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 الجريدة الرسمية

 عقد عمل مجاعي 
 وتعديالته 1996لسنة  (8 ) مبوجب أحكام قانون العمل األردني رقم

 

  -: ال ر  ا ول

 (؛ وJGATEالجمعية ا ردنية لم دري ا لبسة والمنسوتات ) -1
 النقابة العامة  صحاب م انع المحيكات، -2
 )ويشار إليهم مجتمعين بـ "ممثلي أصحاب العمل"(         

  -:ال ر  الثاني

، ويشار إليها (GTUWTGCI)للعاملين في صناعة الغنل والنسيج وا لبسة والنقابة العامة 

 فيما بعد بـ )"النقابة"(.

 يشار إلى كل من ممثلي أصحاب العمل والنقابة مجتمعين بـ "ال رفين" ومنفردين بـ "ال ر ". 

 

 مقدمة

وشاروأه ييث أن من أادا  النقابة بحسف قانون العمل ا ردني تحسين عالقات وظرو  العمال 

 بما في ذلك إتراء المفاوضات الجماعية وإبرام االتفاقيات الجماعية، 

ب لضاامان اسااتمرارية ق ااا  المنسااوتات  ييااث أن ممثلااي أصااحاب العماال والنقابااة يت للعااان قُاادما

وا لبسة في دعم االقت اد ا ردني وتحسين ظرو  وشروأ عمل العمال في االا الق اا  والبنااء 

 اعية السابقة؛على عقود العمل الجم

ب للقوانين وا نظماة النافالة  وبا خل باالعتبار الم الح المشتركة لل رفين الملكورين أعاله، ووفقا

 في ا ردن، ونتيجة للحوار بين ال رفين اللي تيسر نتيجة لجهوداما المشتركة؛

رقم العدد 5840
 لعام 2022
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اج في ف ن ال رفين ملتنمان بت وير عالقات نموذتية مستقرة وأويلة ا مد بين أرفي اةنت

الق ا  والتشجيع على الحوار االتتماعي والعالقات ال ناعية السليمة، سواء على صعيد 

أصحاب العمل أو على مستوو الق ا  بشكل عام، وتشجيع الممارسات المتوافقة مع معايير 

ب.  العمل ا ساسية المتعار  عليها دوليا

ل صالح المستثمرين والعمال على وييث أن ال رفين اتفقا على تعنين وتنظيم عالقاتهما من أت

يدل سواء، وعلى المشاركة في خلز بي ة عمل تاذبة ت دي إلى الرفاه الفكري والجسدي والنفسي 

 للعمال من نايية، وإلى فا دة المستثمرين من نايية أخرو؛

إقراراب من ا أرا  ب لنامية الا العقد كونه عقد عمل تمااعي بحساف المفهاوم الاوارد فاي قاانون 

 لعمل ا ردني وإلناميته لجميع أصحاب العمل في الق ا  والعاملين لدو أصحاب العمل،ا

 -: فقد اتفز ال رفان على ما يلي

 التعريفات:

 .وزارة العمل:  الوزارة

كل ش ص أبيعي أو معنوي )شركة أو م سسة فردية( يست دم بأي صفة  -: لــصايف العم

ب وايداب أو أكثر مقابل أتر في مجال صناعة الغنل والنسيج  كان  ش  ا

ب في غرفة صناعة ا ردن )أو الغر   وا لبسة سواء أكان مسجالب أصوليا

 ال ناعية في المحافظات( أم ال. 

ب  -: ا ـــــــــــااـالق  لقاارار ت اانيال ال ااناعات  اااو ق ااا  صااناعة الغاانل والنساايج وا لبسااة وفقااا

 . 2022لسنة  (45)االقت ادية رقم  وا نش ة

 .اكل ش ص ذكر أو أنثى ي دي عمل للفريز ا ول ويشر  عليه ويتقاضى أتر -: لـــــــــــــالعام

 .  كل ش ص غير أردني يعمل في الق ا  -: العمالة الوافدة

 كل ش ص لجأ الى ا ردن. -ة:ـالعمالة الالت 

نون اخر يحل وتعديالته أو أي قا 1996( لعام 8او قانون العمل ا ردني رقم ) -ل:ـــــقانون العم

 محله. 

اااو ا تار الثاباا  المقارر فااي عقاد العماال للعامال مضااافا إلياه المبااالل والنيااادات  -ر:ـــــــــــــاـا ت

تعليمات صايف  اتالمن و  عليها في الا العقد وأية مبالل أخرو التي إتاز

العمل أو ترو العر  أو نص القانون على اعتباراا تنءا من ا تر باةضافة 

ب للقاارار رقاام إلااى كاال  2003لساانة ( 5) مااا اااو مشاامول بمفهااوم ا تاار وفقااا

ال ادر عن ديوان تفسير القوانين، ييث يقر ا أرا  بأن كامل ا تر يحتسف 

 لغايات اقت اعات الضمان االتتماعي وأية منافع أخرو. 

 المكان اللي يمار  فيه العمال عملهم لدو صايف العمل.  -أة:ــــــــــالمنش
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ام أصحاب العمل اللين ينح ر عملهم بت ادير المنتجاات  -لعمل الم درين في الق ا :أصحاب ا

فااي الق ااا  ل ااارج ا ردن والمسااجلين فااي برنااامج عماال 

 (.  Better Work Jordanأفضل )

 ة.النقابة العامة للعاملين في ق ا  الغنل والنسيج وا لبس -ة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنقاب

 اللجان النقابية: اللجنة المنت بة من قبل العمال العاملين في منشأة وايدة أو عدة منشآت تحدداا 

 الهي ة اةدارية للنقابة.

التحر  في مكان العمل: أي قول أو فعل أو إيماء ي رج من ن اق اللياقة العامة وي در من 

خرين لممارسة فعل أو آلش ص أو أش ا  يق د منه استمالة ا

بتناز أو الت ويال، مما يعد اللوك تنسي وقد يتم لك بالتهديد أو اس

 .تعديا فاضحا على الحرية والكرامة

العنال في مكان العمل: كل فعل قا م على أسا  عدواني ومن المحتمل أن يترتف عليه اذو  

 .بدني، أو نفسي أو تنسي أو قانوني أو اقت ادي أو اتتماعي

ميين أو استثناء أو تفضيل يتم على أسا  العن ر أو اللون أو التميين في مكان العمل: أي ت

الجنس أو الرأي السياسي أو ا صل الوأني أو المنشأ االتتماعي، 

 ىويسفر عن إب ال أو انتقا  المساواة في الفر  أو في المعاملة عل

 صعيد االست دام أو المهنة.

 -في الت بيز:( اعترا  ال رفين بالعقد الجماعي وا ولوية 1المادة )

ب مع أيكام قانون العمل ومن ضمنها المواد ) (أ  ( منه، يقر ال رفان بما 99( و)42( و)2تماشيا

  -يلي:
ب لمفهوم قانون العمل ا ردني( خا  بق ا   - بأن الا العقد يعتبر عقد عمل تماعي )وفقا

ب فيما بين ممثلي أصحاب العمل والنق  ابة الغنل والنسيج وا لبسة )"الق ا "( ومبرما

 في الق ا . 
 إلناميااااة ااااالا العقااااد لجميااااع أصااااحاب العماااال العاااااملين فااااي الق ااااا  )سااااواء الحاااااليين  -

 أم المسااتقبليين( وال لااال القااانوني لهاام، بمااا فااي ذلااك المشااتري الجديااد أو المحااال إليااه 

 أو أي خلال قاانوني اخار الا  إلياه الحقاوق وااللتناماات المن او  عليهاا فاي االا العقاد 

  شكال، بحيث يضمن ال لال القانوني االلتنام الكامل بأيكام الا العقد. بأي شكل من ا
ب  يكام  - إلنامية الا العقد لجميع العاملين في الق ا  وإن لم يكونوا أعضاءب في النقابة وفقا

 من قانون العمل )أو أي تعديالت عليها(.  (42)المادة 
  

 قابااة لتنظاايم بي ااة العماال لااديهم يكااون  صااحاب العماال الحااز فااي التفاااون مباشاارة مااع الن (ب 

وذلك بهد  تحسين أي من شاروأ عقاد العمال الجمااعي االا أو مانح ميانات إضاافية للعماال 

 غير تلك الملكورة في الا العقد.  
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في يال وتود أي تعارن بين أيكام الا العقد وأيكام أي عقد أو اتفاقية أخرو، يُعتمد   (ج 

ب أفضل للعامل.   النص اللي يع ي يقا
تعديل على عقد العمل الجماعي الا أو أية عقود أو اتفاقيات تديدة بين ا أرا  خاصة أي  (د 

بالق ا  يجف توثيقها والتوقيع عليها من قبل الممثلين المفوضين من النقابة وأصحاب العمل 

 وإيداعها لدو وزارة العمل.

ية مشتركة ةدارة تقع على عاتز كل من النقابة وممثلي أصحاب العمل وصايف العمل مس ولاـ( 

وتنفيل الا العقد وضمان االمتثال  يكامه باةضافة إلى نشر الوعي بين العاملين بأيكام الا 

 العقد وتبعاته.
 

 :( تغ ية القوو العاملة2المادة )

ب لقانون العمل 6مع مراعاة أيكام المادة ) ( أدناه، يُغ ي الا العقد كافة العاملين في الق ا  وفقا

 . وبدون تميين

 (: عضوية النقابة:3المادة )

يحز  ي عامل في الق ا  أن ينضم لعضوية النقابة وتعتبر المبالل الموردة بالنيابة عن  (أ 

( أدناه تسديداب الشتراكاتهم 4ا عضاء المشتركين أو المنتسبين إلى النقابة بموتف المادة )

 الشهرية بموتف النظام الداخلي للنقابة.
المنشأة لمقابلة العمال واالتتما  معهم في  نح النقابة يرية التواتد فيبم يلتنم الفريز ا ول (ب 

 يال ورود أي شكوو منهم وصل  للنقابة يول ت بيز اله االتفاقية أو أي أمر يستجد له

انت اب اللجان النقابية الفرعية ويسف ا صول التنسيز  عالقة بحقوقهم العمالية وةتراء

 مع اةدارة لدو صايف العمل.
 

 (: بدل االنتساب واالشتراك للنقابة  4المادة )

مقابل المنايا والمنافع وال دمات التي تقدمها النقابة، يقوم أصحاب العمل ب يدا  مبلل قيمته 

ن ال دينار شهريا من كل عامل أبدو موافقته ال  ية على دعم النقابة ويقوم صايف العمل 

 في بحلول ال امس عشر من كل شهر.ب يدا  كافة المستحقات في يساب النقابة الم ر

 -( ا تر واالستحقاقات ا خرو:5المادة )

يتم دفع ا تور في موقع العمل وبال ريقة المتفز عليها ما بين صايف العمل والعامال والتاي  (أ 

تكااون إمااا عاان أريااز التسااليم النقاادي للعاماال مباشاارة، أو اةياادا  النقاادي البنكااي فااي يساااب 

 .فع الكتروني أخرو يتم االتفاق عليها ما بين العامل وصايف العملالعامل أو بأية وسيلة د
يترتف علاى صاايف العمال دفاع ا تار والمكافاآت والحاوافن المساتحقة وبادل العمال اةضاافي  (ب 

 سااابعة أياااام  لاااىمفهاااوم ا تااار خاااالل مااادة ال تنياااد ع وأياااة مساااتحقات أخااارو تااادخل فاااي

لمعلوماات ال اصاة باا تر والمكافاآت تقاديم كال امن تاريخ االستحقاق، وعلى صاايف العمال 

والحااوافن والعماال اةضااافي وأيااة مسااتحقات أو اقت اعااات باةضااافة الااى اقت اعااات الضاامان 

 االتتماعي من خالل كشال أتر تف يلي ي در ويقدم للعامل وبلغته.
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 ( السلم الوظيفي والنيادة السنوية للعمال والمشرفين:6المادة )

 

لغايات الفقرة )ب( من اله المادة: كل ش ص يعمل في  يق د بم  لح "العامل" ي راب  (أ 

ب يقل عن ) ب و/أو 400الق ا  ويتقاضى أتراب شهريا ( دينار أردني سواء أكان ا تر نقديا

ب. ب وعينيا  نقديا
 

على أصحاب العمل من الم درين في الق ا  )وتميع أصحاب العمل اللين -النيادة السنوية: (ب 

العامل )وبغض النظر عن تنسيته( زيادة  يتعاقدون معهم من الباأن( منح

  -سنوية نقدية على النحو التالي:

ب وايداب أو أكثر من تاريخ تعيينه لدو صايف العمل يمنح كل عامل كان قد  - أتم عاما

زيادة مقداراا )خمسة دنانير( تضا  مباشرةب إلى ا تر الحالي للعامل ومن ثم بشكل 

 عقد.سنوي بعد ذلك خالل مدة سريان الا ال

ب وايداب من تاريخ تعيينه لدو صايف العمل - زيادة على ا تر  يمنح كل عامل لم يتم عاما

صايف  ذاتمقداراا )خمسة دنانير( بمجرد إتمامه سنة في العمل من تاريخ تعيينه مع 

 العمل ذاته ومن ثم بشكل سنوي بعد ذلك خالل مدة سريان الا العقد.
 

الحد ا دنى لألتور لجميع العمال في الق ا   ، يكونمع مراعاة أيكام الفقرة )د( أدناه (ج 

 ( دينارا وبغض النظر عن تنسيتهم.220)
 

العمال الوافدين في الق ا  فقد اتفز ال رفان على تقسيم ا تر ال ا   أترايتساب  ولغايات (د 

 بهم إلى أتر )نقدي( وأتر )عيني( وعلى النحو التالي:
 .ا( دينار125الوافدين ) يكون الحد ا دنى لألتر النقدي للعمال -
 . ا( دينار95يكون ا تر العيني بـ ) -
ب لغايااات يجمااع ا تاار )العينااي( و)النقااادي(  - ايتسااااب العماال اةضااافي والضااامان  معااا

 االتتماعي وأية مستحقات أخرو تدخل في مفهوم ا تر. 
ة علاى في يال صدور قرار بنيادة الحد ا دنى لألتور خالل ساريان االا العقاد في باز مباشار (ه 

ا تر النقدي للعمال على أن ياتم إعاادة دراساة قيماة ا تار العيناي المقادم مان صاايف العمال 

ب  يكام الفقرة )د( أعاله.   للعمال وفقا
سيعمل أأرا  العقد وخالل ستة أشهر من توقيع الا العقد على إقارار سالم  -السلم الوظيفي: (و 

ناعية المشااترك وظيفااي بالتشاااور مااع لجنااة العقااد ومجلااس العالقااات ال اا

لق اا ، بحياث يباين السالم لق ا  ا لبسة ا ردني يتناسف مع أبيعاة عمال ا

لوظااا ال المرتب ااة ب ااط اةنتاااج والوظااا ال اةشاارافية وا تااور لالااوظيفي 

 والترقيات والترفيع والتقييم وغيراا من ا مور التي يتم االتفاق عليها. 
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 -( ساعة الدوام:7المادة )

على الفريز ا ول توفير أتهنة ختم ساعات )الدخول وال روج( لغرن يتوتف االيتفاظ  (أ 

 مراقبة ساعات العمل.
 على تميع العمال لدو صايف العمل ختم الحضور قبل المباشرة بالعمل وعند انتهاء العمل. (ب 
 على صايف العمل االيتفاظ بقيود شاملة لسجالت ا تور والحضور. (ج 

 

 -ة في العمل:( الحقوق والمبادئ ا ساسي8المادة )

بهد  التأكيد على تعنين المبادئ والحقوق ا ساسية في العمل وت بيقها على مستوو الق ا  

 -ككل، فقد اتفز ال رفان على ما يلي:

 أوال: اةقرار الفعلي بحز المفاوضة الجماعية واللجان العمالية:

 يز المفاوضة الفعلي ومس ولية النقابة: .1
 

ب  يكام المادة ) (أ   المفاوضات ن قانون العمل ف ن أادا  النقابة تشمل "إتراء( م99وفقا
الجماعية"، وعلى ضوء ذلك يقر ا أرا  بحز النقابة في  االتفاقيات وإبرام الجماعية

 إتراء المفاوضات الجماعية وإبرام عقد العمل الجماعي الا بالنيابة عن العاملين في الق ا . 
 

تابعة مدو االلتنام بأيكام الا العقد بالنيابة عن كافة يكون للنقابة المس ولية الر يسية في م (ب 

 العمال في الق ا .

 
تقوم النقابة ب عالم ممثلي أصحاب العمل واةدارة على مستوو صايف العمل با ش ا   (ج 

المفوضين للت ر  كممثلين للنقابة فيما يتعلز بالمسا ل المرتب ة بتنفيل أيكام الا العقد. 

لمفوضين، ر يس النقابة والممثل اةقليمي للنقابة وعضو من ويكون من ضمن ا ش ا  ا

في كل مكان عمل  صايف العملاللجنة النقابية العمالية )كما اي معرفة أدناه( على مستوو 

 مشمول بهلا العقد.

 
يكون للنقابة يرية الوصول إلى لوية اةعالنات في كل مكان من أماكن العمل المشمولة  (د 

 سيز مع إدارات أصحاب العمل.بموتف الا العقد بالتن

 
يكون لممثلي النقابة المفوضين يسف ا صول الحز في زيارة أماكن العمل  صحاب العمل  (ه 

خالل أوقات العمل   غران التأكد من االلتنام بشروأ الا العقد شري ة أن تتم اله النيارات

 .وبالتنسيز مع اةدارة لدو صايف العمل
 

 

 



728 

 
 

 الجريدة الرسمية

 : اللجنة النقابية العمالية .2

 
 تُشكل النقابة "لجنة نقابية عمالية" لدو كل صايف عمل في الق ا  تتكون من أعضاء (أ 

العاملين  جميعمنت بين من ضمن العاملين لدو صايف العمل بنسف تضمن التمثيل المناسف ل

 لدو صايف العمل باختال  تنسياتهم )نسبة وتناسف لعدد العمال والجنسيات(.
 
لتي تتعلز بتشكيل والية عمل اللجنة النقابية العمالية لدو كل من تنظم النقابة تميع ا مور ا (ب 

أصحاب العمل، ومن ذلك ا مور التالية )دون ي ر(: شروأ االنت اب، عدد أعضاء اللجنة، 

الت وي ، شروأ انعقاد اتتماعات اللجنة والية ات اذ القرار من قبل اللجنة والية توثيز 

 محاضر االتتماعات. 
 

 تواريخ انت ابات اللجنة النقابية العمالية بالتنسيز مع صايف العمل.  بتحديد تقوم النقابة (ج 
 

 القضاياتجتمع اللجنة النقابية العمالية مع صايف العمل بشكل دوري منتظم ليبحثوا  (د 

والمسا ل الم روية والمثارة في اتتماعات اللجنة النقابية العمالية ويحتفال كل من اللجنة 

 . بنس ة عن محاضر االتتما ةدارة النقابية العمالية وا

  

يلتنم صايف العمل بمنح العاملين في اللجنة ساعات عمل مدفوعة خالل ممارستهم  ي  (ه 

باللجنة )أي لن يقوم صايف العمل بال  م من أتر العامل في يال شارك العامل  مرتبطعمل 

 في اللجنة النقابية العمالية(. 

 

 -مل الجبري أو اةلنامي:ثانيا: القضاء على تميع أشكال الع

وأربعين ساعة  ي( ثمان48ال يجوز أن تتجاوز ساعات العمل العادية في ا سبو  الوايد ) (أ 

عمل، وال يجوز أن يكون اناك عمل إضافي إتباري أو قسري وال يجوز أن يتجاوز عدد 

ب، ويجف أن يكون كل العمل اةضافي على 4ساعات العمل اةضافي ) ( أربع ساعات يوميا

ب  يكام قانون العمل ا ردني.  أسا  اختياري، ويتم ايتساب العمل اةضافي وفقا
في يال قيام أي عامل بالعمل أثناء أيام الع ل ا سبوعية أو الدينية أو الرسمية المعلن عنها  (ب 

ب  يكام القانون.  من قبل الحكومة ا ردنية، فان العامل يستحز بدل العمل اةضافي وفقا
حاالت ال اصة بتجديد ت اريح العمل واةقامة، ال يجوز ل ايف العمل يجن مع مراعاة ال (ج 

 توازات سفر العمال أو أية وثيقة خاصة بهم  ي سبف من ا سباب.

قبل انتهاء العقد بشهر يتم تسوية يسابات العامل وضمانه االتتماعي وتأمين سفر العامل  (د 

 خالل شهر وتسليمه كافة مستحقاته المالية.
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 -:ا أفالمنع عمالة  ثالثا:

سنة(  18يترتف على أصحاب العمل عدم تشغيل ا أفال أو ا يدا  )أي ش ص دون سن  (أ 

 -:بأي شكل من ا شكال، وذلك عن أريز
 وضع سياسات خاصة للتأكد من أعمار العمال قبل تشغيلهم،  -
مقابلة العمال )بشكل ش  ي للعمال ا ردنيين وعن أريز وسا ل التواصل الحديثة  -

 للعمالة الوافدة( 
 الوافدة التأكد من الوثا ز ال اصة بالعمالة -
سنة في االتفاقيات  18إدراج شروأ واضحة وصارمة تمنع استقدام من ام دون الـ  -

 المبرمة مع وكاالت االست دام ال اصة قبل استقدامهم للعمل في ا ردن.
 

منشأة، فيترتف على صايف في يال تبين وتود أية يالة لعمالة ا أفال أو ا يدا  في ال (ب 

 -العمل ات اذ اةتراءات التالية على الفور:
ب فيترتف على صايف العمل إيقا  تشغيله فوراب، وتوفير الحماية  .1 إذا كان العامل أردنيا

ب لتتراءات ال اصة  الفورية له عن أريز تبليل وزارة العمل ليتم التعامل مع الحالة وفقا

 بللك.
  -الة الوافدة فيترتف على صايف العمل:إذا كان العامل من العم .2

 وقفه مباشرة عن العمل  -
 توفير الحماية الفورية له  -
ترتيف تجهينات سفره ونقله إلى بلده ا صلي على نفقة صايف العمل في أقرب وق   -

 وبالتعاون مع وزارة العمل ومتابعة وصوله إلى بلده
ب الت اذ ا تراء المناسف  م اأبة وكالة التوظيال التي قام  باستقدام الا العامل - خ يا

 بهلا ال  و .
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 -رابعا: القضاء على العنال والتحر  والتميين في االست دام والمهنة:

على تميع أصحاب العمل ات اذ اةتراءات ووضع السياسات التي تضمن الحماية من العنال 

ب لالتي:  -والتحر  والتميين في مكان العمل وفقا

ية من العنال والتحر  والتميين، وذلك من خالل تبني سياسة تعنين بي ة عمل للعمال خال (أ 

داخلية تشمل ُسبل الوقاية من اله اةساءات الجسدية والمعنوية واالقت ادية والية 

الشكاوو في يال تعرن أي عامل  ي من اله اةساءات وإدراج اله السياسة بالنظام 

 .الداخلي ل ايف العمل المعتمد من قبل وزارة العمل
م التحين ضد أي عامل على أسا  العرق، أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي عد (ب 

السياسي أو ا صول االتتماعية أو العجن أو العضوية في النقابة أو المشاركة في 

النشاأات التابعة لها ويكون من شأنه أن يحول دون تكاف  الفر  أو المعاملة المتكاف ة 

 في العمل. 
ام بأوامر صايف العمل المتعلقة بتنفيل أيكام عقد العمل الفردي ضمن على العامل االلتن (ج 

الحدود التي ال تعرضه لل  ر أو ت الال أيكام الا العقد أو القوانين المعمول بها او اآلداب 

 العامة. 
للين تعرضوا الى إساءة تقديم شكوو من قبل أيد ا ش ا  ايلتنم صايف العمل في يال  (د 

في مكان العمل فيتم اتبا  إتراءات اةيالة الواردة في المبادئ نتج  عن عنال أو تحر  

التوتيهية والمعايير المويدة لالستجابة لحاالت العنال والتحر  الواقع على العامالت 

 والعاملين في ق ا  الغنل والنسيج وا لبسة وال ادر عن برنامج عمل أفضل.
ادية بالتعاون مع النقابة وعلى نفقته تتعلز يلتنم الفريز ا ول ب باعة نشرات توعوية وإرشاـ(  

ب تراءات الحماية من العنال والتحر  بلغات العاملين والعامالت وإقامة ندوات لغايات 

 توعية العمال والعامالت بم اأر العنال والتحر  وتوضيح إتراءات الشكوو واةيالة.

 

 خامسا: تعنين دور المرأة في الق ا  وذلك عن أريز:

 

ة عمل داعمة للعامالت وضمان الحز في التمتع بفر  العمل ذاتها والحز في توفير بي  (أ 

 الترقية وا مان الوظيفي وفى تميع منايا العمل.
 لين ي دون نفس العمل. تر ما بين العامالت والعمال الااللتنام بعدم التميين با (ب 

ب العامالت من العمالة ا (ج  لوافدة قبل منع إتراء فحص الحمل بالنسبة للعامالت وخ وصا

استقدامهن للعمل إلى ا ردن إال إن كان  تشريعات تلك الدولة تت لف ذلك، وذلك من 

 خالل: 

 .  عدم اشتراأ إتراء فحص الحمل في ألبات التوظيال .1

االشتراأ على مكاتف االستقدام المتعاقد معها عدم إتراء فحص الحمل للعمالة  .2

 ف ذلك.الوافدة إال إن كان  تشريعات تلك الدولة تت ل

 . عدم ربط قرار التعيين بنتيجة فحص الحمل ال ا  بأي امرأة تتقدم للعمل .3
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يتوتف على صايف العمل اللي يست دم عدداب من العمال في مكان وايد  -الحضانات: (د 

ولديهم من ا أفال ما ال يقل عن خمسة عشر أفال ال تنيد أعمارام على 

في عهدة مربية م الة خمس سنوات بتهي ة مكان مناسف لرعايتهم ويكون 

أو أكثر، ويجوز  صحاب العمل االشتراك في تهي ة الا المكان في من قة 

تغرافية وايدة. وفي يال تبين عدم مقدرة صايف العمل على توفير مكان 

 مناسف فيكون ل ايف العمل اللجوء الى بدا ل الحضانات.
لتنام بعدم استبعاد أي عاملة على تميع الم سسات المشمولة بأيكام اله االتفاقية االاـ(  

 خالل مريلة التوظيال نتيجة الن باق شروأ الحضانات عليها.
على صايف العمل االيتفاظ بسجالت تبين أسماء العامالت اللواتي تن بز عليهم أيكام  ( و

اله االتفاقية وأترام، وتنويد النقابة كل ستة أشهر )تقارير ن ال سنوية( بهله 

 رأ عليها.الكشوفات أو أي تغيير ي 
من قانون العمل ب دمة النقل  (72)تن بز عليهم أيكام المادة  لينيستفيد العاملين ال ( ز

ب مع أأفالهم في الم انع التي توفر يضانات.  مجانا
ب: العمل على دعم وتعنين تشغيل ا ش ا  ذوي اةعاقة في الق ا :  -سادسا

الظرو  التي يواتهونها في ق ا   من أتل تعنين يقوق العمال ذوي اةعاقة في ا ردن وتحسين

 صناعة ا لبسة في ا ردن بشكل عام، فان الفريقين سيعمالن على:

   يلتنم الفريز ا ول على وضع مبادئ توتيهية لتوظيال العمال ذوي اةعاقة في ق ا

 المالبس تضمن االتي:

 لهما ال يجوز أن تن وي اةعالنات عن عمل أو وظيفة أو النماذج ال اصة بالتقدم   .1

 أو شغلهما اشتراأ ال لو من اةعاقة.
ب للنسف المحددة في التشريعات النافلة.  .2  االلتنام بتشغيل ا ش ا  ذوي اةعاقة وفقا
 عدم استبعاد أي ش ص من العمل أو التدريف على أسا  اةعاقة أو بسببها، وأن  .3

ب من االستمرار فيهما مع مراعاة أيكا   (21)م المادة ال تعتبر اةعاقة بلاتها مانعا

 من قانون العمل. 
ضمان توفير مكان عمل صديز لألش ا  ذوي اةعاقة يسهل فيه الوصول والتحرك،  .4

 باعتباراا من المت لبات الضرورية لممارسة يقوقهم ويرياتهم في بي ة العمل.
توفير التدريف للعمال ذوي اةعاقة بالتعاون مع النقابة يول يقوق ومس وليات العمال  .5

 اب العمل على مستوو الم نع.وأصح
 

 :تعمل النقابة على- 

 ت وير وتنفيل برامج مهنية تمكن العمال ذوي اةعاقة من االلتحاق بالقوو العاملة. .1

ت  يط وتنفيل يمالت توعية وتعليمية واسعة الن اق تهد  إلى تبديد ال ور النم ية  .2

 السلبية والمواقال المضللة تجاه ا ش ا  ذوي اةعاقة.
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 ( توظيال العمال الوافدين والالت ين وا ردنيين:9ة )الماد

ينبغي على أصحاب العمل بلل العناية الواتبة فيما يتعلز بالتوظيال واستقدام ا يدي العاملة، 

 بحيث يتوتف مراعاة ما يلي: 

التعاقد مع وكاالت االست دام ال اصة في بلد العامل والتي تحترم أصحاب العمل نبغي على ي (أ 

واللوا ح وعقود االست دام الوأنية السارية بما يتوافز مع عقود العمل المويدة القوانين 

 نسان المعتر  بها دوليا بما في ذلك المبادئ والحقوقاةوالا العقد ومواثيز يقوق 

 في العمل ومعايير العمل الدولية ذات ال لة.  ا ساسية
(Recruitment Feesأن ال تفرن رسوم االست دام ) (ب 

1
مال خالل عملية على الع 

 االست دام أو االستقدام للعمل، وينبغي أن ال يتحملها العامل بأي شكل من ا شكال. 
وظرو  است دام واستقدام العمالة الوافدة محددة بشكل واضح  شروأ ينبغي أن تكون (ج 

ومناسف بلغتهم ويمكن التحقز منها ويسهل فهمها من قبل العاملين خالل عملية 

 الوكالة.استقدامهم من قبل 
ال يجوز تشغيل العمالة الوافدة، أو الالت ين، أو ا ردنيين أو تجديد عقودام إال من خالل  (د 

المتفز عليها من قبل ال رفين والمنشورة في الجريدة الرسمية عقود العمل المويدة و

عن ، وبغض النظر 303-274، على ال فحات 17/1/2022( بتاريخ 5689العدد )

توفر بجميع لغات العمال، ويكون صايف العمل مس والب عن توزيع تنسية العامل، وأن ي

العقد على العمال بلغتهم واو اللي يمثل الحد ا دنى لحقوق العمل، على أن يتم توقيع العقد 

 واالأال  عليه من قبل العامل قبل استقدامه وايتفاظ العامل بنس ة عن العقد.

 

 كان العمل:( السالمة وال حة المهنية في م10المادة )

يقوم كل صايف عمل في الق ا  بتوفير بي ة عمل امنة عن أريز ات اذ االيتياأات  (أ 

والتدابير الالزمة لحماية العمال من ا خ ار وا مران التي قد تنجم عن العمل وعن 

اآلالت المستعملة فيه وتوفير وسا ل الحماية الش  ية والوقاية للعاملين من أخ ار العمل 

نة كالمالبس والنظارات والقفازات والكمامات وا يلية وغيراا، ويكون وأمران المه

صايف العمل مس والب بشكل كامل عن االلتنام في مكان العمل بأيكام التشريعات ال اصة 

  .سالمة المعدات وا بنيةبال حة والسالمة المهنية و
ب لمت لبات قان (ب  ون العمل ا ردني، يتم تشكيل لجنة خاصة بالسالمة وال حة المهنية وفقا

على أن يتم انت اب أو اختيار العمال في اله اللجنة من قبل العمال لدو صايف العمل 

 وتح  إشرا  النقابة.
يقوم صايف العمل بتوفير مياه الشرب النظيفة والمال مة ودون تكليال العامل أية نفقات  (ج 

 مقابل ذلك.

                                              
  جل من التش يلية التوجيةية واإلرشادات العامة املبادئيكون ملص لح رسوم االستخدام املعنى املوضح يف وثي ة  1

 ISBN 978-92-2-133333-3ة ، النسخة االلكرتوني2019املنشورة من منظمة العمل الدولية يف عام  العادل االستخدام
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لدو صايف العمل وبعدد كا   من  يتوتف توفير مكان لالستراية وتناول ال عام للعاملين (د 

 الكراسي وال اوالت.
 يتوتف على صايف العمل توفير خنا ن خاصة لكل عامل بما يتالءم مع ايتياتات العمال.اـ(    

 يتوتف المحافظة على المرافز ال حية بحالة نظيفة وصحية وبما يوفر ال  وصية ( و

 لكال الجنسين.

 

 النفسية:( الرعاية ال حية البدنية و11المادة )

مع مراعاة ا نظمة والتعليمات ال ادرة عن وزارة العمل، يقوم صايف العمل بتوفير الرعاية 

 ال حية وفقا لما يلي:

 أوال: ال حة البدنية للعمال. يلتنم صايف العمل بما يلي:
ب لتعليمات العناية ال بية الوقا ية والعالتية في  (أ  توفير عيادة صحية مرخ ة وم الة وفقا

ات وال ادرة عن قانون ال حة العامة أو أي نظام أو تعليمات ت در عن وزارة الم سس
ال حة في موقع العمل تكون مجهنة بالكادر ال بي المعتمد من قبل وزارة العمل من 

ممرضة وايدة على ا قل  ضمنهم أبيف عام وايد متفرف على ا قل مع ممرن وايد أو
 ال حية المال مة والعالتات المناسبة. معتمدين من وزارة ال حة لتوفير الرعاية

 أوال ساعات العمل. يجف أن تكون العيادة مفتوية (ب 
يجف االيتفاظ بنتا ـج الكشوفات والفحوصات ال بية التي يتم إتراؤاا للعمال وتدوينها في  (ج 

الملال ال بي ال ا  بكل عامل للرتو  إليها عند إتراء الفحوصات الدورية له للتأكد من 

 .ال حي بشكل مستمرسالمة وضعه 
في الحاالت ال ار ة يتوتف على الكادر ال بي تحويل العامل إلى أبيف م تص أو إلى   (د 

المستشفى على وته السرعة ودون أي تأخير ليح ل العامل على الرعاية ال حية 

 الم لوبة والعالتات المناسبة على نفقة صايف العمل.  

 ما يلي: ثانيا: ال حة النفسية. يلتنم صايف العمل ب

ة النفسية للعاملين لديه من خالل إيالتهم إلى المراكن المت   ة م بالرعاية بال حاالاتما (أ 

 في ا ردن. 
يتم في أسر  وق  ممكن إيالة أي عامل ي لف إيالته إلى م تص في الرعاية النفسية؛  (ب 

لدو  )أو إذا تبين أن يالته النفسية تحتاج إلى رعاية م ت ة ومتقدمة عن تلك المتوفرة

 صايف العمل( إلى المراكن المت   ة في ا ردن. 
ب  يكام الا  (ج  عدم ف ل أي عامل نتيجة ةيالته إلى م تص بالرعاية ال حية النفسية وفقا

البند ما لم يرد تقرير من ال بيف النفسي الم تص ي كد فيه عدم أالية العامل للعمل يتى 

 بعد ي وله على العالج الم لوب. 
 دريبية أو دورات مت   ة يول أامية وُسبل العناية في ال حة النفسية. توفير برامج ت (د 

سياسة ال حة النفسية في مكان العمل وإتراءات العمل القياسية لتقديم ال حة اعتماد اـ(   

النفسية والدعم النفسي االتتماعي في م انع المالبس وال ادرة بالتوافز مع برنامج 

 عمل أفضل/ ا ردن.
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 -( التثقيال العمالي:21المادة )

على صايف العمل بالتعاون مع النقابة تثقيال وتوعية العمال من خالل دورات ومحاضرات  (أ 

 وور  عمل تعقد ب ورة منتظمة.
على صايف العمل عدم خ م أي مبلل من مستحقات العامل مقابل الوق  اللي يقضيه في  (ب 

اللين سيحضرون تلك الدورات يضور الدورات التثقيفيلة والتوعوية، ويتم اختيار العمال 

 من قبل النقابة بالتعاون مع إدارة صايف العمل. 
على النقابة العمل على تدريف العمال وتثقيفهم عن أريز تنظيم ور  تدريبية بالتعاون  (ج 

مع أصحاب العمل بمواضيع مثل: الدوران الوظيفي، الغياب عن العمل وأخالقيات العمل 

 مور التي تتعلز بالعمل.والعنال والتحر  وغيراا من ا 

 

 -( المواصالت:13المادة )

إذا كان  أماكن ) يقوم صايف العمل بتوفير مواصالت مجانية وامنة ومريحة لجميع العمال (أ 

التجمع تبعد أكثر من كيلومتر وايد عن محيط المن قة ال ناعية( وذلك لنقلهم من أماكن 

ب(. التجمع القريبة لسكناام إلى مواقع العمل والعودة إ ب وإيابا  ليها )ذاابا
يكون للعامل ُيرية مغادرة مكان العمل باست دام اله المواصالت بعد انتهاء ساعات العمل  (ب 

 ( ساعات. 8العادية )
يتوتف على صايف العمل توفير مواصالت مجانية لجميع العمال اللين يقومون بأداء عمل  (ج 

 إضافي بعد انتهاء ساعات الدوام.

 

 -عمال:( سكنات ال14المادة )

ب للشروأ التالية:    يلتنم كل صايف عمل بتوفير سكنات خاصة بالعمالة الوافدة، وفقا

 2013( لسنة 1رقم ) أن تكون اله السكنات متوافقة مع أيكام تعليمات وزارة ال حة .أ 

ب  و  منع يدو  المكاره ال حية المتعلقة با ضرار ال حية الناتمة عن الويدات 

 .1/7/2013لية وال ادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ السكنية للتجمعات العما
أن يمنح صايف العمل الحز للنقابة في الوصول إلى السكنات بغرن اةشرا  على  .ب 

ظرو  السكن ومدو م ابقتها لمعايير ال حة وذلك بالتنسيز مع اةدارة لدو صايف 

 العمل.

ها وإعادة تعب تها في كافة توفير مياه الشرب المفلترة والنقية في كافة السكنات وتعب ت .ج 

 سكنات العمال.
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 -( خلز فر  عمل تديدة للعمال ا ردنيين:15المادة )

خلز فر   الا عقد العملل في الق ا  والمشمولين في الا يترتف على أصحاب العم .أ 

عمل تديدة للعمال ا ردنيين وتدريبهم والعمل على تشجيع عمل يملة الدبلوم 

 راأهم في الق ا  بهد  ت فيال نسف الب الة، وذلك من خالل:والشهادات الجامعية وان 
التعاون مع كافلة الجهات والم سسات الحكوميلة والجمعيلات ال يريلة، وم سسات  -

المجتمع المدني من خالل ا يام الوظيفية أو أية أريقة أخرو  تل تلب 

االي تلك واستق اب العمال ا ردنيين في المحافظات والقرو وتوفير فر  عمل  

 المناأز المحي ة بالمدن ال ناعية سواء القريبة أو البعيدة عن تلك الم انع. 
التعاون مع وزارة العمل من أتل تشغيل ا ردنيين من خالل البحث في إمكانية   -

ب وتيوب الفقر والب الة.  فتح فرو  إنتاتية لها في المناأز ا قل يظلا
ن وتوسيع توظيفهم إلى إنهاء خدمات العمال يجف أن ال ي دي تدريف العمال ا ردنيي .ب 

 الوافدين.

 

 ( لجنة إدارة العقد 16المادة )

من قانون العمل، اتفز ا أرا  على تشكيل لجنة ةدارة  (5/أ/42)امتثاالب  يكام نص المادة 

 وضمان تنفيل الا العقد تسمى بـ "لجنة إدارة العقد"، مع مراعاة ما يلي: 

قد من عدد متساو  من ممثلي ال ر  ا ول وال ر  الثاني تتشكل لجنة إدارة الع -

 )عضوين عن كل أر (.
( من قانون 42يكون للجنة إدارة العقد ال الييات المن و  عليها في المادة ) -

 العمل )أو أي تعديالت عليها(.
تجتمع لجنة إدارة العقد بشكل دوري لتقييم مدو التقيلد بأيكام الا العقد وفعالية  -

 أيكامه. 

 

 ( الية يل النناعات: 17المادة )

في يال وقو  أي ننا  ناشئ عن ت بيز الا العقد أو تفسيره أو نفاذه، يتم اتبا  اةتراءات 

 التالية:

 أوالب: في النناعات الفردية: 

يكون لكل عامل الحز في تقديم شكوو للجنة النقابية العمالية التي تقوم بالوساأة  -

 مل ساعيةب لحل الننا . فيما بين العامل وصايف الع
في يال لم تتمكن اللجنة النقابية العمالية من يل الننا  خالل خمسة أيام، أو في  -

يال لم يرغف العامل في إيالة ا مر للجنة النقابية العمالية، ت بز أيكام قانون 

العمل، بحيث يكون للعامل الحز في تقديم شكوو لسل ة ا تور أو محكمة ال لح، 

ب لأليكام الناظمة. بحسف الحا  ل، وفقا
 



736 

 
 

 الجريدة الرسمية

ب: في النناعات العمالية الجماعية:   -ثانيا

 -فيما بين العمال وصايف العمل: ( أ)

يحال الننا  فيما بين العمال وصايف العمل للجنة النقابية العمالية في المنشأة  -

ب   لمحاولة يل الننا  وديا
إيالة الننا  للجنة في يال لم تتمكن اللجنة من يل الننا  خالل ثالثة أيام، يتم  -

ب خالل ثالثة أيام ة  دارة العقد التي تتولى بدوراا مس ولية يل الننا  وديا
ب لتتراءات المبينة أعاله، ت در لجنة إدارة  - ب وفقا في يال لم يتم يل الننا  وديا

العقد ملكرة لوزير العمل ت كد فيه وتود "خال " يشكل ننا  عمالي تماعي، 

ت ال اصة بتسوية النناعات العمالية الجماعية الواردة في ومن ثم تتبع اةتراءا

 ( من قانون العمل. 131 – 120المواد )
 

  -فيما بين أأرا  العقد: ( ب)

تحال النناعات فيما بين أأرا  العقد القا مة يول تفسير الا العقد أو تنفيله إلى  -

 لجنة إدارة العقد. 
ب خالل خمسة أيام، ت در  في يال لم تتمكن لجنة إدارة العقد من يل الننا  - وديا

لجنة إدارة العقد ملكرة لوزير العمل ت كد فيه وتود "خال " يشكل ننا  عمالي 

تماعي، ومن ثم تتبع اةتراءات ال اصة بتسوية النناعات العمالية الجماعية 

 ( من قانون العمل. 131 – 120الواردة في المواد )

 

لين بموتف ال العقد ب ريقة عادلة ومن فة ودون تميين تقوم النقابة بتمثيل تميع العمال المشمو

بين العمال بسبف العرق، أو العقيدة، أو الدين، أو اللون، أو المنشأ الوأني، أو الجنس، أو 

 العمر، أو يالة المواأنة، أو العجن.

 

 ( تأسيس مجلس مشترك:18المادة )

ت ال ناعية المشترك على مستوو الق ا ، ي كد ال رفان على تأسيس )مجلس العالقا ( أ

للنهون بالق ا   4/3/2015لق ا  ا لبسة ا ردني( وبنظامه ا ساسي الموقع بتاريخ 

 والمحافظة عليه. 

ال ناعية المشترك يلتنم أصحاب العمل والنقابة بتسمية ممثليهم لعضوية مجلس العالقات  ( ب

 خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ إبرام الا العقد. 

 

 ( انتهاء العقد ومدته واستمرارية االلتنامات:19ة )الماد

انتهاء الا العقد أو إنهاؤه ال ي ثر على الحقوق الممنوية للعمال بموتف الا العقد، فال  (أ 

يجوز ل ايف العمل المسا  بأي صورة من ال ور بالحقوق المكتسبة للعمال في الق ا  

 أو االنتقا  من يقوقهم.
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ويبقى ساري المفعول لمدة ثال  سنوات  1/11/2022بتاريخ  يدخل الا العقد يين النفاذ (ب 

 .31/10/2025أي لتاريخ 
 تم تحرير الا العقد على أربع نسخ، تود  وايدة منها لدو وزارة العمل. (ج 

 

ي كد ا أرا  موافقتهم على ا يكام المبينة أعاله لعقد العمل الجماعي لق ا  الغنل والنسيج 

 ، من قبل كل من:10/10/2022رر الا العقد بتاريخ وا لبسة. إشهاداب على ذلك ي

 

 ال ر  الثاني: ال ر  ا ول:

 النقابة العامة  صحاب م انع المحيكاتر يس 

 الجمعية ا ردنية لم دري ا لبسة المنسوتات

 النقابة العامة للعاملين في ر يس 

 صناعة الغنل والنسيج وا لبسة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


