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مقدمة
تبحث هذه الورقة يف حالة التهمي�ش التي تتعر�ض لها نقابات �أ�صحاب العمل التي يبلغ عددها  50نقابة ،و�سعي
هذه النقابات لتجاوز هذا الو�ضع من خالل ت�شكيل احتاد عام لها ك�إطار متثيلي خا�ص بها ،يتولى الدفاع عن
م�صالح الأع�ضاء فيه ،وي�سهم بق�سطه يف �إ�صالح االقت�صاد الوطني والنهو�ض به.
لقد ت ّوجت هذه النقابات جهودها يف هذا امل�ضمار بالإعالن عن ت�شكيل احتادها العام وانتخاب هيئة تنفيذية
لقيادته ،غري �أن هذا االحتاد مل يح�صل بعد على حقه الد�ستوري يف االعرتاف القانوين� ،إذ ما زالت وزارة العمل
ترف�ض الت�سجيل الر�سمي لالحتاد بحجة عدم وجود �أحكام قانونية ت�سمح بذلك.
وبحثت الورقة يف البدائل التي من �ش�أنها حتقيق الهدف املن�شود ،بدء ًا بتعديل قانون العمل امل�ؤقت رقم  26ل�سنة
 2010املوجود يف عهدة جلنة العمل النيابية الدائمة يف جمل�س النواب ،حيث ب ّينت �أن هناك �إمكانية لالعرتاف
باالحتاد من خالل اقرتاح عدة تعديالت على القانون امل�ؤقت ،واعتربت �أن هذه الطريق هي الأق�صر لتحقيق هذا
الهدف.
�أما البديل الثاين الذي اقرتحته الورقة ،فهو تعديل قانون العمل الأ�صلي� ،إذا ما وا�صلت وزارة العمل تعنتها يف
عدم املوافقة على ت�س�سجيل االحتاد ،وبقي جمل�س النواب على جتاهله للبت يف القانون امل�ؤقت واال�ستجابة ملطلب
االعرتاف القانوين باالحتاد .وذ ّكرت الورقة بوجود جملة من م�شاريع التعديالت لدى الوزارة م�ستمدة من التطبيق
العملي لقانون العمل يف املحاكم .ويف هذه احلالة ،ف�إن ما على الوزارة �سوى تقدمي نعديالتها على القانون مع تعديل
�إ�ضايف يخ�ص االحتاد العام لنقابات �أ�صحاب العمل.
واقرتحت الورقة بدي ًال ثالث ًا يف حال �أغلقت الأبواب �أمام البديلني ال�سابقني ،وذلك باملطالبة ب�إ�صدار قانون
منف�صل عن قانون العمل خا�ص بحرية التنظيم والعمل النقابي .وهذا اخليار يت�سم بكونه خيار ًا �إ�صالحي ًا،
وي�ستجيب يف الوقت نف�سه �إلى مطالب احلركة النقابية العمالية ب�سن قانون خا�ص بحرية العمل النقابي باال�ستناد
�إلى احلقوق واحلريات الد�ستورية ،واتفاقيات العمل الدولية.
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وخ�ص�صت الورقة الق�سم الثاين منها للتعريف بالت�شريعات الرئي�سية الناظمة لعمل نقابات �أ�صحاب العمل،
وبخا�صة قانون العمل ونظام املجل�س االقت�صادي االجتماعي ،وبينت �أن قانون العمل يعرتف بنقابة �أ�صحاب العمل
باعتبارها هيئة متثل �أ�صحاب العمل ،ما ي�ؤكد حق هذه النقابات يف �أن تتمثل يف اللجنة الثالثية ل�ش�ؤون العمل
َ
امل�شكلة يف وزارة العمل .كما ب ّينت �أن نظام املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ين�ص على وجوب الت�شاور مع نقابات
�أ�صحاب العمل �إلى جانب غرف ال�صناعة والتجارة لدى ت�شكيل جمموعة ممثلي �أ�صحاب العمل يف املجل�س .وتذهب
الورقة �أي�ض ًا �إلى ا�ستعرا�ض عالقة غرف التجارة وال�صناعة الإلزامية مع امل�ؤ�س�سات املنت�سبة �إليهما ،وتك�شف
قراءة الت�شريعات الناظمة لعمل الغرف عن تهمي�ش �صريح للم�ؤ�س�سات ال�صغرية العاملة يف املجال التجاري والتي
يقل ر�أ�سمالها امل�سجل عن  5000دينار ،وكذا امل�ؤ�س�سات ال�صغرية العاملة يف املجال ال�صناعي ويقل ر�أ�سمالها
امل�سجل عن � 30ألف دينار� .إذ ُترم هاتان الفئتان من ع�ضوية الهيئة العامة ومن امل�شاركة يف االنتخاب والت�صويت.
ويتوقف الق�سم الثالث من ورقة ال�سيا�سات عند عالقة نقابات �أ�صحاب العمل مع امل�ؤ�س�سات الرقابية ،ويتناول
املظاهر التقليدية يف العالقة ك�ضعف خربة املوظف العام ،واملزاجية ،والبريوقراطية ،لكنها تركز على ظواهر
ع ّدتها �أكرث خطورة مثل عدم ا�ستقرار الت�شريعات االقت�صادية ،واتخاذ قرارات اقت�صادية مفاجئة ،وعدم االعرتاف
بالدور التمثيلي لنقابة �أ�صحاب العمل ،وعدم �إ�شراك النقابات يف بحث م�شاريع الت�شريعات قبل �إقرارها .ويف
ختامها ،و�ضعت الورقة جملة من التو�صيات خا�صة بكل من احلكومة ،وجمل�س النواب ،وغرف التجارة وال�صناعة،
وامل�ؤ�س�سات الرقابية ،ولالحتاد العام لنقابات �أ�صحاب العمل «قيد الت�أ�سي�س».
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عر�ض امل�شكلة
تعود بداية وجود نقابات �أ�صحاب العمل �إلى العام  1963بت�أ�سي�س نقابة �أ�صحاب ال�سيارات ال�شاحنة الأردنية
(((
العمومية ،وارتفع عدد هذه النقابات �إلى  50نقابة حالي ًا ،تعمل كل واحدة منها يف مهنة واحدة �أو مهن متقاربة
(انظر امللحق رقم  .)1وتوفر القطاعات التي تعمل فيها هذه النقابات ،اخلدمات واملنتجات التي تلبي احتياجات
امل�ستهلكني يف القطاعني العام واخلا�ص ويف القطاع املنزيل عرب ع�شرات �آالف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة التي
ت�شكل العمود الفقري لالقت�صاد الوطني.
وبرغم �أهمية الدور الذي ت�ضطلع به هذه النقابات يف تنظيم هذا القطاع والدفاع عن م�صالح �أ�صحاب الأعمال
فيه� ،إال �أنه يعاين من تهمي�ش مزدوج؛ ال�شق الأول منه على �أيدي احلكومة وم�ؤ�س�ساتها الرقابية ،وال�شق الثاين على
�أيدي غرف التجارة وال�صناعة التي تنتمي جميع هذه امل�ؤ�س�سات �إليها.
وت�سعى هذه النقابات �إلى �إيجاد حل ملع�ضلة التهمي�ش هذه من خالل ت�شكيل احتاد عام لها معرتف به ،ليمثلها
ويدافع عن م�صاحلها ،ولهذا �أعلنت عن قيام احتاد عام لها ب�صفته «قيد الت�أ�سي�س» ،غري �أنها ما زالت ُتواجه بعدم
موافقة وزارة العمل على ت�سجيله رغم تقدمها مرتني بطلب الت�سجيل.

(((

 تختلف نقابات �أ�صحاب العمل عن ما ي�سمى «النقابات املهنية» يف �أن الأخرية ت�شتمل على  12نقابة فقط ،ولكل منها قانونه اخلا�ص و�أنظمته ،وت�ستلزم
ع�ضوية كل واحدة منها احل�صول على �شهادة علمية معرتف بها ،وال ي�سمح مبمار�سة املهن امل�شمولة بهذه النقابات �إال ملن هم �أع�ضاء فيها ،وهذه املهن هي:
الطب ،طب الأ�سنان ،الطب البيطري ،التمري�ض ،ال�صيدلة ،الهند�سة ،الهند�سة الزراعية ،اجليولوجيا ،املحاماة ،ال�صحافة ،الفنون ،واملقاوالت.
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أوالً

م�سرية االحتاد العام لنقابات
�أ�صحاب العمل «قيد الت�أ�سي�س»

�سعت نقابات �أ�صحاب العمل منذ عقد من الزمن �إلى ت�شكيل �إطار نقابي يجمعها ،ليدافع عن م�صالح �أع�ضائها،
ويح�سن ثقلهم التفاو�ضي لدى �أ�صحاب القرار االقت�صادي حتت م�سمى «احتاد نقابات �أ�صحاب العمل» ،و�شاركت
ّ
 42نقابة قائمة يف عام  2007يف دعم هذا التوجه ،بعد خما�ض ا�ستمر عدة �سنوات.
وعقدت النقابات اجتماع ًا لهذا الغر�ض يف �أوا�سط �شهر متوز � ،2007شارك فيه  22نقيب ًا من نقباء �أ�صحاب
العمل برئا�سة �سليم جدعون نقيب �أ�صحاب �شركات التخلي�ص ونقل الب�ضائع �آنذاك .و�أ�سفر هذا االجتماع عن
ت�شكيل جلنة حت�ضريية من ت�سعة نقباء((( ،واملوافقة على م�شروع النظام الداخلي لالحتاد متهيد ًا لإيداعه لدى
وزارة العمل من �أجل احل�صول على املوافقة الر�سمية بت�أ�سي�س االحتاد وت�سجيله .وبحثت اللجنة التح�ضريية
مو�ضوع ت�أ�سي�س االحتاد مع غرفة جتارة الأردن التي �أبدت عدم موافقتها عليه ،فتوقفت املحاولة عند هذا احلد.
ثم وجدت فكرة ت�شكيل احتاد لنقابات �أ�صحاب العمل �صداها مرة �أخرى يف م�ؤمتر نظمه مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية ملناق�شة درا�سة �أعدها بعنوان «واقع نقابات �أ�صحاب العمل واحتياجات النهو�ض بدورها النقابي» بتاريخ
 ،2014/1/11حيث بادر ر�ؤ�ساء وممثلو  15نقابة �أ�صحاب عمل �إلى التوقيع على وثيقة تعلن ا�ستئناف جهود هذه
النقابات لت�شكيل احتاد لها .ودعا املوقعون (انظر امللحق  ، )2مركز القد�س ،لتن�سيق جهودهم يف هذه املبادرة،
واعتربوا �أنف�سهم مبثابة جلنة حت�ضريية للعمل على �إقامة احتاد نقابات �أ�صحاب العمل ،ودعوة من مل ُتتح له
فر�صة ح�ضور امل�ؤمتر للم�شاركة يف اللجنة التح�ضريية.
(((

 �شكلت اللجنة التح�ضريية �آنذاك من ال�سادة :نقيب �أ�صحاب �شركات التخلي�ص ونقل الب�ضائع �سليم جدعون ،نقيب جتار املواد الكهربائية والإلكرتونية ريا�ض
القي�سي ،نقيب وكالء جتارة ال�سيارات وقطع الغيار �سالمة اجلندي ،نقيب جتار الأقم�شة والألب�سة �صالح حميدان ،نقيب �أ�صحاب املطابع عدنان �أبو الراغب،
نقيب جتار القرطا�سية واملكتبات حممود �أبو غربية ،نقيب �أ�صحاب املطاعم ال�شعبية واحللويات رائد حمادة ،نقيب جتار املواد الغذائية خليل احلاج توفيق،
ونقيب �أ�صحاب �صالونات التجميل �إياد �سمارة.
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و�أ�سفرت اجلهود التي بذلتها هذه النقابات عن عقد ور�شة عمل بعنوان «نقابات �أ�صحاب العمل :نحو انطالقة
جديدة» مب�شاركة  45من ممثلي  24نقابة من نقابات �أ�صحاب العمل ،وذلك بتاريخ  ،2015/12/26ومتحورت
�أعمال الور�شة حول �إن�شاء احتاد عام لنقابات �أ�صحاب العمل يف الأردن.
وقد �أعلنت  20نقابة (انظر امللحق  )3من النقابات امل�شاركة يف مذكرة و ّقعت عليها عن ت�شكيل االحتاد العام
لنقابات �أ�صحاب العمل يف الأردن .وق ّرر االجتماع بالإجماع اعتبار النقابات املو ّقعة على هذا الإعالن مبثابة نقابات
مو�س�سة لالحتاد ،و�أع�ضاء يف جمل�س االحتاد الذي ي�شكل حلقة و�سيطة ما بني الهيئة العامة والهيئة التنفيذية.
ّ
وقد بد�أت �أعمال الور�شة مبناق�شة م�شروع النظام الداخلي لالحتاد العام ،والذي ا�ستند �أ�سا�س ًا �إلى امل�شروع
التي �أعدته نقابات �أ�صحاب العمل يف العام  2007مع بع�ض التنقيحات التنظيمية والإدارية ،حيث �أقر امل�شاركون
م�سودة امل�شروع اجلديد مع التعديالت املقرتحة عليه .واتفقوا على �إبقاء جمال تعديل النظام الداخلي مفتوح ًا
ال�ستقبال �أية مقرتحات �إ�ضافية من النقابات للبت فيها يف �أول اجتماع قادم ملجل�س االحتاد .وانتخب امل�شاركون
هيئة تنفيذية لالحتاد من ت�سعة �أع�ضاء ،ثم و ّزعت الهيئة التنفيذية((( املهام بني �أع�ضائها.
وعقدت نقابات ا�صحاب العمل بتاريخ  2017/2/25ور�شة عمل بعنوان «االحتاد العام لنقابات �أ�صحاب العمل
«قيد الت�أ�سي�س» قراءة يف التجربة» ،مب�شاركة  28م�شارك ًا من ر�ؤ�ساء وممثلي نقابات �أ�صحاب العمل (انظر امللحق
رقم  .)4وا�ستعر�ض امل�شاركون جتربة االحتاد منذ ت�شكيله �أواخر العام  ،2015وما ح ّققته الهيئة التنفيذية من
وبي
�إجنازات وما واجهته من حتديات ،وا�ستعر�ضت الور�شة خطة االحتاد اال�سرتاتيجية للأعوام ّ .2019 -2017
رئي�س االحتاد �أن الهيئة التنفيذية تق ّدمت مرتني بطلب ت�سجيل لوزارة العمل ،غري �أن م�سجل النقابات مل يوافق
على ت�سجيل االحتاد بدعوى عدم وجود ن�ص قانوين ي�سمح بت�شكيل االحتاد وتعدد اجلهات التمثيلية لهذه الفئة يف
�إ�شارة �ضمنية لغرف التجارة وال�صناعة.
ويف ختام �أعمال ور�شة العمل ،مت التوافق على اختيار �أع�ضاء الهيئة التنفيذية (الثانية) من �سبعة �أع�ضاء ،بدل
ت�سعة ،وو ّزع ه�ؤالء املهام فيما بينهم(((.
(((

(((

 ت�شكلت الهيئة التنفيذية على النحو التايل :د .جهاد املعاين رئي�س ًا؛ ال�سيد فهد الفايز نائب ًا للرئي�س؛ د� .سلوى ع ّمارين �أمينة �سر؛ ال�سيد جناتي ال�شخ�شري
�أمين ًا لل�صندوق؛ وال�سادة التالية �أ�سما�ؤهم �أع�ضاء :جميل �أبو رحمة ،م .عبداهلل اجلبور ،عواد الرحامنة ،مازن احلويل ،ونا�صر زراقو .وانتخب امل�شاركون
كذلك ال�سيد �سليم جدعون الرئي�س الأ�سبق لنقابة �أ�صحاب مكاتب �شركات التخلي�ص ونقل الب�ضائع م�ست�شار ًا للهيئة.
 ت�شكلت الهيئة التنفيذية (الثانية) لالحتاد من ال�سادة التالية �أ�سما�ؤهم :خليل احلاج توفيق ،رئي�س ًا؛ جميل ابو رحمة ،نائب ًا للرئي�س؛ عواد الرحامنة� ،أميناً
لل�سر؛ نا�صر زراقوا� ،أمين ًا لل�صندوق؛ وع�ضوية كل من :د .جهاد املعاين ،حممد �أمني ،و�سلطان ّ
علن.
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البديل رقم (:)1
تعديل قانون العمل امل�ؤقت رقم  26ل�سنة 2010
ي�ستند البديل رقم (� )1إلى وجود قانون العمل امل�ؤقت رقم  26ل�سنة  2010املعدل لقانون العمل الأ�صلي رقم
 8ل�سنة  1996يف عهدة جمل�س النواب .وي�شكل هذا القانون امل�ؤقت �إذا ما وافق جمل�س النواب على �إجراء عدة
تعديالت عليه ،الطريق الأق�صر لالعرتاف قانوني ًا باالحتاد العام لنقابات �أ�صحاب العمل.
فقد خ�ضع هذا القانون امل�ؤقت يف عهد جمل�س النواب ال�سابع ع�شر ،منذ الدورة العادية الأولى� ،أواخر العام
� ،2013إلى بحث م�ستفي�ض يف جلنة العمل النيابية مع جميع الأطراف املعينة ،وكان جاهز ًا لعر�ضه على املجل�س،
لكن رئا�سة املجل�س كانت ت�ؤجل �إدراجه على جدول الأعمال ،فبقي يف �أدراج جلنة العمل ،وا�ستمر الو�ضع على هذه
احلال حتى انتهاء الدورة العادية الأولى من والية جمل�س النواب الثامن ع�شر.
ي�شتمل قانون العمل امل�ؤقت على  39مادة ،من �أ�صل مواد قانون العمل البالغ عددها  142مادة� ،أي ما ي�ساوي
 %27.5من جمموع مواد قانون العمل النافذ .ويخ�ص�ص قانون العمل النافذ ،الف�صل احلادي ع�شر منه لـ «نقابات
العمال ونقابات �أ�صحاب العمل» ،وهو ي�شتمل على  23م��ادة ،منها  14م��ادة� ،أدخ��ل عليها قانون العمل امل�ؤقت
تعديالت.
�إن املدخل العرتاف قانون العمل امل�ؤقت باالحتاد العام لنقابات �أ�صحاب العمل ،هو االنطالق من حقيقة �أن
الف�صل احلادي ع�شر من قانون العمل هو املرجعية القانونية لي�س فقط لنقابات العمال ونقابات �أ�صحاب العمل،
بل كذلك لالحتاد العام لنقابات العمال يف الأردن ،ما يعني �أن قانون العمل هو املكان الطبيعي لالعرتاف باالحتاد
العام لنقابات �أ�صحاب العمل ،هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى ،ف�إن من حق  50نقابة �أ�صحاب عمل �أن ت�شكل احتاد ًا
عام ًا لها �أ�سوة باالحتاد العام لنقابات العمال الذي يت�شكل من  17نقابة مل يتغري عددها منذ العام .1976
ولعله مما ي�سهل تعديل قانون العمل لالعرتاف باالحتاد العام لنقابات �أ�صحاب العمل� ،أن حوايل ن�صف املواد
التي طالها التعديل �ضمن ف�صل «نقابات العمال ونقابات �أ�صحاب العمل» ،ت�أتي على ذكر االحتاد العام لنقابات
العمال ،ما ي�سهل بالتايل �إ�ضافة االحتاد العام لنقابات �أ�صحاب العمل �إليها ،وبهذا يتحقق الهدف املن�شود .وفيما
يلي ا�ستعرا�ض للمواد التي طالها التعديل وميكن حتقيق الهدف من خاللها.
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املادة ( )25من قانون العمل امل�ؤقت:
املادة يف القانون امل�ؤقت ل�سنة 2010

املادة (:)25

ُيلغى ن�ص املادة ( )98من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:

املادة (:)98

�أ... -
ب-يحق لأ�صحاب العمل يف �أي مهنة ال يقل عددهم عن خم�سة وع�شرين �شخ�ص ًا ت�أ�سي�س نقابة لهم لرعاية
م�صاحلهم املهنية املتعلقة ب�أحكام هذا القانون.
ج... -
قرار جلنة العمل الثانية /املجل�س 17

ب-يحق لأ�صحاب العمل يف �أي �صناعة �أو ن�شاط اقت�صادي ال يقل عددهم عن خم�سة وع�شرين �شخ�ص ًا
ت�أ�سي�س نقابة لهم لرعاية م�صاحلهم املتعلقة ب�أحكام هذا القانون.

التعديالت املقرتحة
�إ�ضافة العبارة التالية �إلى نهاية الفقرة (ب) من املادة (:)98
ويحق للنقابات القائمة ت�شكيل احتاد عام لنقابات �أ�صحاب العمل.
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املادة ( )27من قانون العمل امل�ؤقت:
املادة يف القانون امل�ؤقت ل�سنة 2010

املادة (:)27

تعدل املادة ( )100من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أو ًال :ب�إلغاء مطلعها واال�ستعا�ضة عنه باملطلع التايل:
(ي�ضع االحتاد العام لنقابات العمال نظام ًا داخلي ًا للنقابات مبا ال يتعار�ض مع �أحكام الت�شريعات النافذة
ويودعه لدى م�سجل النقابات ونقابات �أ�صحاب العمل فور �إقراره وعلى �أن يت�ضمن الأمور التالية):
ثانياً :ب�إلغاء ن�ص الفقرتني (ج) و (د) الواردتني فيها واال�ستعا�ضة عنهما بالن�صني التاليني:
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املادة (:)27

موافقة بعد �إعادة �صياغتها لت�صبح بالن�ص التايل:

املادة (:)100

�أ .ي�ضع االحتاد العام لنقابات العمال نظام ًا داخلي ًا له يحظى مبوافقة ثلثي النقابات.
ب .ت�ضع كل نقابة نظام ًا داخلي ًا لها ال يتعار�ض مع �أحكام النظام الداخلي لالحتاد العام لنقابات العمال.

التعديالت املقرتحة
تعديل الفقرة (�أ) بحيث ت�صبح بالن�ص التايل:
�أ  .ي�ضع االحتاد العام لكل من نقابات العمال ونقابات �أ�صحاب العمل نظام ًا داخلي ًا له يحظى مبوافقة ُثلثي
النقابات الأع�ضاء فيه.
ب .ت�ضع كل نقابة عمالية ونقابة �أ�صحاب عمل نظام ًا داخلي ًا لها.
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املادة ( )29من قانون العمل امل�ؤقت:
املادة يف القانون امل�ؤقت ل�سنة 2010

املادة (:)29

يلغى ن�ص الفقرة (ب) من املادة ( )103من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
ب -على االحتاد العام للنقابات �أو �أي من نقابات �أ�صحاب العمل �أن يودع �أي تعديل يطر�أ على الأنظمة
الداخلية لالحتاد �أو للنقابات �أو لنقابات �أ�صحاب العمل لدى م�سجل النقابات ونقابات �أ�صحاب العمل
على �أن ال يت�ضمن هذا التعديل ما يتعار�ض مع �أحكام الت�شريعات النافذة ،وي�سري مفعوله اعتبار ًا من
تاريخ �إيداعه... -
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املادة (:)29

ب.موافقة بعد �إ�ضافة عبارة (خالل مدة ال تتجاوز  15يوم ًا) بعد كلمة (يودع).

التعديالت املقرتحة
ُيلغى ن�ص الفقرة (ب) من املادة ( )103من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنها بالن�ص التايل:
ب -على االحتاد العام لكل من نقابات العمال ونقابات �أ�صحاب العمل �أو النقابات الأع�ضاء يف �أي منهما �أن
يودع خالل مدة ال تتجاوز خم�سة ع�شر يوم ًا �أي تعديل يطر�أ على نظامه الداخلي لدى م�سجل النقابات
ونقابات �أ�صحاب العمل على �أن ال يت�ضمن هذا التعديل ما يتعار�ض مع �أحكام الت�شريعات النافذة،
وي�سري مفعوله اعتبار ًا من تاريخ �إيداعه.
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املادة ( )32من قانون العمل امل�ؤقت:
املادة يف القانون امل�ؤقت ل�سنة 2010

املادة (:)32

يلغى ن�ص املادة ( )109من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:

املادة (:)109

�أ -يجوز �إنفاق �أموال النقابات واالحتاد العام لنقابات العمال ونقابات �أ�صحاب العمل و�أي �أموال تخ�ص�صها
احلكومة لدعمها �إال مبا يحقق �أهدافها وفق ًا لأحكام الت�شريعات النافذة و�أنظمتها الداخلية ومبا يتفق مع
املعايري املحا�سبية الدولية ،على �أن تخ�ضع هذه الأموال واملخ�ص�صات لرقابة ديوان املحا�سبة.
ب -على النقابات قبل �أربعة �أ�شهر على الأقل من بداية كل �سنة مالية تقدمي موازناتها لل�سنة املالية الالحقة
�إلى االحتاد العام لنقابات العمال والذي يقوم بتزويد الوزير بن�سخة منها ومن موازنته ال�سنوية.
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املادة (:)32

�أ .موافقة بعد �إعادة �صياغة الفقرة (�أ) بالن�ص التايل:
�أ -ال يجوز �إنفاق �أم��وال النقابات واالحت��ادات املهنية واالحت��اد العام لنقابات العمال ونقابات �أ�صحاب
العمل و�أي �أم��وال تخ�ص�صها احلكومة �أو �أي جهة �أخ��رى لدعمها �إال مبا يحقق �أهدافها وفق ًا لأحكام
الت�شريعات النافذة و�أنظمتها الداخلية ومبا يتفق مع املعايري املحا�سبية الدولية ،على �أن تخ�ضع هذه الأموال
واملخ�ص�صات لرقابة ديوان املحا�سبة.
ب .موافقة.

التعديالت املقرتحة
تعديل الفقرة (�أ) لت�صبح بالن�ص التايل:
�أ -ال يجوز �إنفاق �أم��وال النقابات واالحت��ادات املهنية واالحت��اد العام لكل من نقابات العمال ونقابات
�أ�صحاب العمل و�أي �أموال تخ�ص�صها احلكومة �أو �أي جهة �أخرى لدعمها �إال مبا يحقق �أهدافها وفق ًا لأحكام
الت�شريعات النافذة و�أنظمتها الداخلية ومبا يتفق مع املعايري املحا�سبية الدولية ،على �أن تخ�ضع هذه الأموال
واملخ�ص�صات لرقابة ديوان املحا�سبة.
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املادة ( )33من قانون العمل امل�ؤقت:
املادة يف القانون امل�ؤقت ل�سنة 2010

املادة (:)33

يلغى ن�ص الفقرة ( هـ ) من املادة ( ) 110من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
هـ -تنظم �ش�ؤون كل من االحتاد العام لنقابات العمال واالحتادات املهنية مبوجب �أنظمة داخلية ت�ضعها كل
منها لهذه الغاية على �أن تودع ن�سخ منها لدى م�سجل النقابات فور �إقرارها.

قرار جلنة العمل الثانية /املجل�س 17

املادة (:)33

هـ .موافقة.
و�شطب كلمة (�أع�ضاء) الواردة يف الفقرة (ب) من القانون الأ�صلي.

التعديالت املقرتحة
تعديل الفقرة (هـ) لت�صبح بالن�ص التايل:
هـ .تنظم �ش�ؤون االحتاد العام لكل من نقابات العمال ونقابات �أ�صحاب العمل واالحتادات املهنية مبوجب
�أنظمة داخلية ت�ضعها كل منها لهذه الغاية على �أن تودع ن�سخ منها لدى م�سجل النقابات ونقابات �أ�صحاب
العمل فور �إقرارها.
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املادة ( )34من قانون العمل امل�ؤقت:
املادة يف القانون امل�ؤقت ل�سنة 2010

املادة (:)34

يلغى ن�ص املادة ( )113من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:

املادة (:)113

يجب على االحتاد العام لكل من نقابات العمال ونقابات �أ�صحاب العمل والنقابات الأع�ضاء يف كل منهما
واالحتادات املهنية �أن تعد ال�سجالت والدفاتر ح�سب الأو�ضاع وال�شروط التي حتددها اللجنة الثالثية.
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املادة (:)34

موافقة بعد �إ�ضافة عبارة (�أو احتاد مهني �أو االحتاد العام لنقابات العمال) بعد كلمة (نقابة).

التعديالت املقرتحة
يلغى ن�ص املادة ( )113من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
املادة (:)113
يجب على كل نقابة �أو نقابة �أ�صحاب عمل �أن تعد ال�سجالت والدفاتر ح�سب الأو�ضاع وال�شروط التي
حتددها اللجنة الثالثية.
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نقاط القوة يف البديل رقم (:)1

•تتمثل �أبرز نقاط قوة هذا البديل يف �أن قانون العمل امل�ؤقت رقم  26ل�سنة  ،2010ميثل الطريق الأق�صر عملي ًا
لتحقيق الهدف املن�شود ب�إجازة ت�سجيل االحتاد العام لنقابات �أ�صحاب العمل يف وزارة العمل من حيث �أن
الأمر يتطلب فقط تبني جلنة العمل النيابية ثم جمل�س النواب للمقرتحات التعديلية على القانون امل�ؤقت.

•�إن ارتفاع عدد مواد قانون العمل �ضمن ف�صل «نقابات العمال ونقابات �أ�صحاب العمل» ،التي �شملها التعديل
بالقانون امل�ؤقت ،يوفر الإط��ار لإدخ��ال تعديالت �إ�ضافية ما دام �أن هذه املواد قد ُفتحت للتعديل .وهذا
ي�ضعف حجة من قد يتخذ موقف ًا معار�ض ًا من حق االحتاد العام لنقابات ا�صحاب العمل بالت�سجيل القانوين
بدعوى �أنه ميثل حكم ًا جديد ًا ،يتعار�ض مع القرار التف�سريي رقم ( )1ل�سنة  1955للمجل�س العايل اخلا�ص
بتف�سري ن�صو�ص الد�ستور� ،إذ �إن ت�سجيل االحتاد يف وزارة العمل يندرج يف نطاق �أهداف ومرامي التعديالت
الواردة على الف�صل احلادي ع�شر من قانون العمل ،والرامية �إلى �إ�صالح الآليات الناظمة لعمل كل من
نقابات العمال ونقابات �أ�صحاب العمل.
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البديل رقم ()2
تعديل قانون العمل
�إن عدم موافقة وزارة العمل على ت�سجيل احتاد عام لنقابات �أ�صحاب العمل امل�سجلة ر�سمي ًا يف الوزارة بحجة �أنه
ال توجد �أحكام يف قانون العمل ت�سمح بذلك ،ال ي�أخذ باالعتبار � ،أو ً
ال� ،أنه ال توجد �أحكام متنع ذلك �أي�ض ًا.
وللتذكري ،ف�إن االحتاد العام لنقابات العمال املعرتف به الآن ،ت�أ�س�س يف الأول من �أيار العام  1954من �ست
نقابات فقط دون �أي �سند قانوين مبا�شر ،وتقدم بتاريخ � 26أيار من العام نف�سه بطلب لت�سجيله يف وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية (كانت تقوم �آنذاك بوظائف وزارة العمل �أي�ض ًا) ،ووافقت الوزارة بعد �شهرين من الأخذ والرد على
ت�سجيل االحتاد .وبالتايل ف�إن عدم املوافقة على ت�سجيل االحتاد العام لنقابات �أ�صحاب العمل هو �إجراء «م�س ّي�س»،
يراعي �أ�سا�س ًا عدم ميل غرف التجارة وال�صناعة لذلك ،مفرت�ضة هذه الغرف رمبا ،دون وجه حق� ،أن االحتاد
�سيكون مناف�س ًا لها ،وهذا غري وارد �أ�ص ًال لأن االحتاد �إطار نقابي للنقابات الأع�ضاء فيه فقط ،بينما غرف التجارة
وال�صناعة هيئات تنظيمية ملجموع القطاعني التجاري وال�صناعي ،و�إلى هذا ا�ستندت �إلزامية الع�ضوية فيها.
وما دام �أن وزارة العمل تتذرع بعدم وجود ن�ص قانوين ي�سمح بت�سجيل االحتاد العام لنقابات �أ�صحاب العمل،
ف�إنها مدعوة الآن �إلى �أن تطلب من احلكومة �إعداد م�شروع لتعديل قانون العمل ،و�إ�ضافة مادة ت�سمح بت�سجيل
االحتاد� .آخذين باالعتبار �أن لدى وزارة العمل منذ العام  2014جملة من م�شاريع التعديالت (مل يتم الإف�صاح
عنها) امل�ستمدة �أ�سا�س ًا من خربة الوزارة يف تطبيق القانون.

نقاط القوة يف البديل رقم (:)2
•حاجة وزارة العمل لتقدمي دفعة مهمة من التعديالت على قانون العمل م�ستمدة من خربة تطبيق القانون يف
املحاكم ،وعليه ف�إن �إ�ضافة مادة لهذه التعديالت تخ�ص ت�سجيل االحتاد العام لنقابات �أ�صحاب العمل ،ال
ي�شكل عبئ ًا على الوزارة.
•�إن دفع وزارة العمل بتعديل على قانون العمل يخ�ص االحتاد العام لنقابات �أ�صحاب العمل ،ال ي�أتي من فراغ،
�إمنا ي�ستند �إلى تقدم االحتاد العام «قيد الت�أ�سي�س» بطلب ت�سجيله �إلى الوزارة مرتني دون �أن توافق الوزارة
على ذلك ،لكن الأخرية معنية يف �أول تعديل جديد لقانون العمل �أن ت�ستجيب ملطلب نقابات ا�صحاب العمل
التي ين�ص قانون العمل على �أنها ممثلة �أ�صحاب العمل .وذلك تطبيق ًا ملبد�أ �أن تعديل القانون ي�أتي ليلبي
احتياجات واقعية برزت يف املمار�سة العملية.
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البديل رقم ()3
�إ�صدار قانون منف�صل حلرية التنظيم والعمل النقابي
ت�ستند فكرة هذا البديل �إلى �شطب الف�صل احلادي ع�شر اخلا�ص بـ «نقابات العمال ونقابات �أ�صحاب العمل»،
من قانون العمل ،بحيث يقت�صر قانون العمل على واجبات وحقوق العمال و�أرباب العمل ،وي�صبح الف�صل احلادي
ع�شر نواة قانون جديد متخ�ص�ص بق�ضايا التنظيم وحرية العمل النقابي لكل من نقابات �أ�صحاب العمل ونقابات
العمال.
بهذا ف�إن جتميع كل ما يخ�ص ق�ضايا التنظيم النقابي يف قانون واحد ،ي�شكل فر�صة ملراجعة �سائر الأمور املتعلقة
بهذا اجلانب �ضمن منظور �إ�صالحي يكفل االلتزام ب�أحكام الد�ستور ذات العالقة ،واتفاقيات العمل الدولية.
�إن �أحكام قانون العمل مل ُتق ّيد حق �أ�صحاب العمل بت�شكيل نقاباتهم على النحو نف�سه الذي ق ّيدت فيه نقابات
العمال� ،إال �أن قانون العمل جتاهل حق نقابات �أ�صحاب العمل بت�شكيل احتادها وت�سجيله لدى وزارة العمل .مع �أن
االعرتاف بهذا االحتاد يقدم خدمة جليلة لي�س فقط لنقابات �أ�صحاب العمل ،و�إمنا كذلك للم�ؤ�س�سات الرقابية
احلكومية التي ي�صبح �أمامها جهة واحدة تتفاو�ض معها بدل �أن تتفاو�ض مع ع�شرات النقابات.
ف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن �سن هذا القانون اجلديد يلبي م�صالح احلركة النقابية العمالية التي خ�ضعت �إلى عملية
تقييد مديدة حلقها يف ت�شكيل نقاباتها خالل العقود الأربعة املا�ضية ،حيث مت ح�صر النقابات العامة للعمال منذ
العام  1976ب�سبع ع�شرة نقابة ،رغم كل النمو والتطور الذي طر�أ على بنية احلركة العمالية يف �ضوء ازدياد عدد
ال�سكان وتطور االقت�صاد الوطني.
كما �صادرت التعديالت ال�سلبية على قانون العمل ،حق نقابات العمال بو�ضع �أنظمتها الداخلية اخلا�صة،
و�أخ�ضعتها �إلى نظام داخلي واحد ،ي�ضعه االحتاد العام لنقابات العمال .وقد م ّهد كل ذلك �إلى احتكار املنا�صب
القيادية يف النقابات واالحتاد العام لنقابات العمال ملدد طويلة ،بحيث �أن هذه املنا�صب باتت مغلقة متام ًا �أمام
التداول �إال يف حاالت قاهرة.
هذا و�سوف يعالج القانون اجلديد املقرتح ،االختالالت الت�شريعية والعملية يف قانون العمل بو�ضعه الراهن،
وير�سي الأ�سا�س ل�سن ت�شريع دميقراطي ع�صري يتفق مع �أحكام الد�ستور وحقوق الإن�سان واتفاقيات العمل الدولية
ذات ال�صلة.
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نقاط القوة يف البديل رقم (:)3
•�إن �صدور قانون جديد خا�ص بحرية التنظيم النقابي ،ميثل خطوة �إ�صالحية بامتياز ،تعرب عن طموح كل
الإ�صالحيني يف البالد ويجد هذا الأمر �سند ًا قوي ًا له يف القراءة ال�سليمة للأحكام الد�ستورية ذات ال�صلة،
ويف االتفاقيات الدولية التي �صادق عليها الأردن ،ويف مقدمتها العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ،والذي ُن�شر يف اجلريدة الر�سمية العام .2006
• ُيل ّبي القانون املقرتح امل�صالح احلقيقية لنقابات �أ�صحاب العمل ،وللقاعدة العري�ضة من العمالة الوطنية،
ومن غري املمكن تطوير االقت�صاد الوطني و�إ�صالحه بدون الأخذ باحتياجات وم�صالح العمال و�أ�صحاب
العمل الذي يع ّد �أي قانون حلرية التنظيم النقابي مرجعيتهم �إلى جانب قانون العمل.
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ثانياً

الت�شريعات الناظمة لعمل نقابات
�أ�صحاب العمل

�إن الت�شريع الأ�سا�سي الناظم لعمل نقابات �أ�صحاب العمل هو قانون العمل رقم  8ل�سنة  1996وتعديالته .ويعالج
هذا القانون و�ضع نقابات �أ�صحاب العمل يف الف�صل نف�سه الذي يعالح فيه و�ضع النقابات العمالية ،وذلك يف
الف�صل احلادي ع�شر الذي يتكون من  23مادة ،ع�شر منها خم�ص�صة لنقابات العمال مبا يف ذلك االحتاد العام
لنقابات العمال ،فيما ي�شتمل هذا الف�صل على ثماين مواد م�شرتكة� ،أي �أن �أحكامها تتناول يف الوقت نف�سه نقابات
العمال ونقابات �أ�صحاب العمل ،وهناك �أي�ض ًا خم�سة مواد تت�ضمن خم�س فقرات لكل من نقابات العمال ونقابات
�أ�صحاب العمل ،وثالث فقرات م�شرتكة بينهما� ،إن هذا التداخل الوا�سع يف هذا الف�صل بني هاتني الفئتني من
النقابات ،يبني بو�ضوح �أن الف�صل احلادي ع�شر هو املكان الطبيعي ملعاجلة مو�ضوع االحتاد العام لنقابات �أ�صحاب
العمل املن�شود.
غري �أنه �إلى جانب قانون العمل ،هناك ت�شريع �آخر ي�شري ب�شكل مبا�شر لنقابات �أ�صحاب العمل وهو نظام املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي .فيما عدا ذلك ،هناك عدد وافر من الت�شريعات ت�ؤثر على القطاعات التي تعمل نقابات
�أ�صحاب العمل يف �إطارها ب�صفتها م�ؤ�س�سات اقت�صادية ،و�سوف نتناول �أكرث هذه الت�شريعات ت�أثري ًا على نقابات
ا�صحاب العمل وهي قوانني و�أنظمة غرف التجارة وال�صناعة.
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�أ -قانون العمل ونقابات �أ�صحاب العمل
يع ّرف قانون العمل نقابة �أ�صحاب العمل ب�أنها «الهيئة التي متثل �أ�صحاب العمل» .وتت�شكل جلنة يف وزارة العمل
مب�سمى «اللجنة الثالثية ل�ش�ؤون العمل» مبقت�ضى �أحكام املادة ( )43من قانون العمل ،برئا�سة وزير العمل وع�ضوية
ممثلني عن وزارة العمل والعمال و�أ�صحاب العمل بالت�ساوي فيما بينهمُ .وتدد الأحكام والإجراءات املتعلقة بكيفية
ت�شكيل هذه اللجنة وعملها ومهامها وعقد اجتماعاتها وحتديد عدد �أع�ضائها وكيفية تعيينهم ومكاف�آتهم و�سائر
الأمور املتعلقة بهم مبقت�ضى نظام ي�صدر لهذه الغاية.
وقد �صدر هذا النظام رقم  21ل�سنة  2010بعد حوايل عقد ون�صف على �سن قانون العمل ،منحاز ًا �ضد نقابات
�أ�صحاب العمل� ،إذ رغم اعرتافه يف املادة رقم ( )2اخلا�صة بالتعريفات ب�أن نقابة �أ�صحاب العمل هي الهيئة التي
متثل �أ�صحاب العمل� ،إال �أن هذا النظام ا�ستثنى نقابات �أ�صحاب العمل من ع�ضوية اللجنة ،ومنح املقاعد الثالثة
املخ�ص�صة لأ�صحاب العمل لكل من رئي�س غرفة �صناعة الأردن ،ورئي�س غرفة جتارة الأردن ،وممثل عن القطاع
الزراعي ي�سميه وزير العمل .هذا برغم �أن قطاع العمالة الزراعية امل�شمول بقانون العمل من خالل نظام خا�ص،
هو نظام فئات عمال الزراعة اخلا�ضعني لقانون العمل رقم  4ل�سنة ُ ،2003يفرت�ض �أن ُينقل متثيله «املبهم» �إلى فئة
العمال الذي يتمتعون بثالثة ممثلني.

ب -نظام املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ونقابات �أ�صحاب العمل
�إن وظيفة املجل�س االقت�صادي واالجتماعي هي تقدمي اال�ست�شارة �إلى ال�سلطة التنفيذية يف املجاالت االقت�صادية
واالجتماعية .ويتكون املجل�س بالإ�ضافة �إلى رئي�س املجل�س و�أمينه العام من خم�س جمموعات ،ميثل كل جمموعة
ت�سعة �أع�ضاء ،وهي :جمموعة الوزارات وامل�ؤ�س�سات الر�سمية واخلرباء ،جمموعة ممثلي العمال ،جمموعة ممثلي
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،جمموعة الأكادمييني وال�شباب� ،أما جمموعة ممثلي �أ�صحاب العمل ،فين�ص نظام
املجل�س على اختيارهم «بالتن�سيق مع غرف التجارة وال�صناعة ونقابات �أ�صحاب العمل» .غري �أنه مل ي�سبق للمجل�س
�ضم �شخ�صيات ب�صفتها ممثلة لأي من نقابات �أ�صحاب العمل.
االقت�صادي واالجتماعي �أن ّ
وقد يفرت�ض �أحدهم �أن عدم متثيل نقابات ا�صحاب العمل يعود �إلى �صعوبة اختيار احل�صة التي متثل هذه
النقابات ب�سبب عددها الكبري الذي يناهز خم�سني نقابة مرخ�صة .ولعل هذا م�ؤ�شر على �أهمية ت�شكيل االحتاد
العام لنقابات �أ�صحاب العمل ،لأنه �سيكون الطرف الذي يتم التن�سيق معه الختيار عدد من ممثلي هذه النقابات يف
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي .وما ينطبق على الأخري ينطبق كذلك على متثيل نقابات �أ�صحاب العمل يف اللجنة
الثالثية ل�ش�ؤون العمل ،يف وزارة العمل.
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ج -غرف التجارة ونقابات �أ�صحاب العمل
لي�ست هناك عالقة قانونية مبا�شرة بني غرف التجارة ونقابات �أ�صحاب العمل� ،إمنا تكمن هذه العالقة بني
الغرف التجارية وبني قطاعات الأعمال التي تنتمي �أعداد متفاونة من امل�ؤ�س�سات العاملة فيها �إلى نقابات �أ�صحاب
العمل .وت�ص ّنف غرف التجارة نوعني من امل�ؤ�س�سات بح�سب حجم ر�أ�سمالها امل�سجل؛ امل�ؤ�س�سة التجارية ،وامل�ؤ�س�سة
ال�صغرية .وتع َّرف امل�ؤ�س�سة التجارية على �أنها «�أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة فردية غر�ضها الأ�سا�سي التجارة ،وتعمل يف
امل�سجل خم�سة �آالف دينار ف�أكرث� .أما امل�ؤ�س�سة ال�صغرية ،فهي «�أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة
قطاع جتاري معني ور�أ�سمالها ّ
امل�سجل يقل عن خم�سة �آالف دينار».
فردية غر�ضها الأ�سا�سي التجارة ،وتعمل يف قطاع جتاري معني ور�أ�سمالها ّ
وتلتزم امل�ؤ�س�سات التجارية وال�صغرية باالنت�ساب �إلى الغرفة التجارية التي يقع متجر �أي منها يف منطقة
اخت�صا�صها� ،أي �أن العالقة �إلزامية ،لكن حقوق كل فئة من هذه امل�ؤ�س�سات يف الغرفة التجارية خمتلفة كلية .ففي
حني متار�س امل�ؤ�س�سات التجارية التي ر�أ�سمالها خم�سة �آالف دينار ف�أكرث ،كامل احلقوق من امل�شاركة يف بحث
�أي من الأمور الداخلة يف اخت�صا�صات و�صالحيات الهيئة العامة للغرفة التجارية املنت�سب لها ،مبا فيه الرت�شح
لع�ضوية جمل�س �إدارة الغرفة وانتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،ف�إن امل�ؤ�س�سة ال�صغرية التي يقل ر�أ�سمالها عن
خم�سة �آالف دينار ،حمرومة من كل هذه احلقوق مبا فيه حق االقرتاع النتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو بحث
�أي من الأمور التي تدخل يف اخت�صا�صات و�صالحيات الهيئة العامة للغرفة التجارية ،وذلك مبقت�ضى الفقرة
(/25ب) من قانون غرف التجارة امل�ؤقت رقم  70ل�سنة .2003
وما ينطبق على انتخابات �أع�ضاء جمل�س �إدارة الغرفة التجارية من ف ْرق يف احلقوق بني امل�ؤ�س�سة التجارية
وامل�ؤ�س�سة ال�صغرية ،ينطبق كذلك على انتخابات ممثلي القطاعات التجارية الع�شرة يف جمل�س �إدارة غرفة
جتارة الأردن ،وفق ًا لنظام غرف التجارة رقم  45ل�سنة  ،2009وهذه القطاعات ،هي .1 :قطاع املواد الغذائية.
 .2قطاع الكهرباء والإلكرتونيات .3 .قطاع الألب�سة والنوفوتيه واملجوهرات .4 .قطاع ال�صحة والأدوي���ة
وم�ستلزماتها .5 .قطاع الإن�شاءات ومواد البناء .6 .قطاع ال�سيارات والآليات الثقيلة ولوازمها .7 .القطاع املايل
وامل�صريف .8 .قطاع الأثاث املنزيل واملكتبي والقرطا�سية .9 .قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات .10 .قطاع
اخلدمات واال�ست�شارات وغريها.
فكل م�ؤ�س�سة جتارية تتمتع بحق انتخاب ت�سعة مر�شحني لع�ضوية جمل�س �إدارة الغرفة التجارية التي تنت�سب
�إليها ،ومر�شح واحد عن القطاع التجاري الذي تعمل فيه .ويعترب مر�شح كل قطاع جتاري يفوز ب�أعلى الأ�صوات يف
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جميع املناطق االنتخابية (�أي مناطق وجود الغرف التجارية ،وعددها  16غرفة جتارية) يف جمل�س �إدارة غرفة
جتارة الأردن.
ويتم تقدمي طلب انت�ساب امل�ؤ�س�سات التجارية وال�صغرية �إلى غرفة التجارة املخت�صة مرفق َا ب�شهادة ت�سجيل
امل�ؤ�س�سة التي ت�صدر عن وزارة ال�صناعة والتجارة ،مع ن�سخة من عقد الإيجار �أو �سند امللكية .و�إذا كان مقدم
الطلب يعمل يف �أكرث من قطاع جتاري ،فعليه �أن يختار قطاع ًا واحد ًا ليتم ت�سجيله فيه.
وتتكون ر�سوم الع�ضوية يف غرفة التجارة للم�ؤ�س�سات التجارية وال�صغرية من ر�سوم الت�سجيل ور�سم اال�شرتاك.

وت�ستويف الغرفة التجارية ر�سم ت�سجيل ملرة واحدة عتد ت�سجيل امل�ؤ�س�سة ال�صغرية لديها مقداره  10دنانري ،كما
ت�ستويف ر�سم ا�شرتاك �سنوي مقداره  20دينار ًا� .أما امل�ؤ�س�سة التجارية ،فت�ستويف الغرفة التجارية منها ر�سم
ا�شرتاك �سنوي يرتاوح ما بني � 50إلى  1500دينار ح�سب ر�أ�سمال امل�ؤ�س�سة الذي يرتاوح ما بني � 5000إلى 10
ماليني دينار .فيما ت�ستويف الغرفة التجارية ر�سم ت�سجيل امل�ؤ�س�سة التجارية ملرة واحدة عند ت�سجيلها بن�سبة %50
من ر�سم اال�شرتاك ال�سنوي.
بهذا يت�ضح �أن تهمي�ش الغرف التجارية لنقابات �أ�صحاب العمل ،يكمن يف الأ�سا�س الذي ي�ستند �إليه ت�صنيف
امل�ؤ�س�سات ح�سب ر�أ�س مالها ما بني جتارية و�صغرية ،وحرمان الأخرية من امل�شاركة ب�شتى �أ�شكالها ومن �أيه حقوق،
�إال ما جتود به عليها حتت م�سمى «رعاية م�صالح امل�ؤ�س�سات التجارية وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية»� ،آخذين باالعتبار �أنه
يغلب على االقت�صاد الوطني امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة التي تن�شط يف �أو�ساطها نقابات �أ�صحاب العمل.

د -غرف ال�صناعة ونقابات �أ�صحاب العمل
ال يختلف و�ضع عالقة غرف ال�صناعة مع نقابات �أ�صحاب العمل عن مثيلتها لدى غرف التجارةُ .ت�ص ّنف غرف
ال�صناعة نوعني من امل�ؤ�س�سات العاملة يف ال�صناعة؛ امل�ؤ�س�سة ال�صناعية ،وامل�ؤ�س�سة احلرفية .ويع ّرف قانون غرف
ال�صناعة رقم  10ل�سنة  ،2005امل�ؤ�س�سة ال�صناعية على �أنها «�أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة فردية غر�ضها الأ�سا�سي
امل�سجل � 30ألف دينار ف�أكرث ،وعدد عمالها الأردنيني ع�شرة
ال�صناعة ،وتعمل يف قطاع �صناعي ّ
معي ور�أ�سمالها ّ
عمال ف�أكرث م�شرتكني يف ال�ضمان االجتماعي� ،أو �أي م�ؤ�س�سة �أخرى غر�ضها الأ�سا�سي ال�صناعة ،ويقرر وزير
ال�صناعة والتجارة �أنها م�ؤ�س�سة �صناعية نظر ًا حلجم �صادراتها ومقدار ر�أ�سمالها امل�سجل».
�أما امل�ؤ�س�سة احلرفية ،فهي «�أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة فردية غر�ضها الأ�سا�سي ال�صناعة ،ور�أ�سمالها امل�سجل �أقل من
� 30ألف دينار �أو عدد عمالها الأردنيني امل�شرتكني يف ال�ضمان االجتماعي يقل عن ع�شرة ع ّمال.
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وتتكون الهيئة العامة للغرفة ال�صناعية من امل�ؤ�س�سات ال�صناعية املنت�سبة �إليها وامل�س ّددة اللتزاماتها املالية
املرتتبة عليها .وتتكون غرفة �صناعة الأردن من امل�ؤ�س�سات ال�صناعية املنت�سبة �إلى الغرف ال�صناعية يف ع ّمان
و�إربد والزرقاء ،وامل�س ّددة لاللتزامات املالية املرتتبة عليها ،ما يعني �أن امل�ؤ�س�سات احلرفية حمرومة من ع�ضوية
الهيئة العامة للغرفة ال�صناعية املنت�سبة لها ،وكذا لغرفة �صناعة الأردن.
ويتعني على امل�ؤ�س�سات ال�صناعية وامل�ؤ�س�سات احلرفية االنت�ساب �إلى الغرفة ال�صناعية التي يقع م�صنع �أي منها
يف منطقة اخت�صا�صها� ،إال �أنه يجوز للم�ؤ�س�سات ال�صناعية وامل�ؤ�س�سات احلرفية التي يقع مركز �إدارتها الرئي�سي
يف منطقة اخت�صا�ص غرفة �صناعية يختلف عن موقع امل�صنع �أو امل�صانع التي متتلكها� ،أن تختار بني الع�ضوية يف
الغرفة ال�صناعية التي يقع مركز �إدارتها الرئي�سي يف منطقة اخت�صا�صها وبني الع�ضوية يف غرفة �صناعة واحدة
يقع �أحد م�صانعها يف منطقة اخت�صا�صها.
ت�ستويف الغرفة ال�صناعية من امل�ؤ�س�سة ال�صناعية ر�سم ا�شرتاك �شهري ح�سب ر�أ�سمال امل�ؤ�س�سة ،ويرتاوح ما
بني ح ّد �أدنى للم�ؤ�س�سات التي يقل ر�أ�سمالها عن � 100ألف دينار وال يقل عن � 30ألف دينار ،وبني  1500دينار كحد
�أق�صى للم�ؤ�س�سات التي يبلغ را�سمالها  10ماليني دينار ف�أكرث .وتدفع امل�ؤ�س�سة �أي�ض ًا ر�سم ت�سجيل ملرة واحدة عند
ت�سجيل امل�ؤ�س�سة قدره  %50من ر�سم اال�شرتاك ال�سنوي.
�أما امل�ؤ�س�سات احلرفية ،فت�ستويف منها الغرفة ال�صناعية ر�سم ا�شرتاك �سنوي يرتاوح بني  20دينار ًا للم�ؤ�س�سة
التي يقل ر�أ�سمالها عن � 10آالف دينار ،وبني  70دينار ًا للم�ؤ�س�سة التي يكون ر�أ�سمالها � 100ألف دينار ف�أكرث .كما
ت�ستويف الغرفة ال�صناعية من امل�ؤ�س�سات احلرفية ر�سم ت�سجيل ملرة واحدة قدره  %50من ر�سم اال�شرتاك ال�سنوي.
وبرغم العالقة امللزمة للم�ؤ�س�سات احلرفية باالنت�ساب �إلى الغرف ال�صناعية ذات العالقة� ،إال �أنها ُترم من
امل�شاركة يف بحث الأمور الداخلة يف اخت�صا�صات و�صالحيات الهيئة العامة للغرفة ال�صناعية املنت�سبة لها مبا يف
ذلك حق االنتخاب والت�صويت.
ويق ّدم طلب االنت�ساب للغرفة ال�صناعية املخت�صة مرفق ًا بن�سخة من �شهادة ت�سجيل امل�ؤ�س�سة ال�صناعية �أو
امل�ؤ�س�سة احلرفية يف وزارة ال�صناعة والتجارة .وفيما يت�شكل جمل�س �إدارة الغرفة ال�صناعية من ت�سعة �أع�ضاءـ ف�إن
جمل�س �إدارة غرفة �صناعة الأردن يتكون من عدد من الأع�ضاء ال يقل عن  15ع�ضو ًا ،من بينهم ر�ؤ�ساء غرف ع ّمان
و�إربد والزرقاء وعدد من املمثلني عن هذه الغرف ح�سب عدد امل�ؤ�س�سات ال�صناعية الأع�ضاء� ،إ�ضافة �إلى ممثل
عن كل قطاع �صناعي يتم انتخابه من قبل امل�ؤ�س�سات ال�صناعية امل�سجلة يف هذا القطاع ،وممثل عن امل�ؤ�س�سات
احلرفية ،يختاره جمل�س الإدارة� .أما القطاعات التي تنتخب ممثلني عنها ،فهي:
.1

ال�صناعات التعدينية		.
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 .2ال�صناعات الإن�شائية.
� .3صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون والطباعة واللوازم.
 .4ال�صناعات التموينية والغذائية والزراعية والرثوة احليوانية.
 .5ال�صناعات اجللدية واملحيكات.
 .6ال�صناعات العالجية واللوازم الطبية.
 .7ال�صناعات الكيماوية وم�ستح�ضرات التجميل.
 .8ال�صناعات الهند�سية والكهربائية وتكنولوجيا املعلومات.
 .9ال�صناعات البال�ستيكية واملطاطية.
 .10ال�صناعات اخل�شبية والأثاث
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ثالثاً

نقابات �أ�صحاب العمل وامل�ؤ�س�سات
الرقابية احلكومية
(((

تواجه نقابات �أ�صحاب العمل م�صاعب يف تعاملها مع امل�ؤ�س�سات الرقابية احلكومية مثل دائرة اجلمارك،
وم�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س ،وم�ؤ�س�سة الغذاء والدواء ،ودائرة �ضريبة الدخل واملبيعات وغريها ،هذا عدا عن
�أمانة ع ّمان الكربى والبلديات.
ويعود ال�سبب يف ذلك �إلى مظاهر منها �أحيان ًا �ضعف خربة املوظف العام لعدم مواكبة امل�ستجدات الفنية
والتكنولوجية ،ومنها املزاجية ال�شخ�صية ،وكذلك البريوقراطية التي جتعل املوظف يت�صرف يف كثري من الأحيان
كما لو كان خ�صم ًا ل�صاحب العمل ،وعدم مراعاة حاجة �صاحب العمل لل�سرعة يف تلقي اخلدمة �أو �إجناز معامالته.
هذه املظاهر يف الإدارة احلكومية قدمية �أو باتت تقليدية ،وتت�سم بدور معطل لال�ستثمار ولنمو االقت�صاد الوطني.
لكن هناك ظواهر �أكرث خطورة ،بالنظر �إلى ت�أثرياتها ال�سلبية على م�صالح �أ�صحاب العمل ،وقد يكون م�صدرها،
قرارات للحكومة �أو لوزارة معينة �أو مل�ؤ�س�سة رقابية ،وي�أتي يف مقدمة ذلك:

أ� .عدم ا�ستقرار الت�شريعات االقت�صادية:
فكما هو معروف ،ف�إن ا�ستقرار الت�شريع م�س�ألة مهمة لتن�شيط اال�ستثمار ،وبالتايل ف�إن التغيري ال�سريع وامل�ستمر
للت�شريعات يلحق �أكرب الأذى مب�صالح �أ�صحاب العمل ،وميكن �أن نتذكر على هذا ال�صعيد الت�أثريات الدرامية التي
�أف�ضت �إليها تعديالت قانون املالكني وامل�ست�أجرين خالل العقدين املا�ضيني.

ب  .اتخاذ قرارات اقت�صادية مفاجئة:
�إن م�شكلة القرارات االقت�صادية املفاجئة هي �أنها تلحق خ�سائر مادية كبرية ب�أ�صحاب العمل وخا�صة العاملني
منهم يف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،والتي ال ت�ستجيب احلكومات عادة �إلى �شكاواهم .وتثري القرارات املفاجئة
((( مت �إعداد جانب من هذا الق�سم باالعتماد على مقابلة مع الباحث يف �ش�ؤون نقابات �أ�صحاب العمل حممد قطي�شات ،بتاريخ .2017/6/10
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�إ�شكالية عدم الأخذ ب�سيا�سة «الأجندة الزمنية»� ،أي �إعالن اجلهة املعنية ب�أنها �ستتخذ �إجراء حمدد ًا يف تاريخ
الحق ،مبا يراعي حاجة �أ�صحاب العمل �إلى التكيف مع الإج��راءات اجلديدة .ولذلك تخلق كثري من القرارات
املفاجئة توترات اجتماعية ،كما وقع مع رفع ر�سوم ترخي�ص ال�سيارات ونقل امللكية لل�سيارات ح�سب �سعة املحرك.

مثال على �إجراءات حكومية مفاجئة بدعوى خف�ض العجز يف املوازنة:
تت�ضمن الإجراءات بح�سب الدكتور العناين زيادة �أثمان ال�سجائر بواقع  50فل�سا يف املنطقة اجلمركية
(داخل �أرا�ضي اململكة) و 100فل�س مبنطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة ،و�إلغاء قرار تخفي�ض ال�ضرائب
واجلمارك على الألب�سة والأحذية من عام  ،2015وتخفي�ض ن�سب اال�ستهالك على ال�سيارات امل�ستعملة
امل�ستوردة لغايات حتديد قيمة ال�ضرائب والر�سوم من �أجل الو�ضع اال�ستهالك املحلي.
كما ت�ضمنت الإجراءات زيادة بدل نقل ملكية ال�سيارات جلميع املركبات ما عدا النقل العمومي ،على �أن
يكون مقدار الزيادة  50دينارا لل�سيارات التي تقل فيها �سعة املحرك عن � 1500سي �سي ،و 100دينار حتى
� 2000سي �سي ،و 400دينار لل�سيارات حتى  3االف �سي �سي ،و 550دينارا لل�سيارات حتى � 4آالف �سي �سي
و 700دينار لل�سيارات التي تزيد �سعة حمركها على � 4آف �سي �سي.
وت�ضمنت ،بح�سب العر�ض ،هذه الإج��راءات زيادة  25فل�سا على �سعر بيع كل لرت من ال�سوالر والكاز
والبنزين ب�أنواعه ،وزيادة ال�ضريبة اخلا�صة على الكحول والأنبذة �إلى  5.5دينار من �أ�صل  3.75دينار لكل
ليرت باملنطقة اجلمركية( .وكالة الأنباء الأردنية /برتا)2016/6/20 ،

مثال على �آثار القرارات االقت�صادية املفاجئة:
املطالبة بفرتة للتكيف مع �أي تعديل لقرار �إعفاء ال�سيارات الهجينة
«حذر جتار وعاملون يف قطاع ال�سيارات من خطورة �أي تعديل مفاجئ على قرار �إعفاء ال�سيارات الهجينة
«الهايربد» التي تعمل مبحركني بنزين وكهرباء من الر�سوم وال�ضرائب على ا�ستثماراتهم يف قطاع ال�سيارات.
وبح�سب ت�صريحات ر�سمية فان النية تتجه الى �إعادة فر�ض ر�سوم و�ضرائب على �سيارات «الهايربد» ذات
املحركات الكبرية فيما �سيتم الإبقاء على �إعفاء ال�سيارات «الهايربد» ذات املحركات املتو�سطة وال�صغرية
باعتبارها حتقق الهدف الذي على ا�سا�سه مت �إعفا�ؤها� .أي �أنها اقت�صادية يف ا�ستهالك الوقود و�صديقة
للبيئة ()...
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رئي�س هيئة امل�ستثمرين يف املناطق احلرة نبيل رمان دعا احلكومة �إلى �إعطاء فرتة زمنية لتطبيق �أي تعديل
قد ي�صدر وخا�صة يف حالة انعكا�سه على تغيري املعادلة ال�سعريه احلالية لل�سيارات عند التخلي�ص عليها.
ونوه �إلى �أن الطلب على هذه ال�سيارات ارتفع يف ال�سوق املحلية يف الآونة الأخرية م�شريا �إلى �أن حوايل
� 2000سيارة مت التخلي�ص عليها و�إدخالها لل�سوق و�أن حوايل � 5000سيارة مت التعاقد عليها وهي يف طريقها
�إلى اململكة م�شريا �إلى �أن �أي تعديل على الر�سوم وال�ضرائب وتطبيقه ب�شكل مبا�شر �سيلحق �ضررا كبريا
بقطاع امل�ستثمرين.
و�أو�ضح ان هناك �صعوبة كبرية يف �إعادة ت�صدير هذه ال�سيارات نظرا الن دول اجلوار ال ت�ستخدم هذه
ال�سيارات ،م�شريا �إلى �أن �إعادة ت�صديرها �إلى بلد املن�ش�أ �سيكبد التجار خ�سائر مالية كبرية.
وقال �إن قطاع ال�سيارات يف الأردن تعر�ض خل�سائر مالية فادحة على مدار ال�سنوات ال�سابقة نتيجة
قرارات حكومية مفاجئة �صدرت �سابقا ت�سببت يف �إفال�س عدد كبري من التجار بعد �سريان هذه القرارات».
(مقتطفات من تقرير من�شور يف «العرب اليوم» بتاريخ )2009/9/3

ج .عدم االعرتاف بالدور التمثيلي لنقابة �أ�صحاب العمل:

عندما يعرتف قانون العمل ب�أن نقابة �أ�صحاب العمل هي املمثل لأ�صحاب العمل ،ف�إن هذا يع ّد �إقرار ًا بوظيفة
النقابة بالدفاع لي�س فقط عن منت�سبيها و�إمنا عن جممل �أ�صحاب العمل يف القطاع الذي تعمل فيه النقابة .برغم
ذلك ت�شكو نقابات �أ�صحاب عمل من �أن م�ؤ�س�سات رقابية ال تتعامل معها كنقابة معنية مبتابعة ق�ضايا الأع�ضاء
وحتى القطاع ،وتف�ضل التعامل مع �أ�صحاب العمل ك�أفراد� ،أي مبعنى �أن كل واحد معني مبتابعة ق�ضاياه لوحده،
وهذا �شكل من �أ�شكال جتاهل �سيادة القانون.

د .عدم �إ�شراك النقابات يف بحث م�شاريع الت�شريعات قبل �إقرارها:
ت�ستكمل اجلهات احلكومية تهمي�شها لنقابات �أ�صحاب العمل بتغييبها عن امل�شاركة يف مناق�شة الت�شريعات ذات
الطابع االقت�صادي وبخا�صة ما ينطبق عليها �أو على ق�سم منها مبا�شرة ،هذا رغم �أن اجلهات احلكومية هي
�صاحبة امل�صلحة يف املقام الأولى لهذه الت�شاركية للتعرف على �آثار هذه الت�شريعات على هذا القطاع الوا�سع �ضمن
احلقل االقت�صادي ،وخا�صة �أن ممثلي امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة هم �أولى بالت�شاور .ف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن
اللجان الدائمة يف جمل�سي النواب والأعيان ال ت�ضع م�شاركة نقابات �أ�صحاب العمل يف الت�شريعات املعرو�ضة عليها
على جدول �أعمالها .وهذا ما ينبغي �أن ينتهي ،ل�صالح م�شاركة ممثلني عن النقابات يف مناق�شة القوانني التي
تعنيها

التو�صيات
�أ -تو�صيات موجهة للحكومة:
1.1توجيه وزارة العمل لت�سجيل االحت��اد العام لنقابات العمال «قيد الت�أ�سي�س» يف ال��وزارة ،باعتباره ممث ًال
لنقابات �أ�صحاب العمل� ،أ�سوة باالحتاد العام لنقابات العمال ،وا�ستناد ًا �إلى اعرتاف قانون العمل بنقابات
�أ�صحاب العمل باعتبارها هيئات متثل �أ�صحاب العمل .و�إ�صدار نظام خا�ص بهذا االحتاد لتنظيم �أموره من
اجلوانب التنظيمية والقانونية.
2.2تعديل نظام اللجنة الثالثية ل�ش�ؤون العمل رقم  21ل�سنة  2010للن�ص على تخ�صي�ص �أحد املقاعد املخ�ص�صة
لأ�صحاب العمل يف ع�ضوية اللجنة الثالثية ل�ش�ؤون العمل لالحتاد العام لنقابات �أ�صحاب العمل.
3.3تعديل قانون غرف التجارة بحيث يتمتع الأع�ضاء املنت�سبون للغرف من �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية باحلقوق
نف�سها التي يتمتع بها �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات التجارية فيما يخ�ص ع�ضوية الهيئة العامة واحلق بامل�شاركة يف
مداوالتها ،وفيما يخ�ص احلق يف انتخاب �أع�ضاء الغرفة التي ينت�سبون �إليها ،وانتخاب ممثل القطاع الذي
ينتمون �إليه �إلى جمل�س �إدارة غرفة الأردن ،على �أن يكون من حقهم �أي�ض ًا الرت�شح لتمثيل قطاعهم.
4.4تعديل قانون غرف ال�صناعة بحيث يتمتع الأع�ضاء املنت�سبون للغرف من �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات احلرفية
باحلقوق نف�سها التي يتمتع بها �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صناعية فيما يخ�ص ع�ضوية الهيئة العامة واحلق
بامل�شاركة يف مداوالتها ،وفيما يخ�ص احلق يف انتخاب �أع�ضاء الغرفة التي ينت�سبون �إليها ،وانتخاب ممثل
امل�ؤ�س�سات احلرفية يف جمل�س �إدارة غرفة �صناعة الأردن ،على �أن يكون من حقهم �أي�ض ًا الرت�شح لتمثيل
قطاع امل�ؤ�س�سات احلرفية.
�5.5إ�شراك االحتاد العام لنقابات �أ�صحاب العمال يف مناق�شة الت�شريعات االقت�صادية واملالية التي يت�أثر بها
�أ�صحاب العمل ،مع ديوان الر�أي والت�شريع قبل �إقرار احلكومة مل�شاريع تلك الت�شريعات.
6.6مراعاة عدم اتخاذ قرارات اقت�صادية ومالية ت�ؤثر على قطاع الأعمال مب�ؤ�س�ساته ال�صغرية واملتو�سطة دون
�إعطاء مهلة كافيه لهذه امل�ؤ�س�سات لتكييف �أو�ضاعها مع الرتتيبات التي �سيتم اتخاذها .وتر�سيخ العمل
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ب�سيا�سة «الأجندة الزمنية» التي ُت ّدد م�سبق ًا ومبدة كافية ،موعد تطبيق القرارات التي تعتزم احلكومة
الإقدام عليها يف �إطار من ال�شفافية والو�ضوح.
7.7الطلب من امل�ؤ�س�سات الرقابية كافة للتعاون مع االحتاد العام لنقابات �أ�صحاب العمل ب�صفته ممث ًال لنقابات
�أ�صحاب العمل ،وعقد اجتماعات دورية منتظمة للمتابعة ملعاجلة الق�ضايا التي ذات االهتمام امل�شرتك �أو
تهم �أحد الطرفني.

ب -تو�صيات موجهة ملجل�س النواب:

1.1توجيه اللجان الدائمة يف جمل�س النواب للتعاون مع االحتاد العام لنقابات �أ�صحاب العمل باعتباره ممث ًال
لنقابات �أ�صحاب العمل ،و�إقامة عالقة ت�شاركية معه ،و�إ�شراكه كبيت خربة يف جمال اخت�صا�صه ،وكذلك
النقابات الأع�ضاء ح�سب مقت�ضى احلال ،يف املداوالت الت�شريعية للجان.
2.2توجيه جلنة العمل النيابية لبحث قانون العمل امل�ؤقت رقم  26ل�سنة  ،2010وتبني املقرتحات التعديلية التي
تقدمها هذه الورقة ب�ش�أن االعرتاف القانوين باالحتاد العام لنقابات �أ�صحاب العمل �ضمن البديل رقم (.)1
3.3عر�ض قانون العمل امل�ؤقت رقم  26ل�سنة  2010بعد انتهاء جلنة العمل من بحثه على جمل�س النواب التخاذ
القرار املنا�سب ب�ش�أنه ،ودعوة الكتل النيابية لدعم التوجه باالعرتاف القانوين باالحتاد العام لنقابات
�أ�صحاب العمل.

ج -تو�صية موجهة لغرف التجارة وال�صناعة:
دعم مطلب نقابات �أ�صحاب العمل بت�شكيل احتاد عام لها ،وبت�سجيله يف وزارة العمل� .آخذين باالعتبار �أن
ويح�سن فر�ص النهو�ض
ت�شكيل هذا الكيان حق د�ستوري للنقابات ،ولعل حتقيق ذلك ،ميثل قوة �إ�ضافية للغرفّ ،
باالقت�صاد الوطني الذي ت�شكل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة عماده الرئي�سي.

د -تو�صيات موجهة للم�ؤ�س�سات الرقابية:
�1.1إن دوران اخلربات يف امل�ؤ�س�سات الرقابية يعر�ضها يف �أحيان كثرية �إلى االعتماد على كوادر قليلة اخلربة،
وهذا مربك للعمل .ولذا ف�إن امل�ؤ�س�سات الرقابية مدعوة لأن تويل هذا اجلانب ما ي�ستحقه من اهتمام من
خالل التدريب امل�ستمر  ،واعتماد �سيا�سة �إحالل كادرية ف ّعالة.
2.2حماربة مظاهر املزاجية والوا�سطة باعتماد منهج �إعطاء املعامالت لدى ا�ستالمها م�ستوفية ال�شروط
«باركودات» بحيث ال يعد املوظف يعرف ملن تعود املعاملة حتى االنتهاء منها ،والأخذ بطريقة «ال�شباك
الواحد» عندما تتعدد اجلهات التي يتعني مراجعتها ال�ستكمال املعاملة.
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هـ -تو�صيات موجهة لالحتاد العام لنقابات �أ�صحاب العمل:
1.1توجيه مذكرة �إلى وزير العمل لدعوته للتن�سيق مع نقابات �أ�صحاب العمل من خالل احتادها العام (قيد
الت�أ�سي�س) لدى �إعادة ت�شكيل املجموعة الثانية اخلا�صة ب�أ�صحاب العمل من �ضمن املجموعات اخلم�س
املكونة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،وذلك عم ًال باملادة ال�ساد�سة من نظام املجل�س التي تن�ص يف
الفقرة (�أ) على �أنه «يت�ألف املجل�س بقرار من جمل�س الوزراء بناء على تن�سيب رئي�س الوزراء امل�ستند �إلى
تو�صية وزير العمل  ،»....و�آخذين باالعتبار �أن املجموعة الثانية تتكون بح�سب هذه الفقرة نف�سها «من
ممثلني عن �أ�صحاب العمل يتم اختيارهم بالتن�سيق مع غرف التجارة وال�صناعة ونقابات �أ�صحاب العمل».
وتوجيه مذكرة مماثلة بهذا اخل�صو�ص �إلى املجل�س االقت�صادي واالجتماعي للتن�سيب ب�أ�سماء مقرتحة من
نقابات �أ�صحاب العمل بالت�شاور مع االحتاد العام لنقابات �أ�صحاب العمل.
2.2متابعة التو�صيات التي بلورتها الورقة واملوجهة لكل من احلكومة وجمل�س النواب وغرف التجارة وال�صناعة
وامل�ؤ�س�سات الرقابية ،وذلك من خالل توجيه مذكرات لكل منها لنقل هذه التو�صيات �إلى حيز الواقع.

املراجع:
•نقابات �أ�صحاب العمل وحتديات النهو�ض بدورها النقابي� ،إعداد ح�سني �أبور ّمان ،مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية ،ع ّمان ،الأردن.2014 ،
•قانون العمل رقم  8ل�سنة .1996
•نظام اللجنة الثالثية ل�ش�ؤون العمل رقم  21ل�سنة .2010
•قانون العمل امل�ؤقت رقم  26ل�سنة .2010
•نظام املجل�س االقت�صادي واالجتماعي رقم  117ل�سنة .2007
•قانون غرف التجارة امل�ؤقت رقم  70ل�سنة .2003
•نظام غرف التجارة رقم  45ل�سنة .2009
•قانون غرف ال�صناعة رقم  10ل�سنة .2005
•نظام غرف ال�صناعة رقم  56ل�سنة .2005
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املالحق

امللحق (� :)1أ�سماء نقابات �أ�صحاب العمل وتاريخ ت�سجيلها
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

اال�سم
نقابة �أ�صحاب ال�سيارات ال�شاحنة الأردنية العمومية
نقابة �أ�صحاب ال�سيارات ومكاتب التاك�سي
النقابة العامة لأ�صحاب املخابز
نقابة �أ�صحاب املطابع
نقابة �أ�صحاب حمطات املحروقات وحمالت توزيع الغاز
النقابة العامة لتجار وم�صدري اخل�ضار والفواكه
النقابة العامة لأ�صحاب حمالت جتارة و�صياغة احللي واملجوهرات
النقابة العامة لتجار املواد الغذائية
النقابة العامة لأ�صحاب البا�صات الأردنية
نقابة �أ�صحاب ال�صناعات الإن�شائية وامل�صبوبات الإ�سمنتية
نقابة �أ�صحاب املطاعم واحللويات
نقابة �أ�صحاب �صالونات التجميل
نقابة �أ�صحاب املهن امليكانيكية
النقابة العامة لتجار الأقم�شة والألب�سة
النقابة العامة لأ�صحاب احلافالت الكبرية واملتو�سطة العمومية
نقابة وكالء ال�سيارات وجتار قطع ال�سيارات ولوازمها
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العام
1963
1964
1971
1972
1972
1972
1972
1973
1973
1975
1976
1976
1978
1978
1979
1980

الرقم

اال�سم

العام

17

نقابة �أ�صحاب املدار�س اخلا�صة
نقابة �أ�صحاب �شركات ومكاتب تخلي�ص ونقل الب�ضائع
نقابة جتار ومنتجي املواد الزراعية
النقابة العامة لأ�صحاب خمتربات الأ�سنان الأردنية
نقابة �أ�صحاب �صالونات احلالقة للرجال
نقابة مالحة الأردن
نقابة �أ�صحاب حمالت الت�سلية الكهربائية والإلكرتونية
نقابة �أ�صحاب حماتن الفيديو والكا�سيت ودور العر�ض
نقابة جتار املواد الطبية والعلمية واملخربية
النقابة العامة لأ�صحاب معا�صر الزيتون
نقابة النحالني الأردنيني
نقابة �أ�صحاب خمامر املوز
النقابة العامة لأ�صحاب م�صانع املحيكات (ال��غ��زل والن�سيج والرتيكو
والألب�سة)
نقابة جتار الكهرباء والإلكرتونيات
نقابة جتار وم�صنعي القرطا�سية واملكتبات والأجهزة املكتبية
نقابة �أ�صحاب املراكز الثقافية اخلا�صة
نقابة �أ�صحاب مكاتب امل�ساحة
نقابة �أ�صحاب حمالت الزجاج واملرايا والرباويز
نقابة �أ�صحاب حمطات تنقية ومعاجلة مياه ال�شرب
نقابة �أ�صحاب مكاتب ا�ستقدام وا�ستخدام العاملني يف املنازل من غري
الأردنيني
النقابة العامة لتجار ومنتجي الأثاث وال�سجاد واملوكيت
نقابة �أ�صحاب مكاتب ت�أجري ال�سيارات
النقابة العامة لأ�صحاب وكاالت الدعاية والإعالن ومكاتب الت�صميم
نقابة �أ�صحاب مكاتب وكالء الت�أمني

1980

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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1982
1982
1982
1984
1985
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1997
1998
1999
1999
2002
2004
2004
2004
2005
2005

الرقم
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

اال�سم
نقابة �أ�صحاب املقالع والك�سارات
نقابة �أ�صحاب العمل يف مهن ال�سالمة العامة
نقابة وكالء ال�شحن اللوج�ستية الأردنية
النقابة العامة لأ�صحاب مهن الب�صريات
النقابة العامة لأ�صحاب املكاتب العقارية
نقابة �أ�صحاب �شركات اخلدمات امل�ساندة
النقابة العامة لأ�صحاب �شركات اخلدمات املالية
نقابة �أ�صحاب �شركات توظيف الكفاءات الأردنية
نفابة �أ�صحاب املختربات والتحاليل الطبية
النقابة العامة لتجار مواد التجميل والإك�س�سوارات

العام
2007
2007
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2014
2017

امللحق ( :)2وقع وثيقة الإعالن عن ت�شكيل جلنة حت�ضريية لإقامة احتاد
لنقابات �أ�صحاب العمل بتاريخ  2014/1/11كل من:
1.1منذر ال�صوراين نقيب �أ�صحاب املدار�س اخلا�صة.
2.2فهد الفايز نقيب �أ�صحاب حمطات املحروقات.
�3.3أحمد يا�سني نقيب ّ
جتار وم�صدري اخل�ضار والفواكه.
4.4ريا�ض القي�سي نقيب ّ
جتار الكهرباء.
5.5جميل �أبو رحمة نقيب �أ�صحاب املهن امليكانيكية.
�6.6إياد �سمارة نقيب �أ�صحاب �صالونات التجميل.
7.7املهند�س حممد ال�شوحة نقيب �أ�صحاب �شركات اخلدمات امل�ساندة.
8.8حممود �سليمان �صالح نقيب �أ�صحاب املحيكات.
9.9خالد عالونة نائب نقيب �أ�صحاب مهن ال�سالمة العامة.
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1010حممد جنيب حجاوي �أمني �سر نقابة �أ�صحاب مكاتب ت�أجري ال�سيارات.
ح�سان �أمني �سر نقابة ّ
جتار املواد الطبية.
�1111إح�سان ّ
1212تغريد النفي�سي ع�ضو جمل�س �إدارة نقابة �شركات اخلدمات املالية.
1313زهري رم�ضان مدير نقابة ّ
جتار املواد الغذائية.
1414منر �إدري�س مدير نقابة ّ
جتار احللي واملجوهرات.
1515املهند�س عبداهلل اجلبور املدير التنفيذي للنقابة اللوج�ستية الأردنية.

امللحق ( :)3ممثلو نقابات �أ�صحاب العمل الذين و ّقعوا �إعالن ت�شكيل االحتاد
العام لنقابات �أ�صحاب العمل يف الأردن بتاريخ  ،2015/12/26وعددهم ع�شرون،
هم:
1.1ال�سيد �إبراهيم �أبو نحلة ،رئي�س نقابة �أ�صحاب مهن ال�سالمة العامة.
2.2ال�سيد �إياد �سمارة ،رئي�س نقابة �أ�صحاب �صالونات التجميل.
3.3ال�سيد جميل �أبو رحمة ،نقيب �أ�صحاب املهن امليكانيكية.
4.4الدكتور جهاد املعاين ،رئي�س نقابة جتار املواد الطبية والعلمية واملخربية.
5.5ال�سيد خليل احلاج توفيق ،نقيب جتار املواد الغذائية.
6.6ال�سيد خليل النعيمات ،رئي�س نقابة �أ�صحاب املكاتب العقارية.
7.7ال�سيد ريا�ض القي�سي ،نقيب جتار الكهرباء والإلكرتونيات،
8.8ال�سيد �سلطان عالن ،نقيب جتار الألب�سة والأقم�شة.
9.9ال�سيد �شرف الهياجنة ،رئي�س نقابة جتار ومنتجي الأثاث وال�سجاد.
1010ال�سيد جناتي ال�شخ�شري ،رئي�س نقابة مكاتب ال�سيارات ال�سياحية
1111ال�سيد فهد الفايز ،رئي�س نقابة املحروقات.
1212ال�سيد فتحي غيا�ضة ،ع�ضو الهيئة الإدارية ،نقابة �أ�صحاب حمالت ال�صاغة واملجوهرات.
1313الدكتورة �سلوى عمارين ،نقيبة �أ�صحاب املختربات والتحاليل الطبية.
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1414املهند�س عبداهلل اجلبور ،النقابة اللوج�ستية الأردنية.
1515ال�سيد عناد الفايز  ،نقيب �أ�صحاب معا�صر ومنتجي الزيتون (وقع على املذكرة بتاريخ )2015/12/29
1616ال�سيد مازن احلويل ،رئي�س نقابة �أ�صحاب خمتربات الأ�سنان.
1717ال�سيد حممود احلجاوي ،رئي�س النقابة العامة لأ�صحاب م�صانع املحيكات.
1818ال�سيد منذر ال�صوراين ،رئي�س نقابة �أ�صحاب املدار�س اخلا�صة.
1919ال�سيد نا�صر زراقو� ،أمني �سر النقابة العامة لوكالء ال�سيارات.
2020ال�سيد يون�س دودين ،رئي�س النقابة العامة لأ�صحاب مهن الب�صريات.

امللحق ( :)4ال�سادة امل�شاركون يف ور�شة العمل من ر�ؤ�ساء
وممثلي نقابات �أ�صحاب العمل.
1.1منر �إدري�س ،النقابة العامة لأ�صحاب حمالت جتارة و�صياغة احللي واملجوهرات.
2.2حممد �أمني ،النقابة العامة لأ�صحاب حمالت جتارة و�صياغة احللي واملجوهرات.
3.3د .جهاد املعاين ،النقابة العامة لتجار املواد الطبية والعلمية واملخربية.
�4.4سهري ر�شيد ،النقابة العامة لتجار املواد الطبية والعلمية واملخربية.
5.5جميل �أبو رحمة ،النقابة العامة لأ�صحاب املهن امليكانيكية.
6.6د� .سلوى عمارين ،النقابة العامة لأ�صحاب املختربات والتحاليل الطبية.
7.7د .عبدالعزيز م�سعود ،النقابة العامة لأ�صحاب املختربات والتحاليل الطبية.
8.8رند �ضياء ،النقابة العامة لأ�صحاب مكاتب ت�أجري ال�سيارات.
9.9خليل النعيمات ،النقابة العامة لأ�صحاب املكاتب العقارية.
1010عواد الرحامنة ،النقابة العامة لأ�صحاب املكاتب العقارية.
1111معمر �أبو خلف ،النقابة العامة لأ�صحاب مهن الب�صريات.
1212املهند�س عبداهلل جبور ،النقابة اللوج�ستية الأردنية.
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1313نا�صر زراقو ،النقابة العامة لوكالء ال�سيارات وجتار قطع ال�سيارات ولوازمها.
1414رافع احلراح�شة ،النقابة العامة لوكالء ال�سيارات وجتار قطع ال�سيارات ولوازمها15 .
1515تي�سري �سليمان ،النقابة العامة لأ�صحاب �صالونات التجميل.
1616د� .سيف �شحادة ،نقابة النحالني الأردنيني.
1717منذر ال�صوراين ،النقابة العامة لأ�صحاب املدار�س اخلا�صة.
1818خليل احلاج توفيق ،النقابة العامة لتجار املواد الغذائية،
1919عبد املنعم العزايزة ،النقابة العامة لأ�صحاب �شركات ومكاتب تخلي�ص ونقل الب�ضائع.
2020ال�سيد منر ولد علي ،نقابة �أ�صحاب املطاعم واحللويات.
2121ال�سيد حممود احلجاوي ،النقابة العامة لأ�صحاب م�صانع املحيكات.
2222ال�سيد �إيهاب القادري ،النقابة العامة لأ�صحاب م�صانع املحيكات.
2323ال�سيد نايف حماد ،النقابة العامة لأ�صحاب مكاتب امل�ساحة.
2424ال�سيد �إبراهيم �أبو نحلة ،نقابة �أ�صحاب العمل يف مهن ال�سالمة العامة.
2525ال�سيد علي برهم ،النقابة العامة لأ�صحاب خمتربات الأ�سنان.
2626ال�سيد �سلطان عالن ،نقابة جتار الأقم�شة والألب�سة.
2727ال�سيد منري دية ،نقابة جتار الأقم�شة والألب�سة.
2828ال�سيد عبد الإله احلموي ،النقابة العامة لأ�صحاب املخابز .
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ورقة �سيا�سات:
نحو «قوننة» وتفعيل
االحتاد العام لنقابات �أ�صحاب العمل

