػا أكضػػاعيػػا تكفيػػؽ النظاـ ىذا أحكاـ نفاذ قبؿ كالعاممة القائمة المكػػاتػػب جميع عػمى
لغاء كفاالتيا مصادرة طائمة تحت نفاذه تػػاريػػخ مػػف يكما تسعيف خلؿ بمقتضاه الصادرة  .تراخيصيا كا 

 :(00) المادة
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 .الرسمية الجريدة في نشرىا يتـ فأ عمى النظػػػاـ ىػػػذا أحكػػاـ لتنفيػػػذ الػلزمػػة التعميمػػات الكزيػػر يصػػدر -أ 
 ىذا في عمييا المنصكص صلحياتو مف أم تفكيض لمكزير ،التعميمات صدارإ صلحية باستثناء -ب 

 .كمحددا خطيا التفكيض يككف أف عمى المدير أك الكزارة عاـ ألميف النظاـ

 :(00) المادة

 المنػػازؿ فػي العػػامميف يػػفردنياأل غيػػر كاستخػداـ استقػداـ في العػػاممػػة الخػػاصػػة المكػػاتػػب تنظيػػـ نظػػاـ يمػػغػػى
 يستبدؿ كأ تمغى كأ تعدؿ فأ لىإ بمقتضاه الصادرة بالتعميمات العمؿ يستمر فأ عمى 0215 لسنػػة( 10) رقػػـ

 .النظاـ ىذا حكاـأل كفقا بيا غيرىا
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