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  2009 لسنة 90 رقن حكوهن في وهن وبستانييها وطهاتها الونازل في العاهلين نظام

 1/01/2009 بتاريخ 4989 رقن الرسوية الجريدة عدد في نشر

  2009-01-1 بتاريخ نفاذه بدأ

  .1100-01-15  بتاريخ 4011 رقن الرسوية الجريدة عدد في الونشىر 1100 لسنة 34 رقن وعدلال نظامالب تعديلو تن

 1102-11-03  بتاريخ 4114 رقن الرسوية الجريدة عدد في الونشىر 1102 لسنة 00 رقن الوعدل والنظام

 1111/16/05 بتاريخ (4534) رقن الرسوية الجريدة عدد في الونشىر 1111 لسنة (53) رقن وعدلال نظاموال

 

 9999( لسنة 99رقم ) نظام

 حكمهم في ومن وبستانييها وطهاتها المنازل في العاممين نظام

 :(1المادة )

 بو ويعمل( 2002 لسنة حكميم في ومن وبستانيييا وطياتيا المنازل في العاممين نظام) النظام ىذا سمىي
 .الرسمية الجريدة في نشره تاريخ من

 :(9المادة )

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

 .العمل وزارة :الوزارة

 .العمل وزير :الوزير

 األردنيين غير استقدام في العاممة المكاتب تنظيم نظام ألحكام وفقا المرخصة الشركة أو المؤسسة: المكتب
 . المنازل في العاممين

 . منزلو في عامال يستخدم طبيعي شخص كل: المنزل صاحب
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 خدمة في يعمل والذي حكميم في من او المريض مرافق أو البستاني او الطاىي او المنزل عامل: العامل
 . مستمرة بصفة المنزل صاحب

عداد المالبس وكي والطبخ التنظيف كأعمال المنزلية بالميام يتعمق الذي العمل: المنزلي العمل  الطعام وا 
 . منيا أي حكم في وما والبستنة اإلعاقة وذوي المرضى ومرافقة المنزل احتياجات وشراء األسرة أفراد ورعاية

، بتعديل تعريف كل من المكتب 2020 لسنة( 64) رقم معدلال نظامىكذا أصبحت المادة بعد تعديميا بال
 والعامل والعمل المنزلي.

 (:3المادة )

 يفيميا ولغة العربية ،بمغتين مكتوبة نسخ ربعأ وعمى الغاية ليذه الوزارة تعتمده نموذجأ وفق العمل عقد ينظم
 .منو بنسخة والمكتب والوزارة والعامل المنزل صاحب من كل يحتفظ نأ عمى العامل،

 (:4المادة )

 :يمي بما المنزل صاحب يمتزم

 .سنوياً  ردنياأل غير لمعامل عمل وتصريح قامةإ ذنإ استصدار تكاليف دفع -أ 
 وأ ردنياأل بالدينار استحقاقو تاريخ من ايام سبعة عمى تزيد ال مدة خالل لمعامل الشيري جراأل دفع -ب 

 يحتفظ نأ عمى الغاية ليذه الوزير يحددىا التي والطرق بالوسائل جنبيةاأل بالعمالت يعادلو ما
  .لو الشيري جراأل دفع يثبت بمستند والعامل المنزل صاحب

 المنزل صاحب غير حدأل يحق وال سرتو،أ مع المؤقتة وأ المعتادة قامتوإ مكان في العامل استخدام -ج 
 .لمعامل العمل وامرأ صدارإ سرتوأ فرادوأ

 من احتياجاتو جميع وتأمين وشروطو، الالئق العمل متطمبات جميع وتوفير باحترام، العامل معاممة -د 
 .بالخصوصية وحقو والراحة النوم ووسائل والتيوية ضاءةاإل حسنة وغرفة ومشرب ومأكل ممبس

 الشير، في واحدة مرة المنزل صاحب نفقة وعمى ىاتفياً  الخارج في بأىمو تصالباإل العامل تمكين -ه 
 .خطياً  مراسمتيم في حقو وكذلك الخاصة، نفقتو عمى ضافيةإ مكالمات في الحق ولمعامل
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 بموافقة الإ المؤقتة لإلقامة خرىأ دولة لىإ سرتووأ المنزل صاحب انتقال عند العامل اصطحاب عدم -و 
 .ردنيأ غير كان ذاإ دولتو سفارة عالموبعدإ العامل

 لمعودة سفر تذكرة وكذلك المممكة، إلى بمده من األردني غير لمعامل نفقتو وعمى سفر تذكرة تأمين -ز 
 .لديو عممو عمى سنتين مضي حال في بالده إلى

 .لمعامل الصحية الرعاية توفير -ح 
 .دابواأل العام النظام مع يتعارض ال بما الدينية شعائره بممارسة لمعامل السماح -ط 

 تزيد ال مدة خالل) عبارة بإضافة ،2020 لسنة( 64) رقم المعدل بالنظام تعديميا بعد المادة أصبحت ىكذا
 .في الفقرة )ب( منيا الواردة( لمعامل الشيري) عبارة بعد (استحقاقو تاريخ من ايام سبعة عمى

 (:5المادة )

 :يمي بما العامل يمتزم -أ

 .خالصوا   مانةأ بكل المنزلي بالعمل القيام .1
 .المنزل ومحتويات المنزل صاحب ممتمكات عمى والمحافظة فيو يعمل الذي المنزل خصوصية احترام .2
 .عمييا يطمع التي سراراأل فشاءإ عدم .3
 .السائدة المجتمع وتقاليد عادات احترام .4
 . عنو التغيب وأ مغادرتة وأ المنزل ترك قبل المنزل صاحب عالمإ .5

 صاحب يحوزىا وأ يممكيا منتجات وأ آالت وأ دواتأ تالفإ وأ فقد في تسبب قد العامل نأ ثبت ذاإ -ب
 المنزل صاحب تعميمات مخالفتو وأ العامل خطأ عن ناشئاً  ذلك وكان العامل عيدة في كانت وأ المنزل

 ال نأ عمى اصالحيا كمفة وأ التالفة وأ المفقودة شياءاأل قيمة العامل جرأ من يقتطع نأ المنزل فمصاحب
 المحاكم لىإ المجوء حق المنزل ولصاحب الشير، في يامأ خمسة جرأ عن الغرض ليذا يقتطع ما يزيد

 .بيا العامل تسبب التي ضراراأل عن بالتعويض لممطالبة المختصة النظامية

 لتزاماتاإل جميع ذلك في متسببا المنزل صاحب يكون نأ دون المنزل من ىروبو حال في العامل يتحمل -ج
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 .بمده لىإ عودتو وتكمفة الموقع العمل عقد بموجب المالية

 (أ) الفقره من( 5) البند نصبإلغاء  2011 لسنة 42 رقم المعدل بالنظامىكذا أصبحت المادة بعد تعديميا 
 موافقة دون عنو التغيب او المنزل ترك عدم -5)واستبدالو بالنص الجديد، وكان النص السابق كما يمي: 

 (وجوده بمكان وعممو المنزل صاحب

 (:6المادة )

 وال الواحد، اليوم في ساعات ثماني فعميا المنزلي العمل العامل فييا يؤدي التي وقاتاأل مجموع تكون -أ
 . الطعام تناول وأ لمراحة وأ عمل دون العامل يقضييا التي وقاتاأل منيا يحتسب

 تقتضيو ما وفق الواحد اليوم خالل بيا المكمف عماللأل العامل داءأ وقاتأ تنظيم المنزل لصاحب -ب
 . المنزل وحاجة العمل طبيعة

 ثماني عن يقل ال بما الواحد اليوم خالل النوم ساعات من الكافية الفترة العامل منح المنزل صاحب عمى -ج
 .يومية ساعات

في الفقرة  الواردة( عشر) كممة لغاءبإ 2013 لسنة 11 رقم المعدل النظامىكذا أصبحت المادة بعد تعديميا ب
 .(ثماني) بكممة عنيا ستعاضةواإل )أ(

 (:7المادة )

 صاحب اضطر حال وفي المنزل، صاحب وبين بينو عمييا تفاقاإل يتم سبوعيةأ عطمة يوم لمعامل يحق -أ
 .بينيما عميو تفاقاإل يتم خرآ بيوم يعوضو نأ فعميو سبوعيةاأل عطمتو يوم العامل لتشغيل المنزل

 صاحب مع عميو تفاقاإل يتم لما وفقا جراأل مدفوعة يوما عشر ربعةأ مدتيا سنوية جازةإ لمعامل يحق -ب
 .عقده لنياية جازةاإل ىذه تأجيل عمى تفاقاإل ويجوز المنزل،

  .السنة خالل يوما عشر ربعةأ مدتيا جراأل مدفوعة مرضية جازةإ لمعامل يحق -ج
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 (:8المادة )

 بين العمالية لمحقوق مخالصة جراءبإ العمل مدة وأ العقد مدة انتياء عند والعامل المنزل صاحب يمتزم
 غير من كان ذاإ لمبالد العامل مغادرة وقبل منو، بنسخة طرف كل ويحتفظ الوزارة، مامأ توقع الطرفين

 .ردنييناأل

 (:9المادة )

 تضم( ردنييناأل غير من المنازل في العاممين شؤون لجنة) تسمى لجنة الوزير من بقرار الوزارة في تشكل -أ
 :من كل عن ممثمين عضويتيا في

 .الوزارة .1
 .ردنييناأل غير من المنازل في العاممين واستخدام استقدام مكاتب صحابأ نقابة .2
 .جانباأل وشؤون والحدود قامةاإل دارةإ/العام االمن مديرية .3

 في برأيو ستئناسلإل اجتماعاتيا لحضور شخص يأ دعوة ليا ويحق تشكيميا، بقرار المجنة ميام تحدد -ب 
  .عمييا المعروضة موراأل

 (:19المادة )

 وذلك والعامل، المنزل صاحب بين سميمة عمل عالقة لضمان والتوعية رشادواإل النصح تقديم الوزارة تتولى
 في وأ منازليم في وأ الوزارة داخل والعمال المنازل صحابأ مع الوزارة تعقدىا التي المقاءات خالل من

 .المكتب

 (:11المادة )

 من يأ بالتزامات وأ العامل حقوق بانتياك تتعمق ليياإ معمومة وأ شكوى يأ ورود حال في الوزارة تتولى
 :التالية جراءاتاإل اتخاذ والعامل المنزل صاحب

 االستماع يتم أن عمى ودي بشكل الشكوى لحل الوزارة لىإ والعامل المنزل صاحب من كل استدعاء -أ
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 .المقاء سرية يراعي وبما المنزل صاحب عن منفصل بشكل لمعامل

 عمل مفتش خالل من السكن مكان عمى التفتيش فيتم العامل سكن بمكان الشكوى تعمقت حال في -ب
 .ذلك عمى المنزل صاحب موافقة خذأ بعد وذلك ، النظام ىذا حكامأ تطبيق من لمتأكد مجتمعين عمل ومفتشة

 ليوإ المشار التفتيش عمى المنزل صاحب موافقة عدم حال في مناسبة يراىا التي جراءاتاإل اتخاذ لموزير -ج
 اصول قانون ألحكام وفقا المختصة القضائية الجيات من الطمب ذلك في بما المادة ىذه من( ب) الفقرة في

 جرما تشكل أن يمكن التي الخطيرة الحاالت في ومفاجئ عاجل بشكل التفتيش إلجراء الجزائية المحاكمات
 .النافذة التشريعات بمقتضى

 فيتم بمقتضاه، الصادرة األنظمة أو العمل قانون ألحكام المنزل صاحب قبل من مخالفة يأ وجود تبين ذاإ -د
 من ومنعو بحقو ضبط تحرير يتم ذلك وبخالف بيا، عالموإ تاريخ من سبوعأ مدة خالل لتسويتيا إنذاره

 في عمييا المنصوص الالزمة جراءاتاإل واتخاذ الوزير يحددىا التي لممدة لديو لمعمل عامل انتقال او استقدام
 .النافذ العمل قانون

 انتياكا او العامل عمى جسديا أو جنسيا اعتداء تشكل المنزل صاحب من المرتكبة المخالفة كانت إذا -ىـ
 .بحقوقو والمطالبة مباشرة العمل ترك لمعامل فيحق األساسية حقوقو من ألي خطيرا

 . لديو العمل العامل ترك عن الوىمي بالتبميغ المنزل صاحب قيام النظام ىذا ألحكام مخالفة تعتبر -و

 لدى العمل ترك الذي لمعامل مأوى أي توفير القانونية المسؤولية طائمة وتحت شخص أي عمى يحظر -ز
 .اقتصاديا استغاللو أو المنزل صاحب

 كما يمي: ،2020 لسنة( 64) رقم المعدل بالنظام تعديميا بعد المادة أصبحت ىكذا

( المقاء سرية يراعي وبما المنزل صاحب عن منفصل بشكل لمعامل االستماع يتم أن عمى) عبارة بإضافة :أوال
 .منيا( أ) الفقرة آخر إلى

 اصول قانون ألحكام وفقا المختصة القضائية الجيات من الطمب ذلك في بما) عبارة بإضافة :ثانيا
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 جرما تشكل أن يمكن التي الخطيرة الحاالت في ومفاجئ عاجل بشكل التفتيش إلجراء الجزائية المحاكمات
 .منيا( ج) الفقرة آخر إلى( النافذة التشريعات بمقتضى

 قبل من) بعبارة عنيا واالستعاضة منيا( د) الفقرة في الواردة( المنزل صاحب انذار فيتم) عبارة بإلغاء:  ثالثا
 من ومنعو) عبارة وباضافة ،(إنذاره فيتم بمقتضاه، الصادرة األنظمة أو العمل قانون ألحكام المنزل صاحب
 .فييا الواردة( بحقو ضبط تحرير) عبارة بعد( الوزير يحددىا التي لممدة لديو لمعمل عامل انتقال او استقدام

 .إلييا( ز)و( و)و( ىـ) الفقرات بإضافة: رابعا

 (:19المادة )

 نموذجأ يتضمنيا التي والشروط حكاماأل ذلك في بما النظام ىذا حكامأ لتنفيذ الالزمة التعميمات الوزير يصدر
 .العمل عقد


