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  األلبسةو الغزل والنسيج صناعةقطاع في  غير األردنيينللعمال  مّوحدعمل  عقد

 مصدري األلبسةلاألردنية بين الجميعة  28/5/2013بتاريخ الموقعة  39/2013من االتفاقية الجماعية رقم  15صادر بومجب المادة 

 الغزل والنسيج واأللبسة صناعة ابة العامة للعاملين فيالنقواإلكسسوارات والمنسوجات والنقابة العامة ألصحاب مصانع المحيكات و

 

 والمنسوجاتواإلكسسوارات  مصدري األلبسةلالجمعية األردنية 

 المحيكات مصانع صحاب العامة ألنقابة ال

 الغزل والنسيج واأللبسة صناعة النقابة العامة للعاملين في

 

 األول فريقال

 ............................................................................................................. : صاحب العمل

 ............................................................................................................. : يمثله السيد/ السيدة

 ............................................................................................................. : العنوان

 .............................................................................................................:  رقم الهاتف:

 

 الثاني فريقال

 ............................................................................................................. : العاملة / عاملال

 ( ............... السنه ............... /الشهر /  ............... اليوم: ) الميالد:تاريخ 

 ............................................................................................................. : الجنسية

 ............................................................................................................. : رقم جواز سفر

 ............................................................................................................. : العنوان

 .............................................................................................................:  رقم الهاتف:

 

 

 بعدفيما األول )يشار إليه  فريقال لدى"( عامل"ال كلمةب بعدفيما الثاني )يشار إليه  فريقالعلى أن يعمل بموجب هذا العقد ان فريقالاتفق 

 لشروط التالية:البنود واوفق  مقابل أجر  األول فريق"صاحب العمل"(، تحت اشراف وادارة ال عبارةب

 

 :العقدتنظيم  .1

 ة منهبنسخ همايحتفظ كل منو من صاحب العمل والعامل هموقع هأصلي ثالث نسخعلى  لغة يفهمها العاملبباللغة العربية و عقد العمل ينظم

 .تصريح العمل  إصدارلدى وزارة العمل لغايات  سخة منهوتحفظ ن
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 العقد مدة  .2

ً ل ى خاللهاتراعو ___العقد _______ هذاعلى أن تكون مدة  فريقاناتفق ال وزارة  المتبعة لدى اتءجراإلاصدار تصاريح العمل وفقا

ويقوم صاحب  ،"االردن"( كلمةب بعدفيما األردنية الهاشمية )يشار إليها  إلى المملكة عاملتاريخ وصول المن العقد تبدأ مدة بحيث . العمل

 .إذن إقامة وتصريح العملإصدار من  القانونية المتطلباتالعمل بإستكمال 

 

 

 :ومكان العملنوع  .3

 على  حسب طبيعة العمل وبناءبأداء واجباته ومسؤولياته  عاملال لتزموي ،______________بمهنة  عاملالتخدام سايتم  .أ 

 .من ينوب عنهتوجيهات صاحب العمل أو 

عمل ويحق لصاحب العمل نقل مكان  ،__العمل في منطقة ___________في مؤسسة صاحب  عاملعمل الركز يكون م .ب 

على أن  خطياً قبل اسبوع واحد من تاريخ النقل عامللتبليغ قرار النقل للمؤسسة داخل األردن شريطة أخرى لإلى فروع  عاملال

 .وبعد موافقة وزارة العمل ر ذلك على استحقاقته الماليةال يؤث

 

 

 ترتيبات السفرالتوظيف و .4

ف بإستثناء يإستكمال شروط التوظيف وترتيبات السفر دون أن يترتب على العامل أي مبالغ أو مصاربصاحب العمل  يلتزم . أ

أي مبالغ الى أي جهة باستنثناء المصاريف دفع ب لزمبأنه غير م هعلى علم العامل ؤكدوي بلد العاملفي  المصاريف الرسمية

 .في بلدهالرسمية 

 صاحب العمل:على  . ب

الى مكان عمل ونقله من مكان الوصول  ،االردنالى مكان وصوله في  عاملالستقبال الالالزمة ترتيبات أن يتخذ ال .1

 .دون مقابل عاملال

وتذكرة سفر جوي مجانية أخرى إلى  يف،عند التوظ إلى األردن تذكرة سفر جوي مجانية من بلده عامللأن يوفر ل .2

 .من هذا العقد 3/ب/4مع مرعاة الفقرة عالقة العملبلده إما في نهاية العقد أو عند انهاء 

طية ال يلتزم صاحب العمل بتغإذا أنهى العامل عالقة العمل بصورة غير مشروعة قبل اتمام سنة كاملة من العمل،  .3

بتغطية نسبة من  وم صاحب العمليق ،ةالحال هفي هذو .ردن إلى بلد العاملمن األكامل تكاليف تذكرة السفر الجوي 

 .من مجمل مدة عقد العململ االع قضاها المدة التييعادل  اتكلفة تذكرة العودة الجوية بم

 

 

 ت صاحب العملا/ التزام العملاألجر وساعات  .5

 والمنافع التالية: تزاماتاالل، بتقديم عامليقوم صاحب العمل، مقابل الخدمات التي يؤديها ال
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ً أجر عامليدفع لل :النقدي األجر .أ  ً وقدره___________ ديناراً أردنيا الجماعية لقطاع  اتاالتفاقيشروط  مع مراعاة اً شهريا

المنصوص عليها في هذه  حوافزال، بما في ذلك األحكام الخاصة بالزيادات السنوية واأللبسةو الغزل والنسيج صناعة

أية اقتطاعات أخرى يتم االتفاق عليها كون األجر خاضعاً القتطاعات الضريبة والتأمينات االجتماعية المقررة وي، واتاالتفاقي

 .وفقاً للقانون

 على صاحب العمل أن يوفر للعامل الطعام واإلقامة على النحو التالي: األجر العيني: .ب 

 ثالث وجبات يومياً بكميات ونوعية معقوله توفر التغذية المناسبة. .1

مواصالت مجانية للعامل من مكان اإلقامة الى مواقع العمل ذهابا وايابا اذا كان مكان اإلقامة يبعد كيلومتر واحد عن  .2

 .االتفاقية الجماعية لقطاع صناعة األلبسة والغزل والنسيجمحيط المصنع أو اكثر مع مراعاة شروط 

ات ذات العالقة التي تحكم معايير سكن العمال السكن المشترك للعامل حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع .3

 في األردن.

ً لشروط قيقيّم األجر العيني وف .4  47/2014تحقيق المساواة في دفع واحتساب األجور )رقم  حول االتفاقية الجماعيةا

 .(9/11/2014المودعة لدى وزارة العمل بتاريخ 

ً أوساعات يوم 8بواقع  تكون ساعات العمل العادية ساعات العمل: .ج  ً أسبوععمل ساعة  48 يا الوقت حسب منها . وال ييا

 المخصص لتناول وجبات الطعام وفترات االستراحة.

إما بصورة نقدية أو ستحقاق تاريخ اإلأيام من  7شهري خالل أول بشكل  عاملللوبدل العمل اإلضافي  جراأليدفع  الدفع: .د 

 . بالتحويل البنكي االلكتروني

 

 

 العمل االضافي والحوافز: .6

 عن هذا العمل كما يلي: احتسابهفيتم  اإلضافي. اذا وافق العامل على العمل  وجد( اختياري إن) اإلضافيالعمل  .أ 

ً في األيام العادية العامل  اشتغلاذا  .1 عن ساعة  احتسابهيتم  األسبوعيةاليومية او ساعات العمل  اكثر مناضافياً  وقتا

  .المعتاد % من اجره125العمل االضافية اجراً ال يقل عن 

في يوم عطلته االسبوعية او ايام االعياد الدينية او العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم العامل اشتغل  إذا .2

 % من اجره المعتاد.150اجرا اضافياً ال يقل عن 

 

 الحوافز: .ب 

 .عن آلية دفع هذه الحوافزو واالنتاجيتم ابالغ العامل عن قيمة حوافز الدوام  .1

 .الشهري الخاص بالعامل بشكل واضح في كشف األجر ى قيمة الحوافزعليؤشر .2
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 قدار االجروم ملااسم العيقوم صاحب العمل بتزويد العامل بكشف شهري مفصل يتضمن  :جر والعمل االضافيكشف األ .7

مل وقيمة اتغلها العالعمل االضافي التي اش وعدد ساعات االقتطاعات القانونيةو العالوات والزيادات واية امتيازات اخرىو

 .المبالغ المالية المترتبة على ذلك

 

 اتاإلجاز .8

تم زيادة االجازة السنوية ييوماً عن كل سنة من الخدمة.  14مدتها  جراجازة سنوية مدفوعة األ عامليستحق ال اإلجازة السنوية: .أ 

ً في السنة  21إلى  أيام حسب ( سنوات متتالية. وال ت5في الخدمة مع صاحب العمل ألكثر من خمس ) عاملاذا بقي اليوما

االجازة السنوية غير بدل  عاملدفع لليسنوية. والجازة من اإل عامللل دينية والرسميةطلة الستراحة االسبوعية وأيام العاال

الذي  جرعامين كاملين من الخدمة ويتم احتسابها على أساس األتاريخ إكماله المستخدمة، ان وجدت، في موعد ال يتجاوز 

 يتقاضاه عن آخر شهر.

تقرير طبي صادر عن بناء على  يوماً في السنة 14كامل لمدة الب جرمدفوعة األمرضية اجازة  عامللليحق  :مرضيةاإلجازة ال .ب 

ً يوم 14لفترة مرضية ال ةطبيب معتمد من صاحب العمل. ويجوز تجديد االجاز  عاملبالكامل إذا كان ال جرمدفوعة األأخرى  ا

 .ةمعتمد ةطبي لجنة تقرير بناء علىأو  ياتالمستشف نزيل احد

ً واحداً مدفوع األ عامليستحق ال االجازة األسبوعية: .ج  عة اال اذا اقتضت ميوم الجويكون  كامالً للراحة في كل أسبوع جريوما

 .طبيعة العمل غير ذلك

 

 

 الضمان االجتماعي .9

والمستحقات فيما يتعلق باالشتراكات لتعليمات الصادرة بموجبه تطبق أحكام قانون الضمان االجتماعي وتعديالته واألنظمة وا

 العمل . وإصابات

 

 الرعاية الصحية:  .11

 :على صاحب العمل القيام بما يلي

لي وكذلك الفحوص الطبية الروتينية وفقاً لتعليمات الفحوص الطبية للعمال الصادرة طبقاً عمل ترتيبات إلجراء فحص طبي أوّ  .أ 

 .اتوكذلك النموذج الرسمي الصادر عن وزارة العمل بخصوص هذه الفحوص لقانون العمل األردني

تها ومعالج سريعة الظهور وقصيرة المدى( التي تكون مراضاأل)وهي  األمراض الحادة للكشف عنللعامل توفير خدمات  .ب 

 .بدون تحميل العامل أية تكاليف ويتضمن ذلك تكلفة األدوية

 

 

 :ق الهوية الشخصيةقامة ووثائاإل إذنتصاريح العمل و  .11

 :على صاحب العمل القيام بما يلي

 .اإلقامة وتصريح العمل إذنجواز السفر و بما فيها عاملية للتعريفالالوثائق  عدم احتجاز أي من .أ 
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أية تكاليف حتى ولو تم انهاء العقد  عاملبدون تحميل ال العمل عالقة فترةطوال  عاملالحصول على تصاريح العمل واالقامة لل .ب 

 موعده.قبل 

 

 التمييزعدم  .12

الرأي السياسي أو الدين أو الجنس أو اللون  وأين آخرين على أساس العرق عاملو عاملبين ال ال يميزأن صاحب العمل على  .أ 

 .من هذا العقد ب/13مع مراعاة المادة  الجنسية أو األصل االجتماعيأو 

حول تحقيق المساواة  واأللبسة في األردن الغزل والنسيج ناعةص في ينلالعامة للعام االتفاقية الجماعية مع النقابةيطبق ملحق  .ب 

 (.9/11/2014ى وزارة العمل بتاريخ المودعة لد 47/2014في دفع واحتساب األجور )رقم 

 

 

 ةالجماعيالمفاوضة و التنظيم النقابي  .13

نموذج  تعبئة أللبسة في األردنفي صناعة الغزل والنسيج وا العامة للعاملين على العامل الراغب في االنتساب إلى النقابة .أ 

المعد  نموذجعلى أن يسلم إلى صاحب العمل بعد إصداا رصايح العمل تشايطة أن يكون ال هذا العقد المافق مع تشراا اال

 .لهذه الغاية بلغة يفهمها العامل 

 على صاحب العمل القيام بما يلي: .ب 

الحق في  ذلكويشمل  وتعديالته األردني العمل نقانونص على ذلك حسبما  لنقابيةحرية االب عاملاحترام حقوق ال .1

 بدون مضايقه أو تدخل أو انتقام. في صناعة الغزل والنسيج واأللبسة في األردن العامة للعاملين النقابةإلنضمام الى ا

سم بإبة النقاتزويد  في صناعة الغزل والنسيج واأللبسة في األردن، في حال كان العامل منتسب للنقابة العامة للعاملين .2

 ورقم جواز سفره في الشهر األول من كل سنة وذلك طوال مدة عالقة العمل. العامل

 

 

 بمعلومات عاملسفارة بلد التزويد  .14

وذلك سنة ورقم جواز سفره في الشهر األول من كل  عاملفي األردن باسم ال عاملتزويد سفارة بلد ال على صاحب العمل 

 .عالقة العملطوال مدة 

 تأديبيةاإلجراءات ال .15

المصادق  ي الئحة الجزاءاتف كما وردت عاملضد التأديبية أو فرض الغرامات يجوز لصاحب العمل ان يتخذ اجراءات  .أ 

  .ن يفوضهير العمل أو موز قبل من عليها

 .أو من يفوضهاعالم العامل بشروط النظام الداخلي للمصنع والمصادق عليه من وزير العمل  .ب 

 

 

 السريّة .16

بالمعلومات التجارية والمالية أو الفنية في مؤسسة صاحب العمل ألي سبب  ةم اإلفصاح عن أية معلومات سّرية متعلقبعد عامليتعهد ال

اذا افصح عن مثل هذه المعلومات  عاملالعمل يحق لصاحب العمل إنهاء و الوظيفية أو بعد انتهائها ة، سواء كان ذلك أثناء مدة العالقكان
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اإلفصاح. وتشمل المعلومات السرية على جميع المعلومات غير المعلنة  عن ةعن الخسائر الناشئ عاملن الويجوز له أن يطلب تعويضاً م

بخصوص النواحي التجارية أو المالية أو الفنية ألعمال صاحب العمل، والتي قد تستخدم من جانب المنافسين لصاحب العمل اذا تم 

 االفصاح عنها.

 

 

 العمل عقدإنهاء  .17

 التالية: ل في أي من الحاالتينتهي عقد العم . أ

 .عالقة العملين معاً على إنهاء فريق. اذا اتفق كال ال1

 .عقد العمل أو انتهى العمل نفسه. اذا انتهت مدة 2

 .المرجع الطبي طبي صادر عن تقريرعجر عن العمل وثبت ذلك ب أواقعده مرض أو  عاملال توفى. اذا 3

على  قانفريال اال اذا اتفقردني نصوص عليه في قانون الضمان االجتماعي األلما الشيخوخة تقاعدسن  عاملال بلغ. اذا 4

 .عالقة العملاستمرار 

من قانون العمل  29ألحد األسباب المبينة بالمادة  العمل عقد عاملأو أنهى ال قبل انتهاء مدته العمل عقدصاحب العمل اذا أنهى ب.      

 عاملوالمنافع والمبالغ األخرى المستحقة لل جربما في ذلك األ ،بالعقد ستحقات المحددةجميع الحقوق والم عاملالاألردني يستحق 

 من قانون العمل األردني. 28 ةبشرط االّ يكون العقد قد تم إنهاؤه وفقاً للماد عقدبموجب القانون لبقية مدة ال

من قانون العمل األردني فيجوز لصاحب العمل طلب  29 ال تقع ضمن أحكام المادة الحاالت التيب العمل عقد عاملاذا أنهى الج.      

ال تتجاوز نصف على أن مختصه المحكمة العن الخسائر أو األضرار التي تكبدها جراء إنهاء العقد، ويتم تحديد قيمتها في تعويض 

 .عقدلبقية مدة ال عاملال راج

 

 

 تسوية اإلنهاء .18

التي ووالعمل االضافي  جربما في ذلك دفعات األ ستحقة لهفورية لجميع الدفعات الم تسوية عامل، يستحق العاقديةعالقة التالعند إنهاء 

، ويلتزم صاحب العمل بتأمين العامل بالسكن ووجبات الطعام لحين االنتهاء يجب انجازها خالل سبعة أيام من تاريخ آخر يوم عمل للعامل

 .من إجراءات سفره

 

 

 ةالوفا .19

 :عملال عالقةأثناء  عاملنه في حال وفاة العلى أ عامليوافق صاحب العمل وال

 إلى بلده. هيقوم بتغطية تكاليف ترحيل جثمانو( ساعة 24خالل ) عاملأ. يقوم صاحب العمل باشعار سفارة بلد ال

او أي مفوض بموجب وكالة رسمية مصادق عليها من دولة  عامللاورثة إلى  عامللل ةالمستحقالمبالغ ب. يدفع صاحب العمل جميع 

 .لعامل وإعالم سفارة بلدها
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 تسوية المنازعات .21

الغزل والنسيج لصناعة  الجماعية مع قانون العمل األردني واالتفاقية اجراءات تسوية المنازعات متوافقة يجب أن تكون جميع .أ 

 .واأللبسة

نفيذ أو تفسير هذا في أي نزاع ناشىء عن تطبيق أو ت النظر فياالختصاص  صاحبة تكون محاكم المملكة األردنية الهاشمية .ب 

 .مكان العمللمحكمة المختصة الواقعة با أمام ىوارفع الدعت  ، والعقد

 

 اإلقرار  .21

 .ا العقد واحتفظ كل منهما بنسخة منهين على هذفريقوقد وقع كال ال بأنهما قد فهما بشكل كامل أحكام هذا العقد عامليقر صاحب العمل وال
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من عقد  13واأللبسة، وفقاً للمادة  والنسيج الغزل في للعاملين نموذج اشتراك في النقابة العامة

 في قطاع صناعة األلبسةعمل مّوحد للعمال غير األردنيين 
 

 واالجرماعية الصحية الخدمات ورقديم ،حقوقهم عن والدفاع واأللبسة والنسيج الغزل في العاملين مصالح رقوم النقابة باعاية

 المسروى افع على والعمل ،لهم واالسرهالكية االجرماعية الاعاية ومؤسسات الطبية العيادات وإنتشاء للنقابة المنرسبين للعمال

 واأللبسة. والنسيج الغزل في للعاملين والثقافي والمهني قرصادياال

 

حكومية للمطالبة في حال نتشوب أي نزاع  بين العامل وصاحب العمل، رقوم النقابة بمفاوضة أصحاب العمل والجهات ال

 ة ظاوف عملهم.المنرسبين إليها. ورضمن النقابة لمنرسبيها رأمين بيئة عمل مناسبة من خالل مرابعبحقوق العاملين 

 

ً نصف دينار شهريهي  رسوم العضوية في النقابة ويتم اقتطاع هذا المبلغ من أجور العامل  ، مجموع ستة دنانير سنوياً() ا

 .شهرياً بشكل مباشر

 

 

 االنضمام للنقابة؟ ريدهل ت

 ال     \     نعم
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