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المادة ()1

ٌسمى هذا النظام (نظام اإللامة والعمل والعمال فً المناطك التنموٌة والمناطك الحرة لسنة  ) 2016وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة
الرسمٌة .
المادة ()2

ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل المرٌنة على غٌر ذلن-:
المانون :لانون االستثمار .
الوزارة :وزارة الداخلٌة .
الهٌئة :هٌئة االستثمار .
الوزٌر :وزٌر الداخلٌة .
الرئٌس :رئٌس الهٌئة .
المنطمة :المنطمة التنموٌة والمنطمة الحرة .
إذن اإللامة :الموافمة الصادرة وفما ً ألحكام لانون اإللامة وشؤون األجانب .

ب -تعتمد التعارٌف الواردة فً المانون ولانون اإللامة وشؤون األجانب ولانون العمل حٌثما ورد النص علٌها فً هذا النظام .
المادة ()3

أ -تسري احكام هذا النظام على المؤسسة المسجلة لدى الهٌئة .
ب -تطبك االحكام المنصوص علٌها فً لانون العمل واالنظمة والتعلٌمات والمرارات الصادرة بممتضاه فٌما ٌتعلك بإصدار تصارٌح العمل
للعاملٌن فً المؤسسات العاملة فً المنطمة غٌر المسجلة لدى الهٌئة وتصدر هذه التصارٌح عن الجهات المختصة بموجب تلن التشرٌعات .
المادة ()4

أٌ -منح إذن اإللامة لكل من-:
 .1المستثمر غٌر األردنً المالن لمؤسسة مسجلة أو الشرٌن أو المساهم فٌها.
 .2افراد اسرة المستثمر غٌر األردنً وتشمل زوجه واالبناء الذكور غٌر المتزوجٌن لسن الخامسة والعشرٌن والبنات غٌر المتزوجات
اللواتً ٌعٌلهن.
.3

العاملٌن فً إدارة المشارٌع بما فً ذلن اعضاء مجلس إدارة المؤسسة المسجلة أو هٌئة مدٌرٌها.

 .4العاملٌن فً المؤسسات المسجلة.

بٌ -شترط لمنح إذن اإللامة لالشخاص المنصوص علٌهم فً الفمرة (أ) من هذه المادة ان ٌكونوا من حاملً جوازات أو وثائك سفر سارٌة
المفعول ومعترف بها فً المملكة.
المادة ()5

أ -1 -تكون مدة إذن اإللامة سنة واحدة لابلة للتجدٌد.
 -2للوزٌر وفك األسس التً ٌصد رها وبالتنسٌك مع الجهات ذات العاللة منح إذن اإللامة للمستثمر غٌر األردنً وأفراد أسرته ومن ٌعٌلهم لمدة
خمس سنوات .
أ -للوزٌر بنا ًء على تنسٌب الرئٌس منح إلامة مؤلتة فً المملكة للشخص الذي ٌرغب فً االستثمار فً المنطمة لمدة ثالثة أشهر وتجدد لمدة
مماثلة ولمرة واحدة.
ب -فً حال تعثر النشاط االلتصادي للمستثمر غٌر االردنً ،للوزٌر بناء على تنسٌب الرئٌس وبالتنسٌك مع الجهات ذات العاللة منح هذا
المستثمر وافراد أسرته وهٌئة اإلدارة والعاملٌن لدى مؤسسته إذن إلامة لمدة سنة لابلة للتجدٌد وفما لألسس التً ٌصدرها الوزٌر لهذه الغاٌة.
المادة ()6

أٌ -مدم طلب إذن اإللامة على النموذج المعتمد من الوزٌر.
ب -تحدد الوثائك والبٌانات المطلوب ارفالها فً طلب إذن اإللامة بموجب تعلٌمات ٌصدرها الوزٌر لهذه الغاٌة.
جٌ -ستوفى رسم إذن اإللامة الذي ٌتم منحه بممتضى أحكام هذا النظام وفما ً لما هو منصوص علٌه فً لانون اإللامة وشؤون األجانب واألنظمة
والتعلٌمات الصادرة بموجبه.
المادة ()7

تلتزم المؤسسة المسجلة بما ٌلً-:
أ -تسمٌة مندوب معتمد لمتابعة األمور المتعلمة بإذن اإللامة للمستثمر غٌر األردنً وافراد اسرته والعاملٌن فً إدارة المشارٌع والعاملٌن فً
المؤسسة فً المنطمة.
ب -إعالم الوزارة بأي تعدٌل ٌطرأ على الشركاء وسجل المؤسسة المسجلة.
المادة ()8

أ -تعطى األولوٌة فً فرص العمل المتاحة لدى المؤسسات المسجلة للعمال األردنٌٌن.
ب -تصدر الهٌئة بالتنسٌك مع وزارة العمل تعلٌمات تتضمن لائمة بالمهن المغلمة أمام العمال غٌر األردنٌٌن وفما ً ألسس وشروط تضعها لهذه
الغاٌة على ان تراعى فٌها ما ٌلً-:
 -1حاجة المؤسسة للعاملٌن فً هذه المهن.
 -2طبٌعة األنشطة االلتصادٌة المتاحة فً المنطمة.
 -3توافر األٌدي األردنٌة العاملة والمؤهلة فً هذه المهن.
المادة ()9

تحدد النسب الخاصة بتشغٌل العمالة األردنٌة واألجنبٌة لدى المؤسسة المسجلة وفما للتعلٌمات التً تصدرها الهٌئة لهذه الغاٌة بالتنسٌك مع وزارة
العمل.
المادة ()11

أ -تلتزم المؤسسة المسجلة بتدرٌب العمال األردنٌٌن وباالحالل التدرٌجً السنوي للعمالة األردنٌة محل العمالة غٌر األردنٌة وفك تعلٌمات
تصدرها الهٌئة لهذه الغاٌة.
ب -للهٌئة وفما ً لتعلٌمات تصدرها ولف منح تصارٌح العمل للمدة التً تراها مناسبة ألي مؤسسة مسجلة لغاٌات ضبط سوق العمل وتنظٌمه او فً
حال عدم االلتزام باالحالل التدرٌجً للعمالة األر دنٌة أو مخالفة المؤسسة ألحكام لانون العمل واألنظمة والتعلٌمات الصادرة بممتضاه .
المادة ()11

أ -ال ٌجوز للعامل غٌر األردنً العمل لدى أي مؤسسة مسجلة اال بعد الحصول على تصرٌح عمل من الهٌئة.
ب -ال ٌجوز للعامل غٌر األردنً العمل لدى اي جهة غٌر الجهة المحددة فً تصرٌح العمل اال بعد الحصول على موافمة الهٌئة.
جٌ -شترط لمنح اذن اإللامة للعاملٌن فً إدارة المشارٌع والعاملٌن فً المؤسسة المسجلة حصولهم على تصارٌح عمل وفما ألحكام هذا النظام.
المادة ()12

أٌ -مدم طلب الحصول على تصرٌح العمل غٌر األردنً الى الهٌئة من خالل المؤسسة المسجلة التً ٌرغب فً العمل لدٌها شرٌطة ان ٌكون
حامال لجواز سفر معتمد فً المملكة وساري المفعول لمدة ال تمل عن ثالثة اشهر او لوثٌمة سفر معترف بها فً المملكة وسارٌة المفعول لمدة ال
تمل عن ستة اشهر من تارٌخ تمدٌم الطلب.
ب -للرئٌس او من ٌفوضه وفً حاالت خاصة تستدعٌها مصلحة العمل ان ٌتخذ ما ٌراه مناسبا ً بشأن اي حالة ال تتوافر فٌها الشروط الواردة فً
الفمرة (أ) من هذه المادة.
ج -تلتزم المؤسسة المسجلة بتسمٌة مندوب معتمد أو اكثر لمتابعة األمور المتعلمة بتصارٌح العمل لدى الهٌئة.
المادة ()13

أ -ال ٌجوز اصدار تصرٌح العمل للعامل غٌر األردنً اال بعد حصوله على الموافمات الالزمة وفما ً ألحكام التشرٌعات ذات العاللة.
ب -للهٌئة ان تمنح موافمة مشروطة على اصدار تصرٌح العمل للعامل غٌر األردنً الذي استوفى شروط الحصول على هذا التصرٌح باستثناء
حصوله على إذن اإللامة فً المملكة ،وال تخوله هذه الموافمة العمل اال بعد حصوله على تصرٌح العمل وفما ً ألحكام هذا النظام.
المادة ()14

مع مراعاة احكام المادتٌن ( )12و ( ) 13من هذا النظام ٌشترط الصدار تصرٌح العمل للعامل غٌر األردنً ما ٌلً-:
أ -ان ٌكون التصرٌح المطلوب للعمل فً المؤسسة المسجلة وداخل حدود المنطمة.
ب -ان ٌكون العامل سالما من اي مرض ٌشكل خطرا على الصحة العامة.
ج -ان ال ٌكون لد سبك إلغاء تصرٌح العمل للعامل ألي سبب من االسباب المنصوص علٌها فً البنود ()3و ( )4و( )5من الفمرة (أ) من المادة
( )19من هذا النظام.
المادة ()15

تص در الهٌئة لرارها بشأن الطلب الممدم لها للحصول على تصرٌح العمل او تجدٌده او اي طلب آخر مرتبط بتصرٌح العمل المستكمل للوثائك
المطلوبة وفما ً ألحكام هذا النظام والتعلٌمات الصادرة بممتضاه خالل عشرة اٌام من تارٌخ تمدٌمه.
المادة ()16

أ -تحدد الهٌئة مدة سرٌان تصرٌح العمل على أن ال تتجاوز هذه المدة بأي حال من األحوال مدة عمد العمل المبرم بٌن العامل والمؤسسة المسجلة
أو سنة واحدة أٌهما الل.

بٌ -جوز تجدٌد تصرٌح العمل عند انتهاء مدته بناء على طلب تمدمه المؤسسة المسجلة للهٌئة.
المادة ()17

أ -1 -تلتزم المؤسسة المس جلة بتمدٌم كفالة بنكٌة سنوٌة وفما للنموذج الذي تعتمده الهٌئة تجدد تلمائٌا للتصرف فٌها بمرار من الرئٌس فً حال
اخالل المؤسسة المسجلة بأي من االلتزامات المترتبة علٌها وفما ألحكام هذا النظام والتعلٌمات الصادرة بممتضاه  ،لضمان حموق العاملٌن غٌر
األردنٌٌن.
ٌ -2ت وجب ان تغطً هذه الكفالة أي حموق مترتبة للعامل بموجب احكام لانون العمل االردنً وعمد العمل المولع بٌن الطرفٌن ،إضافة الى تذاكر
السفر لعودة العمال الى بالدهم وغرامات تجاوز اإللامة التً لد تترتب علٌهم نتٌجة عدم لٌام صاحب العمل باستصدار إذونات اإللامة لهم فً
مواعٌدها أو تجدٌد هذه اإلذونات.
بٌ -حدد ممدار الكفالة المنصوص علٌها فً الفمرة (أ) من هذه المادة وتحدد المؤسسات المسجلة المستثناة من تمدٌمها بممتضى تعلٌمات تصدرها
الهٌئة لهذه الغاٌة بالتنسٌك مع وزارة الداخلٌة ووزارة العمل.
المادة ()18

تنتهً صالحٌة تصرٌح العمل فً اي من الحاالت التالٌة-:
أ -انتهاء مدته دون تجدٌده.
ب -انتهاء خدمة العامل لدى المؤسسة المسجلة او انهاء خدمته ألي سبب من األسباب.
ج -تصفٌة المؤسسة المسجلة التً ٌعمل لدٌها العامل أو إلغاء تسجٌلها لدى الهٌئة.
المادة ()19

أٌ -لغى تصرٌح العمل الصادر وفك احكام هذا النظام فً اي من الحاالت التالٌة-:
 .1تغٌٌر العامل مكان العمل المحدد فً التصرٌح دون موافمة الهٌئة.
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انتهاء صالحٌة إذن اإللامة الممنوح للعامل الذي ٌخوله اإللامة فً المملكة لغاٌات العمل دون ان ٌتم تجدٌده.

 .3إدانة العامل من محكمة مختصة بحكم لطعً بجنحة مخلة بالشرف او األمانة أو األخالق العامة أو بجناٌة اٌا ً كان نوعها.
.4

الحصول على التصرٌح بناء على بٌانات او وثائك غٌر صحٌحة او باستخدام وسائل احتٌالٌة او طرق غٌر مشروعة.

 .5إصابة العامل بمرض ٌشكل خطرا على الصحة العامة.
ب -تتحمل المؤسسة المسجلة مسؤولٌة إعادة العامل الذي تم استمدامه الى بلده األصلً عند انتهاء عمده أو انهائه بشكل لانونً واثبات مغادرته
حسب األصول.
جٌ -جوز إعادة استمدام العامل غٌر األردنً الذي تم تسفٌره أو استخدامه وذلن بعد مضً ثالث سنوات على االلل من تارٌخ تنفٌذ لرار التسفٌر
شرٌطة ان ال ٌكون لد تم تسفٌره ألي من االسباب الواردة فً البنود ()3و ()4و ( )5من الفمرة (أ) من هذه المادة.
المادة ()21

على المؤسسة المسجلة إعالم الهٌئة فً حال تحمك أي حالة من حاالت انتهاء صالحٌة تصرٌح العمل او الغائه المنصوص علٌها فً المادتٌن
( )18و ( )19من هذا النظام وتسلٌم التصرٌح الى الهٌئة خالل مدة ال تزٌد على عشرة اٌام عمل من تارٌخ علم المؤسسة المسجلة بتحمٌك سبب
االنتهاء او االلغاء.
المادة ()21

للهٌئة التنسٌك مع المطور الرئٌسً فً المنطمة لتكلٌفه باستمبال الطلبات المتعلمة باصدار تصارٌح العمل من المؤسسات المسجلة وتدلٌمها والتحمك
من استكمال الشروط والوثائك المطلوبة وتمدٌمها الى الهٌئة.

المادة ()22

أ -تشري فً المنطمة احكام لانون العمل واالنظمة والتعلٌمات والمرارات الصادرة بممتضاه فً كل ما لم ٌرد بشأنه نص خاص فً هذا النظام او
فً التعلٌمات الصادرة بموجبه بما فً ذلن ما ٌلً-:
 .1أسس انشاء مراكز التدرٌب المهنً وشروط ترخٌصها فً المنطمة.
 .2تنظٌم ساعات العمل الٌومٌة واالسبوعٌة فً المنطمة.
.3

االلتزامات المترتبة على المؤسسات المسجلة للحفاظ على صحة العاملٌن لدٌها وسالمتهم وحمولهم العمالٌة.

 .4رسوم تصرٌح العمل وتجدٌده لسنة كاملة والمب الغ اإلضافٌة عن كل تصرٌح عمل والمخصصة لصندوق التشغٌل والتدرٌب والتعلٌم
المهنً والتمنً المنشأ بممتضى أحكام لانون مجلس التشغٌل والتدرٌب والتعلٌم المهنً والتمنً.
ب -لغاٌات تطبٌك احكام البنود ( )1و( )2و( )3من الفمرة (أ) من هذه المادة تمارس الجهات المنصوص علٌها فً التشرٌعات ذات العاللة المهام
والصالحٌات المناطة بها ضمن المنطمة بالتنسٌك مع الهٌئة.
ج -على الرغم مما ورد فً البند ( ) 4من الفمرة (أ) من هذه المادة تستوفً الهٌئة من لطاع صناعة االلبسة والمحٌكات رسوم تصرٌح عمل
ممداره ( )175دٌنارا ً عن كل حالة استمدام من خارج المملكة أو تجدٌد التصرٌح لسنة كاملة أو أي جزء منها.
د -تستوفً الهٌئة الرسوم والمبالغ اإلضافٌة المنصوص علٌها فً البند ( )4من الفمرة (أ) من هذه المادة على أن تموم بتورٌد المبالغ اإلضافٌة إلى
صندوق التشغٌل والتدرٌب والتعلٌم المهنً والتمنً.
المادة ()23

أ -تبمى تصارٌح العمل الممنوحة من الجهات المختصة للعاملٌن فً المنطمة لبل نفاذ احكام هذا النظام سارٌة المفعول الى حٌن انتهاء مدتها.
ب -مع مراعاة أحكام الفمرة (أ) من هذه المادة ٌتم التنسٌك مع وزارة العمل لتزوٌد الهٌئة بتفاصٌل تصارٌح العمل.
ج -على المؤسسات ا لمسجلة توفٌك اوضاع العاملٌن لدٌها وفما ألحكام هذا النظام خالل مدة ال تتجاوز سنة واحدة من تارٌخ سرٌانه.
المادة ()24

أٌ -طبك لانون اإللامة وشؤون األجانب واألنظمة والتعلٌمات والمرارات الصادرة بموجبه فٌما لم ٌرد علٌه نص فً هذا النظام.
بٌ -صدر الوزٌر بالتنسٌك مع الجهات ذات العاللة التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ األحكام المتعلمة باإللامة المنصوص علٌها فً هذا النظام.
المادة ()25

تلتزم الهٌئة باالحتفاظ بسجالت خاصة تبٌن عدد العمال غٌر األردنٌٌن العاملٌن فً المنطمة.
المادة ()26

ٌصدر الرئٌس التعلٌمات الالز مة لتنفٌذ احكام هذا النظام بما فً ذلن ما ٌلً-:
أ -اجراءات تمدٌم طلبات الحصول على تصارٌح العمل للعمال غٌر األردنٌٌن وكٌفٌة إصدارها والنماذج المعتمدة والوثائك والمستندات والبٌانات
المطلوبة لهذه الغاٌة.
ب -ممدار بدل الخدمات التً تمدمها الهٌئة وطرٌمة استٌفائه.
ج -نماذج الكفاالت البنكٌة التً تلتزم المؤسسة المسجلة بتمدٌمها.
2016/5/29

نظام رلم  80لسنة(  2016نظام اإللامة والعمل والعمال فً المناطك التنموٌة والمناطك الحرة لسنة ) 2016المنشور فً العدد  5407على
الصفحة  3540بتارٌخ  30-06-2016والساري بتارٌخ 30-06-2016

والمشار إلٌه هنا وفٌما بعد باالسم المختصر نظام رلم  80لسنة(  2016نظام اإللامة والعمل والعمال فً المناطك التنموٌة والمناطك الحرة
لسنة)2016

