
  وتعدي�ته2014) لسنة 67رقم ( ا�ردنييننظام رسوم تصاريح عمل العمال غير 

  

   -) :1المادة (

)  2014لسنة  )67رقم ( ا�ردنيينرسوم التصاريح عمل العمال غير يسمى ھذا النظام (نظام 

  .ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء  وتعدي�ته

   - ):2المادة (

توفى من صاحب العمل مبلغ مقداره الفقرة (ب) من ھذه المادة ،يس أحكاممع مراعاة   -أ
جزء من  أي أو) دينار رسما عن تصاريح العمل او عن تجديده لسنة كاملة 400(

 السنة.

جزء  أي أوعن تجديده لسنة كاملة  اليح العمريستوفى من صاحب العمل رسما عن تص  -ب
 - من السنة وفقا لما يلي :

ارا من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع صناعة ) دين175مبلغ مقداره ( -1

 .والمحيكات والمسجلة لدى ھيئة ا=ستثمار  ا�لبسة

من في  أوالطاھي  أوالبستنجي  أو) دينار عن عامل المنزل 500مبلغ مقداره ( -2

 ھم وعن العامل في المزرعة الخاصة.حكم

التي =  ا�رض) من ھذه الفقرة تعني عبارة ( المزرعة الخاصة ) 2لغايات البند ( -3

تربية الحيوانات ويملكھا  أوعلى عشرين دونما وتستخدم للزراعة  مساحتھاتزيد 
 .ا�شخاصمجموعة من  أوشخص 

) 300ا=قتصادية جميعھا مبلغ مقداره ( وا�نشطةيستوفى من صاحب العمل في القطاعات  -ج

   .أشھرنار رسما عن تصريح العمل المؤقت الذي = تزيد مدته على ستة دي

   - ):3المادة (

 أو) دينار عن كل تصريح عمل 100مقداره ( إضافييستوفى من صاحب العمل مبلغ   -أ

 .ا=قتصادية جميعھا  وا�نشطةتجديده للقطاعات 

شغيل يخصص المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (أ) من ھذه المادة لصندوق الت  -ب
قانون مجلس التشغيل  أحكامبمقتضى  أوالتدريب والتعليم المھني والتقني المنش

 .والتدريب والتعليم المھني والتقني 

  

   - ):4المادة (

  

) من ھذا النظام من 3) و(2المنصوص عليھا في المادتين ( اJضافيةتستوفى الرسوم والمبالغ 

  .المملكة  أراضي إلىتاريخ دخول العامل 

  



  

  -):5المادة(

  

) دينار عن كل حالة استبدال للعامل غير 100يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره (  -أ

من خارج  أخر(ب) من ھذا المادة بعامل من غير المنصوص عليھم في الفقرة  ا�ردني
 تصريح العمل . إصدارالمملكة وذلك قبل 

استبدال للعامل في  ) دينار عن كل حالة100يستوفى من صاحب المكتب مبلغ مقداره (  -ب

 تصريح العمل . إصدارمن خارج المملكة وذلك قبل  أخرالمنازل بعامل 

صاحب عمل  إلىفي حال انتقال العامل الحاصل على تصريح عمل من صاحب عمل  -ج
  ) دينار.200وزارة العمل بذلك يستوفى من كل منھما مبلغ مقداره ( إب�غدون  أخر

  

   - ):6المادة (

ھذا النظام بما في ذلك النموذج الخاص بتصريح  أحكاميصدر الوزير التعليمات ال�زمة لتنفيذ 
  .العمل

  - ):7المادة (

على أن يستمر  1997) لسنة 36رقم ( ا�ردنيينيلغى نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير 

ھذا  �حكاما وفقا يستبدل غيرھا بھ أوتعدل  أوتلغى  أن إلىبالتعليمات الصادرة بمقتضاه  العمل
  النظام .

  

تاريخ  5291في الجريدة الرسمية رقم  2014) لسنة 67ا صلي رقم (نشر النظام 

16/6/2014.  

تاريخ   5442الجريدة الرسمية رقم  في 2017) لسنة 14رقم ( النظام المعدل نشر 

12/2/2017.  

 .15/2/2017تاريخ تطبيق النظام المعدل 


