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 ] المدنيفي قطاع الطيران  الوافدة استخدام أو استقدام العمالة تعليماتمشروع  [

 12مف قانوف الطيراف المدني رقـ  ( 21)  المػػػادة( مف ب  صدرت بموجب الفقرة )

نشرىا في الجريدة تاريخ مف  ا  يوم ستيفبعد ويعمؿ بيا ،  1007لسنة 

 الرسمية.

 (1) المـــادة

في قطاع الطيراف  الوافدةتسمى ىذه التعميمات تعميمات استخداـ أو استقداـ العمالة 

 1027( لسنة 3رقـ )المدني 

 (2) المـــادة

يكوف لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذه التعميمات المعاني المخصصة  

 -القرينة عمى غير ذلؾ : ما لـ تدؿليا ادناه 

 ىيئة تنظيـ الطيراف المدني الهيئة

 لمييئة التنفيذي الرئيس / المجمس رئيس الرئيس

 مجمس مفوضي الييئة المجلــس

 ردنيةاالالعمالة غير  العمالة الوافدة 

 مقدـ الطمبلتصدر عف الييئة بالسماح التي ىي الموافقة  الموافقة   

العمالة عمؿ او تجديد تصريح أو استقداـ باستخداـ 

 الوافدة

اي جية مف غاياتيا تقديـ خدمات تتعمؽ باعماؿ الطيراف            المدني  الطيران قطاع

 ،الطيراف  تدريب واكاديميات ،الطيراف شركاتك ،المدني

صيانة الطائرات واي جية تخضع دريب ت ومدارس كزامر 
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   الشراؼ الييئة

الميف التي التي يقرىا المجمس بموجب ىذه التعميمات او             ةالمغلق المهن

  العميمات هىذ بعد نفاذيقرىا 

 ( 3) المـــادة

او يقرىا  أدناهالمدني كما ىو مدوف  المعتمدة في قطاع الطيرافالمغمقة و الميف 
 .ىذه التعميمات نفاذالمجمس بعد 

 اتمف قبؿ ىيئاو تصريح الحصوؿ عمى رخصة  تتطمبالميف التي  . أ
 : ال الحصر وعمى سبيؿ المثاؿالطيراف المدني 

 .طيار .2

 .صيانة طائراتفني ميندس او  .1

 .جوي مضيؼ  .3

 .مرحؿ جوي .1

 . وكالء االشراؼ عمى خدمة الطائراتالعامميف في شركات  .5

 . وكالء الشحف الجويالعامميف في شركات  .6

 فيالعامميف في الشركات التي تقدـ خدمات المناولة االرضية  .7

 . المطارات المدنية
 . مف غير الميف المذكورة أعالهالمدني  قطاع الطيرافالعامميف في  .8

شركات تمثيؿ مكاتب و  والمستثمريف ممثمي الييئات مما سبؽيستثنى  . ب
 .المممكةالطيراف األجنبية العاممة في 

استحداث لممجمس الغاء او  المػػػادةمف ىذه ( أ)مع مراعاه احكاـ الفقرة  . ج
 نص عمييا ىذه التعميمات .ت او لـ تنص ايو مينو



 

3 
 

 (4) المـــادة
 الوافدةعمالة الاستقداـ أو استخداـ قبؿ  الموافقةعمى  حصوؿلملمييئة  يتـ تقديـ طمب

 :وفقًا لما يمي الواردة في المادة الثالثةالميف  او تجديد تصريح
 المدرجة ضمفاالردنية الشركات  يتـ تحديد أسماء واعداد العامميف في .2

لدييا عف العامميف  وتزويد الييئة بكشؼ مفصؿ المدني قطاع الطيراف
 .االستخداـمدة عقد و المينة مع ذكر  داخؿ االردف 

تدريجيًا  الوافدةلتخفيض العمالة  العاممة خطة مف قبؿ الشركات إعداديتـ  .1
 ثالث سنوات بالتتابع.ل

استخداميا او  المسموح الوافدة العمالةعداد أاو مجمس تحديد نسبة لم .3
 .المدني قطاع الطيراف في جيةفي كؿ  استقداميا او تجديد تصاريحيا

مف لممجمس تحديد نسبة او اعداد الميف النادرة في حاؿ استحالة توفرىا  .1
 .االردنييف

 (5) المـــادة

أف يقوـ  عمى صاحب العمؿ ،الوافد عدـ تجديد تصريح العامؿانتياء او في حالة 
وفي  ،تاريخ انفكاكو عف العمؿبياف بإبالغ الييئة بتاريخ مغادرة العامؿ المممكة و 

 .المقتضى القانونيالتخاذ  المعنيةالجيات حالة عدـ مغادرتو المممكة عميو أف يبمغ 
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 (6) المـــادة

تصريح كبعد المدة المقررة   ليذه التعميماتمخالؼ وافد في حاؿ ضبط اي عامؿ 
يعمؿ في اي مف الميف المغمقة رغـ وجود  ضبطو اوبحوزتو  عمؿ منتيي او ممغى

 . بحقو اتخاذ المقتضى القانونيتصريح عمؿ ساري المفعوؿ، فسيتـ 

 (7)ة ادـــالم

الواردة في قانوف الطيراف المدني  اتمبالغرا كؿ مف يخالؼ أحكاـ ىذه التعميمات يغـر
 النافذ والتعميمات الصادرة بموجبو.

 (8)  المـــادة

 .ىذه التعميمات أحكاـاالجراءات الالزمة لتنفيذ  يصدر المجمس

  

 مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني 

============================================= 

 

يرجى تزويد مدير الشؤوف القانونية عف المالحظات التي ترد عمى مشروع ىذه 
 التعميمات عمى العنوناف التالي : 

 خالد عربيات  0771333666موبايؿ 

 Khaled.arabiyat@carc.gov.joالبريد االلكتروني : 


