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  نسبة العمالة الوافدة مقابل العمالة ا�ردنية في القطاعات المختلفة

  النسب  القطاع

) عمال كحد أعلى شريطة وجود أردنيين عدد  ٥منح الشركات عمالة وافدة (   جمعية المستثمرين في قطاع ا سكان
 ) كحد أدنى. ٣( 

  

  نقابة مقاولي ا نشاءات ا�ردنية
  

  عمال وافدين  عمال أردنيين

٥٠  %٥٠%    
  نقابة أصحاب المحروقات

  
  عمال وافدين  عمال أردنيين

٤٠  %٦٠%  

  
  سنوياً  %٥على أن ترتفع ھذه النسبة 

  

 نقابة أصحاب شركات الخدمات المساندة
  

  ا�ستقدام  ا�ستخدام  

  %٧٠  %٥٠  أردنيينعمال 

    %٣٠  %٥٠  عمال وافدين
 جمعية أصحاب المطاعم السياحية ا�ردنية

  
المطاعم السياحية ( حا�ت ا�ستخدام ):أو�:   

وجبات 
 سريعة

مطعم  كوفي شوب مدن تسلية
 سياحي

فئة 
 التصنيف

وافدين%٢٥ -  -  ٣٠% 
 وافدين

نجوم ٤  

٢٠% 
 وافدين

وافدين %٢٥ وافدين %٣٠   ٣٠% 
 وافدين

نجوم ٣  

٢٠% 
 وافدين

وافدين %٢٥ وافدين %٤٠   ٤٠% 
 وافدين

نجمة ٢  

وافدين %٢٥ %٢٠ وافدين%٤٠  نجمة ١ %٤٠   



٢ 

 

 وافدين وافدين

 

كو ــسار وملھى ليلي ونادي ليلي وديــــــاعم السياحية من فئة بــثانياً : المط
 ( حا�ت ا�ستخدام ):

نوادي ليلية /  بارات ديسكو
 ملھى ليلي

 فئة التصنيف

نجوم ٤  - - -  

عامل وافد ٥ عامل وافد ٢٥  عامل وافد ٢٥  نجوم ٣   

عامل وافد ٥ وافدعامل  ٢٠  عامل وافد ٢٠  نجمة ٢   

عامل وافد ٥ عامل وافد ١٥  عامل وافد ١٠  نجمة ١   

 
من نسبة العمالة الوافدة  %٣٠أما في حا�ت ا�ستقدام أن � تزيد عن ثالثا: 

 لكل فئة.
رابعاً: فيما يتعلق بالمطاعم المتخصصة بطبيعة عملھا مثل المطاعم ا�يطالية، 

زيادة على النسب  %٥الصينية،،،،، الخ يتم منحھا اFسيوية، الفرنسية، 
  المعتمدة أعHه من العمالة الوافدة

  

  نقابة أصحاب المطاعم والحلويات ( المطاعم الشعبية )
  

  لحا�ت ا�ستقدام وا�ستخدام:

  عمال وافدين  عمال أردنيين

٤٥  %٥٥%  

  سنوياً. %٥على ان ترتفع ھذه النسبة 
  

  المواد الغذائيةالنقابة العامة لتجار 
  

يتم منح العمالة الوافدة بناًء على توصية من النقابة العامة لتجار المواد 
  الغذائية

  



٣ 

 

  

  النقابة العامة Fصحاب المخابز ومشتقات الطحين
  

  عمال وافدين  عمال أردنيين  

  %٧٠  %٣٠  المخابز اJلية

  %٨٥  %١٥  المخابز نصف اJلية

  
  عمال وافدين كحد أعلى  لكل مخبز حجري ٥ أما المخابز الحجرية فيتم منحھا

  

  جمعية الفنادق ا�ردنية
  

  نسبة العمالة غير ا�ردنية  فئة الفندق

  وافدين %١٢  خمس نجوم

  وافدين %١٥  أربع نجوم

  وافدين %١٥  ثHثة نجوم

  وافدين %٢٥  نجمتين

  وافدين %٢٥  نجمة واحدة

تحدد نسبة لكل فئة على حدا   الشقق الفندقية
    ويضاف على توصية الجمعية

  النقابة العامة Fصحاب المھن الميكانيكية
  

  (عامل غسيل سيارات، عامل بناشر، عامل غيار زيت)
  ٢٣/٩/٢٠١٣من تاريخ  عمالة أردنية للسنة اFولى %٢٠

  عمالة أردنية للسنة التي تليھا %٣٠
  



٤ 

 

  غرفة صناعة اFردن
  

  )   QIZالقطاعات الصناعية( ھذه النسب للمصانع خارج أل 

النسب النافذة اعتباراً من   القطاع
١/١/٢٠١٤  

  وافدين %٢٠  الصناعات الكيماوية

  وافدين %١٥  الصناعات التعدينية

  وافدين %٢٠  الصناعات الغذائية

  وافدين %٥  الصناعات العHجية

  وافدين %١٥  الصناعات الھندسية

  وافدين %٢٠  الطباعة والتعبئةصناعة 

  وافدين %٣٥  الصناعات الخشبية

  وافدين %٦٠  الصناعات ا نشائية

  وافدين %٦٠  الصناعات البHستيكية

    وافدين %٤٠  صناعة المHبس



٥ 

 

  أو�:  محHت الغاز 

  عمال وافدين   عمال أردنيين  

  %٥٠   %٥٠  استخدام 

  %٥٠  %٥٠  استقدام 

  
عمالة اردنية تطبق ھذه النسبة في مدن ( عمان، الزرقاء، اربد،  %٤٠ثانياً: 

  القصبة) اما باقي مناطق المملكة حسب مقتضى الحال 
  ثالثا:
        

  عامل واحد  كل رخصة سيارة غاز

  عامل تحميل وتنزيل  كل محل غاز

 ٥٠٠عاملين للمستودع الذي يحوي   مستودعات الغاز
واحد إضافي اسطوانة غاز، وعامل 

  كل ألف اسطوانة إضافية

  
  

اعتماد كتاب توصية من النقابة عند التقدم بطلبات استقدام واستخدام العمالة   النقابة العامة Fصحاب صالونات التجميل 
  الوافدة 

من عدد العاملين وفق الكشوفات  %�٢٠ تقل نسبة العمالة ا�ردنية عن  أن  جمعية منتجي ومصدري الحجر الطبيعي والبHط ا�ردنية ( جوستون )
  الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان ا�جتماعي 

 


