تعليمات رقم (  ) 169لسنة 2017
تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة لسنة
2017
صااااااااادر باالسااااااااتناد ألحكااااااااام الماااااااااد (/10ب)9/وأحكااااااااام الماااااااااد  /15م )5 /ماااااااان
قااااااانون منطقااااااة العقبااااااة امقتصااااااادية الخاصااااااة رقاااااام ( )32لساااااانة  2000وتعتعديالتاااااا
.
المااااااااد  – 1تسااااااامل عاااااااعل التعليماااااااات تعليماااااااات تنظااااااايم شاااااااؤون العمااااااال والعماااااااال
الوافااااااادين فاااااااي منطقاااااااة العقباااااااة االقتصاااااااادية الخاصاااااااة رقااااااام ( )169لسااااااانة ،2017
ويعمل بها من تاريخ نشرعا في الجريد الرسمية .
الماااااااد  – 2يكااااااون للكلمااااااات والعبااااااارات التاليااااااة حيتمااااااا وردت فااااااي عااااااعل التعليمااااااات
المعاني المخصصة لها أدنال ما لم تدل القرينة علل غير علك :
القانون  :قانون منطقة العقبة امقتصادية الخاصة
المنطقة  :منطقة العقبة امقتصادية الخاصة .
السلطة  :سلطة المنطقة.
المجلس  :مجلس المفوضين .
المفوض  :مفوض الشؤون االقتصادية .
المديرية  :مديرية العمل .
المدير  :مدير المديرية.
القسم  :قسم العالقات العمالية.
صااااااااحب العمااااااال  :كااااااال شاااااااخو طبيعاااااااي او معناااااااو يساااااااتخدم باااااااا صااااااافة كانااااااات
شخصا ً او اكتر مقابل اجر
العاماااال  :كاااال عاماااال وافااااد عكاااارا ً كااااان او انتاااال يااااؤد عمااااالً لقااااا اجاااار ويكااااون تابعااااا ً
لصاحب العمل وتحت امرت بموجب العقد المصادق لدى المديرية .
العمااااال  :كااااال جهاااااد فكااااار او جساااااماني يبعلااااا العامااااال لقاااااا اجااااار ساااااوا
يحددل العقد .

وفااااا ماااااا

عقاااااااد العمااااااال  :اتفااااااااق كتاااااااابي صاااااااريي وموتااااااا لااااااادى المديرياااااااة يتعهاااااااد العامااااااال
بمقتضااااااال ان يعماااااال لاااااادى صاااااااحب العماااااال وتحاااااات اشااااااراف او ادارتاااااا مقاباااااال اجاااااار
ويكون عقد العمل في المنطقة لمد محدد ولعمل محدد .

امجااااااااات  :امجاااااااا الممنوحااااااة للعاماااااال ماااااان قباااااال صاااااااحب العماااااال وفاااااا أحكااااااام
قانون العمل .
بااااادل الخااااادمات  :عاااااو البااااادل الاااااع تساااااتوفي السااااالطة عااااان الخااااادمات المقدماااااة فاااااي
ععل التعليمات .

الماااااااد  – 3تقاااااادم جميااااااى الطلبااااااات لاااااادى القساااااام وعلاااااال النماااااااع الخاصااااااة المعااااااد
لهعل الغاية مقابل بدل الخدمات المبين في ععل التعليمات .

تصدي وتوتي عقد العمل
المااااااااد  – 4ياااااااتم تصااااااادي وتوتيااااااا كافاااااااة العقاااااااود المبرماااااااة ماااااااا باااااااين العامااااااال
وصاحب العمل في المنطقة من قبل القسم وفقا ً للشروط التالية :
-1
-2
-

حضور العامل وصاحب العمل أو من يفوض
تعبئاااااة النمااااااوع المعااااااد لهااااااعل الغايااااااة مساااااتكمالً كافااااااة البيانااااااات ومرفاااااا باااااا
الوتائ التالية :
اتبات شخصية لصاحب العمل أو من يفوض .
جاااااواا سااااافر العامااااال او صاااااور عااااان جاااااواا السااااافر ساااااارية المفعاااااول لماااااد
التقل عن تالتة اشهر وستة أشهر لوتيقة السفر.
السجل التجار للمؤسسة .
الشهاد الصحية للمؤسسة.

 -3يااااانظم عقاااااد العمااااال علااااال تاااااالس نساااااخ تسااااالم نساااااخة للعامااااال ونساااااخة لصااااااحب
العمل ونسخة تحفظ لدى القسم .

الماااااااد  – 5اليااااااتم اسااااااتكمال دجاااااارا ات استصاااااادار تصااااااريي العماااااال فااااااي المعااااااامالت
المتعلقاااااة بت شاااااير العمااااال اال بعاااااد حضاااااور العامااااال لااااادى القسااااام وتوقياااااى نساااااخة عقاااااد
العمل .

تنظيم دجااات العمل
الماد -6
(أ) -تااااانظم دجاااااااات العمااااال فاااااي المنطقاااااة وحساااااب االجااااارا ات المقااااار مااااان قبااااال
السلطة علل ناعين .:
 دجاا العامل خار المملكة دجاا العامل خار المنطقة(ب) -ياااااتم توتيااااا طلاااااب امجااااااا وفااااا األنماااااوع المعاااااد لهاااااعل الغاياااااة مساااااتكمالً
كافة البيانات المطلوبة ومرفقا ً ب الوتائ التالية :
 تصريي عمل سار المفعول . جواا سفر العامل أو صور عن جواا السفر( ) -يمنااااااااى دخااااااااول العاماااااااال للمنطقااااااااة فااااااااي حااااااااال تجاااااااااوال مااااااااد االجاااااااااا
الممنوحاااااااة لااااااا اال فاااااااي حااااااااالت خاصاااااااة ومبااااااارر وبتنسااااااايب رئااااااايس القسااااااام
وموافقة المفوض .
الماد -7
(أ) -يتعاااااين علااااال صااااااحب العمااااال أن يخطااااار المديرياااااة مااااان خاااااالل القسااااام فاااااي حاااااال
تغيااااااب العاماااااال عاااااان العماااااال لمااااااد تايااااااد علاااااال ( )48ساااااااعة دون ساااااابب مشاااااارو
وعلك خالل مد التايد علل تالتة أيام عمل من تاريخ علم بتغيب .
(ب) -يقااااادم باااااالل التغياااااب الااااال القسااااام علااااال األنماااااوع المعاااااد لعاااااعل الغاياااااة مساااااتكمالً
كافة البيانات المطلوبة ومرفقا ً ب الوتائ التالية :
-

صور عن تصرح العامل
دتبات شخصية لصاحب العمل أو من يفوض
صور عن جواا سفر العامل .
السجل التجار للمؤسسة .

الماد -8
(أ) -يتعين علل صاحب العمل تقديم طلب تسديد ملف العامل لغايات :
 في حال التناال ودخال الطرف لغايات مغادر العامل للبالد .(ب) -يقااااادم طلاااااب تساااااديد الملاااااف لااااادى القسااااام لغاياااااات مغاااااادر العامااااال للااااابالد علااااال
األنمااااااوع المعااااااد لهااااااعل الغايااااااة مسااااااتكمالً كافااااااة البيانااااااات المطلوبااااااة ومرفقااااااا ً باااااا
الوتائ التالية :
 دتبات شخصية لصاحب العمل أو من يفوض جواا سفر العامل تصريي العامل السجل التجار للمؤسسة الشهاد الصحية للمؤسسة( )  -يقاااااادم طلااااااب التناااااااال ودخااااااال الطاااااارف لاااااادى القساااااام علاااااال األنمااااااوع المعااااااد
لهعل الغاية مستكمالً كافة البيانات المطلوبة ومرفقا ً ب الوتائ التالية :
 اتبات شخصية لصاحب العمل الساب وصاحب العمل الجديد تفويض مصادق في حالة التفويض جواا سفر العامل تصريي العامل -السجل التجار والشهاد الصحية لكلتا المؤسستين

الماااااااد  –9ال يعتباااااار التناااااااال ودخااااااال الطاااااارف سااااااار المفعااااااول اال بعااااااد اسااااااتكمال
دجرا ات استصدار تصريي العامل علل كفالة صاحب العمل الجديد .

الماد 10
(أ)– يمني كتاب الحفظ الوظيفي للعامل بنا ا ً علل طلب
(ب) -يقااااادم طلاااااب الحفاااااظ الاااااوظيفي لااااادى القسااااام علااااال األنماااااوع المعاااااد لهاااااعل الغاياااااة
مستكمالً كافة البيانات المطلوبة ومرفقا ً ب الوتائ التالية :
 تصريي العمل سار المفعول جواا سفر العامل أو صور عن جواا السفر الشهاد الصحية للمؤسة السجل التجار للمؤسسة( ) – يعتباااااار كتاااااااب الحفااااااظ الااااااوظيفي سااااااار المفعااااااول لمااااااد تالتااااااة أشااااااهر ماااااان
تاريخ اصدارل.
الماد  –11تستوفي السلطة من خالل المديرية بدالت الخدمات التالية :
أ – خمسة دنانير بدل مصادقة وتوتي عقد العمل .
ب – خمساااااااة دناااااااانير بااااااادل توتيااااااا امجاااااااااا خاااااااار حااااااادود المملكاااااااة وديناااااااااران
لإلجاا خار حدود المنطقة .
– دينارين بدل توتي بالل التغيب .
د – دينارين بدل توتي تسديد الملف .
ل – خمسة دنانير بدل دصدار كتاب الحفظ الوظيفي .
و – خمسااااااة دنااااااانير باااااادل توتياااااا التناااااااال ودخااااااال الطاااااارف تسااااااتوفل ماااااان صاااااااحب
العمل الجديد .

ناصر الشريد
رئيس مجلس المفوضين

