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يفقد عاطلون أردنيون آمالهم ومالهم على عتبات مكاتب توظيف مرخصة وأخرى مزيفة تبيعهم عقود عمل 
وهمية في الخليج، ما يلبثون أن يكتشفوا أنها غير حقيقية، لكن بعد فقدان دفعات مالية واألسوأ من ذلك ضياع 

وظائفهم الحالية

مكاتب مرخصة ومزيفة تنصب على 
العاطلين في األردن

وهم
التوظيف

عمان ـ محمد فضيالت

تـــســـيـــطـــر مــــشــــاعــــر الــــغــــيــــظ عــلــى 
كلما  حــســان،  األردنــــي،  الثالثيني 
تــذكــر االتــصــال الـــذي تــلــقــاه نهاية 
يبلغه  املاضي من مكتب توظيف  مــايــو/أيــار 
نيل  أجــل  من  البحرين،  في  للعمل  بترشيحه 
لنيلها  تقدم  تربية خاصة،  أخصائي  وظيفة 
ــره مـــوقـــع »الــــســــوق املــفــتــوح  عـــبـــر إعــــــالن نـــشـ

األردني لإلعالنات املبوبة«.
لم يتوقع حسان أن يتصل مكتب التوظيف به 
بأنها  أجــل مقابلة سيدة أخبروه  سريعا من 
موفدة من املركز البحريني الذي سيعمل فيه، 
وبالفعل في نهاية املقابلة، باركت له السيدة 
وأكدت له حصول على الوظيفة وأنها »وقعت 
عقدًا ابتدائيًا«. ويكمل الشاب الذي فضل عدم 
الكشف عن اسمه الحقيقي حتى ال يؤثر على 
واالحتيال  النصب  لقضية  القانوني  املــســار 
املــرفــوعــة ضــد املكتب، أنــه بعد أن وقــع العقد 
براتب 1400 دينار بحريني، نحو 2700 دينار 
أردني )تساوي 3816 دوالرا أميركيا(، شامل 
أردني  السفر، دفع 600 دينار  اإلقامة وتذاكر 
)تساوي 848 دوالرًا أميركيًا( مقدما للمكتب 
باعتبارها نسبتهم في العقد، غير أن املكتب 
ماطله ألكثر من شهرين، وفي كل مرة يتصل 
الفيزا  انتظار  أنهم في  لالستفسار يخبرونه 
التخلي عن  بــقــراري  أخــبــرتــهــم  )..( »وعــنــدمــا 
الوظيفة ورغبتي استعادة املبلغ الذي دفعته 
ردوا أن الفيزا وصلت«. لكنه وبعد االستفسار 
مــن الــســفــارة البحرينية فــي عــّمــان تــم إبالغه 
بعدم وجود فيزا أو عقد عمل، ليقوم مباشرة 
بتسجيل شكوى لدى وزارة العمل التي أغلقت 
املكتب على وقع احتجاج عشرات املتضررين 

أمامه.
والحقًا فوجئ حسان، أن السيدة التي قابلته 
بصفتها موفدة املركز البحريني لم تكن سوى 
مديرة شركة التوظيف، التي قابلت غيره من 
مؤسسات  مــوفــدة  بصفة  عمل  عــن  الباحثني 
الخليجية، كما  الـــدول  وشــركــات مــن مختلف 
كشفت تحقيقات إدارة البحث الجنائي. ومن 
بــني 200 مــتــضــرر، حــرك حــســان و50 آخـــرون، 
قضائية  دعــوى  املاضي،  أغسطس/آب  نهاية 

ــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا حــســان  عــمــلــيــة الـــنـــصـــب الــ
واآلخــــــرون تــــورط فــيــهــا مــكــتــب مـــرخـــص، هو 
مرخصة تضع  توظيف  مكتب   74 مــن  واحـــد 
موقعها  على  وعناوينها  أســمــاءهــا  الــــوزارة 
ــاد الــبــاحــثــني عـــن عـــمـــل، وهــو  ــ الــرســمــي إلرشــ
لسالمة  بالطمأنينة  يشعر  حــســان  جــعــل  مــا 

التعامل مع املكتب، حسب قوله.
ومــن أصــل 74 مكتب توظيف مــرخــص، يبلغ 
كون  فقط،  مكتبًا   35 للنقابة  املنتسبني  عــدد 
االنــتــســاب بــقــانــون الــنــقــابــة اخــتــيــاريــا، فيما 
يعتقد حمدان أن االنتساب اإلجباري يساعد 
ــاتـــب ومـــراقـــبـــة  ــكـ فــــي زيـــــــادة الـــرقـــابـــة عـــلـــى املـ
الـــتـــزامـــهـــم بــالــعــمــل مــــن قـــبـــل الـــنـــقـــابـــة بــشــكــل 
يــســهــل مــهــمــة مـــديـــريـــة الــتــفــتــيــش فـــي وزارة 
الــعــمــل. وتــمــتــلــك الــنــقــابــة صــالحــيــة مــخــالــفــة 
وإنذار املكاتب األعضاء في حال عدم التزامها 
لتصويب أوضاعها، وصــواًل إلى فصلها من 

النقابة. 
ــة الــتــفــتــيــش  وتـــكـــشـــف إحــــصــــائــــيــــات مــــديــــريــ
املركزية في وزارة العمل عن تنفيذ 25 زيارة 
إلـــى مــكــاتــب الــتــوظــيــف املــرخــصــة مــنــذ مطلع 
املــاضــي، جرى  وحــتــى سبتمبر/أيلول  الــعــام 
ــــالق مـــكـــتـــب واحــــــــد، ومـــخـــالـــفـــة 8  ــ خـــاللـــهـــا إغـ
وردت  فيما  أخـــرى،  مكاتب   8 ــذار  وإنــ مكاتب 
ــيـــف عــبــر  ــتـــوظـ الـ ــاتـــب  ــكـ ــــد مـ ــكــــوى ضـ 260 شــ
الــســاخــن ملــديــريــة التفتيش، مــن بينها  الــخــط 
شكاوى على 9 مكاتب تبني أنها وهمية )غير 

مرخصة( جرى إغالقها. 
أكثر من 90  فــإن  ذاتها  اإلحصائيات  وحسب 
باملائة من الشكاوى الــواردة تتعلق بتقاضي 
املــكــاتــب أمـــواًل قبل توفير فــرصــة عــمــل، فيما 
تتوزع باقي الشكاوى حول عدم توفير فرصة 

عمل، وعدم االلتزام ببنود عقد العمل.
ويشرح مدير التفتيش في وزارة العمل، عبد 
الله الجبور، آلية املراقبة على املكاتب، بالقول 
»نـــقـــوم بــحــمــالت تــفــتــيــش دوريـــــة لــلــتــأكــد من 
التزام مكاتب التوظيف بالقانون،  كما نقوم 
بعمليات تفتيش في حال ورود شكاوى عن 

وجود مخالفات«.
ويــمــنــع الــقــانــون عــلــى مــكــتــب الــعــمــل تقاضي 
ــوال قــبــل تــوفــيــر فـــرصـــة الــعــمــل لــلــبــاحــثــني  ــ أمــ
تأمني  بعد  املكتب  مسؤولية  وتنتهي  عنها، 
فرصة العمل وفقًا للشروط املبرمة في العقد، 
وفي حال أي إخالل في شروط العقد يتحمل 
املكتب املسؤولية عن ذلك، كما يقول الجبور، 
مضيفا »تتراوح صالحيات مديرية التفتيش 
بني املخالفة واإلنذار واإلغالق، حسب طبيعة 

املخالفة املرتكبة«.

المواجهة اإللكترونية
وفي وقت يشير الجبور إلى إمكانية متابعة 
املــكــاتــب  الــتــي ترتكبها  املــخــالــفــات  ومــالحــقــة 
املـــرخـــصـــة، يـــقـــر بــصــعــوبــة مــتــابــعــة املــكــاتــب 
الوهمية التي تنشط عبر اإلنترنت، أو اإلعالن 
االجتماعي، الفتًا  التواصل  مــواقــع  مــن خــالل 
إلى تنفيذ الــوزارة حمالت توعية دوريــة ملنع 
الــتــعــامــل مـــع املــكــاتــب غــيــر املـــرخـــصـــة. وعــلــى 
املهندس معاذ  وقــع  الحمالت  تلك  مــن  الــرغــم 
جميل، ضحية مكتب توظيف وهمي، عندما 
تـــقـــدم لــلــعــمــل بـــوظـــيـــفـــة مـــهـــنـــدس مـــدنـــي فــي 
السعودية من خالل إعالن نشر على اإلنترنت.

ورده  للوظيفة  تقديمه  مــن  أســبــوعــني  وبــعــد 
اتصال من فتاة حددت له موعدًا إلجراء مقابلة 
مع موفد الشركة في أحد فنادق العاصمة، كما 
»استمرت  مضيفا  الجديد«،  »العربي  لـ يقول 

املقابلة نحو ربع ساعة، جرى التطرق خاللها 
لخبراتي، وانتهت بعد التفاوض على الراتب 
النهاية أخبروني  املتوقع واالمــتــيــازات، وفــي 

بأنهم سيعاودن االتصال بي«.
االتصال بمعاذ  أعيد  املقابلة  بعد يومني من 
بــاخــتــيــاره للوظيفة وطــلــب منه  وتـــم إبــالغــه 
ــيـــة لـــتـــوقـــيـــع الــعــقــد  إحــــضــــار أوراقـــــــــه الـــرســـمـ
ــنـــاك أخــبــره  ومـــبـــاشـــرة إجـــــــراءات الـــســـفـــر، وهـ
الــقــائــمــون عــلــى املــكــتــب بـــضـــرورة دفـــع 1500 

دينار عمولة للمكتب الذي وفر له الوظيفة.
وعقب شهر من التواصل املستمر معه انقطع 
االتــــصــــال، وأصـــبـــح هـــاتـــف مــكــتــب الــتــوظــيــف 
التي كان فيها، ليدرك  مغلقا، كما هي الشقة 
ــيـــال، دون  ــتـ مـــعـــاذ وقـــتـــهـــا أنـــــه تـــعـــرض لـــالحـ
أن تــتــوفــر لـــه املــعــلــومــات الــكــافــيــة عـــن الجهة 
احــتــالــت عليه ألغـــراض تحريك شكوى  الــتــي 

قضائية.

التعويضات
ــاتـــب الــخــاصــة  ــكـ ــن نـــظـــام املـ تـــلـــزم املـــــــادة 3 مــ
لــلــتــشــغــيــل، صـــاحـــب املـــكـــتـــب بــتــقــديــم تــعــهــد 
يتضمن الشروط وااللتزامات الواجب التقيد 
بمبلغ  بنكية  لكفالة  إضــافــة  وتنفيذها،  بها 
ــار لـــضـــمـــان قـــيـــامـــه بــأعــمــالــه،  ــنــ 100 ألـــــف ديــ
ــات الــتــي  ــزامــ ــتــ ولــتــغــطــيــة الــتــعــويــضــات وااللــ

تترتب عليه.
ويــنــتــظــر املـــتـــضـــررون مـــن تــلــك املــكــاتــب، ومــن 
ــرار قــضــائــي يــديــن  ــ ــدور قـ ــ ــان، صـ بــيــنــهــم حـــسـ
واستغالل  تسييل  إلــى  ليصار  العمل،  مكتب 
الــوزارة للكفالة البنكية لتغطية التعويضات 
املــتــرتــبــة عــلــى املـــكـــتـــب، وبــيــنــمــا عــــاد حــســان 
للبحث عن وظيفة في بلد سجلت فيه نسبة 
الــبــطــالــة، خـــالل الــربــع الــثــالــث مــن عـــام 2017، 
نسبة 18.5% حسب دائرة اإلحصاءات العامة       

، خسر عماد وظيفته التي استقال منها بعد 
لعمل  ل املكتب  ذات  مــع  ابتدائيًا  عقدًا  وقــع  أن 
فــي الــســعــوديــة للعمل مــحــاســبــا، كــمــا يــقــول، 
أبلغني  أن  بعد  عملي  مــن  »استقلت  مضيفا 
املكتب بضرورة التجهز للسفر خالل شهر من 
خالل  لعماد  وتبني  االبتدائي«.  العقد  توقيع 
على  قابلته  قــد  املكتب  مــديــرة  أن  التحقيقات 
اعــتــبــارهــا ســعــوديــة، يــرافــقــهــا خـــالل املقابلة 
رجــال يــرتــدون الــدشــاديــش العربية، وهــو ما 
جــعــلــه يــطــمــئــن، إلـــى جــانــب تــرخــيــص املكتب 
ــمـــل »أعــيــش  الـــرســـمـــي مـــن وزارة الـــعـــمـــل، وأكـ
مأساة، أنا اآلن دون عمل وبال مــال، ال بد من 

تعويضي بعد أن خسرت وظيفتي«.

كيف تمكن مواجهة الظاهرة؟
يـــقـــتـــرح املـــهـــنـــدس خــــالــــد حــــمــــدان لـــلـــحـــد مــن 
تنشط  التي  الوهمية  التوظيف  مكاتب  عمل 
ــات اإللــكــتــرونــيــة أن يـــصـــار إلــى  عــبــر اإلعــــالنــ
اختصاص  ضمن  معها  والتعامل  مالحقتها 
الــجــرائــم اإللــكــتــرونــيــة، كونها تخالف  قــانــون 
ــروط الــتــرخــيــص وتــحــتــال عــلــى الــبــاحــثــني  شــ
عن عمل. كما يطالب نقيب أصحاب شركات 
بــضــرورة توقف الصحف عن نشر  التوظيف 
املرخصة،  غير  للمكاتب  التوظيف  إعــالنــات 
مــقــتــرحــًا اعــتــمــاد مــوافــقــة الــنــقــابــة قــبــل نشر 
اإلعــــالنــــات، وهـــي خـــطـــوات يــجــري الــتــفــاوض 
عليها مع الجهات املعنية العتمادها، حسب 
مـــا يـــبـــني، قـــائـــال »غـــيـــاب الــثــقــافــة الــقــانــونــيــة 
واستمرار الفوضى في قطاع التوظيف تجعل 
لعمليات  سهلة  فريسة  العمل  عــن  الباحثني 

النصب واالحتيال«.

ضد املكتب الذي فر أصحابه إلى خارج البالد 
بتهمة »النصب واالحتيال«.

كيف ينظم القانون
عمل مكاتب التوظيف؟

تــمــارس مــكــاتــب الــتــوظــيــف أعــمــالــهــا اســتــنــادًا 
ــانـــون الــعــمــل الـــتـــي تحصر  ــن قـ لـــلـــمـــادة 11 مـ
»أعمال الوساطة لتشغيل أو تسهيل تشغيل 
اململكة وخــارجــهــا بمكاتب  داخــل  فــي  العمال 
الخاصة  التشغيل  ومكاتب  العامة  التشغيل 
املرخصة«، ويفرض القانون عقوبات بالسجن 
وغرامات مالية على املخالفني، تتراوح مدتها 

وقيمتها حسب طبيعة املخالفة املرتكبة.
ويعد تقاضي املكتب أموااًل قبل تأمني فرصة 
ــام املــكــاتــب  عـــمـــل مــخــالــفــة لـــلـــمـــادة 7 مــــن نـــظـ
أنه »ال  للتشغيل، والتي تنص على  الخاصة 
الــبــاحــث عن  مــن  يتقاضى  أن  للمكتب  يــجــوز 
عمل أي بدل من أي نوع كان وألي سبب قبل 
إيجاد فرصة عمل له وإبــرام عقد العمل بينه 
وبني صاحب العمل«، بينما تتقاضي مكاتب 
الــعــمــل، مــمــن تــوفــر فــرصــة عــمــل حقيقية بــدل 
أتعاب بنسبة 7 باملائة، من املبلغ املحدد في 
العقد ملرة واحدة عن عقد العمل املحدد بسنة 
أو أكثر، على أن يستحق املكتب األتعاب بعد 
تأمني فرصة العمل وتوقيع العقد والحصول 
تعليمات  3 من  املــادة  التأشيرة بحسب  على 
بدل األتعاب في قانون العمل وتعديالته رقم 

8 لسنة 1996.

حجم المخالفات المضبوطة
التوظيف،  مكاتب  أصــحــاب  نقابة  نقيب  يقر 
خــالــد حــمــدان، بــوجــود تــلــك املــخــالــفــات، لكنه 
يــرجــعــهــا إلــــى الــفــوضــى فـــي الـــقـــطـــاع، والــتــي 
أكــثــر مــن 400 مكتب توظيف  بــوجــود  تتمثل 
التقريبية  الــتــقــديــرات  مـــرخـــص، حــســب  غــيــر 
للنقابة. ويــقــول »فـــي الــوقــت الـــذي تــقــوم فيه 
بااللتزام  العمل  وزارة  مــن  املرخصة  املكاتب 
 100 بقيمة  بنكية  كــفــالــة  ووضــــع  بــالــقــانــون، 
ألـــف ديــنــار، وتتحمل كــلــف مــوظــفــني وأجـــور، 
غير مرخصة  مكاتب  نجد  للرقابة،  وتخضع 

)وهمية( تعمل دون رقيب«.
ــعـــودة إلــــى ســـجـــالت وزارة الـــعـــمـــل، فــإن  ــالـ وبـ

اقتراح بمالحقة 
مكاتب التوظيف 

الوهمية عبر قانون 
الجرائم اإللكترونية

100 ألف دينار كفالة 
بنكية لترخيص 

مكاتب التوظيف 
في األردن

)Getty( 18.5% نسبة البطالة في األردن خالل الربع الثالث من العام الماضي
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