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 الجريدة الرسمية

 ة ــة الهاشميـــــنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـ
 ورـــــــــــــــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ 31ـادة ) ـــبمقتضـــى المــ

 14/3/2021ـوزراء بتاريــخــــوبنـاء على ما قــرره مجلـــس الـــــ

  -:نأمر بوضع النظام اآلتي 
 

 2021( لسنة 19نظاا رقم )
 

 نظاا عمال الزراعة

 ( 8( من قانون العمل رقم )3صادر بمقتضى الةقرة )ب( من المادة )

 1996لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

( ويعمال باه 2021يسمى هــذا الـنظـاا )نـظـاا عمــال الــزراعـة لسنة  -1المادة

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

 

ا النظااا المعاااني يكاون للكلماا  والعباارا  التاليااة حيثماا ورد  فاي هاذ -2الماادة

 -المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 

 قانون العمل. : القانون

 وزارة العمل. : الوزارة

 وزير العمل. : الوزير

كل شخص طبيعي يؤد  عمال زراعيا لقااء أمار لصاالا  : عامل الزراعة

 . صاحب العمل الزراعي ويكون تابعا له

د يبذلااه عاماال الزراعااة فااي االنتاااج النباااتي او كاال مهاا : العمل الزراعي

 الحيااواني فااي الحيااازة الزراعيااة أو المنشااأة الزراعيااة
سااواء وكال عمال مارتب  باه ي لااب فياه الطاابع الزراعاي 

 كان بشكل دائم أو مؤقت أو موسمي.
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 الجريدة الرسمية

الحياااااااااااااااااااااازة 

              الزراعية

وحدة لالنتاج الزراعي تخضاع إلدارة واحادة السات اللها  :

ورة كليااااة او مزئيااااة ل ايااااا  االنتاااااج النباااااتي او بصاااا

 الحيواني.

المنشاااااااااااااااااااااأة 

 الزراعية             

كل مساحة مرخصاة أو مساجلة لادا وزارة الزراعاة أو  :

أ  مهااااة رساااامية أخاااارا ل ايااااا  االنتاااااج النباااااتي أو 

 الحيواني.

صاااااحب العماااال 

 الزراعي

ة الشخص الطبيعي او االعتبار  الذ  يتولى ادارة حياز :

زراعيااة أو منشااأة زراعيااة واالشااراا عليهااا ويسااتخدا 

 أكثر.أو عامالً زراعياً 

كل ما يستحقه عامل الزراعة لقااء عملاه الزراعاي نقاداً  : األمر

أو عيناً مضافاً دليه سائر االساتحقاقا  األخارا أيااً كاان 

نوعها دذا نص القانون أو عقد العمل أو النظااا الاداخلي 

ى دفعها باستثناء األمور المستحقة أو استقر التعامل عل

 عن العمل االضافي .

 
  

تاام االتةاااق بااين العاماال دذا محاادد الماادة الزراعااي  عقااد العمااليعتباار  -أ-3المااادة 

العمال لمادة محاددة ويادخل فاي حكمهاا وصاحب العمل الزراعي على 

أو الموسمية محاددة المادة بطبيعتهاا، وبخاالا ذلاك  المؤقتةاألعمال 

 غير محدد المدة.العمل الزراعي  يعتبر عقد

دذا نظم عقد العمال الزراعاي خطيااً فيشاترط أن يانظم بالل اة العربياة  -ب 

طاارا وبل ااة يةهمهااا العاماال الزراعااي وعلااى نسااختين يحااتة  كاال 

 بنسخة منه.

يجوز للعامل الزراعي دثباا  حقوقاه بجمياع طارق االثباا  القانونياة  -ج 

 دذا لم يحرر العقد كتابة.
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 الجريدة الرسمية

تكااون ساااعا  العماال الزراعااي ثماااني ساااعا  فااي اليااوا الواحااد   -1-أ -4المااادة

على ان ال تزيد على ثمان واربعين ساعة في االسبوع توزع على 

 ستة اياا على االكثر.

يمنا عامل الزراعة فترة للراحة وتناول الطعاا ال تقال عان سااعة  -2

واحدة في اليوا حسب ظروا العمل وال تحسب من ضمن ساعا  

 الزراعي.العمل 

 ال يجااوز تشاا يل عاماال الزراعااة أكثاار ماان ساااعا  العماال اليوميااة   -ب 

ذلك الموسام الزراعاي وفتارا   ويشملأو األسبوعية دون موافقته 

 االنتاج الزراعي.
 

 يجاااوز تشااا يل عامااال الزراعاااة اكثااار مااان سااااعا  العمااال اليومياااة    -ج

 أو األسااابوعية فاااي الحااااال  الطارئاااة تالفياااا لوقاااوع خساااارة فاااي

 .المنتجا  النباتية او الحيوانية او تعرع أ  منها للتلد 

زيد عدد سااعا  العمال اليومياة فاي الحااال   المشاار يال يجوز أن     -د

( سااعة، 11فاي الةقارتين )ب( و )ج( مان هاذه الماادة علاى ) ادليها

علاى أن يتقاضاى عامال الزراعاة األمار االضاافي المنصاو  علياه 

 في القانون.

ي الظااروا الجويااة االسااتثنائية أن يقاارر الساااعا  التااي للااوزير فاا -هااـ

 .ةيحظر فيها تش يل عامل الزراع
 

يسااتح  عاماال الزراعااة يااوا عطلااة أساابوعية وفقااا لمااا تقتضاايه   -1-أ-5المااادة 

 طبيعة العمل الزراعي.

يجوز االتةاق بين عامل الزراعة وصااحب العمال الزراعاي علاى    -2

حصاول عليهاا خاالل مادة ال تزياد ممع اياا عطلته االسبوعية وال

 على شهر.

( مان الةقارة )أ( مان هاذه الماادة، يساتح  2مع مراعاة أحكاا البند ) -ب

%( من أمره المعتاد مقابل عمله في 150عامل الزراعة ما نسبته )

 أياا عطلته األسبوعية أو العطل الرسمية أو أياا األعياد الدينية. 
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 الجريدة الرسمية

تش يل الحدث الذ  لم يكمال السادساة عشارة مان ال يجوز بأ  حال   -أ -6المادة 

 في االعمال الزراعية .عمره 

ال يجوز تش يل الحدث الذ  لم يكمل الثامناة عشارة مان عماره فاي  -ب

الخطرة او المرهقاة او المضارة بالصاحة وتحادد  الزراعية األعمال

 هذه االعمال بقرار يصدره الوزير.

 -يحظر تش يل الحدث: -ج

فااي اليااوا الواحااد علااى ان يعطااى فتاارة  أكثاار ماان ساات ساااعا  -1

 .همتصلعمل للراحة ال تقل عن ساعة واحدة بعد اربع ساعا  

 بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا . -2

الرساااامية وأياااااا العطلااااة  فااااي اياااااا االعياااااد الدينيااااة والعطاااال -3

 .االسبوعية

 

( يوماا 14يستح  عامل الزراعة دماازة سانوية باأمر كامال لمادة ) -1-أ-7المادة

فااي الساانة يااتم االتةاااق علااى كيةيااة اسااتعمالها مااع صاااحب العماال 

 الزراعي.

ال تحساااب أيااااا العطااال الرسااامية واالعيااااد الدينياااة وأيااااا العطااال   -2

االسبوعية من االمازة السانوية وتطبا  عليهاا الشاروط واالحكااا 

 المنصو  عليها في القانون.
 

( 14األماار ماادتها )يسااتح  عاماال الزراعااة دمااازة مرضااية مدفوعااة  -ب

( يومااا أخاارا مدفوعااة األماار دذا 14يومااا خااالل الساانة وتجاادد لماادة )

 كان نزيل أحد المستشةيا . 
الزراعااة دمااازة أمومااة بااأمر كاماال قباال فااي تسااتح  الماارأة العاملااة  -ج

الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع، على أن ال تقل المدة التي 

ساتة أساابيع، ويحظار تشا يلها  تقع من هاذه االماازة بعاد الوضاع عان

 نقضاء تلك المدة.اقبل 
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 الجريدة الرسمية

ال يجااوز أن يقاال أماار العاماال الزراعااي عاان الحااد األدنااى ل مااور    -أ -8المااادة 

 المحدد وفقاً للقانون.

يستح  عامل الزراعة أمره خالل مدة ال تزيد على سبعة أيااا مان   -ب 

مازء  تاريخ استحقاقه وال يجوز لصاحب العمل الزراعي حسام أ 

 منها اال في الحاال  التي يجيزها القانون.

يلتاازا صاااحب العماال الزراعااي بالمساااواة بااين عمااال الزراعااة فااي     -ج

ذ  قيمااة متساااوية دون أ  تمييااز قااائم علااى عماال األماار عاان كاال 

 أساس الجنس.

 

يلتزا صاحب العمال الزراعاي وعلاى نةقتاه بتهي اة ساكن مناساب لعماال  -9المادة

   مناسبة فاي حاال اقتضات طبيعاة العمال الزراعاي ذلاك الزراعة ومراف

 أو تضمن عقد العمل الزراعي هذا الشرط.
 
 

يلتاازا صاااحب العماال الزراعااي الااذ  يسااتخدا مااا ال يقاال عاان عشاارين  -10المااادة

عااامال زراعيااا بوضااع نظاااا داخلااي يبااين فيااه أوقااا  الاادواا وفتاارا  

ل والجااازاءا  الراحاااة اليومياااة والعطااال واالماااازا  ومخالةاااا  العمااا

والتدابير المتخذة بشأنها بما فى ذلك الةصل من العمال وكيةياة تنةياذه 

ويعمال باه   او مان يةوضاه لمصاادقة الاوزير الاداخلي النظااا ويخضاع

 من تاريخ المصادقة عليه.

 

يلتزا صاحب العمل الزراعي بتوفير شروط السالمة والصحة المهنية  -11المادة

 ير لهذه ال اية.وفقا لتعليما  يصدرها الوز

 

يلتزا صاحب العمل الزراعاي ( من هذا النظاا، 15مع مراعاة المادة ) -12المادة

باشاااراك عماااال الزراعاااة لدياااه بالتأميناااا  المشااامولة بأحكااااا قاااانون 

 الضمان االمتماعي.
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 -عتبر مخالةة ألحكاا هذا النظاا ما يلي:ت -13المادة 

 و تحاااات التهديااااد اسااااتخداا العاماااال الزراعااااي بصااااورة مبريااااة ا - أ

 او باالحتيال او باالكراه بما في ذلك حجز وثيقة سةره.

االعتداء الجنسي أو الجسد  على العامل الزراعي أو انتهااك أل   -ب

 من حقوقه األساسية.

 

تتااولى الااوزارة القياااا بمهاااا التةتاايت لمراقبااة تطبياا  أحكاااا هااذا  -أ -14المااادة 

وف  أحكااا القاانون وتعليماا   النظاا واتخاذ اإلمراءا  القانونية

 يصدرها الوزير لهذه ال اية.

في حال ورود ا  شاكوا او معلوماة دلاى الاوزارة تتعلا  بانتهااك  -ب

حقااوق العاماال الزراعااي او اساات الله أو بالتزامااا  صاااحب العماال 

الزراعااي والعامااال الزراعاااي المنصاااو  عليهاااا فاااي هاااذا النظااااا 

 -للوزارة اتخاذ اإلمراءا  التالية:

استدعاء كل من صاحب العمل الزراعاي والعامال الزراعاي   -1

 الى الوزارة لحل الشكوا بشكل ود .

مخالةتااه ألحكاااا  تدنااذار صاااحب العماال الزراعااي اذا تبيناا  -2

 القانون أو هذا النظاا على أن يزيل المخالةة خالل أسبوع.

تحرياااار ضااااب  بحاااا  صاااااحب العماااال الزراعااااي واتخاااااذ   -3

 ة المنصو  عليها في القانون.االمراءا  القانونية الالزم

منااع صاااحب العماال الزراعااي ماان اسااتقداا او انتقااال عاماال   -4

 زراعي غير أردني للعمل لديه للمدة التي يحددها الوزير.
 

 

 

( مان هاذا النظااا علاى 12( و)7( و)5( و)4ال تسر  احكااا الماواد ) -15المادة

على ان  صاحب العمل الزراعي الذ  يستخدا ثالثة عمال زراعة فأقل

يااتم تنظاايم ساااعا  العماال والعطاال واإلمااازا  باالتةاااق بااين صاااحب 

 العمل الزراعي وعامل الزراعة وبما يتناسب وطبيعة العمل الزراعي.
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فااي غياار الحاااال  المنصااو  عليهااا فااي هااذا النظاااا تطباا  أحكاااا  -16المااادة 

 القانون.

 

 ا هذا النظاا.يصدر الوزير التعليما  الالزمة لتنةيذ احكا -17المادة 

 

14/3/2021 

 

 

 وزير
 الشؤون السياسية والربملانية  

 املهندس موسى حابس موسى املعايطة
  

 نائب رئيس  الوزراء 
 ووزير اإلدارة احمللية 

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
 

 وزير  
 التخطيط والتعاون الدولي 

   زة الشريدةناصر سلطان مح

  وزيرالثقافة
 ووزير اخلارجية وشؤون املغرتبني بالوكالة

 علي محدان عبد القادر العايد
 

 وزير 
 املياه والري 

 حممد مجيل موسى النجار

 وزير
 السياحة واآلثار  

 نايف محيدي حممد الفايز

 وزير  
 النقل  

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير   
 اإلسكاناألشغال العامة و

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
 

 وزير   
 الصناعة والتجارة والتموين 

 املهندسة مها عبد الرحيم صابر علي

 وزير
 العدل 

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 

 

 وزير   
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي

 

 وزير   
 املالية

 مود حسني العسعسالدكتور حممد حم

 وزير 
 الطاقة والثروة املعدنية 

    املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي
 

 الزراعة  وزير
 ووزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية بالوكالة 

 املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات

 وزير الرتبية والتعليم 
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 قديس مد خري" امحد حممد ابوالدكتور "حم

 وزير 
 ووزير العمل املكلفالتنمية االجتماعية  

   أمين رياض سعيد املفلح
 

 وزير 
 البيئة

 نبيل سليم عيسى املصاروة

 وزير 
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

 طفى وهيب" التلالدكتور "نواف وصفي" سعيد "مص

 وزير
 دولة للشؤون القانونية 

 حممود عواد امساعيل اخلرابشة 

 
 وزير

 ووزير الصحة املكلفالداخلية  
 مازن عبداهلل هالل الفراية

 

 وزير    
 دولة لشؤون اإلعالم 

 املهندس صخر مروان دودين

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 

 امحد قاسم ذيب اهلناندة
 


