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اتفاقية تدريب وتشغيل خريجين جامعيين جدد
ضمن تخصصات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
الفري ققو ا:و وزارة االقتص ققاد الرقم ققد والري ققادة ويمثله ققا و ققالتوقيه اال ققي هق ق االتفاقي ققة اطوف ققة م ققين ا ققا وزارة
االقتصققاد الرقمققد والري ققادة وموجققب بت ققاض تفققويز مع ققاصا وزيققر االقتص ققاد الرقمققد والري ققادة رق ق  236/1/32ت ققاري
 2021/1/18وانوان ق ق ق لغالق ق ققات الت لي ق ق ق وزارة االقتصق ق ققاد الرقمق ق ققد والريق ق ققادة ص.ض ( )9903امق ق ققان 11191ا:ردن
واملشار إلي فيما بعد والفريو ا:و .
الفريو الثاند
ويقمقثلقهقا والتوقيه االا ه ة االتفاقية
وانوان لغالات الت لي
واملشار إلي فيما بعد والفريو الثاند.
حـيث أن الفريق األول هو وزارة االقتصاد الرقمد والريادة ،معني بتنفيذ برامج لتدريب وتشغيل الباحثين عن
عمل من خريجي اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في املؤسسات والشركات العاملة في سوق العمل األردني وحيث
) لدى وزارة الصنااة والتقجارة (مراقب
أن الفريق الثاني هو شركة خاصة مسجلة تحت الرقم (
الشركات) وفق القوانين املرعية في اململكة األردنيــة الهاشــمية ،وتـرغب باملساهـمة في الحد من البطالة بين شباب
األردن عبر تدريب وتشغيل عاطلين عن العمل من حديثي التخرج ضمن تخصصات االتصاالت وتكنولوجيا
ً
املعلومات ،فقد تم االتفاق بين الفريقين وبالتفاهم والتراض ي فيما بينهم على التعاون لتحقيق ذلك وفقا لبنود
وأحكام هذه االتفاقية.

ً
ا
وال :تعتبر املقدمة أعاله جزءا اليتجزأ من هذه االتفاقية وضمن بنودها األساسية.
ا
ثاني ق ققا :يق ـ ــوم الفري ـ ــق األول بحم ـ ــالت التوعي ـ ــة الال م ـ ــة الس ـ ــتقطاب الخ ـ ــريجين الج ـ ــدد ف ـ ــي مج ـ ــال اإلتص ـ ــاالت
وتكنولوجيــا املعلومــات مــن العــاطلين عــن العمــل والـراغبين بااللتحــاق ببرنــامج التــدريب والتشــغيل فــي
الش ــركة ،ويق ــوم الفري ــق الث ــاني باختي ــار األن ــخان املناس ــبين م ــنهم ،م ــن خ ــالل مق ــابل هم ف ــي الش ــركة
ً
وإعالم الفريق األول خطيا باألنخان الذين تم اختيارهم.
ا
ثالثا  :يقوم الفريق الثاني بتدريب وتشغيل العدد املتفـق عليـم مـن خريجـي البكـالوريوم فـي مجـال االتصـاالت
 /تكنولوجيا املعلومات واملتعطلين عن العمل ممن تنطبق عليهم شروط اإللتحاق بالبرنامج التالية:
ً
 .1أن يكون خريجا من تخصصات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
 .2اعتماد مكان اإلقامة على البطاقة الشخصية  -دائرة األحوال املدنية  -ألبناء املحافظات.
ً
 .3أن يكون الخريج غير مشترك مسبقا بالضمان االجتماعي ضمن مجال التخصص.
وبعد موافقة الفريق األول على اعتمادهم.
يحــق للفريــق األول االعتــذار عــن تــدريب املرنــحين فــي حــال الوصــول للعــدد املس ـ هد مــن الخــريجين أو حــال
ان هاء التمويل املالي للبرنامج.
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ا
ً
رابعا  :تكون مـدة الت ــدريب والتش ــغيل ( )12شـهرا فـي مواقـع عمـل الشـركة الكتسـاب خبـرات نظريـة وعمليـة فـي
ً
مهن االتصاالت  /تكنولوجيا املعلومات ،وفقا لبرنامج تدريبي وتشغيلي معتمد مـن قبـل الفـريقين األول
والثاني.
ا
خامسا  :يلتزم الفريق الثاني بما يلي-:
 .1دف ــع األج ــور املس ــتحقة للملتحق ــين ببرن ــامج الت ــدريب والتش ــغيل حس ــب الك ــادر ال ــو يفي املتب ــع ف ــي
ً
الشركة في املوعد املستحق شهريا وبما ال يقل عن( )300دينار/متدرب/شهر .
 .2دفع بدل مواصالت وبما اليقل عن ( )50دينار/متدرب/شهر للملتحقين من املحافظات األخرى غير
املحافظة التي يتواجد فيها مقر/مقرات الفريق الثاني .ويعتمد لهذه الغاية الهوية الشخصية.
 .3إش ـراك امللتحقــين بالتــدريب بالضــمان االجتمــاعي ،ودفــع االشــتراكات املســتحقة للضــمان مــع خص ــم
مساهمة امللتحق من راتبم الشهري وحسب قانون الضمان االجتماعي.
 .4تـأمـين الرعاية الصحية للملتحقين بالبرنامج حسب ما هو متبع لباقي املو فين داخل الشركة.
ً
 .5تـدريب امللتحــق ضــمن البرنــامج املعـد لهــذه الغايــة وذلــك وفقــا لخطـة تــدريب وامــحة ومحــددة تحــت
رقابتـم وإشـرافم ،علـى أن يــتم مشـاركة الخطـة التدريعيــة مـع الفريـق األول واملوافقــة عليهـا قبـل البــدء
في تنفيذها.
 .6تزوي ــد الفري ــق األول بنس ــخة م ــن العق ــد امللح ــق مـ ـع ه ــذه االتفاقي ــة وال ــذي س ــيبرم م ــا ب ــين املت ــدرب
والفريق الثاني بعد التوقيع.
ا
سادسا  :يلتزم الفريق األول بدفع التكاليف التالية-:
ً
 (  ) %50م ــن األجــور الشــهرية للملتحقــين بالبرنــامج خــالل اإلثنققا اشققر شــهرا األولــى فق ـ (فتــرةالتدريب والتشغيل) وبما ال يزيد عن ( )150دينار/متدرب/شهر ويتم دفعها إلى الفريق الثاني.
ً
 بــدل املواص ــالت للملتحق ــين بالبرن ــامج خ ــالل اإلثنققا اشققر ش ــهرا (فت ــرة الت ــدريب والتش ــغيل) وبم ــا اليزيد عن ( )50دينار/متدرب/شهر ويتم دفعها إلى الفريق الثاني.
 كلفة حمالت التوعية والتعريف بالبرنامج.ا
ً
سابعا :يـلتزم الفـريق الثاني بتقديم املطالبات املالية بعد ان هاء كل شهر للفريق األول ووفقا ملا يلي -:
ً
 .1تق ــديم املطالب ــة مرفق ــا حه ــا كش ــف امللتحق ــين تب ــين اس ــم ك ــل م ــنهم ورقم ــم ال ــوطني وت ــاري ب ــدء
وان ه ـ ــاء الت ـ ــدريب والتخص ـ ــص وص ـ ــورة ع ـ ــن االتفاقي ـ ــة وملحقه ـ ــا وكش ـ ــف بالحض ـ ــور والغي ـ ــاب
وصــورة عــن إ بــات الســكن للملتحقــين مــن أبنــاء املحافظــات ،وصــورة عـن وصــل تســديد رســوم
طوابـع الــواردات وصـورة عــن كشــف مؤسسـة الضــمان االجتمـاعي وصــورة عـن موافقــة مباشــرة
التدريب ،وذلك بحد أقص ى ( )15يوم من الشهر الذي يليم.
 .2تعتمد املطالبة بعد تدقيقها من قبل الفريق األول.
 .3تطبـق علـى املطالبـات املاليـة األنظمـة املاليـة التــي تـنظم الشـؤون املاليـة للفريـق األول ومـن ذلــك
قانون رسوم طوابع الواردات.
 .4يلتـ ــزم الفريـ ــق األول بتسـ ــديد مطالب ـ ــات الشـ ــركات خـ ــالل شـ ــهر م ـ ــن تقـ ــديمها فـ ــي حـ ــال إكتم ـ ــال
معز ات صر املستندات املالية املقدمة.

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية

ا
ثامنققا  - 1 :للفريــق الثــاني وخــالل الشــهور الثال ــة األولــى مــن فتــرة التــدريب الحــق فــي فصــل امللتحــق بالبرنــامج
واســتبدالم ب ـ خر إذا تبــين لــم عــدم ت ــقيده بتعليم ــات الــدوام وااللت ـزام بب ــرنامج ال ــتدريب امل ــعد
ً
مــن ق ــبل الف ــريق الثــاني ،علــى أن يــتم إعــالم و موافقــة الفريــق األول خطيــا ،ويعــد الفريــق األول
ً
موافقا في حال عدم الرد خالل أسبوع من تاري التبليغ.
 -2من املتفق عليم أن يلتزم الفريـق الثـاني بـرد كافـة املبـالغ التـي دفعهـا الفريـق األول عـن أي ملتحـق
بالبرنــامج يقــوم بفصــلم قبــل إكمــال مــدة التــدريب والتشــغيل ودون مبــرر مشــروع حســب قــانون
العمل األردني ،وتعليمات النظام الداخلي للشركة.
ا
تاس ققعا  -1 :للفري ــق األول االط ــالع ف ــي أي مرحل ــة م ــن مراح ــل تنفي ــذ ه ــذه االتفاقي ــة عل ــى حس ــن س ــير ت ــدريب
وتشغيل امللتحقين بالبرنامج واستيفائهم لحقوقهم املنصون عليها في هـذه االتفاقيـة ،واالطـالع
على أي كشوفات أو مستندات لهذه الغاية.
ً
 -2يلتزم الفريق الثاني بتقديم تقارير ربع سنوية عن امللتحقين بالبرنامج إلى الفريق األول وفقا لنموذج
معتمد.
ا
ااشقرا  :مـن املتفــق عليـم أن يقــوم الفريـق الثــاني بلعطـاء األولويـة فــي التو يـف للملتحقــين بالبرنـامج خــالل أو
ً
بعد فترة اإلثنا اشر شهرا لديم ،إذا ا عتوا أن مستواهم يلبي متطلبات الشركة.
حادي اشر :مدة هذه االتفاقية سنة ميالدلة ،وتجدد بموافقة الفريقين الخطية.
ثاند اشر:
ً
 .1يعمل حهذه االتفاقية اعتبارا من تاري توقيعها.
 .2تنتهــي هــذه االتفاقيــة فــي حالــة مخالفــة أي مــن الفــريقين للشــروط وااللتزامـات املترتبــة عليــم فــي هــذه
االتفاقية.
 .3يمكن تعديل بنود هذه االتفاقية بموافقة الفريقين الخطية.
 .4في حال ان هاء هذه االتفاقية ألي سعب من األسـباب تسـتمر االلتزامـات املترتبـة بموجعهـا علـى أطرافهـا
سارية إلى حين ان هاء مدة التدريب والتشغيل آلخر ملتحق بالبرنامج.
 .5يلتزم الفريـق الثـاني بـرد كافـة املبـالغ التـي دفعهـا الفريـق األول عـن أي ملتحـق بالبرنـامج فـي حـال اخـل
بأي بند من بنود هذه االتفاقية.
ثالث اشر :تم إبرام هذه االتفاقيـة والتوقيـع عليهـا مـن الفـريقين ،وتتكـون مـن ال ـة عشـر مـادة بمـا فيهـا هـذه
املادة وتم إبرامها على نسختين.
2021/ /
نظمت ه االتفاقية ووقعت وتاري
الفريو ا:و
وزارة االقتصاد الرقمد والريادة
اطوفة مين اا وزارة االقتصاد الرقمد والريادة
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شربة
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