
تعليمات شروط وإجراءات التوصية بإعفاء األشخاص ذوي االعاقة الشديدة من دفع رسوم إصدار تصريح 

 2022العمل للعامل غير األردني لسنة 

 2022/7/17بتاريخ  5806من عدد الجريدة الرسمية رقم  4611المنشورة على الصفحة  

 1996لسنة  8من قانون العمل االردني وتعديالته رقم  12صادر بموجب الفقرة و من المادة 

 1المادة 
رسوم  عتسمى هذه التعليمات )تعليمات شروط وإجراءات التوصية بإعفاء األشخاص ذوي االعاقة الشديدة من دف

 ( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.2022إصدار تصريح العمل للعامل غير األردني لسنة 
 2المادة 

 شروط منح اإلعفاء لألشخاص ذوي االعاقة الشديدة:
 أ. أن يكون أردني الجنسية ويحمل الرقم الوطني.

 ب. أن يكون من االشخاص ذوي االعاقة الشديدة.
 يتم تحديد نوع االعاقة الشديدة بموجب التقرير الطبي المعتمد.ج. أن 

 د. أن يكــون الشخص ذو اإلعاقة الشديدة بحاجة ماسة ودائمة من الغير للقيــام بأعباء حياته اليومية.
 هـ. ان اليزيد دخل الشخص ذي االعاقة أو ولّيه أو وصّيه على ثالثة االف وخمسمائة دينار شهريًا وفي حال

 وجود أكثر من شخص ذي اعاقة في األسرة ان ال يزيد دخلها على سبعة االف دينار شهريا.
 و. أن ال يكون الشخص ذو اإلعاقة منتفعًا من خدمات مراكز الرعاية االيوائية .

 3المادة 
 كيفية احتساب دخل اسرة طالب االعفاء )حال تعدد االعاقات في األسرة(

خل واضح على االستعالم الشامل لالسرة يتم تحرير إقرار خطي من طالب االعفاء أ. في حال عدم وجود د
 أو ولّيه أو وصّيه يقر بأن دخله ال يتجاوز الحد المنصوص عليه في هذه التعليمات.

ب. اذا كان هناك أموال غير منقولة أو شركات أو حيازات زراعية حيوانية مسجلة باسم ذي االعاقة أو ولّيه 
ه بمختلف انواعها يتم تقدير قيمة انتاجيتها من الجهات المختصة لغايات تطبيق الفقرة )هـ ( من أو وصيّ 
 ( من هذه التعليمات.2المادة )
 4المادة 

 الجهات الرسمية المختصة بإصدار التقرير الطبي:
أ. تعتمد التقارير الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية المحددة من قبل وزير الصحة وفقا للتشريعات النافذة 

 . 2018( لسنة 3إلصدار تقارير اللجان الطبية لألشخاص ذوي االعاقة رقم )
 ب. يستعاض عن التقرير الطبي بالبطاقة التعريفية حال صدورها وحصول طالب اإلعفاء عليها.



 5ادة الم
 إجراءات تقديم الطلب:

 
أ. يقدم الطلب حسب االجراءات المتبعة في وزارة التنمية االجتماعية من خالل مديريات التنمية االجتماعية 

 الميدانية وعلى النموذج المعتمد لذلك .
فيه  دب. يحول مقدم الطلب الى اللجنة الطبية المحددة من وزير الصحة لغايات إصدار التقرير الطبي يحد

نوع اإلعاقة ودرجتها وطبيعتها وفقًا للتشريعات النافذة إلصدار تقارير اللجان الطبية لألشخاص ذوي اإلعاقة 
 . 2018( لسنة 3رقم )

 ج. ترفع التوصية باإلعفاء الى وزارة العمل في حال انطباق كافة الشروط السابقة.
 خالل سنة من تاريخ صدوره. د. يعتمد تاريخ كتاب التوصية المقدم الى وزير العمل

هـ. في حال أتمتة الخدمة يتم اصدار قرار التوصية عن طريق النظام االلكتروني وتقوم وزارة العمل بالتحقق 
 من وجود توصية عن طريق الربط مع نظام وزارة التنمية االجتماعية الخاص بالخدمة.

 6المادة 
 ال يحول االنتفاع من صندوق المعونة الوطنية من تقديم الخدمة وفق احكام هذه التعليمات .

 7المادة 
تحتفظ مديريات التنمية االجتماعية / الميدان بنسخ ورقية و/او الكترونية عن اوراق المعاملة كاملة لطالب 

 اإلعفاء لغايات المتابعة.
 8المادة 

قة عن االستفادة من خدمات العامل غير االردني وألي ظرف كان في حال انقطاع الشخص ذي اإلعا
كالموت مثاًل فعلى أسرة ذي االعاقة ابالغ وزارة التنمية االجتماعية أو أقرب مديرية للتنمية االجتماعية لسكن 

 الفرد ذي االعاقة على ان تبلغ وزارة العمل بذلك من قبل وزارة التنمية االجتماعية.
 9المادة 
ديد معاملة اإلعفاء للشخص ذي اإلعاقة سنويا اذا استمرت حالته اقتضاء ذلك وبنفس الشروط يتم تج

 السابقة.
 10المادة 

إذا خالف الشخص ذو اإلعاقة أو ولّيه أو وصّيه الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات فيترتب عليه 
 التزام بدفع رسوم تصريح العمل.

 11المادة 



 االجتماعية اصدار القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات . لوزيرالتنمية
 12المادة 

ب الصادرة بموجب كتا تلغى تعليمات ) إعفاءات المعوقين شديدي اإلعاقة من دفع رسوم تصاريح العمل (
 وأي تعديالت طرأت عليها. 25/3/2013( تاريخ 20/5144وزير التنمية االجتماعية رقم )ت خ/

  

 التنمية االجتماعيةوزير 
 أيمن رياض المفلح
 


