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 الجريدة الرسمية

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

 

 

لحا  الطرف األول : الجمعية األردنية لمصدري األلبسة والمنسوياوب والنقابة العامة أل

 مصانع المحيكاو . 

 .  النقابة العامة للعاملين في لناعة الغزل والنسيج واأللبسة:  الطرف الثاني

 

 مقدمة

 

حيث من ممثلي الجمعية األردنية لمصدري األلبسة والمنسوياوب والنقابة العامة أللحا  

النسيج واأللبسة مصانع المحيكاو )الطرف األول( والنقابة العامة للعاملين في لناعة الغزل و

قُدما  لضمان استمرارية قطاع المنسوياو واأللبسة في دعم االقتصاد  )الطرف الثاني( يتطلّعان

األردني وتحسين ظروف وشرو  عم  العمال في الا القطاع والبناء على عقود العم  

 الجماعية السابقة؛

 

هب ووفقا  للقوانين واألنظمة وباألخل بعين االعتبار المصالح المشتركة للطرفين الملكورين معال

 النافلة في األردنب ونتيجة للحوار بين الطرفين اللي تيسر نتيجة لجهوداما المشتركة؛

 

هدف تمكين المرمة العاملة على المشاركة في سوق العم  من خالل توفير مواقع آمنة وب

 ومناسبة لأل  ال في مماكن العم  وداعمة للعاملين؛

تعليماو بدائ  و( من قانون العم  72عم  على االلتزام بأحكام المادة )وبهدف تح يز ملحا  ال

 ؛ 2021الحضاناو المؤسسية لسنة 
 

 

 فقد ات ق الطرفان على ما يلي:

 

 ( اعتراف الطرفين بالعقد الجماعي:1المادة )

 

إن الا العقد يعتبر عقد عم  يماعي قطاعي بين الجمعية األردنية لمصدري األلبسة  (م 

ب والنقابة العامة أللحا  مصانع المحيكاو ويشار إليهما (JGATE) والمنسوياو

فيما بعد بـ )لاحب العم (ب والنقابة العامة للعاملين في لناعة الغزل والنسيج 

  ويشار إليها فيما بعد بـ )النقابة(. (GTUWTGCI)واأللبسة 
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وض بشأن يكون للمؤسساو الصناعية الممثلة من قب  "لاحب العم " الحق في الت ا (  

على مستوى المؤسسة الصناعية مع "النقابة" لتنظيم محكام وشرو   -االت اقياو 

معينة لالستمدام في مماكن العم ب ك  مؤسسة على حدة والتي من شأنها من تحّسن من 

 شرو  اله العقد الجماعي القطاعي. 

ة مخرى في حالة ويود تعارض بين الا العقد الجماعي القطاعي ومي عقد مو ات اقي  (  

على مستوى المؤسسة الصناعيةب يعتمد النص اللي يعطي حقا  مفض  للعمالب وتقع 

على النقابة ولاحب العم  مسؤولية مشتركة إلدارة وتن يل الا العقد وتحقيق االمتثال 

 ألحكامه. 
لجميع مماكن العم  القائمة في قطاع المالبسب وكللك مماكن  ايكون الا العقد ُملزم  (د 

 تقبلية التي تعم  في قطاع لناعة المالبس.العم  المس
في حالة بيع مو نق  األعمال من قب  مي مؤسسة لناعية مشمولة بمويب الا العقد  (ه 

 فإن المشتري الجديد مو المحول عليه ميضا  يضمن ضمانا كامال تن يل محكام الا العقد.
ا والتوقيع عليها عقد عم  يماعي مو ات اقياو يديدة وفقا  لهله المادة يجب توثيقه مي (و 

 من قب  الممثلين الم وضين من النقابة وملحا  العم  وإيداعها لدى وزارة العم .

 

 :( تغطية القوى العاملة2المادة )
 

وفقا  لقانون العم   الغزل والنسيج واأللبسةيُغطي الا العقد كافة العاملين في لناعة  . م

 األردني وبدون تمييز. 
 ( من اله المادة: ك  شمص يؤدي عمال لقاء مير يقصد بالعام  وفقا لل قرة )م .  

 ويكون تابعا لصاحب العم  وتحت إمرته وتوييهه.
 
 

 (: المؤسساو التي تشملها اله االت اقية:3المادة )

 

تغطي اله االت اقية كافة المؤسساو التي تستمدم عددا من العمال في مكان واحد ولديهم من 

 ال تزيد معمارام على خمس سنواو. األ  ال ما ال يق  عن خمسة عشر   ال

 

 

 وايباو لاحب العم : :(4المادة )

 

 يلتزم لاحب العم  بما يلي:

 تهيئة مكان مناسب ويكون في عهدة مربية مؤالة مو مكثر لرعايتهم. .م 
 يجوز أللحا  العم  االشتراك في تهيئة الا المكان في منطقة يغرافية واحدة. .  
تنطبق عليهم الشرو  )ذاابا وإيابا ( في حال توفير  توفير موالالو آمنة لأل  ال اللين .  

 حضانة في مكان العم .
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 (: بدائ  الحضاناو:5المادة )

 

( معاله 4في حال عدم مقدرة لاحب العم  على توفير مكان مناسب وفق ما ورد في المادة )

 فيكون لصاحب العم  اللجوء الى بدائ  الحضاناو وفقا  لما يلي:

 

حضانة مو مكثر في منا ق يغرافية متعددة ويكون للعام  حق اختيار التعاقد مع دار  .م 

 الحضانة المناسبة له من دور الحضانة التي تعاقد معها من خالل لاحب العم .
بغ  النظر عن االير لك   ادينار 25يساام لاحب العم  بتغطية الكل ة المالية بواقع  .  

     اق  من خمس سنواو ولغاية مربعة م  ال.
لرف البدل النقدي ألحد الزويين فقط دون اآلخر اذا كان كال الزويين يعمالن  ينحصر .  

 في ذاو القطاع.

 

 

 

 (: تعدد فروع المؤسسة:6المادة )

 

تطبق شرو  الحضاناو على المؤسسة وفروعها في حال توافر اله ال روع وال تحسب ك  

 وحدة إنتايية مؤسسة مستقلة. 

 

 في االستمدام والمهنة: (: القضاء على التمييز7المادة )
 

على يميع المؤسساو المشمولة بأحكام اله االت اقية االلتزام بعدم استبعاد مي عاملة خالل 

 مرحلة التوظيف نتيجة النطباق شرو  الحضاناو عليها.

 

 

 : سجالو العمال الماضعين ألحكام الا العقد:(8المادة )
 

عامالو اللواتي تنطبق عليهم محكام اله على لاحب العم  االحت اظ بسجالو تبين مسماء ال

 االت اقية وميرامب وتزويد النقابة ك  ستة مشهر )تقارير نصف سنوية( بهله الكشوفاو 

 مو مي تغيير يطرم عليها.

 

 

 ( ضمان متابعة تن يل الا العقد:9المادة )

 

ص ة ودون تقوم النقابة بتمثي  يميع العمال المشمولين بمويب ال العقد بطريقة عادلة ومن

 تمييز بين العمال بسبب العرق مو العقيدة مو الدين مو اللون مو المنشأ الو ني مو الجنس 

 مو العمر مو حالة الموا نة مو العجز.
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 ( انتهاء العقد ومدته:10المادة )

 

عند انتهاء عقد العم  الجماعيب ال يجوز لصاحب العم  المساه باي لورة من  (م 

 عمال.الصور بالحقوق المكتسبة لل
 . 1/11/2021يدخ  الا العقد حيز الن اذ بتاريخ  (  
 تم تحرير الا العقد على مربع نسخب واحدة منها تودع لدى وزارة العم . (  

 

 الطرف الثاني الطرف األول

 الجمعية األردنية
 لمصدري األلبسة والمنسوياو 

 ناعةالعامة للعاملين في لالنقابة 

 الغزل والنسيج واأللبسة 


