ن
تمكي للدعم والمساندة
بيان صادر عن مركز
حول
نظام رسوم تصاري ح العمل
ن
تمكي
 3أيلول  – 9102أصدر مجلس الوزراء نظام رسوم تصاري ح العمل ،ويثمن مركز
للمساعدة القانونية وحقوق اؤلنسان توجه وزارة العمل نحو إلغاء نظام الكفيل بالتفكي
سم بترصي ح العمل الحر ،وكذلك فرض غرامة تأخي مقدارها  %05من قيمة
باستحداث ما ي
رسوم ترصي ح وغرامة تأخيية بنسبة  %055تفرض عىل أصحاب العمل ،وهم ومن خالل
ن
عملنا قد يكونوا السبب نف عدم نظامية بعض العمال ،إإل أن هنالك بنود ستلحق ن
الرصر يف
ي
ن
العديد من قطاعات العمل ،إضافة إىل توقع زيادة نسبة العمال المهاجرين غي النظاميي ذلك
لألسباب التالية:









ن
ترصي ح العمل الحر يف ظاهره قد يكون خطوة ؤللغاء أو الحد من نظام الكفالة
الممارس فعليا ،والذي يعد عبودية واستغالل ،إإل أنه لم يصدر ى
حت اآلن ما ن
يبي ماهية
ن
ترصي ح العمل الحر ،ومن هو صاحب العمل يف هذه الحالة ،خاصة وأن قانون العمل
ن
عشة الفقرة (ج) ى
نف مادته الثانية ر
"تستوف الوزارة من صاحب العمل
والت جاء فيها
ي
ي
ي ً
ن
اردن او تجدده " فهل تنوي
رسما مقابل ترصي ح العمل الذي تصدره لكل عامل غي ي
وزارة العمل أن يكون صاحب العمل هو رشكات توريد عمال؟ أم ستكرر تجربة العمال
ن
ن
ن
السوريي باعتبار صاحب العمل هو اتحاد نقابات العمال يف قطاع
الالجئي
من
ن
اؤلنشاءات والجمعيات التعاونية يف قطاع اإلنشاءات مما يخل بالعالقة التعاقدية بما
فيها مسؤولية صاحب العمل وتكلفه قيمة رسوم تصاري ح العمل.
تطرق النظام وكما السابق له إىل عمال الزراعة ،ذلك رغم عدم اصدار نظام الزراعة
ن
ى
ن
التميي
مستثنيي من قانون العمل ،ذلك طبقا لقرار محكمة
حت اآلن مما يجعلهم
رقم( )2483لسنة  3500الذي جاء فيه " وحيث لم يصدر نظام يحدد فئات عمال
ى
ن
الت عدلت بموجب القانون
الزراعة الخاضعي لقانون العمل بموجب المادة ( )2ي
الممي ضده ى
ن
ن
يبق من ضمن
ينبت عىل ذلك أن
المعدل رقم  84لسنة  ، 3554فإن ما ي
ن
المستثنيي من أحكام قانون العمل ،ومن ثم فإن دعواه ليست دعوى
عمال الزراعة
ن
القانون".
مطالبة بحقوق عمالية ،مما يجعلها خاضعة للرسم
ي
ن
وزارة العمل تعدل عىل رسوم تصاري ح العمل يف قطاع الزراعة بشكل دوري ،ولم تصدر
للعاملي نف الزراعة ى
ن
حت اإلن بما يبدو وأنهم تحت مظلة قانون العمل فقط بما
نظام
ي
يتعلق بالرسوم.
ن
األردنيي  ، 3502يرتب أعباء مالية عىل صاحب
نظام رسوم تصاري ح عمل العمال غي
ن
العمل (قد يدفع صاحب العمل إىل زيادة يف استغالل العامل وتحميله الكلفة كاملة.
األردنيي لم يرفع قيمة الرسوم ،بل ساوى ن
ن
بي كل
نظام رسوم تصاري ح العمل لغي
القطاعات ،ومنهم عمال المنازل والزراعة ،ليصبح الرسم  055دينار للجميع ،وجرى







تحديد رسوم تصاري ح عمل جديدة عىل العمال ذوي المهارات المتخصصة وعمال
المياومة وبموجب تعليمات تصدر من وزير العمل.
مساواة الرسوم ن
بي كل القطاعات فيه ظلم لبعض القطاعات.
ن
زيادة رسوم تصاري ح العمل يف بعض القطاعات قد يؤدي إىل زيادة كلف اؤلنتاج ،مما قد
يدفع بعض أصحاب العمل إىل عدم اؤل ى ن
ليام بالقانون وإستصدار تصاري ح أو تجديدها،
أو إىل تخفيض الطلب عىل استخدام العمالة الوافدة.
كلفة ترصي ح المياومة تبلغ  3555دينار ،قد يكون هنالك احجام من العمال
إلستصداره بسبب كلفته العالية ،وقد يؤدي إىل ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة.
ن
عان من تحديات مختلفة منها ارتفاع رسوم الفحص
قطاعات عدة خاصة
الصناع ت ي
ي
الطت وإجراءات وزارة العمل بضبط العمالة الوافدة ،وتوحيد الرسوم يزيد من هذه
ي
التحديات.
ن
وف النهاية أي أنظمة تستلزم تفتيش فعال ومتخصص حول ظروف العمل ى ن
واليام
ي
أصحاب العمل بدفع رسوم تصاري ح العمل وليس العمال ،فهل لدى وزارة العمل كادر
ن
ن
المفتشي لكل المملكة نحو
المفتشي الذي يستطيع القيام بذلك ،إل سيما وأن عدد
ى
مئت مفتش عمل أو نحو ذلك.
ي

