
  
 

 

 بيان صادر عن

 املرصد العمايل األردين 

 التابع ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية

 حول النظام اجلديد لرسوم تصاريح عمل العمال غري األردنيني

 

 2019أيلول  3

 حول مضامني النظام اجلديد لرسوم تصاريح عمل العمال غري االثننييف ضوء مراجعة ما مت اإلعالن عنه من قبل وزارة العمل يوم أمس 
تحول لاألردنيني )العمال املهاجرين(، فإن املرصد العمايل األردين التابع ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية يرى أن عملية ا

 ا  الصحيح قطاعات االقتصادية يعد خطوة إجيابية ابالجتحنو اصدار تصاريح عمل "حرة" للعاملني غري األردنيني )املهاجرين( يف بعض ال

ويرى املرصد العمايل األردين أن هذ  اخلطوة ستساهم بشكل إجيايب يف تنظيم سوق العمل من خالل زايدة أعداد العاملني غري األردنيني 
ملني النظاميني، أعداد العا يوالذين تصل أعدادهم اىل ما يقارب ضعف ،ل أعداد غري النظاميني منهميتقلتساهم يف النظاميني، وسوف 

ث تشري حي ،األمر الذي سوف يساعد على التخفيف من االختالالت اليت يعاين منها سوق العمل مبا يف ذلك مشكلة البطالة
( ألف عامل، بينما يقارب 340تقارب ) اإلحصاءات والتقديرات الرمسية أن أعداد العمالة املهاجرة النظامية اليت حتمل تصاريح عمل

( ألف عامل، كذلك ستؤدي هذ  اخلطوة اىل 600عدد العمالة غري األردنية اليت ال حتمل تصاريح عمل )غري النظامية( ما يقارب )
 اليت يتعرض هلا االالف من العاملني غري األردنيني غري النظاميني  واالنتهاكات التخفيف من مستوى االستغالل

مالة ، استنادا اىل منظور أن املطلوب تنظيم سوق العمل والعأن جناح هذ  اخلطوة يتطلب اختاذ جمموعة من اإلجراءات املوازية والالحقةاال 
غري األردنية )املهاجرة( مبا خيدم مصاحل العاملني األردنيني وغري األردنيني وخيدم مصاحل قطاع األعمال قطاع األعمال، وليس "تطفيش" 

 املهاجرة، لذلك نرى أن جناح هذ  السياسة يتطلب ما يلي: العمالة

 لة الغاء يف القطاعات االقتصادية األخرى، حبيث نصل اىل مرح نظام تصاريح العمل "احلرة" االستمرار يف التوسع يف تطبيق
 زمنية قصرية  خالل فرتة نظام الكفالة ابلكامل



 

 

 تصاريح العمل "احلرة" مبا يف ذلك االشرتاك يف الضمان االجتماعي، وااللتزام ختاذ إجراءات تضمن حقوق العاملني وفق نظام ا
ري الدولية ذات واملعاي بساعات العمل واالجازات األسبوعية والسنوية واملرضية وفق ما تنص عليه تشريعات العمل األردنية

 العالقة 
 بدل اصدار تصريح عمل  سنواي ( دينار1500) فعالزام العامل على د، اذ أن "احلرة"رسوم اصدار تصاريح العمل  ختفيض

( لذوي املهارات 2500سنواي للعاملني يف قطاع االنشاءات والتحميل والتنزيل و) ( دينار2000 القطاع الزراعي، و)"حر" يف
ألول، ألن ااملتخصصة يعد مرتفعاً، وسيؤدي اىل عدم اقبال العاملني غري األردنيني على إصدارها، ما سيعود بنا اىل املربع 

 التكلفة العالية جدا إلصدار تصاريح العمل "احلرة" ستؤدي اىل اضعاف إمكانية تطبيق هذا النظام  
  يتطلب متكني األردنيني )ذكورا وااناث( ومن خمتلف األعمار للعمل يف القطاعات االقتصادية املستهدفة العمل ابجتاهات أخرى

اداي ايدة احلد األدىن لألجور حبيث يصبح العمل يف هذ  القطاعات جمد اقتصوز تتمثل يف حتسني شروط العمل بشكل ملموس، 
 وانسانيا، وخالف ذلك ستستمر االختالالت اليت يعاين منها سوق العمل على حاهلا 

 انتهى


