
 وحكومة المملكة األردنية الهاشمية اتف اقية بين حكومة المملكة المغربية
 بشأن التعاون في مجال القوى العاملة

توثيقا ألواصر االخوة والتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة 
مية األردنية الهاشمية وانطالقا من روح التضامن العربي بين الشعبين الشقيقين ورغبة في تن

وتطوير اقتصاديات كل من البلدين، وعمال على تنظيم ودعم التعاون في مجال القوى 
العاملة والضمان االجتماعي بينهما، فقد وافقت حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة 

 :يلي  األردنية الهاشمية على ما

 المادة األولى

و   نعاش الوطني المغربيةتقوم الحكومتان بالتعاون من خالل وزارة التشغيل واإل
المختلفة و المتعلقة بالقوى   الميادين   ودعم   تنظيم     مجال  في  األردنية  وزارة العمل 

 .المعلومات و الخبرات  تبادل  و العاملة و تنظيم تشغيلها و التكوين المهني 

 المادة الثانية

اءات تشغيل عمال تقوم الجهتان المختصتان في كال البلدين بتسهيل وتبسيط إجر
 .كل طرف لدى الطرف اآلخر

 المادة الثالثة

يقوم الجانبان بتبادل المعلومات حول احتياجات كل منهما من القوى العاملة 
 .وإمكانيات الجانب اآلخر في توفيرها

 المادة الرابعـة

توجه الجهة المختصة في أي من البلدين عروض التشغيل المقدمة إليها من ( أ
الجهة المختصة في البلد اآلخر، وتعمل هذه األخيرة على االستجابة  إلىال أصحاب األعم

 .لتلك العروض في حدود اإلمكانيات المتوفرة لديها

في حالة طلب صاحب العمل عماال معنيين فعليه أن يحدد ذلك في طلبه ( ب
 .المقدم للجهة المختصة في بلده

اءات اختيار العمال ينوب عنه بمتابعة إجر من يقوم صاحب العمل أو( ج
 .ومغادرتهم بعد موافقة الجهة المختصة على ذلك



 المادة الخامسة

تشمل عروض التشغيل نوع المؤهالت و الخبرات و التخصصات المطلوبة 
ومدة التشغيل المحتملة كما تشمل بيانا تفصيليا بشروط العمل خاصة األجر وظروف العمل 

كذلك جميع البيانات األخرى الضرورية والتسهيالت الخاصة باالنتقال و السكن و
 .واألساسية

  المادة السادسة

مكان العمل في  إلىيتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من بلدهم ( أ
البلد اآلخر وكذلك نفقات عودتهم منه، ويعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل في 

 .حالة تركه العمل أو استقالته قبل انتهاء مدة العقد

يقوم صاحب العمل بتوفير مساكن مالئمة بالمجان للعمال في موقع العمل أو ( ب
 .بدفع مقابل شهري عنها يحدد مقداره في عقد العمل

 المادة السابعة

تحدد شروط وظروف تشغيل العامل بعقد عمل فردي بينه وبين صاحب العمل، 
ذلك وفقا لصيغة نموذج وتوضع في هذا العقد شروط العمل األساسية من واجبات وحقوق و

 .عقد العمل المرفقة بهذه االتفاقية

 المادة الثامنة

تشمل العمال الذين يتم تشغيلهم بموجب هذه االتفاقية نفس المعاملة ( أ
واالمتيازات والحقوق والواجبات المقررة للعمال المحليين وفقا للقوانين واألنظمة السارية 

 .المفعول

ماعي يتمتع العمال بنفس المزايا والحقوق و في ميدان الضمان االجت( ب
الممنوحة للعمال المحليين وستعمل الجهتان المختصتان بالضمان االجتماعي في كال البلدين 

 .على تحديد تفاصيل االلتزامات في هذا الميدان بموجب اتفاق بينهما

 المادة التاسعة

ه أفراد عائلته الذين يحق للعامل الذي يتم تشغيله بموجب هذه االتفاقية أن يلحق ب
يعيلهم قانونا، وذلك بموافقة صاحب العمل واإلدارة أو الهيئة المختصة ويتخذان بدورهما 

 .إجراءات تسهيل استقدامهم

 المادة العاشرة

  .تتولى الجهات المختصة في كال البلدين مراقبة تنفيذ أحكام هذا االتفاق( أ



الجهة  إلىمل تقدم الشكوى في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعا( ب
تسوية النزاع وديا وإذا  إلىالمختصة طبقا لإلجراءات القانونية المتبعة لتيسير الوصول 

 .الجهات القضائية المختصة طبقا للقانون إلىحل ودي يحال النزاع  إلىتعذر الوصول 

 المادة الحادية عشر

خالل الثالثين يوما رضى الطرفين يحق للعامل بفي حالة انتهاء العقد أو فسخه 
التالية الحصول على عمل آخر في نفس مهنته وذلك في حدود القوانين واألنظمة المعمول 

بلده األصلي على نفقة صاحب العمل بعد تسليمه  إلىبها في البلد المعني وإال تم إعادته 
 .جميع استحقاقاته القانونية

 المادة الثانية عشر

يدخره من أجر وذلك وفقا للنظم المالية المتبعة  بلده ما إلىيحق للعامل أن يحول 
 .في الدولة التي يعمل بها

 المادة الثالثة عشر

 :تشكل لجنة مشتركة تضم ثالثة أعضاء من كل جانب تكون مهمتها

التنسيق بين الدولتين في تنفيذ هذا االتفاق واتخاذ التدابير الضرورية بهذا  -1
 .الشأن

قد ينشأ من  حدوث أي اختالف بشأنها وتسوية ماتفسير أحكام االتفاق عند  -2
 .صعوبات عند التطبيق

 .مراجعة أو تعديل كل أو بعض مواد االتفاق عند الضرورة اقتراح -3
تجتمع هذه اللجنة بصفة دورية مرة كل عام على األقل في الموعد والمكان  و

 .اللذين يتم االتفاق عليهما بين الطرفين

 المادة الرابعة عشر

أحكام هذه االتفاقية على العمال المتواجدين في كال البلدين من تاريخ  تسري
 .نفادها

  المادة الخامسة عشر

بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وبموافقتهما ويخضع  ةتعدل هذه االتفاقي
 .نفس اإلجراءات الخاصة بإبرام هذه االتفاقية إلىهذا التعديل 

 المادة السادسة عشر

التفاقية نافذة بصفة مؤقتة عند اإلمضاء وبصفة رسمية بعد تصبح هذه ا
المصادقة عليها وفقا لإلجراءات الدستورية المتبعة لدى كل من الحكومتين وتبقى سارية 



بإخطار  هاالمفعول لمدة خمس سنوات وتجدد بعدها تلقائيا ما لم يطلب أحد  الطرفين إنهاء
 .كتابي قبل تاريخ انتهاء أجلها بستة أشهر

 .حرر في نسختين أصليتين باللغة العربية

 .1913( نيسان)أبريل  24الموافق  1043رجب  7في يوم 

 

 

 عن حكومة المملكة المغربية

 وزير التشغيل واإلنعاش الوطني

 محمد أرسالن الجديدي

 عن حكومة المملكة األردنية الهاشمية

 ـلموزير العـ

 الدكتور جواد العنانــي

 



 (لحق باتفاقية اليد العاملة المبرمة مع األردنم)نموذج عقد تشغيل 

 ....................مهنته .............. الجنسية( أو المؤسسة ) لقد تم االتفاق بين السيد 
ه صاحب بصفتويشار إليه في هذا العقد بالطرف األول .............................. عنوانه 

تاريخ .......... ب المولود .............. ..... الجنسية  ...................العمل وبين السيد 
............ تاريخ  ...........صادر في ................ يحمل جواز سفر رقم .......... 
 ............................. : بالعنوان التالي............. المقيم في 

 :يلي عامال وذلك على ما يشار إليه في هذا العقد بالطرف الثاني بصفته

 .بل الطرف الثاني العمل لدى الطرف األولقي -1
ل ساعات مقاب ................بمقتضى أجر شهري قدره ...................... في مهنة 

حد تقدم أقابلة للتجديد إال إذا ................... ساعة أسبوعيا وذلك لمدة  01العمل األساسية 
طرف اآلخر بعدم رغبته في التجديد وذلك قبل شهر واحد على وقت انتهاء للالطرفين خطيا 

 .العقد

يلتزم الطرف الثاني بالعمل في المكان الذي يحدده له صاحب العمل على أن  -2
 سكن قدرها  عالوة  أو  مقابل يوفر له هذا األخير السكن المالئم في موقع العمل بدون 

.................: 

ورد في  تقل عن ماال ف األول بمنح الطرف الثاني إجازة سنوية يلتزم الطر -3
 .قانون العمل األردني

تصريحات  يلتزم صاحب العمل باتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالحصول على -0
 .اإلقامة للعامل و العمل

يتعهد الطرف الثاني بمراعاته للقوانين واألنظمة المرعية والتقاليد والعادات  -5
 .المحلية

تطبق أحكام قانون العمل وقانون الضمان االجتماعي السارية المفعول في  -6
 .يرد عليه النص في هذا العقد مل كال البلدين في كل ما

ويبدأ استحقاق األجر في اليوم ........... …يعمل بهذا العقد ابتداء من يوم  -7
 .مقر العمل ومباشرته العمل إلىالتالي لوصول العامل 

 .……….… د بأربع نسخ ووقع عليه الطرفان المتعاقدان بتاريخحرر هذا العق
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