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 الجريدة الرسمية

  انعن اللجنة الثالثية لشؤون العمل برفع احلد األدنى لألجور صادر انصادر انقرار
   وتعديالته 1996( لسنة 8( من قانون العمل األردني رقم )52مبقتضى أحكام املادة )

 

  24/2/2020در بتاريخ اصالالقرار :- 

( مان قاانول 52ام الماادة )عم  بالص ديات المخولة للجنة الث ثية لشاؤول العماه بموجاب أدكا

وهعدي ها  بشأل هحديد الحد األدناى لألجاور فاي المملكاة قاررت  1996( لسنة 8العمه األردني رقم )

 -اللجنة ما يلي:

 .1/1/2021( دينارا شهريا اعتبارا من هاريخ 260يكول الحد األدنى لألجور لألردنيين ) -اوال

 .1/1/2021جور من هاريخ يبدأ سريال قرار رفع الحد األدنى لأل -ثانيا

( بماا يعاادل نسابة التضاخم 2024 – 2023 –2022هتم زيادة الحد األدنى لألجور للسانوات ) -ثالثا

 للسنة السابقة والتي هصدر عن الجهات الرسمية المختصة.

( دينااارا شااهريا اعتبااارا ماان هاااريخ 230يكااول الحااد األدنااى لألجااور للعمااال غياار األردنيااين ) -رابعااا

  1/1/2022بتاداء مان ا  وهتم زيادة الحد األدنى لألجور لهم على مدى سانتين 1/1/2021

ليتساوى مع الحد األدنى ألجوراألردنيين المحدد فاي الفقارة اوال مان هاذا القارار خا ل عاامي 

(2022-2023 .) 

ساتحقاقات يستحقا العامه لقاء عملا نقدا  أوعيناا  مضاافا  إلياا ساائر اال كه ما -: باألجريقصد  -خامسا

األخرى أياا  كاال نوعهاا إذا ناص )القاانول أوعقاد العماه أوالنظاام الاداخلي( 

 أواستقرالتعامه على دفعها باستثناء األجورالمستحقة عن العمه االضافي.

يطبا  الحاد األدناى لألجاور فاي هاذا القارار علاى جمياع العماال االردنياين المشامولين بأدكاام  -سادسا

 وهعدي ها بغع النظر عن طريقة هقاضي أجورهم. 1996 ( لسنة8قانول العمه رقم )

يكول دساب الحد األدنى لألجور في هذا القرار على العمال العاملين بأجر يومي أو أسابوعي   -سابعا

 ( يوما.30أو بالساعة أو ألي مدد أخرى  وذلك بتقسيم الحد األدنى لألجر الشهري على )

يقه عن الحد األدنى لألجور في المردلاة األخيارة مان هادريبهم  يتقاضى العمال المتدربول ما ال -ثامنا

وهحدد هذه المردلة بموجب التعليمات التاي هصادرها مؤسساة التادريب المهناي ساندا ألدكاام 

 وهعدي ها.  1996( لسنة 8( من قانول العمه األردني رقم )37) ةالماد
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  -المستثنول من هذا القرار: -هاسعا

والمؤسساات العاملاة فاي قطااا األلبساة فاي المملكاة واعتمادهاا علاى  نظرا لخصوصية الشركات - أ

العمالااة األردنيااة والوافاادة بشااكه كبياار  ونظاارا لطبيعااة الع قااات التعاقديااة لهااذه الشااركات فااي 

األسوا  المحلية والخارجية وبهدف ضمال وكفاءة هنافسية هذه الشركات في هذا القطااا قاررت 

ماااعي الااذي هاام ابرامااا بااين الجمعيااة األردنيااة لمصاادري االلبسااة عتماااد )عقااد العمااه الجااللجنااة 

والمنساوجات والنقابااة العامااة ألصاحاب مصااانع المحيكااات والنقابااة العاماة للعاااملين فااي صااناعة 

( هااريخ 52الغبل والنسيج و االلبسة( والذي هم إيداعا لدى الوزارة دسب األصول هحات الارقم )

مرفا   16/1/2020( هااريخ5617سامية بالعادد رقام )المنشور في الجريادة الر 3/12/2019

(  ويعتبار جابءا ال يتجابأ مان قارار رفاع الحاد األدناى لألجاور  كماا يعتبار أي )عقاد عماه 1رقم )

جماااعي يااتم هوقيعااا بااين الجمعيااة األردنيااة لمصاادري االلبسااة والمنسااوجات والنقابااة العامااة 

صناعة الغبل والنسيج و االلبساة( جابءا  ألصحاب مصانع المحيكات والنقابة العامة للعاملين في

 ال يتجبأ من هذا القرار.

 العمال غير األردنيين الذين يعملول بمهنة عامه هحميه وهنبيه. - ب

 ها ومن في دكمهم.والعاملول في المنازل من غير األردنيين وطهاهها وبستاني -ج 

 

 .31/12/2020هعتبر القرارات التالية ملغاة اعتبارا من هاريخ  -عاشرا

(  ماان 52الصااادر باالسااتناد ألدكاام المااادة ) 5/2/2017 قارار مجلااس الااوزراء بتااريخ -1

( 5442   المنشاور بالجريادة الرسامية بالعادد رقام )1996( لسنة 8قانول العمه رقم )

 (. 2  مرف  رقم )12/2/2017 هاريخ

يخ عان اللجناة الث ثياة لشاؤول العماه لوضاع هاار 2017/ 12/2القرار الصادر بتااريخ  -2

( مان قاانول 52سريال قرار رفاع الحاد األدناى لألجاور الصاادر بمقتضاى أدكاام الماادة )

( 5447وهعدي ها  المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم )1996( لسنة 8) العمه رقم

 (. 3  مرف  رقم )1/3/2017هاريخ 
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ر عاان اللجنااة الث ثيااة لشااؤول العمااه والمنشااو 22/3/2017القاارار الصااادر بتاااريخ  -3

لوضع آلية لتطبيا  قارار  16/4/2017( هاريخ  5455بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ) 

  5/2/2017( هاااريخ 1688الحااد األدنااى لألجااور الصااادر عاان مجلااس الااوزراء رقاام )

( 8( مان قاانول العماه رقام )52والمنشور في الجريدة الرسمية بمقتضى أدكام الماادة )

 (. 4وهعدي ها    مرف  رقم ) 1996لسنة 

 

 .24/2/2020صدر في هذا اليوم االثنين بتاريخ 

     

 

 

 نضال فيصه البطاينة     مازل المعايطة                                نائه الكباريتي                 

 رئيس االهحاد العام لنقابات عمال األردل     رئيس غرفة هجارة األردل            رئيس اللجنة  وزير العمه

 

 خالد ابو مرجوب                              فتحي الجغبير                            فارو  الحديدي

 االهحاد العام لنقابات عمال االردل         رئيس غرفة صناعة األردل               أمين عام وزارة العمه

 

 الجبور عبدهللا                              عودة الرواشدة                محمد البعبي                

  مساعد األمين العام        االهحاد العام لنقابات عمال االردل   رئيس االهحاد العام للمبارعين األردنيين 

 للشؤول الفنية

 

               عدنال الدهامشة                     ختام ابو طادول                            خليه ابو الفي ت

 مديرمديرية ع قات العمه              كاهب اللجنة                                 سكرهير اللجنة
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 مرفق رقم )1(
 

  عقااد العمااه الجماااعي الااذي هاام ابرامااا بااين الجمعيااة األردنيااة لمصاادري االلبسااة والمنسااوجات

مااة للعاااملين فااي صااناعة الغاابل والنساايج و والنقابااة العامااة ألصااحاب مصااانع المحيكااات والنقابااة العا

المنشور  3/12/2019( هاريخ 52االلبسة والذي هم إيداعا لدى الوزارة دسب األصول هحت الرقم )

 .16/1/2020( هاريخ 5617عدد رقم )الفي الجريدة الرسمية ب

 **** 

 مرفق رقم )2(
 

 (  من قانول 52لمادة )الصادر باالستناد ألدكام ا 5/2/2017بتاريخ  قرار مجلس الوزراء

( هاريخ 5442عدد رقم )الجريدة الرسمية بال  المنشور  في 1996( لسنة 8عمه رقم )ال

12/2/2017  . 

**** 

 مرفق )3(
 

 عاان اللجنااة الث ثيااة لشااؤول العمااه لوضااع هاااريخ سااريال  12/2/2017بتاااريخ  القاارار الصااادر

( هااااريخ 5447سااامية بالعااادد رقااام )والمنشاااور فاااي الجريااادة الرقااارار رفاااع الحاااد األدناااى لألجاااور 

 وهعدي ها.  1996( لسنة 8( من قانول العمه رقم )52صادر بمقتضى أدكام المادة ) 1/3/2017

**** 

 مرفق )4(
 

  والمنشور في الجريدة  عن اللجنة الث ثية لشؤول العمه22/3/2017بتاريخ القرار الصادر

آلية لتطبي  قرار الحد األدنى لألجور لوضع  16/4/2017( هاريخ 5455الرسمية بالعدد رقم )

  والمنشور في الجريدة 5/2/2017( هاريخ 1688رقم ) بقراره الصادر عن مجلس الوزراء

( من قانول العمه رقم 52بمقتضى أدكام المادة ) 12/2/2017( هاريخ 5442بالعدد رقم )الرسمية 

 وهعدي ها.  1996( لسنة 8)
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 20/12/0202در بتاريخ اصالقرار ال :- 

 ( مان قاانول 52عم  بالص ديات المخولة للجنة الث ثية لشؤول العمه بموجب أدكام الماادة )

وهعدي هاا بشاأل هحدياد الحاد األدناى لألجاور فاي المملكاة  1996( لسنة 8العمه األردني رقم )

 -يلي: قررت اللجنة ما

وهطبيقاااا اعتباااارا مااان )المرفااا (  24/2/2020التأكياااد علاااى قااارار اللجناااة الصاااادر بتااااريخ  -اوال

 ودسب ما ورد في نص القرار. 1/1/2021هاريخ 

إضاااااافة الفقااااارة )د( الاااااى البناااااد هاساااااعا مااااان القااااارار الصاااااادر عااااان اللجناااااة الث ثياااااة  -ثانياااااا

 دسب النص التالي:24/2/2020لشؤول العمه بتاريخ 

)د( يسااااااتثنى العمااااااال األردنيااااااول وغياااااار األردنيااااااين العاااااااملول فااااااي )القطاعااااااات واألنشااااااطة 

كوروناااااااا أو غيااااااار المساااااااموح  لهاااااااا القتصاااااااادية األكثااااااار هضاااااااررا مااااااان آثاااااااار جائحاااااااة ا

بالعمااااااااه بموجااااااااب أي أواماااااااار دفاااااااااا او ب غااااااااات أو قاااااااارارات( والمحااااااااددة بقائمااااااااة 

القطاعااااااات واألنشااااااطة االقتصااااااادية األكثاااااار هضااااااررا لشااااااهر كااااااانول األول ماااااان العااااااام 

شاااااترك والتاااااي يحاااااددها  دولاااااة رئااااايس الاااااوزراء األفخااااام بنااااااء علاااااى هنسااااايب م 2020

 وذلااااااك لغايااااااة هاااااااريخ  ماااااان وزياااااار العمااااااه ووزياااااار الصااااااناعة والتجااااااارة والتمااااااوين 

31/5/2021. 

 .20/12/2020صدر في هذا اليوم األدد المواف   

 

 د. معن مرضي القطامين          نائل الكباريتي                       مازن المعايطة  

  فة تجارة األردن   رئيس اللجنة  وزير العملغررئيس   رئيس االتحاد العام لنقابات عمال األردن
 

 

 فاروق الحديدي                   فتحي الجغبير          خالد ابو مرجوب                               
 أمين عام وزارة العمل           غرفة صناعة األردن رئيس           االتحاد العام لنقابات عمال األردن

 

 عودة الرواشدة                       عبدهللا الجبور                                   عبي  محمد الز    
 للمزارعين األردنيين    مساعد األمين العام االتحاد العام االتحاد العام لنقابات عمال األردن          رئيس 

 لشؤون العمليات                                                                                                 
 

 خليل أبو الفيالت
 سكرتير اللجنة     


