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 الجريدة الرسمية

 2020تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غري األردنيني من اجلنسية السورية لسنة 
 1996لسنة  8( من قانون العمل وتعديالته رقم 12وجب أحكام الفقرة )أ( من املادة )الصادرة مب

 

هسمى هذه التعليمات )هعليمات شروط وإجراءات استخدام العماال غيار األردنياين مان الجنساية  (1المادة )

 ( ويعمه بها اعتبارا من هاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.2020السورية لسنة 

 (2المادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كول للكلمات والعبارات التالية ديثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ه

 -ما لم هدل القرينة على غير ذلك: 

 وزارة العمه. الــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة: 

 وزير العمه. الــــــــــــــــــــــــــــــــوزير:

 مديرية العمه أو مكتب العمه في مختل  محافظات المملكة. ـــــــمـــــديـــــريــــة: الـــــــ

 الــــــــعـــــــــــــــــــامــــــه: 

 

كااه شااخص غياار أردنااي ذكاارا  أو أنثااى ماان الجنسااية السااورية 

داصه على وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية الصاادرة 

 عن وزارة الداخلية.

هااان المسااامودة لـــــغـاااـير الم

 األردنـــــيين:

المهنااااااة التااااااي هنتمااااااي لمجموعااااااة المهاااااان المساااااامودة 

للعمالاااااااة غيااااااار األردنياااااااة بماااااااا فيهاااااااا المهااااااان المقيااااااادة 

العماااااه  للعمالاااااة غيااااار األردنياااااةبشاااااروط والتاااااي يصااااارح 

 الااااااااذي بهاااااااا ضاااااااامن القطاااااااااا أو النشاااااااااط االقتصااااااااادي 

 هحدده الوزارة.

ة رسااامية هصااادر عااان الاااوزارة للعاماااه بموجاااب هاااذه وثيقااا هــــــصــريح الـعـمــه:

التعليماات هساامح لاا بالعمااه لادى صااادب عماه معااين وضاامن 

مااادة مهناااة مااان المهااان المسااامودة لغيااار األردنياااين وهكاااول 

سااانة وادااادة قابلاااة للتجدياااد وهحتساااب مدهاااا عناااد  التصاااريح

التجديد من هاريخ انتهاء مادة آخار هصاريح عماه دصاه علياا 

 العامه.

الـــــــعمه هــــصريح 

 الـــــــــمؤقـــــــــــــــــــت:

وثيقة رسمية هصدر عن الوزارة للعامه هسمح لا بالعمه لادى 

أي صادب عمه أو أي جهة هنفذ إدادى مشااريع األجار مقاباه 

العمه أو مشاريع العمالاة المكثفاة أو غيار ذلاك مان المشااريع 

 وضمن مهنة من المهن المسمودة لغير األردنيين.
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 الجريدة الرسمية

هـــــصريح الــــــــعمه 

 الـــــــــــــــــــــــــــــــمرل:

وثيقة رسمية هصدر عن الوزارة للعامه هسمح لا بالعمه لادى 

أي صادب عمه فاي المهان المسامودة لغيار األردنياين ضامن 

أي من القطاعات أو األنشطة االقتصادية ودول التقيد بمنطقاة 

ماااان الجمعيااااات جغرافيااااة محااااددة وهصاااادر هحاااات مظلااااة أي 

التعاونية المعتمدة من الوزارة أو االهحااد العاام لنقاباات عماال 

 األردل أو أي جهة أخرى يحددها الوزير.

المكااال المخصااص إليااواء ال جنااين السااوريين علااى أراضااي  الــــــــــــــــــــــــــــــــمخيم:

 المملكة األردنية الهاشمية.

 

 ات على العمال شريطة ما يلي: هسري هذه التعليم - أ (3المادة )

على وثيقة الخدماة الخاصاة بالجالياة الساورية الصاادرة عان  داص العامه أل يكول  .1

 وزارة الداخلية.

المهان  أجلهاا مان ضامنلحصاول علاى هصاريح عماه مان األ هكول المهنة المطلوب  .2

 المسمودة للعمال غير األردنيين.

 الية:هصدر الوزارة هصاريح العمه ضمن األنواا الت - ب

 هصريح العمه. -1

 هصريح العمه المؤقت.  -2

 هصريح العمه المرل. -3

 

يعتماااد هااااريخ بداياااة هصاااريح العماااه للعاماااه الاااذي يحصاااه علاااى هصاااريح عماااه ألول مااارة  (4المادة )

( مااان هاااذه التعليماااات 3ضااامن األناااواا المنصاااوص عليهاااا فاااي الفقااارة )ب( مااان الماااادة )

 التواريخ التالية: من اعتبارا  من أي
 خول العامه إلى المملكة المثبت على وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية.هاريخ د - أ

في دال عدم هحديد هاريخ دخول للعامه على منح هصريح العمه  هاريخ موافقة المديرية - ب

 العامه إلى المملكة بموجب إثبات من اإلقامة والحدود.

 

 ة:هصدر الوزارة هصريح العمه وف  األدكام التالي (5المادة )

الحاصه على هصاريح العماه االنتقاال مان صاادب عماه إلاى صاادب عماه للعامه يجوز  -أ 

قطاااا او نشاااط اقتصااادي وفااي المهاان المساامودة لغياار األردنيااين دول أي آخاار ضاامن 

طلب براءة ذمة شريطة انتهاء هصريح العمه أو إلغائاا مان قباه صاادب العماه السااب  

 أو من يفوضا.
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ادادة قابلاة للتجدياد لمادة مماثلاة وهحتساب مدهاا عناد كول هصريح العماه لمادة سانة وي -ب 

لعاماه بموجاب التعليماات التجديد من هاريخ انتهاء مدة آخر هصريح عماه دصاه علياا ا

 .واألسس والقرارات المعمول بها في الوزارة

 

 (6المادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هصدر الوزارة هصريح العمه المؤقت وف  األدكام التالية:
على هصريح عماه مؤقات االنتقاال إلاى صاادب عماه آخار ضامن  الحاصهللعامه يجوز  -أ 

أي قطاا أو نشاط اقتصادي آخر ودول طلب براءة ذمة شريطة انتهااء هصاريح العماه 

 المؤقت على أل هكول المهنة ضمن المهن المسمودة لغير األردنيين.

 ساتة أشاهر قابلاة للتجدياد وهحتساب لاىبياد عيهكول مدة هصريح العمه المؤقت بماا ال  -ب 

لعاماه بموجاب مدها عند التجديد من هاريخ انتهاء مدة آخر هصريح عماه دصاه علياا ا

 التعليمات واألسس والقرارات المعمول بها في الوزارة.

مااع مراعاااة النسااب المقااررة للعمالااة غياار األردنيااة لمختلاا  القطاعااات أو األنشااطة  -ج 

لحصااول علااى جهااة ماان هلااك النسااب لغايااات االصااادب العمااه أو سااتثنى االقتصااادية ي

تنفيذ مشروا األجار مقاباه العماه أو مشاروا العمالاة المكثفاة أو لهصريح عمه مؤقت 

جهااة الغيرهااا ماان المشاااريع التااي يحااددها الااوزير  علااى أل يقااوم صااادب العمااه أو 

بتبويد مركاب الاوزارة بكشا  الضامال االجتمااعي للتحقا  مان التباماا بنساب هشاغيه 

 األردنيين في هذه المشاريع.

 :على بطاقة هصريح العمه المؤقت العبارات التالية هدرج -د 

 .اسم صادب العمه/اسم الجهةيدرج عند عبارة )صادب العمه(:   .1

 عند عبارة )المهنة(: هدرج المهنة المصرح لا بالعمه بها.  .2

 عند عبارة )الم دظات(: هدرج عبارة )هصريح عمه مؤقت(. .3

ظااات باسااتثناء منطقااة العقبااة محافجميااع العنااد عبااارة )المحافظااة(: هاادرج عبااارة ) .4

 االقتصادية الخاصة(.
 

 هصدر الوزارة هصريح العمه المرل وف  األدكام التالية: (7المادة )
يجوز للعامه الحاصه على هصريح عمه مرل بالعمه لدى أي صادب عمه في المهان    -أ 

القطاعااات أو األنشااطة االقتصااادية ودول ماان المساامودة لغياار األردنيااين ضاامن أي 

 يد بمنطقة جغرافية محددة.التق

أي ماان الجمعيااات التعاونيااة المعتماادة ماان يصاادر هصااريح العمااه الماارل هحاات مظلااة    -ب 

 .الوزارة أو االهحاد العام لنقابات عمال األردل أو أي جهة أخرى يحددها الوزير

كول هصريح العمه المرل لمدة سنة واددة قابلة للتجديد لمدة مماثلة وهحتسب مدها ي   -ج 

لعامااه بموجااب جديااد ماان هاااريخ انتهاااء ماادة آخاار هصااريح عمااه دصااه عليااا اعنااد الت

 .التعليمات واألسس والقرارات المعمول بها في الوزارة
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 :درج على بطاقة هصريح العمه المرل العبارات التاليةه -د 

اساام الجهااة التااي هحاات مظلتهااا يصاادر هصااريح ياادرج عنااد عبااارة )صااادب العمااه(:   .1

 .العمه
 .: هدرج عبارة )عامه/ القطاا أو النشاط االقتصادي المحدد(عند عبارة )المهنة(  .2
عند عبارة )الم دظات(: هدرج عبارة )هصريح عمه مرل/يسمح بالعمه في المهان  .3

 المسمودة لغير األردنيين(.
باسااتثناء منطقااة العقبااة عنااد عبااارة )المحافظااة(: هاادرج عبااارة )جميااع المحافظااات  .4

 (.االقتصادية الخاصة
 

يجااوز للعامااه عنااد انتهاااء هصااريح العمااه الساااب  أو إلغائااا الحصااول علااى أي ماان هصاااريح  (8المادة )

( مان هاذه التعليماات وهحتساب مدهاا 3العمه المنصوص عليها في الفقارة )ب( مان الماادة )

لعامااه أو ماان هاااريخ عنااد اإلصاادار ماان هاااريخ انتهاااء ماادة آخاار هصااريح عمااه دصااه عليااا ا

 إلغائا.

 

عمه أو الجهة مراجعة المديرية لغايات هجديد هصريح عمه العامه قبه شهر واداد لصادب ال (9المادة )

  من هاريخ االنتهاء على األقه. 

 

يستفيد صادب العمه أو الجهة من اإلعفااءات التاي هتعلا  بالعماال والتاي هصادر بقارار عان  (10المادة )

 مجلس الوزراء.

 

المصااارح لهااام بالعماااه فاااي القطاعاااات واألنشاااطة  للاااوزير أل يحااادد نساااب العماااال والمهااان (11المادة )

االقتصادية المختلفة وفقا  لمعطيات سو  العمه وادتياجاها وذلك بموجب قرار يصدره لهاذه 

 الغاية.

 

يقدم طلب الحصول على هصريح عماه ضامن األناواا المنصاوص عليهاا فاي هاذه التعليماات  (12المادة )

الجهة التي يصدر باسمها وعلى النموذج المعتماد  )ورقيا  أو الكترونيا ( من صادب العمه أو

 -الوثائ  الخاصة للعامه بما فيها:  رف  باهمن الوزارة على أل 

وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية الصادرة عن وزارة الداخلية بادي   صورة عن  -أ 

 عن جواز السفر.

 صور شخصية. -ب 

( مااان 7( والفقااارة )د( مااان الماااادة )6الماااادة )قااارة )د( مااان فماااع مراعااااة ماااا ورد فاااي ال (13المادة )

هاااذه التعليماااات هصااادر الاااوزارة هصاااريح العماااه ضااامن األناااواا المنصاااوص عليهاااا فاااي 

ماااوذج المعتماااد مااان هاااذه التعليماااات للعاماااه بعاااد موافقاااة الاااوزير أو مااان يفوضاااا وفااا  الن

  البيانات التالية: الوزارة بما فيا
بما ورد في وثيقة الخدمة/ رقام التصاريح/ البيانات الشخصية للعامه: )اسم العامه دس -أ 

 الجنسية/ الرقم الشخصي(.
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 .بيانات المهنة  -ب 
 هاريخ انتهاء هصريح العمه -ج 
 .المديرية التي أصدرت هصريح العمه وهوقيع مدير المديرية -د 
 اسم صادب العمه. -ه 

 

هنظايم العماال  التاي هخاص واألنظمة والتعليمات والقارارات النافذ هسري أدكام قانول العمه  (14المادة )

غير األردنيين بما فيها هعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العماال غيار األردنياين 

 بمقتضاه في كه ما لم يرد بشأنا نص خاص في هذه التعليمات. الصادرة

 

 للوزير إصدار القرارات أو األسس ال زمة لتنفيذ أدكام هذه التعليمات. (15المادة )

 

لغااى التعليمااات الشاااملة لشااروط وإجااراءات اسااتخدام العمااال غياار األردنيااين ماان الجنسااية ه (16المادة )

 .اوالقرارات الصادرة بمقتضاه 2018السورية لسنة 

 

                                                                  
 د. معن مرضي القطامني

 وزير الـعمل ووزير دولة لشؤون االستثمار


