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ساعات العمل واألجور في قطاع صناعة 
األلبسة االردني

السياق القانوني واالتجاهات التاريخية



ــام 2021،  ــة التعــاون رقــم )IL-21187-10-75-K(. ع ــة تحــت اتفاقي ــذي توفــره وزارة العمــل األميركي ــل ال ــدرج التموي ين
ــغ 1,194,463 دوالر أميركــي. ــف البرنامــج، بمبل ــة %57 مــن تكالي ــت مســاهمات فدرالي مول

ال تعكــس هــذه المــادة بالضــرورة آراء أو سياســات وزارة العمــل األميركيــة، وال يشــير ذكــر األســماء، المنتجــات، أو الشــركات 
التجاريــة إلــى تأييــد أو إقــرار مــن حكومــة الواليــات المتحــدة.

ــف  ــل جي ــر مــن قب ــر التقري ــر ســليغ )برنامــج »عمــل أفضــل - األردن«(. جــرت مراجعــة وتحري ــر مــن تأليــف كلي هــذا التقري
أيزنبــراون )برنامــج »عمــل أفضــل – جنيــف«(، باولــو ســالفاي )مكتــب أنشــطة جهــات العمــل، مكتــب منظمــة العمــل 
الدوليــة االقليمــي للــدول العربيــة، بيــروت(، نــور الدبــاس )برنامــج »عمــل أفضــل - األردن«(، عبــد الجــواد النتشــة )برنامــج 
»عمــل أفضــل - األردن«(، طــارق أبــو قاعــود )برنامــج »عمــل أفضــل - األردن«(، وثريــا الريــس )كليــة لنــدن لإلقتصــاد 

والعلــوم السياســية(.

حقوق النشر © منظمة العمل الدولية 2022
طبع في األردن
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 قائمة االختصارات 



1   ساعات العمل واألجور في قطاع صناعة األلبسة االردني

يعمــل 62,000 شــخص فــي قطــاع صناعــة األلبســة فــي األردن، معظمهــم مــن آســيا، فيمــا تشــكل النســاء غالبيــة 
ــا الهامــة فــي هــذا القطــاع. ال ينــص قانــون العمــل  مجمــوع القــوى العاملــة. األجــور ووقــت العمــل مــن القضاي
األردنــي الحالــي علــى حــد قانونــي للعمــل اإلضافــي طالمــا وافقــت العمالــة علــى ســاعات العمــل إضافيــة. ســيعيد 
أطــراف المصلحــة فــي القطــاع التفــاوض علــى اتفاقيــة مفاوضــة جماعيــة علــى مســتوى القطــاع فــي خريــف عــام 

2022، وقــد تناقــش األطــراف الممثلــة للعمالــة ولجهــات العمــل وضــع حــد أعلــى للعمــل اإلضافــي.

أبرز نتائج التقرير الرئيسية:

تعمــل العمالــة المهاجــرة عــدد ســاعات كبيــر مــن العمــل اإلضافــي، مســجلة فــي المتوســط نحــو 60 ســاعة   
أســبوعيا لــكل عامل/عاملــة، بينمــا تعمــل العمالــة األردنيــة فــي المتوســط 42 ســاعة أســبوعيا لــكل عامــل/

عاملة.
ســيؤثر وضــع حــد أعلــى لســاعات العمــل اإلضافــي علــى العمالــة المهاجــرة وليــس علــى العمالــة األردنيــة،   
ــة المهاجــرة، بينمــا ســيؤثر إقــرار  إذ ان إقــرار 60 ســاعة أســبوعيا كحــد أعلــى ســيؤثر علــى %38 مــن العمال
72 ســاعة أســبوعيا كحــد أعلــى علــى %9 مــن العمالــة المهاجــرة، بنــاء علــى بيانــات تاريخيــة لســاعات العمــل 

لألعــوام 2022-2017.
ــا  ــى مــن جائحــة فيــروس كورون ــرة األول ــة المهاجــرة، خــال الفت تراجــع عــدد ســاعات العمــل، خاصــة للعمال  
المســتجد )كوفيــد19-(، وكان لهــذا أثــر حقيقــي يمكــن قياســه علــى األجــور الصافيــة، التــي تراجعــت بدورهــا.
يرتبــط أجــر العمالــة المهاجــرة الصافــي ارتباطــا وثيقــا بعــدد ســاعات العمــل اإلضافــي التــي تســجلها العمالــة،   

ويحفــز نظــام األجــور بصــورة كبيــرة العمالــة علــى العمــل اإلضافــي.

فــي يوليــو 2022، أرســلت الجهــات الرئيســية المشــترية مــن األردن خطابــا يشــير، مــن بيــن موضوعــات أخــرى، إلــى 
أن أطــراف المصلحــة تفكــر فــي وضــع حــد أعلــى لســاعات العمــل األســبوعية. اقترحــت تلــك الجهــات تحديــد عــدد 
ســاعات العمــل بـــ 60 ســاعة أســبوعيا، باســتثناء الحــاالت المحــددة بـــ 72 ســاعة عمــل أســبوعيا، علــى أال تتجــاوز ثاثــة 
أســابيع خــال أي فتــرة مكونــة مــن 12 أســبوعا. تهــدف المعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر إلــى مســاعدة أطــراف 
المصلحــة علــى اتخــاذ قــرارات مدروســة مــن خــال لمحــة عامــة موثقــة عــن الســياقين القانونــي والعملــي الحالييــن 

فــي األردن، النطــاق التاريخــي لســاعات العمــل، وشــواغل العمالــة بشــأن األجــور ووقــت العمــل.

 ملخص تنفيذي



2   ساعات العمل واألجور في قطاع صناعة األلبسة االردني

1   االرقــام الــواردة مــن المؤلفــة مبنيــة علــى بيانــات جمعــت مــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة لعــام 2021. ُتســتخدم ثاثــة رمــوز للنظــام المنســق/الموحد لصــادرات األلبســة: صــادرات أصنــاف 
ــاف األلبســة الجاهــزة،  ــر المحبوكــة أو الكروشــيه )HS62(، وغيرهــا مــن اصن ــاف األلبســة واكسســواراتها مــن غي األلبســة واكسســواراتها المحبوكــة أو الكروشــيه )HS61(، صــادرات أصن

.)HS63( األطقــم، األلبســة والمنســوجات المســتعملة، والخــرق

ــي صــادرات  ــا. تشــكل صــادرات األلبســة %21مــن إجمال قطــاع صناعــة األلبســة فــي األردن هــام اســتراتيجيا واقتصادي
األردن، والقطــاع هــام لاقتصــاد ولســوق العمــل 1. مــن الناحيــة االســتراتيجية، القطــاع رائــد فــي الجهــود المبذولــة لتهيئــة 
ظــروف عمــل الئقــة. تقــدم األقســام التاليــة مقدمــة موجــزا عــن قطــاع صناعــة األلبســة فــي األردن، الجهــات الرئيســية 
الفاعلــة فيــه، وتأثيــر جائحــة كوفيــد - 19 علــى القطــاع، إضافــة إلــى مراجعــة موجــزة لمــا هــو معــروف عــن تأثيــر ســاعات 

العمــل الطويلــة علــى العمالــة والشــركات.

يلــي المقدمــة تحليــل للســياقين القانونــي والعملــي فــي األردن فيمــا يتعلــق باألجــور ووقــت العمــل. يتضمــن ذلــك مراجعة 
للقوانيــن الوطنيــة، األحــكام الــواردة فــي اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة للقطــاع، معاييــر العمــل الدوليــة، ومدونــات 
الســلوك التــي وضعتهــا مختلــف الجهــات المشــترية مــن األردن. يلــي ذلــك المنهجيــة ومصــادر البيانــات المســتخدمة فــي 
تحليــل اتجاهــات ســاعات العمــل واألجــور فــي صناعــة األلبســة فــي األردن، ثــم النتائــج الرئيســية للتحليــل الكمــي، وأخيــرا 

دروس مســتفادة، توصيــات، واقتراحــات بشــأن بحــوث الحقــة.

 قطاع صناعة األلبسة األردني

يوظــف حاليــا قطــاع األلبســة األردنــي الموجــه للتصديــر نحــو 62,000 عامل/عاملــة فــي أكثــر مــن 80 مصنــع. يقــود القطــاع 
بصــورة رئيســية مصانــع كبــرى مصــدرة مباشــرة إلــى الواليــات المتحــدة بموجــب اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع األردن التــي 
تســمح للبلــد بالحصــول علــى رســوم تفضيليــة وبإدخــال منتجــات إلــى الســوق األميركــي بــدون حصــص محــددة. توظــف 
المصانــع الكبــرى أكثــر مــن %80 المائــة مــن العمالــة فــي القطــاع. تعمــل تحــت تلــك المصانــع، ضمــن سلســلة التوريــد، 
مصانــع متعاقــدة ثانويــا تنتــج عنــد الطلــب بضائــع للجهــات المصــدرة مباشــرة. بالتــوازي مــع ذلــك النظــام، توجــد فــروع 
إنتاجيــة أخــرى خــارج نطــاق المناطــق الصناعيــة، وتوظــف عمالــة أردنيــة فــي المقــام األول، وعــادة مــا تكــون هــذه المصانــع 

صغيــرة.

قطــاع صناعــة األلبســة فــي األردن عالــي التأنيــث وتهيمــن عليــه العمالــة المهاجــرة. وتشــكل النســاء نحــو ثاثــة أربــاع 
ــة  ــة مهاجــرة، ومعظمهــا مــن بنغاديــش. تأتــي العمال ــة مــن العمال ــة، فــي حيــن تتكــون %70 مــن القــوى العامل العمال
المهاجــرة أيضــا مــن الهنــد، نيبــال، وســريانكا. عــادة مــا تأتــي العمالــة المهاجــرة إلــى األردن بعقــود عمــل قصيــرة األجــل 
تتــراوح مدتهــا بيــن ســنتين وثاثــة للعمــل مــع جهــة واحــدة فقــط بموجــب نظــام الكفالــة، الــذي ينظــم توظيــف األجانــب 
فــي األردن. جهــات العمــل مســؤولة عــن توفيــر الســكن والوجبــات، وتعيــش معظــم العمالــة المهاجــرة فــي مســاكن 

ــًا مــا تقــع فــي مناطــق نائيــة. المصانــع فــي المناطــق الصناعيــة التــي غالب

توجــد عديــد مــن األطــراف الرئيســية الفاعلــة فــي القطــاع التــي تمثــل مصالــح الحكومــة، العمالــة، جهــات العمــل. تســتثمر 
وزارة العمــل، ال ســيما مديريــة التفتيــش، فــي ضمــان امتثــال القطــاع لقوانيــن العمــل الوطنيــة. تمثــل العمالــة النقابــة 
العامــة للعاملين/العامــات فــي صناعــة الغــزل، النســيج، واأللبســة، وهــي النقابــة الوحيــدة المســموح بهــا قانونــًا فــي هــذا 
القطــاع. وتمثــل جهــات العمــل حاليــا مؤسســتان رئيســيتان همــا: الجمعيــة األردنيــة لمصــدري األلبســة والمنســوجات، التــي 
تركــز علــى احتياجــات المصانــع المصــدرة، وغرفــة صناعــة األردن، التــي تركــز بصــورة أعــم علــى القطاعــات لتشــمل الشــركات 

الصغيــرة والمتوســطة الحجــم، والشــركات المتناهيــة الصغــر.

 مقدمة
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تشــارك منظمــة العمــل الدوليــة فــي قطــاع صناعــة األلبســة األردنــي مــن خــال عــدة مشــاريع مختلفــة. برنامــج »عمــل 
أفضــل - األردن«، المنفــذ بالشــراكة بيــن المنظمــة ومؤسســة التمويــل الدوليــة، يجمــع أطــراف المصلحــة مــن جميــع 
المســتويات العالميــة فــي صناعــة األلبســة لتحســين ظــروف العمــل، تعزيــز احتــرام حقــوق العمالــة، وتقويــة القــدرة 
التنافســية. تأســس البرنامــج عــام 2008 بنــاء علــى طلــب حكومــة األردن وحكومــة الواليــات المتحــدة، وهــو إلزامــي 
لمصانــع األلبســة المصــدرة إلــى الواليــات المتحــدة بموجــب اتفاقيــة التجــارة الحــرة بيــن الواليــات المتحــدة واألردن. يغطــي 
البرنامــج نحــو %95 مــن عمالــة قطــاع األلبســة فــي األردن، بمــا فــي ذلــك عمالــة المصانــع المصــدرة مباشــرة، المصانــع 
ــات المتحــدة معظــم وظائــف  ــى الوالي ــع المصــدرة مباشــرة إل ــة. توفــر المصان ــة، والفــروع اإلنتاجي ــة بعقــود ثانوي العامل
قطــاع صناعــة األلبســة. ينظــم برنامــج »عمــل أفضــل - األردن«، بالتعــاون مــع وزارة العمــل، تقييمــات ســنوية لقيــاس 

ــة الرئيســية. ــر العمــل الدولي ــع لقانــون العمــل األردنــي ومعايي ــال المصان مــدى امتث

باإلضافــة إلــى ذلــك، يمــول برنامــج منظمــة العمــل الدوليــة، »العمــل بحريــة«، مركــز العمالــة فــي منطقة الحســن الصناعية 
الــذي يقــدم عديــدا مــن الخدمــات للعمالــة المهاجــرة، مثــل توفيــر مســاحة للترفيــه، تماريــن رياضيــة، تعلــم، وتدريــب. يوفــر 
مركــز العمالــة أيضــا موقعــا للعمالــة لالتقــاء ومناقشــة قضايــا، ويمكــن لــكادر البرنامــج تســهيل هــذه المناقشــات وتتبــع 
ــة فــي المركــز تتعــرف كــوادر منظمــة العمــل  ــة. مــن خــال التعامــل المنتظــم مــع العمال المشــكات التــي تواجــه العمال

الدوليــة علــى قضايــا مختلفــة تواجــه العمالــة فــي القطــاع، واتخــاذ إجــراءات أحيانــا لمعالجتهــا.

 جائحة كوفيد-19 وبيئة األعمال

كان لجائحــة كوفيــد-19 عــام 2020 أثــر كبيــر علــى قطــاع صناعــة األلبســة األردنــي، لكــن القطــاع انتعــش جزئيــا منــذ ذلــك 
الحيــن. فــي آذار/مــارس 2020، فرضــت الحكومــة األردنيــة إغاقــا وحظــر تجــول، وأغلقــت المطــار فــي محاولــة للســيطرة 
علــى انتشــار كوفيــد19-. أوقفــت المصانــع إنتاجهــا لفتــرة قصيــرة، واقتصــر وجــود العمالــة المهاجــرة إلــى حــد كبيــر علــى 
المبانــي الســكنية المزدحمــة، مــع القليــل مــن العمــل لتمضيــة الوقــت. ومــع ذلــك، أدرجــت الحكومــة قطــاع صناعــة 
األلبســة علــى أنــه مهــم لاقتصــاد، ممــا ســمح باســتئناف اإلنتــاج فــي وقــت قصيــر. خــال ذلــك الوقــت ألغــت عديــد مــن 
الجهــات المشــترية طلباتهــا، أجلــت مدفوعاتهــا، أو تمهلــت فــي تقديــم طلبــات جديــدة، ممــا دفــع عــدة مصانــع إلــى وقــف 

اإلنتــاج بالكامــل أو إغاقــه، بينمــا عملــت عديــد مــن المصانــع بوتيــرة أبطــأ بكثيــر.

بعــد النمــو بمتوســط معــدل ســنوي بلــغ %12 مــن عــام 2017 إلــى عــام 2019، انخفضــت الصــادرات بصــورة حــاد عــام 
2020 )الشــكل 1(. ومــع ذلــك، بحلــول نهايــة عــام 2020، بــدأت الطلبــات فــي العــودة، إذ حولــت بعــض الجهــات المشــترية 
ــة عــام 2021، لكنهــا ثبتــت مؤخــرا. بلغــت الصــادرات  ــى الشــرق األوســط. انتعشــت الصــادرات بداي ــاج مــن آســيا إل اإلنت
ذروتهــا عنــد 1.96 مليــار دوالر أميركــي عــام 2019، وانخفضــت إلــى 1.66 مليــار دوالر أميركــي عــام 2020، ثــم وارتفعــت 
إلــى 1.8 مليــار دوالر أميركــي عــام 2021. شــهد عــام 2021 ظهــور مشــكات جديــدة، فبينمــا زادت الطلبــات كانــت القــوى 
ــى  ــة أو العمــل لســاعات أطــول. حت ــادة اإلنتاجي ــى زي ــة اضطــرت إل ــة المتبقي ــي أن العمال ــر، ممــا يعن ــة أصغــر بكثي العامل
اآلن فــي عــام 2022، وجــد برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« تقاريــر عــن خفــض فــي الطلبــات. انخفــض عــدد العمالــة فــي 
المصانــع المشــاركة فــي البرنامــج مــن ذروة بلغــت 75,000 عــام 2019، إلــى 65,000 عــام 2020، ثــم 63,000 عام 2021.
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 الشكل )1(: التغير السنوي في صادرات قطاع صناعة األلبسة

 أثر ساعات العمل الطويلة على العمالة والشركات

إن اآلثــار الســلبية لســاعات العمــل الطويلــة علــى العمالــة والشــركات موثقــة جيــدا فــي المؤلفــات. يمكــن أن تؤثــر ســاعات 
العمــل الطويلــة ســلبا علــى صحــة العمالــة البدنيــة والنفســية، ويمكــن أن تــؤدي إلــى زيــادة مخاطــر حــوادث مــكان العمــل. 

كمــا تنخفــض اإلنتاجيــة مــع ســاعات العمــل الطويلــة.

توجــد عديــد مــن الدراســات تربــط العمــل ألكثــر مــن ثمانــي ســاعات يوميــا بمشــكات الصحــة النفســية واالجهــاد النفســي2. 
وجــدت مراجعــة للمؤلفــات أن العمــل لســاعات طويلــة يمكــن أن يــؤدي إلــى مشــكات صحيــة جســدية، مثــل زيــادة خطــر 
اإلصابــة بأمــراض القلــب، باإلضافــة إلــى مشــكات صحيــة نفســية 3. ومــع ذلــك تشــير تلــك الدراســات إلــى الحاجــة إلــى 
تحديــد ســاعات العمــل االضافــي بوضــوح -- كتقديــر متحفــظ، نظــرت البحــوث فــي وقــت العمــل الــذي يزيــد عــن 8 ســاعات 

يوميــا، أو 40 ســاعة أســبوعيا.

باإلضافــة إلــى ذلــك تــزداد مخاطــر وقــوع حــوادث فــي مــكان العمــل مــع ســاعات العمــل الطويلــة، ممــا قــد يكــون لــه آثــار 
صحيــة ســلبية مباشــرة. تــزداد مخاطــر وقــوع الحــوادث بمعــدل ضخــم مــع ســاعات العمــل الطويلــة 4. تســمى تلــك اآلليــة 
»التثبيــط التفاعلــي«، حيــث يــؤدي التعــب بســبب العمــل المتكــرر علــى مــدار ســاعات طويلــة إلــى دقــة أقــل. ونظــرا ألن 
عديــدا مــن الوظائــف فــي قطــاع صناعــة األلبســة تتعامــل مــع اآلالت )مثــل آالت الخياطــة(، فقــد يــؤدي ذلــك إلــى وقــوع 

حــوادث أو إصابــات.

يمكــن أن تتســبب ســاعات العمــل الطويلــة فــي حــدوث تأثيــر ســلبي علــى الشــركات أيضــا. العمــل اإلضافــي أكثــر تكلفــة 
ــب )%125 أو 150%  ــى األغل ــل العمــل اإلضافــي مقــداره عل ــب مــن جهــات العمــل دفــع أجــر إضافــي مقاب ــث ُيطل حي
مــن األجــر األساســي(. توجــد أيضــا آثــار غيــر مباشــرة تتمثــل فــي انخفــاض اإلنتاجيــة. فــي حيــن أن الناتــج ســيزداد العمــل 

اإلضافــي، يتبيــن أن الناتــج )اإلنتاجيــة( فــي الســاعة أقــل عندمــا تكــون ســاعات العمــل أطــول 5.

2   سبورجون، آن. »وقت العمل: أثره على السامة والصحة.« مكتب العمل الدولي 2003.
3   باناي، أكيرا؛ وأكيكو تاماكوشي. »العاقة بين ساعات العمل الطويلة والصحة: مراجعة منتظمة لألدلة الوبائية.« المجلة االسكندنافية للعمل، البيئة، والصحة 40 1 )2014(: 18-5.

4   أنكسو دومينيك؛ وماتيا كارلسون. »العمل اإلضافي: مراجعة المؤلفات والتحليل التجريبي األولي«. منظمة العمل الدولية، سلسلة شروط العمل والتوظيف رقم 104، 2019.
5   غولدن، لوني، )2012(. »تأثيرات وقت العمل على انتاجية وأداء الشركة: ورقة بحثية تحليلية.« منظمة العمل الدولية، مجموعة شروط العمل والتوظيف رقم 33.
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6   يبيــن هــذا التقريــر األجــور بالدينــار األردنــي. دينــار أردنــي واحــد يســاوي 1.4 دوالر أميركــي. الحــد األدنــى الحالــي لألجــور يبلــغ 364 دوالرا أميركيــا شــهريا )4,368 دوالرًا أميركيــا ســنويا( للعمالــة 
األردنيــة، و343 دوالرًا شــهريا )4,116 دوالرًا أميركيــا ســنويا( للعمالــة غيــر األردنيــة.

 السياقان القانوني والعملي

تنظــم عــدة قوانيــن وأنظمــة األجــور ووقــت العمــل فــي قطــاع صناعــة األلبســة األردنــي، ويمكــن مقارنتهــا بمعاييــر العمــل 
الدوليــة الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة والتوقعــات التــي تحددهــا الجهــات المشــترية عبــر مدونــات ســلوك، التــب 

يمكــن أن تختلــف مــن جهــة مشــترية الــى أخــرى.

 السياق الوطني

يتألــف ســوق العمــل األردنــي مــن ثــاث فئــات رئيســية مــن العمالــة، األردنيــة، المهاجــر، الاجئــة، مــع قوانيــن مختلفــة 
تنطبــق علــى كل فئــة. تعــرف العمالــة المهاجــرة بأنهــا مــن غيــر أردنيين/أردنيــات، وانتقلــت إلــى األردن للعمــل. حتــى عــام 
ــة مــن بنغاديــش  ــدى وزارة العمــل. تأتــي معظــم العمال ــر أردنــي مســجل ل 2020 كان يوجــد نحــو 222,000 شــخص غي
ومصــر، وتعمــل فــي الغالــب فــي الزراعــة، البنــاء، الصناعــة، والعمــل المنزلــي. يمكــن للعمالــة الســورية، وغيرهــا مــن 
ــق  ــك، تنطب ــة المهاجــرة. ومــع ذل ــا ضمــن العمال ــدى وزارة العمــل، وشــمول أعدادهــا أحيان ــة، التســجيل ل ــة الاجئ العمال
سياســات مختلفــة علــى العمالــة الاجئــة. نظــرا ألن قطــاع األلبســة يوظــف عــددا قليــا جــدا مــن العمالــة الاجئــة )أقــل مــن 

%1مــن القــوى العاملــة(، يركــز هــذا البحــث علــى تجــارب العمالــة المهاجــرة واألردنيــة.

الحد األدنى لألجور

تضــع اللجنــة الثاثيــة للعمــل الحــد األدنــى لألجــور، الــذي ارتفــع فــي الســنوات األخيــرة وفًقــا لقــرار شــباط/فبراير 2020. 
وينطبــق الحــد األدنــى لألجــور علــى العمالــة المهاجــرة واألردنيــة. علــى الصعيــد الوطنــي، يبلــغ الحــد األدنــى لألجــور 260 
دينــار أردنــي للعمالــة األردنيــة، و245 دينــار أردنــي للعمالــة غيــر األردنيــة، اعتبــارا مــن 1 كانــون الثاني/ينايــر 2022 )الشــكل 
2(6. وضــع الحــد األدنــى لألجــور للعمالــة غيــر األردنيــة عنــد 230 دينــار أردنــي اعتبــارا مــن كانــون الثاني/ينايــر 2021، وســيزداد 
بمقــدار 15 دينــار أردنــي ســنويا حتــى الوصــول إلــى التكافــؤ مــع أجــور العمالــة األردنيــة. لكــن عــدة قطاعــات معفــاة مــن 

ذلــك القــرار المتعلــق بالحــد األدنــى لألجــور، بمــا فــي ذلــك قطــاع صناعــة األلبســة.

 الشكل )2(: الحد األدنى لألجور الشهرية في األردن
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تنــص اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة علــى الحــد األدنــى لألجــور فــي قطــاع صناعــة األلبســة، البالــغ 220 دينــار أردنــي 
ــن  ــة المهاجــرة أجرهــا فــي جزأي ــا. تتقاضــى العمال ــي لألجــور حالي ــى الوطن شــهريا، أي أقــل بنســبة %18 مــن الحــد األدن
ــارا أردنيــا  )نقــدي وعينــي( يســاوي اســميا مجمــوع قيمتهمــا أجــور العمالــة األردنيــة. تتقاضــى العمالــة المهاجــرة 125 دين
نقــدا علــى األقــل كأجــر صــاف، و95 دينــار أردنــي كأجــر عينــي )مســكن وطعــام(، ويضــاف المبلــغ اإلجمالــي إلــى 220 دينــار 
أردنــي. وفًقــا لدراســة نفذتهــا الجمعيــة األردنيــة لمصــدري األلبســة والمنســوجات عــام 2017، تقــدر قيمــة الجــزء العينــي 
ألجــور العمالــة المهاجــرة بـــ 95 دينــار أردنــي. لــم تحــدث تلــك الدراســة ومعــدل الدفــع العينــي. تنــص المــادة 6 مــن اتفاقيــة 

المفاوضــة الجماعيــة علــى وجــوب تحديــث احتســاب األجــور العينيــة كل ثــاث ســنوات.

تتقاضــى العمالــة أجــرا عــن العمــل اإلضافــي بصــورة منتظمــة بمعــدل 1.25 مــن األجــر، وعــن العمــل اإلضافــي فــي 
العطــات بمعــدل 1.5 مــن األجــر )لمعرفــة متــى يكــون العمــل االضافــي مطلوبــا، يرجــى االطــاع علــى القســم أدنــاه عــن 
وقــت العمــل(. وفًقــا التفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة 2019، تســتخدم مســتحقات العمالــة الكاملــة كأجــر أساســي لحســاب 
أجــر العمــل اإلضافــي. تترجــم االختافــات فــي األجــور األساســية إلــى معــدالت مختلفــة لســاعة العمــل االعتيــادي للعمالــة 
المهاجــرة والعمالــة األردنيــة وحوافــز مختلفــة للعمــل اإلضافــي. وفــي حيــن تتقاضــى العمالــة األردنيــة 0.92 دينــار أردنــي 
ــار أردنــي فــي  ــة المهاجــرة ال تتقاضــى ســوى 0.52 دين فــي الســاعة عنــد احتســاب األجــر النقــدي االعتيــادي، فــإن العمال
الســاعة )الجــدول 1(. مــع أجــر العمــل اإلضافــي، يتقاضــى الطرفــان 1.15 دينــار أردنــي فــي الســاعة. ومــع ذلــك، فــإن تلــك 
الزيــادة فــي األجــور أكثــر وضوحــا بالنســبة للعمالــة المهاجــرة التــي تتقاضــى 2.2 مــرة مــن األجــر األساســي عــن كل ســاعة 
ــة  ــك العمال ــر األساســي فقــط. يعطــي ذل ــرة مــن األج ــة 1.25 م ــة األردني ــا تتقاضــى العمال مــن العمــل اإلضافــي، بينم

المهاجــرة حافــزا نقديــا أعلــى بكثيــر مــن العمالــة األردنيــة للعمــل ســاعات إضافيــة.

ــى  ــي تتقاضــى الحــد األدن ــة الت ــادي للعمال ــل معــدل األجــر االعتي  الجــدول رقــم )1(: معــدل العمــل اإلضافــي مقاب
لألجــور

ــن  ــد مــن المكافآت/العــاوات األخــرى. يجــب تضمي ــة أيضــا كســب عدي ــى األجــور األساســية، يمكــن للعمال ــة إل باإلضاف
كافــة المكافآت/العــاوات فــي األجــر األساســي عنــد تحديــد احتســاب أجــر العمــل اإلضافــي. تســتحق العمالــة عــاوة قدرهــا 
5 دنانيــر أردنيــة عــن كل عــام مــن التوظيــف المســتمر، وفقــا لشــروط اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة 2019. ذلــك النــص 
بحاجــة إلــى تجديــد فــي اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة 2022 حتــى تســتمر العمالــة فــي تلقــي تلــك العــاوة. بســبب جائحــة 
كوفيــد19- وقيــود الســفر، كان معــدل تــرك العمالــة المهاجــرة العمــل أقــل عامــي 2020 و2021 مقارنــة بالســنوات 
ــى مكافآت/عــاوات. كمــا تســتخدم مكافآت/عــاوات  ــة للحصــول عل ــة مؤهل ــدا مــن العمال ــي أن مزي الســابقة، ممــا يعن
اإلنتاجيــة علــى نطــاق واســع فــي هــذا القطــاع إذا حققــت العمالــة أهداًفــا إنتاجيــة معينــة. يمكــن أن تخلــق تلــك المكافــآت/

العمالة االردنيةالعمالة المهاجرةالوصف

ساعات العمل االعتيادية شهريا )30 يوم × 8 ساعات في اليوم 
240240الواحد(

220220مجموع االجر خال ساعات العمل االعتيادية )دينار أردني(

125220االجر النقدي خال ساعات العمل االعتيادية )دينار أردني(

0.520.92األجر النقدي لساعة العمل االعتيادية )دينار أردني/ساعة(

أجر ساعة العمل اإلضافية عند 1.25 × مجموع أجر ساعات العمل 
1.151.15االعتيادية )دينار أردني/ساعة(

2.21.25معدل أجر العمل اإلضافي إلى معدل األجر النقدي االعتيادي
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ــة،  ــع مكافآت/عــاوات أقدمي ــاءة وســاعات عمــل أطــول. تســتخدم بعــض المصان ــر كف ــز ألداء عمــل أكث العــاوات حواف
وتتجــاوز 5 دنانيــر أردنيــة، محــددة فــي اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة.  أخيــرا، تحصــل بعــض العمالــة علــى أجــر أساســي أعلــى 

مــن الحــد األدنــى لألجــور وفقــا لطبيعــة عملهــا ومســتوى مهاراتهــا الفنيــة.

أنظمة وقت العمل

ســاعات العمــل االعتياديــة هــي التــي يدفــع مقابلهــا أجــر اعتيــادي )قبــل ســاعات العمل اإلضافي(. أســبوع العمــل النموذجي 
ــا، بإجمالــي 48 ســاعة. ينبغــي عــادة أال تتجــاوز ســاعات العمــل 8  ــام(، و8 ســاعات يومي مــن الســبت إلــى الخميــس )6 أي
ســاعات يوميــا. ومــع ذلــك يمكــن اعتبــار 11 ســاعة عمــل يوميــا عمــا اعتياديــا إذا لــم يتجــاوز مجمــوع ســاعات العمــل 
أســبوعيا 48 ســاعة. وينبغــي دفــع أجــر العمــل اإلضافــي االعتيــادي عــن أي عمــل يزيــد علــى 48 ســاعة أســبوعيا، أو يزيــد 
علــى 11 ســاعة يوميــا، إذا تجــاوز مجمــوع ســاعات العمــل أســبوعيا 48 ســاعة. يحتســب العمــل اإلضافــي فــي العطــات 

ألي عمــل فــي أيــام الجمعــة أو خــال العطــات الرســمية.

ال توجــد قيــود علــى مقــدار العمــل اإلضافــي الــذي يمكــن القيــام بــه )ســواء يوميــا أو أســبوعيا( بموجــب القانــون األردنــي، 
لــذا فــإن أداء ســاعات عمــل طويلــة قانونــي مــن الناحيــة الفنيــة. يجــب أن توافــق العمالــة طوعــا علــى أي عمــل إضافــي، 
وتحظــر اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة العمــل اإلضافــي القســري وغيــر الطوعــي. يعنــي ذلــك أن أي قــدر مــن العمــل 

اإلضافــي قانونــي إذا وافقــت عليــه العمالــة.

معايير القائمة الذهبية

لــدى وزارة العمــل »قائمــة ذهبيــة« للمصانــع التــي تســتوفي معاييــر معينــة. تنشــر القائمــة الذهبيــة علنــا، وتهــدف إلــى 
ــع  ــة. يمكــن أيضــا أن تكــون المصان ــع القائمــة الذهبي ــة التعاقــد مــع مصان ــة حوافــز للجهــات المشــترية بغي ــم بمثاب تقدي
المســتوفية لمعاييــر القائمــة الذهبيــة مؤهلــة للحصــول علــى معاملــة تفضيليــة فــي اســتقدام عمالــة مهاجــرة، مثــل 
إعفــاء تقديــم ضمــان مصرفــي للعمالــة المهاجــرة. حدثــت معاييــر القائمــة الذهبيــة فــي 17 نيســان/أبريل 2022 لتشــمل 
بنــدا حــول وقــت العمــل. حاليــا، ينبغــي أال تعمــل العمالــة أكثــر مــن أربــع ســاعات مــن العمــل اإلضافــي يوميــا حتــى يتأهــل 

المصنــع للقائمــة الذهبيــة. يترجــم ذلــك إلــى حــد أســبوعي قــدره 72 ســاعة عمــل.

 معايير العمل الدولية

تنظــم عــدة معاييــر عمــل دوليــة ســاعات العمــل واألجــور، بمــا فــي ذلــك توصيــات محــددة لقطــاع صناعــة األلبســة. عالجــت 
منظمــة العمــل الدوليــة مســألة ســاعات العمــل ألول مــرة فــي االتفاقيــة رقــم )1( عــام 1919، التــي حــددت ســاعات 
العمــل االعتياديــة بأنهــا ال تزيــد عــن 8 ســاعات يوميــا و48 ســاعة أســبوعيا، مــع دفــع أجــر العمــل اإلضافــي بمــا ال يقــل عــن 
1.25 مــن معــدل األجــر االعتيــادي 7. لــم يصــادق األردن علــى تلــك االتفاقيــة بالرغــم مــن أن العناصــر الرئيســية بشــأن الحــد 
األعلــى للعمــل اليومــي واألســبوعي االعتيــادي ومعــدالت أجــر العمــل اإلضافــي تتماشــى مــع االتفاقيــة. مــن ناحيــة أخــرى، 
فــإن الحــد األدنــى لألجــور غيــر محــدد عالميــا بموجــب االتفاقيــة بشــأن تحديــد الحــد األدنــى لألجــور، 1970 )رقــم 131(، بــل 
يتعيــن تحديدهــا علــى الصعيــد الُقطــري بعــد عمليــة تشــاورية مــع المؤسســات التــي تمثــل العمالــة وجهــات العمــل، وعلــى 

أســاس االحتياجــات االقتصاديــة للعمالــة والوضــع االقتصــادي 8. لــم يصــادق األردن علــى تلــك االتفاقيــة.

7   اتفاقية بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، 1919 )رقم 1(، المادتان 2 و6.
8   اتفاقية بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، 1970 )رقم 131(، المادتان 1 و3.
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مــن المهــم أيضــا تطبيــق جميــع معاييــر واســتحقاقات العمــل علــى أســاس غيــر تمييــزي. صــادق األردن علــى االتفاقيــة 
ــام 2019،  ــة(، 1958، رقــم )111(. ع ــف والمهن ــال التوظي ــز )فــي مج ــة التميي ــة اتفاقي الرئيســية لمنظمــة العمــل الدولي
أضيــف تعديــل فــي قانــون العمــل األردنــي يتضمــن ألول مــرة تعريًفــا للتمييــز. توجــد اآلن عقوبــة فــي حــال اكتشــاف دليــل 
علــى التمييــز. مــع ذلــك، فــإن إثبــات التمييــز غالبــا مــا يكــون صعبــا مــن الناحيــة العمليــة. وأخيــرا، وبموجــب اتفاقيــة حمايــة 

األجــور، 1949 )رقــم 95(، ينبغــي دفــع األجــور فــي الوقــت المحــدد وبدقــة وفقــا للعقــد المتفــق عليــه.

 مدونة سلوك الجهات المشترية

يتبــع برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« تشــريعات العمــل الوطنيــة عنــد تقييــم مــدى االمتثــال، فــي حيــن أن معظــم الجهــات 
المشــترية لديهــا »مدونــة ســلوك« خاصــة بهــا لعــدد الســاعات األســبوعية األعلــى وأيــام العمــل المتتاليــة بــدون اســتراحة. 
ــها تحــدد ســاعات العمــل االعتياديــة بـــ 48  تكشــف مراجعــة 17 مدونــة ســلوك للجهــات المشــترية مــن األردن أن 13 منـ
ســاعة أســبوعيا، والعمــل اإلضافـــي بـــ 12 ســاعة يوميــا )بمجمــوع 60 ســاعة أســبوعيا(. تتضمــن معظــم تلــك المدونــات 

اســتثناءات مــن الحــد األقصــى لســاعات العمــل »لظــروف عمــل غيــر اعتياديــة« أو ببســاطة »ظــروف اســتثنائية«.

فــي تقاريــر تقييــم المصانــع، يوفــر برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« متوســط ســاعات العمــل األســبوعية فــي المصنــع إلــى 
جانــب أعلــى ســاعات عمــل أســبوعية ســجلت فــي بيانــات كشــوف الرواتــب لمــدة 3 أشــهر. قــد تســعى المصانــع إلــى إخفــاء 
ــق  ــات التدقي ــى لعملي ــن مــن الكشــوف األول عــدد ســاعات العمــل المرتفــع عــن الجهــات المشــترية باســتخدام مجموعتي
الخارجيــة، والثانيــة تبيــن بدقــة ســاعات العمــل. تلــك الممارســة معروفــة باســم »القيــد المــزدوج« وتحــدث أحيانــا فــي قطــاع 
صناعــة األلبســة األردنــي. عــام 2021، كان لمصنعيــن ســجات عمــل إضافــي مشــكوك فيهــا، وهــو مؤشــر محتمــل علــى 
وجــود قيــد مــزدوج. الحــظ برنامــج عمــل أفضــل - األردن« أن تلــك الممارســة تــزداد عنــد ارتفــاع ضغــط اإلنتــاج، إذ يرجــح أن 

تفــرض المصانــع ســاعات عمــل طويلــة وتحــاول إخفائهــا   خــال هــذه األوقــات.
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النوع حالة الهجرة
األسبوع الدائرةاالجتماعي

1
األسبوع 

2
األسبوع 

3
األسبوع 

4
ساعات 
الجمعة

متوسط الساعات 
أسبوعيا

697172721675خياطةأنثىمهاجرة

55697372869.25قصذكرمهاجرة

32324029033.25تعبئةأنثىأردنية

48484848048تعبئةذكرأردنية

تجمــع ســاعات العمــل علــى المســتوى الشــهري مــع مراعــاة الشــهر والســنة. جمعــت البيانــات مــن تقييمــات خــال الفتــرة 
مــن كانــون الثاني/ينايــر 2018 إلــى آب/أغســطس 2022، ويغطــي كل تقييــم 3 أشــهر فــي العــام الســابق. تتضمــن 
مجموعــة البيانــات الكاملــة ماحظــات مــن 9.493 مــن العمالــة تغطــي 28.482 مــن بيانــات أشــهر العمــل )انظــر الجــدول 
3(. مــع اســتمرار التقييمــات فــي عــام 2022 ســيتم جمــع معلومــات ســاعات العمــل اإلضافيــة لعامــي 2021 و2022 حيــث 
يشــمل التقييــم أي ثاثــة أشــهر فــي الســنة الســابقة. لذلــك يجــب النظــر إلــى تقديــرات عامــي 2021 و2022 علــى أنهــا 

أرقــام أوليــة يمكــن تغييرهــا مــع إجــراء التقييمــات مســتقبا.

9   يحتســب متوســط الســاعات األســبوعية للشــهر بســبب عــدم معرفــة توزيــع أيــام الجمعــة التــي يــؤدى فيهــا عمــل. صيغــة االحتســاب: )األســبوع 1 + االســبوع 2 + االســبوع 3 + االســبوع 4 
+ ســاعات عمــل يــوم الجمعــة( ÷ عــدد األســابيع التــي ســجلت فيهــا بيانــات، وعــادة تكــون 4.

 المنهجية

يســتند هــذا القســم فــي المقــام األول إلــى بيانــات كميــة جمعــت مــن مصدريــن مختلفيــن: )1( بيانــات كشــوف الرواتــب 
ــال ســنوية أجراهــا برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« الســنوي  ــع ضمــن تقييمــات امتث التــي جمعــت مباشــرة مــن المصان

لامتثــال؛ و)2( هــو مســوحات عماليــة أجراهــا البرنامــج علــى مــدى الســنوات الـــ 4 الماضيــة.

 بيانات كشوف الرواتب

ــم الســنوية. تتضمــن  ــارات التقيي يســجل برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« ســاعات العمــل مــن قســائم األجــور خــال زي
البيانــات ماحظــات مــن 2017 إلــى 2022. تجمــع تلــك البيانــات لمــدة 3 أشــهر فــي الســنة الســابقة )بمــا فــي ذلــك 
الشــهر الســابق للتقييــم وشــهران مــن الســنة الســابقة( ولعينــة عشــوائية مكونــة مــن 30-75 عامل/عاملــة فــي كل مصنــع 
بحســب حجمــه. تحــدد األشــهر لتعكــس شــهر فيــه ذروة إنتــاج وشــهر فيــه إنتــاج منخفــض. تســجل المعلومــات الديمغرافيــة 
ــة أردنيــة أو مهاجــرة(، والوظيفــة فــي المصنــع.  ــة الهجــرة )عمال لــكل عامل/عاملــة، بمــا فــي ذلــك النــوع االجتماعــي، حال
تقســم ســاعات العمــل علــى 4 أســابيع، باســتثناء ســاعات أيــام الجمعــة، التــي تســجل بصــورة منفصــل. يبيــن الجــدول 2 

أمثلــة علــى ســاعات العمــل مــن بيانــات كشــوف الرواتــب مــن مصنــع 9.

 الجدول رقم )2(: أمثلة من معلومات ساعات العمل من شهر ديسمبر 2020
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عدد األشخاصالمالحظات الشهريةالسنة

20173.0631,021

20187.7952,598

20196.2592,086

20205.1211,707

20214.3801,460

20221.864621

28,4829,493المجموع

 الجدول رقم )3(: المالحظات المسجلة بشأن عدد ساعات العمل الشهري خالل سنوات

حتــى اآلن لــم يجمــع برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« بيانــات منتظمــة عــن األجــور الشــهرية مــن أنظمــة كشــوف رواتــب 
المصانــع مباشــرة. تســتخدم المصانــع أنظمــة رواتــب مختلفــة ولديهــا معــادالت مختلفــة لحســاب األجــر الشــهري. روجعــت 

قســائم الرواتــب مــن عــدة مصانــع لفهــم هيــكل األجــور وحســاب ســاعات العمــل واألجــور.

فيمــا يلــي مثــال علــى قســيمة راتــب مســتخدمة فــي مصنــع تشــمل المعدالت المحــددة ألجر العمــل االعتيــادي واإلضافي؛ 
مجمــوع ســاعات العمــل االعتياديــة وســاعات العمــل اإلضافيــة؛ عــدد أيــام الغيــاب؛ والراتــب الصافــي الناتــج بعــد حســاب 

جميــع المكافآت/العــاوات والخصومــات )الشــكل 3(.

 الشكل )3( مثال قسيمة أجر عامل/عاملة في مصنع ألبسة
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 بيانات مسوحات العمالة

تحتــوي بيانــات المســوحات المســتخدمة فــي هــذا التقريــر علــى معلومــات عــن ســاعات العمــل األســبوعية واألجــر الشــهري 
ألكثــر مــن 8,000 مستجيب/مســتجيبة علــى مــدى 3 ســنوات. تتضمــن البيانــات أيضــا التركيبــة الســكانية، شــواغل بشــأن 
مــكان العمــل، معلومــات ماليــة، ومؤشــرات الصحــة النفســية. أجريــت مســوحات مــع عمالــة مــن قطــاع صناعــة األلبســة 
ضمــن اختيــار عشــوائي فــي معظــم المصانــع المشــاركة فــي برنامــج »عمــل أفضــل - األردن«. البيانــات ليســت متعــددة 
األبعــاد، لكنهــا تلتقــط متوســط الــردود بمــرور الوقــت. جــرت المســوحات فــي حزيران/يونيــو 2019؛ كانــون األول/ديســمبر 

2019؛ تموز/يوليــو 2020؛ تموز/يوليــو 2021؛ وتموز/يوليــو 2022.

ــة المهاجــرة  ــع. أكملــت العمال ــوع االجتماعــي والجنســية فــي كل مصن ــن الن ــا لتعكــس تكوي ــة المســح طبقي قســمت عين
أســئلة المســح فــي يــوم إجازتهــا فــي أماكــن محايــدة، مثــل مركــز العمالــة، المكاتــب النقابيــة، ومســاكن العمالــة. أجــري 
امســح العمالــة األردنيــة فــي موقــع العمــل خــال أســبوع العمــل. جــرى المســح ذاتيــا مــن خــال الهواتــف المحمولــة 
الشــخصية أو األجهــزة اللوحيــة، مــع ترجمــة وتســجيل صوتــي باللغــات العربيــة، البنغاليــة، الهنديــة، الســنغالية، والنيباليــة.

المتغيران الرئيسيان:

األجــر الشــهري. فــي الشــهر الماضــي مــا إجمالــي الراتــب )بمــا فــي ذلــك المكافــآت، العــاوات، البــدالت، وأجــور   
ــي(؟  ــار األردن ــع )بالدين العمــل اإلضافــي( مــن الوظيفــة فــي هــذا المصن

ــك ســاعات العمــل  ــي، بمــا فــي ذل ســاعات العمــل األســبوعية. فــي األســبوع، مــا عــدد ســاعات العمــل اإلجمال  
االعتياديــة واإلضافيــة )متوســط أســبوع فــي مثــل هــذا الوقــت مــن العــام فــي المصنــع(.

يجمــع ســؤال األجــور بيــن عديــد مــن جوانــب أجــور العمالــة، بمــا فــي ذلــك األجــور األساســية، وأي معــدل أجــر بالقطعــة أو 
أجــر تحفيــزي، مكافــآت، عــاوات، بــدالت أجــر عمــل إضافــي، ومكافأة/عــاوة أقدميــة. يشــمل ســؤال ســاعات العمــل تلــك 
االعتياديــة واإلضافيــة، لكنــه ال يحــدد تضميــن العمــل يــوم الجمعــة. نفهــم أن العمالــة ستشــمل أي عمــل يــوم الجمعــة 
ضمــن »األســبوع«. يركــز الســؤال علــى »المتوســط االســبوعي«، وبالتالــي قــد ال يعكــس التغييــرات الزمنيــة فــي ســاعات 
ــا، يوجــد احتمــال حــدوث أخطــاء  ــغ ذاتي ــب تبل ــات كشــوف الروات العمــل بمــرور الوقــت. ونظــرا ألن ســاعات العمــل وبيان
فــي اإلبــاغ. قــد تكــون األخطــاء مــن أشــخاص لــم يفهمــوا األســئلة، أشــخاص ال يعرفــون اإلجابــات، أو أشــخاص يجيبــون 
بنــاء علــى مــا يعتقــدون انــه أمــر مرغــوب. جــرى تنظيــف البيانــات بأقــل قــدر ممكــن، ومتســق لإلجابــات وجــوالت جمــع 

البيانــات، خاصــة إلزالــة القيــم المتطرفــة بوضــوح.
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متوسط الساعات عدد أشهر العمالةالفئة
أسبوعيا

انحراف 
الحد الحد االدنىمعياري

األعلى

28,48252.312.71.897.0اإلجمالي

الجنسية
17,85058.610.51.897.0غير أردنية

10,63241.78.12.091.8أردنية

نوع اجتماعي
20,56351.012.42.097.0أنثى

7,91955.512.71.896.0ذكر

نوع المصنع

مصانع تصدير 
19,01854.511.72.092.3مباشر

3,82954.515.21.897.0مصانع بعقود ثانوية

5,63543.39.62.086.5فروع انتاجية

 النتائج

تكشــف األقســام التاليــة االتجاهــات فــي الســاعات واألجــور بمــرور الوقــت، وتقــدم أفــكارا أوليــة عــن تأثيــر ســاعات العمــل 
الطويلــة علــى الصحــة النفســية والبدنيــة للعمالــة.

 وقت العمل

يختلــف وقــت العمــل فــي قطــاع األلبســة كثيــرا بيــن العمالــة المهاجــرة والعمالــة األردنيــة. تعمــل العمالــة المهاجــرة بانتظــام 
ســاعتين يوميــا مــن العمــل اإلضافــي 6 أيــام فــي األســبوع، مــع تســجيل أقــل مــن 60 ســاعة بالمتوســط فــي األســبوع 
)الجــدول 4(. فــي نفــس الوقــت، نــادرا مــا تســجل العمالــة األردنيــة ســاعات عمــل إضافيــة، وبســبب الغيــاب وقصــر 
ســاعات العمــل، تعمــل بمعــدل 42 ســاعة فقــط فــي األســبوع )6 ســاعات أقــل مــن ســاعات العمــل االعتياديــة(. كان الحــد 
األقصــى للســاعات األســبوعية الماحــظ فــي الســنوات الـــ 5 الماضيــة 97 ســاعة فــي أســبوع واحــد، أي نحــو 14 ســاعة 
فــي اليــوم لمــدة 7 أيــام متتاليــة. يميــل الرجــال إلــى العمــل لســاعات أطــول مــن النســاء )56 ســاعة أســبوعيا مقابــل 51 
ســاعة أســبوعيا(، لكــن بعــد مراقبــة الجنســية، نــوع المصنــع، الشــهر، الســنة، ينخفــض الفــرق إلــى ســاعة واحــدة فقــط فــي 
األســبوع للرجــال أكثــر مــن النســاء. ال توجــد فــروق فــي متوســط ســاعات العمــل بيــن مصانــع التصديــر المباشــر ومصانــع 
ــدم انتظــام  ــك ع ــوي. يعكــس ذل ــد الثان ــع التعاق ــى فــي مصان ــاري أعل ــراف المعي ــم مــن أن االنح ــوي، بالرغ ــد الثان التعاق

جــداول اإلنتــاج وســاعات العمــل فــي مصانــع التعاقــد الثانــوي. ســاعات العمــل هــي األدنــى فــي الفــروع االنتاجيــة.

 الجدول رقم )4(: إحصائيات ساعات العمل )2022-2017(
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عمالة مهاجرةعمالة أردنية

%14%4890 ساعة أو أقل

%48%4810-60 ساعة

%29%600-72 ساعة

%9%0أكثر من 72 ساعة

تتكتــل ســاعات العمــل عــادة حــول ســاعات العمــل االعتياديــة، إذ يعمــل كثيــر مــن العمالــة األردنيــة 48 ســاعة أســبوعيا، 
وكثيــر مــن العمالــة المهاجــرة 60 ســاعة أســبوعيا، أو ســاعتين مــن العمــل اإلضافــي يوميــا )الشــكل 4(. وضعــت الخطــوط 
العموديــة لترســيم 60 ســاعة و72 ســاعة أســبوعيا علــى التوالــي. يمكــن ماحظــة التكتــات بمعــدل 48 ســاعة أســبوعيا 

للعمالــة االردنيــة و60 ســاعة و72 ســاعة أســبوعيا للعمالــة المهاجــرة.

 الشكل رقم )4(: توزيع ساعات العمل حسب حالة الهجرة )بيانات كشوف الرواتب 2017 - 2022(

مــع تبنــي سياســات مختلفــة مــن قبــل أطــراف المصلحــة للحــد األقصــى لســاعات العمــل األســبوعية، مــن المفيــد النظــر 
ــه  ــة. وبمــا أن ــات التاريخي ــى البيان ــاء عل ــرات مقترحــة بن ــأي تغيي ــة فــي القطــاع التــي ســتتأثر ب ــة للعمال فــي النســبة المئوي
ــر بحــد أقصــى لســاعات العمــل األســبوعية )الجــدول 5(.  ــن تتأث ــة فل ــة تعمــل ســاعات إضافي ــة أردني ــا عمال ال توجــد تقريب
ولمعرفــة آثــار السياســات المختلفــة لتحديــد الحــد األقصــى لســاعات العمــل، يتمثــل مقيــاس رئيســي فــي النســبة المئويــة 
ــة المهاجــرة التــي ســتتأثر. إذا وضــع حــد أقصــى بـــ 72 ســاعة )4 ســاعات عمــل إضافــي يوميــا( فســتتأثر %9 مــن  للعمال
العمالــة المهاجــرة. إذا وضــع حــد أقصــى بـــ 60 ســاعة )ســاعتان عمــل إضافــي يوميــا( فســتتأثر %38 مــن العمالــة المهاجــرة. 
العمالــة التــي تعمــل أكثــر مــن 72 ســاعة أســبوعيا هــي مهاجــرة بالكامــل تقريبــا، ويتكــون معظمهــا مــن ذكــور يعملــون فــي 

مصانــع التعاقــد الثانــوي.

 الجدول رقم )5(: توزيع ساعات العمل األسبوعية حسب حالة الهجرة )بيانات كشوف الرواتب 2022-2017(

الجنسية

أردنية
مهاجرة

فة
كثا

ال

معدل الساعات أسبوعيا
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تتغيــر ســاعات العمــل وال ســيما بالنســبة للعمالــة المهاجــرة مــع مــرور الوقــت )الشــكل 5(. توجــد تقلبــات موســمية فــي أي 
عــام ويمكــن التنبــؤ بهــا بنــاء علــى متطلبــات الجهــات المســتهلكة والعامــات التجاريــة. تتكيــف المصانــع مــع تلــك التقلبــات 
مــن خــال تحديــد ســاعات عمــل إضافيــة أعلــى خــال مواســم الــذروة. خــال جائحــة كوفيــد-19، أدت عمليــات اإلغــاق التــي 
فرضتهــا الحكومــة واالنخفــاض الكبيــر فــي الطلبــات إلــى وقــت عمــل أقــل بكثيــر. كان لــدى العمالــة المهاجــرة والعمالــة 
األردنيــة تغيــرات كبيــرة فــي ســاعات العمــل خــال جائحــة كوفيــد-19، إذ تأثــرت العمالــة المهاجــرة أكثــر. انخفضــت ســاعات 
عمــل العمالــة المهاجــرة بمقــدار 6 ســاعات أســبوعيا عــام 2020، وانتعشــت إلــى مســتويات مــا قبــل الجائحــة عــام 2021. 
فــي نفــس الوقــت، انخفضــت ســاعات عمــل العمالــة األردنيــة بمقــدار ســاعتين أســبوعيا عــام 2020، ومثــل العمالــة 

المهاجــرة، انتعشــت إلــى نفــس المســتوى الــذي كانــت عليــه قبــل الجائحــة.

تشــير البيانــات األوليــة مــن عــام 2022 إلــى أن ســاعات العمــل فــي القطــاع تنخفــض مــرة أخــرى. يتماشــى ذلــك مــع مــا 
ورد إلــى برنامــج »عمــل أفضــل-األردن« مــن مديري/مديــرات مصانــع بشــأن انخفــاض فــي الطلبــات مــن الجهــات المشــترية 
الدوليــة. بصــورة خاصــة، كانــت ســاعات العمــل منخفضــة جزئيــا فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2022 بســبب انخفــاض العمــل 
خــال شــهر رمضــان، وجزئيــا ألن العمالــة المهاجــرة فــي مصنــع تصديــر كبيــر أضربــت لمــدة أســبوع فــي أيار/مايــو 2022 
لاحتجــاج علــى جــودة الطعــام، ســوء ســلوك مشرفين/مشــرفات، خفــض الرواتــب الشــهرية، وعــدم وجــود عمــل إضافــي 
ــر مــع جمــع  ــر عرضــة للتغيي ــذا فــإن هــذا التقدي ــة فقــط، ل ــغ 621 عاما/عامل ــام 2022 يبل ــي لع ــة الحال كاف. حجــم العين

بيانــات جديــدة )مقارنــة بمتوســط عينــة 1,800 عامل/عاملــة فــي ســنوات أخــرى(.

 الشكل رقم )5(: ساعات العمل مع مرور الوقت حسب حالة الهجرة )بيانات كشوف الرواتب(

مالحظة: بيانات عام 2022 أولية وتشمل تقارير التقييم المكتملة حتى شهر آب/أغسطس 2022.
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 ordinary least( وللتحديــد الكمــي لمحــددات ســاعات العمــل األســبوعية، اســتخدمت طريقــة تراجــع المربعــات الدنيــا
squares regression(، مــع آثــار ثابتــة للســنة وللشــهر. يوجــد حــد أدنــى مــن الفــروق علــى أســاس النــوع االجتماعــي فــي 
ســاعات العمــل. كل شــيء آخــر متســاو، إذ يعمــل الرجــال فــي المتوســط ســاعة واحــدة أســبوعيا أكثــر مــن النســاء. تميــل 
ــون األول/ديســمبر. تنخفــض  ــو وكان ــذروة فــي تموز/يولي ــرات ال ــى مــدار العــام مــع فت ــذب عل ــى التذب ســاعات العمــل إل
ســاعات العمــل كثيــرا خــال شــهر رمضــان، عندمــا ينخفــض وقــت العمــل االعتيــادي اليومــي مــن 8 ســاعات إلــى 6 ســاعات. 
مــع تحــول شــهر رمضــان مــن ســنة إلــى أخــرى فــي التقويــم الميــادي، يــدرج متغيــر منفصــل لشــهر رمضــان فــي التحليــل. 

يبيــن الملحــق 1 نتائــج التراجــع التفصيليــة.



15   ساعات العمل واألجور في قطاع صناعة األلبسة االردني

  اتجاهات األجور

تكشــف بيانــات مســوحات برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« حصــول العمالــة األردنيــة والعمالــة المهاجــرة علــى أجــر صــاف 
متســاو قبــل حــدوث الجائحــة بلــغ حوالــي 220 دينــار أردنــي شــهريا )الشــكل 6(. ومــع ذلــك خــال الجائحــة، انخفــض األجــر 
الصافــي للعمالــة المهاجــرة بصــورة ملحوظــة إلــى 203 دينــار أردنــي شــهريا فــي المتوســط. ثــم ارتفعــت األجــور عــام 2021 
إلــى 248 دينــار أردنــي شــهريا، وظلــت مرتفعــة عــام 2022. خــال ذلــك الوقــت، ظلــت أجــور العمالــة األردنيــة مســتقرة 

نســبيا مــع ارتفــاع طفيــف فقــط مــن 219 دينــار أردنــي إلــى 226 دينــار أردنــي شــهريا علــى مــدى الســنوات الـــ 3.

 الشكل رقم )6(: األجر الشهري الصافي حسب حالة الهجرة )بيانات المسوحات(

ــغ األجــر الصافــي ذاتيــا فــي مســوحات مجهولــة المصــدر، وهــو النقــد الــذي تحصــل عليــه العمالــة فــي نهايــة الشــهر  ُيبّل
مــن المصنــع وال يشــمل المزايــا العينيــة التــي تتلقاهــا العمالــة المهاجــرة )المســكن والطعــام(. ومــع ذلــك، يشــمل األجــر 

ــة أخــرى. ــة وأي مكافآت/عــاوات إنتاجي الصافــي مدفوعــات العمــل اإلضافــي، ومكافآت/عــاوات أقدمي

ــة  ــة إحصائي ــي مــن فــروق ذات أهمي ــع جــوالت المســوحات الـــ 5، لوحــظ فــي األجــور مــا يل ــات مــن جمي ــع البيان وبتجمي
عنــد إدراج ضوابــط بالنــوع االجتماعــي، الجنســية، التعليــم، الســن، ســاعات العمــل، الوظيفــة، الخبــرة، والســنة )يتضمــن 

ــدا مــن المعلومــات عــن التراجــع(: الملحــق 2 مزي

في المتوسط، يتقاضى الرجال 13 دينار شهريا أكثر من النساء.  .1
توجــد نتائــج متباينــة للعمالــة األردنيــة مقارنــة بالجنســيات األخــرى. فــي حيــن أن العمالــة البنغاديشــية والســريانكية   .2
تتقاضــى فــي المتوســط )8 دينــار أردنــي و16 دينــار أردنــي شــهريا علــى التوالــي( أكثــر مــن العمالــة األردنيــة، فــإن 
العمالــة الهنديــة والنيباليــة تتقاضــى )11 دينــار أردنــي و6 دينــار أردنــي شــهريا علــى التوالــي( أقــل مــن العمالــة 

األردنيــة.
فــي المتوســط، انخفضــت األجــور بمقــدار 7 دنانيــر شــهريا مــن تموز/يوليــو 2019 إلــى 2020، إال انهــا كانــت أعلــى   .3
بـــ 23 دينــار شــهريا فــي تموز/يوليــو 2021 مقارنــة بشــهر تموز/يوليــو 2019 وأعلــى بـــ 20 دينــار فــي تموز/يوليــو 
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تعكــس اتجاهــات األجــور إلــى حــد مــا اتجاهــات ســاعات العمــل. تحديــدا، شــهدت العمالــة المهاجــرة انخفاضــا كبيــرا فــي 
ــة المهاجــرة ارتباطــا وثيقــا بالعمــل اإلضافــي،  ــط أجــر العمال رواتبهــا عــام 2020 عندمــا قلــت ســاعات العمــل أيضــا. يرتب

ــرا. ــة المهاجــرة كثي ــه ينخفــض أجــر العمال وبدون

ومــع ذلــك فــإن الزيــادة فــي األجــور الصافيــة للعمالــة المهاجــرة عــام 2021 كانــت مرتفعــة بصــورة غيــر اعتياديــة ال يمكــن 
تفســيرها بالكامــل مــن خــال بيانــات الســاعات. لــم تكــن ســاعات العمــل عــام 2021 أعلــى بصــورة ملحوظــة ممــا كانــت 
عليــه فــي ســنوات مــا قبــل جائحــة كوفيــد-19. قــد يكــون ســبب ذلــك االرتفــاع فــي األجــور زيــادة أعــداد العمالــة المؤهلــة 
ــة،  ــى األجــور الصافي ــع مؤشــر هــام عل ــة، إذ ان الوقــت المســتخدم فــي المصن ــى مكافآت/عــاوات أقدمي للحصــول عل
وكانــت مــدة الوظيفــة أعلــى قليــا عــام 2021 مــن الســنوات الســابقة. نظــرا لبقــاء االجــور الصافيــة مرتفعــة عــام 2022 
ــار شــهري( يبــدو أن هــذا قــد يكــون اتجاهــا دائمــا فــي األجــور وليــس ارتفــاع علــى  ــة المهاجــرة )بمتوســط 242 دين للعمال

المــدى القصيــر خــال فتــرة التعافــي مــن جائحــة كوفيــد-19.

 شواغل بشأن األجور ووقت العمل

ســئلت العمالــة عمــا إذا كانــت لديهــا أي شــواغل معينــة بشــأن أجورهــا أو وقــت العمــل. يمكــن للعمالــة االختيــار مــن بيــن 
العديــد مــن الشــواغل بشــأن األجــور ووقــت العمــل، أو القــول بــأن ليــس لديهــا شــواغل. تبلــغ النســبة المئويــة للعمالــة 
التــي قالــت إن لديهــا نوعــا مــن الشــواغل بشــأن األجــور نحــو %30، وأقــل قليــا بالنســبة لوقــت العمــل )الشــكل 7(. ظلــت 
شــواغل وقــت العمــل واألجــور مســتقرة نســبيا بمــرور الوقــت. زادت الشــواغل بشــأن األجــور بصــورة طفيفــة عــام ،2021 
مدفوعــة غالبــا بالعمالــة األردنيــة التــي لديهــا شــواغل بشــأن األجــور، فــي حيــن انخفضــت شــواغل وقــت العمــل بصــورة 

طفيفــة عــام 2021. انخفضــت الشــواغل بشــأن األجــور ووقــت العمــل عــام 2022 إلــى أدنــى مســتوياتهما حتــى اآلن.

 الشكل رقم )7(: النسبة المئوية للعمالة التي لديها شواغل بشأن األجور ووقت العمل

تتســم تفاصيــل شــواغل العمالــة بشــأن األجــر ووقــت العمــل حســب حالــة الهجــرة بالوضــوح )الشــكالن 8؛ 9(. مــن المرجــح 
ــة المهاجــرة )%37 مقابــل %26(. الشــاغل  ــر مــن العمال ــة األردنيــة نوعــا مــن الشــواغل بشــأن أجورهــا أكث ــر العمال أن تثي
األكبــر بشــأن األجــور لــكل مــن العمالــة األردنيــة والعمالــة المهاجــرة يكمــن فــي عــدم وجــود مــا يكفــي مــن المــال لتلبيــة 
احتياجاتهــا، بالرغــم مــن أن العمالــة األردنيــة أكثــر عرضــة بمرتيــن مــن العمالــة المهاجــرة للتعبيــر عــن هــذا الشــاغل )20% 
مقابــل %9(. يقــول أفــراد مــن العمالــة األردنيــة إن لديهــم شــواغل بشــأن التأخــر فــي األجــور )%7(، بينمــا عبــر أفــراد مــن 
العمالــة المهاجــرة عــن شــواغل مــن األجــور غيــر الصحيحــة )%6(. ناقشــت غالبيــة العمالــة تلــك الشــواغل مــع زماء/زميــات 
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مــن المرجــح أيضــا أن تثيــر العمالــة األردنيــة شــواغل بشــأن وقــت العمــل أكثــر مــن العمالــة المهاجــرة )%29 مقابــل 24%(. 
بالرغــم مــن ان عــدد ســاعات عملهــا أقــل بكثيــر مــن العمالــة المهاجــرة، إال انــه مــن المرجــح أن تقــول العمالــة األردنيــة إن 
مقــدار العمــل الــذي تقــوم بــه ينهكهــا، وأنهــا ال تســتطيع متابعــة المصالــح الشــخصية أو الوفــاء بالتزامــات األســرة. فــي 

نفــس الوقــت، مــن المرجــح أن تعــرب العمالــة المهاجــرة عــن شــواغل بشــأن ســاعات العمــل غيــر المنتظمــة.

 الشكل رقم )9(: مخاوف العمالة التفصيلية بشأن وقت العمل )2022-2019(

فــي العمــل أو مشرفين/مشــرفات. فكــر شــخص مــن كل 10 أشــخاص لديهــم شــواغل فــي االســتقالة، وهــو مؤشــر علــى 
شــواغل جوهريــة بيــن أقليــة مــن القــوى العاملــة.

 الشكل رقم )8(: شواغل العمالة التفصيلية بشأن األجور )2022-2019(
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تعتقــد كــوادر إداريــة فــي عديــد مــن المصانــع أن لــدى العمالــة شــواغل بشــأن ضغــط اإلنتــاج وانخفــاض األجــور. فــي نشــاط 
مــواز لمســوحات العمالــة، أجــرى برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« مســحا لمدير/لمديــرة مــن كل مصنــع مشــارك فــي 
البرنامــج منــذ عــام 2020. ُطلــب مــن المدير/المديــرة ترتيــب الشــواغل المتصــورة لــدى العمالــة فــي المصانــع، مــع قائمــة 
بظــروف العمــل المختلفــة، مثــل التواصــل مــع مشرفين/مشــرفات، اإلســاءة اللفظيــة، والتحــرش الجنســي. كان انخفــاض 
األجــور أعلــى مصــدر شــواغل عــام 2022، إذ وفــق %26 مــن المديرين/المديــرات، فــإن العمالــة فــي المصانــع »متخوفــة 
للغايــة« مــن انخفــاض األجــور. وبحســب %26 مــن عــدد آخــر مــن المديرين/المديــرات، فــإن العمالــة »متخوفــة إلــى حــد مــا« 
مــن انخفــاض األجــور. اعتقــد عــدد أقــل مــن المديرين/المديــرات أن ضغــط اإلنتــاج والضغــط الوظيفــي مصــدران لشــواغل 
العمالــة فــي المصانــع، إذ وفــق %11 مــن المديرين/المديــرات، كان هــذا مصــدر قلــق جــدي، فيمــا ُصنــف مــن قبــل 33% 

علــى أنــه مصــدر قلــق متوســط.

 الشكل 10: تصورات مديرين/مديرات لشواغل العمالة )2022(

26%

11%

26%

33%

19%

35%

25%

19%

4%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Low Pay

Production pressure and job stress

Serious concern Moderate concern Low concern Not a concern I don't know

ضغوط اإلنتاج والعمل

أجر منخفض

قلق جدي قلق معتدل قلق منخفض ليس مصدر قلق ال أعلم



19   ساعات العمل واألجور في قطاع صناعة األلبسة االردني

ــذروة.  ــر خاصــة خــال مواســم ال ــع فــرض عمــل إضافــي كبي ــي للعمــل اإلضافــي يمكــن للمصان ــدون حــد قانون ب
يتوقــع أن تعمــل العمالــة 8 ســاعات يوميــا، 6 أيــام أســبوعيا )48 ســاعة أســبوعيا(. العمــل اإلضافــي لمــدة ســاعتين 
يوميــا هــو المعيــار للعمالــة المهاجــرة فــي القطــاع )بمتوســط 60 ســاعة أســبوعيا(، لكــن خــال أوقــات اإلنتــاج 
العاليــة، ســتؤدي المصانــع عمــا إضافيــا أكثــر و/أو تعمــل أيــام الجمعــة. كانــت %38 مــن الســاعات األســبوعية التــي 

ســجلتها العمالــة المهاجــرة أكثــر مــن 60 ســاعة فــي األســبوع.

يخلــق هيــكل أجــور العمالــة المهاجــرة حافــزا كبيــرا للعمــل اإلضافــي ألن األجــر األساســي الصافــي منخفــض، لكــن 
أجــر أي ســاعة عمــل إضافــي عــادي يعــادل 2.2 مــرة مــن األجــر األساســي، فــي حيــن أن العمــل اإلضافــي الخــاص 
يبلــغ 2.64 مــرة مــن األجــر األساســي. ويــؤدي التقلــب فــي الطلبــات إلــى تقلبــات عاليــة فــي ســاعات العمــل، ممــا 
يؤثــر تأثيــرا مباشــرا علــى الحصــول علــى أجــر صــاف، خاصــة بالنســبة للعمالــة المهاجــرة. يمكــن رؤيــة ذلــك التأثيــر 

بوضــوح فــي البيانــات خــال المراحــل األولــى مــن جائحــة كوفيــد-19.

ــة المفاوضــة  ــد أقصــى للعمــل اإلضافــي األســبوعي فــي اتفاقي ــة النظــر فــي وضــع ح ــن ألطــراف المصلح يمك
الجماعيــة للقطــاع. مــن شــأن ذلــك أن يعــادل بيــن المصانــع )تتبــع عديــد مــن المصانع فعــا الحد األقصى األســبوعي 
وفــق مــا حددتــه الجهــات المشــترية(، وســيضمن معيــارا أساســيا للعمالــة المهاجــرة، ويســمح للعمالــة باالســتراحة 
واالســتمتاع بوقــت الفــراغ. إذا حــدث ذلــك بصــورة مســتقلة عــن معالجــة األجــور وهيــكل المدفوعــات فــي القطــاع، 
فقــد يكــون لهــذه السياســة تأثيــر خفــض متوســط األجــور التــي تحصــل عليهــا العمالــة المهاجــرة، خاصــة التــي تعتمــد 

علــى العمــل اإلضافــي للحصــول علــى دخــل كاف.

ــة،  ــة بصــورة أفضــل، وفهــم الحوافــز مــن قبــل العمال ــات العمال ــد مــن البحــث لفهــم أولوي توجــد حاجــة إلــى مزي
والمديرين/المديــرات، فــي النظــام الحالــي. يمكــن جمــع المعلومــات مــن خــال طــرق نوعيــة دقيقــة تســاعد العمالــة 
علــى النظــر فــي مفاضــات خطــط العمــل اإلضافــي واألجــور. مــن جانــب مديري/مديــرات المصانــع، ســيكون مــن 
ــل ســاعات  ــة وتقلي ــد مــن العمال ــف مزي ــي وأي حواجــز قــد تواجــه توظي ــد فهــم الحوافــز فــي النظــام الحال المفي
العمــل. لتعزيــز فهمنــا لألجــور فــي هــذا القطــاع، يمكــن للبحــث ان يوائــم ويجمــع بيانــات األجــور مــن كشــوف رواتــب 
المصانــع. سيســاعد ذلــك فــي توفيــر بيانــات أجــور أكثــر دقــة بــدال مــن االعتمــاد علــى بيانــات المســوحات المبلغــة 

ذاتيــا.

أخيــرا، وثقــت آثــار ســاعات العمــل الطويلــة علــى العمالــة، ال ســيما العمالــة فــي قطــاع األلبســة، بصــورة جيــدة فــي 
المؤلفــات. يمكــن اســتخدام هــذا البحــث لتحفيــز تخفيــض وقــت العمــل.

 الخالصة
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نسبة )|t|<(Prقيمة احتمالية )t(خطأ قياسيالمقدر

***40.828290.314338129.8870.000)الدالة(

***1.09340.1401977.7990.000ذكورالنوع االجتماعي )مقارنة باإلناث(

حالة الهجرة )مقارنة بالعمالة 
***16.531630.137776119.9890.000عمالة مهاجرةاألردنية(

نوع المصنع )مقارنة بالمصانع 
المصدرة(

***1.3231550.1693277.8140.000فروع انتاجية

-0.707530.167625-4.2210.000***

العام مقارنة بعام )2017(

2018-0.373710.206627-1.8090.071.

20191.7566410.2142728.1980.000***

2020-3.079070.220352-13.9730.000***

20211.2025380.2282725.2680.000***

2022-1.972720.293681-6.7170.000***

الشهر )مقارنة بشهر كانون الثاني/
يناير(

***2.2499270.2515648.9440.000شباط/فبراير

***1.5297940.2542926.0160.000مارس/آذار

***2.4769210.3227887.6740.000نيسان/أبريل

0.4081160.3550121.150.250أيار/مايو

0.3952170.2900571.3630.173حزيران/يونيو 

***4.7922990.31579715.1750.000تموز/يوليو 

***2.1745590.3076847.0680.000آب/أغسطس

***1.0832940.2833953.8230.000أيلول/سبتمبر 

***1.1516690.2475954.6510.000تشرين األول/أكتوبر 

.0.5103290.2932921.740.082تشرين الثاني/نوفمبر 

***3.1623120.23524313.4430.000كانون األول/ديسمبر 

***13.7050.000-3.749550.273588-رمضان

***7.3680.000-2.03260.275854-عيد األضحى

الوظيفة )مقارنة بوظيفة القص(

0.3562220.3148551.1310.258تشطيب

*2.1270.033-3.522921.656428-مساعدة

.0.4854770.2676691.8140.070كوي

0.8292650.8650860.9590.338حياكة

مشغل/مشغلة/خياط/
0.0270.979-0.005050.18829-خياطة

.1.8770.061-0.480490.256015-غيره ذلك

0.3947110.2564721.5390.124تعبئة وتغليف

***0.9336750.264973.52E+000.000مراقبة جودة

***1.6704670.4341853.8470.000مستودع

رموز دالة: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
خطأ قياسي متبقي: 9.296 على28450  درجة حرية

معامل تحديد متعدد: 0.4613، معامل تحديد معدل: 0.4607
p(: < 2.2e-16( 785.8  على 31 و28450  درجة حرية، قيمة احتمالية:)إحصاء )ف

10   جرى استخدام طريقة تراجع هرمي مع ضوابط للتأثيرات على مستوى المصانع لفحص مدى الدقة. النتائج ليست مختلفة بصورة كبيرة.

 الملحق رقم )1(: تراجع ساعات العمل
يعــرض الجــدول التالــي نتائــج التراجــع لبيانــات ســاعات العمــل مــن جــداول رواتــب المصانــع 10. حجــم العينــة 28,450 

ــة فــي شــهر. ماحظــة عمال
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اسُتخدمت المعادلة التالية:

الساعات = f  )النوع االجتماعي + الجنسية + نوع المصنع + العام + الشهر + رمضان + عيد األضحى + الوظيفة(

   النــوع االجتماعــي: متغيــر ثنائــي ذكر/أنثــى. كل شــيء آخــر متســاو، يعمــل الرجــال ســاعة واحــدة فــي األســبوع أكثــر 
مــن النســاء.

   جنســية العمالــة: متغيــر ثنائــي عمالــة مهاجرة/عمالــة أردنيــة. كل شــيء آخــر متســاو، تعمــل العمالــة المهاجــرة 16.5  
ســاعة فــي األســبوع أكثــر مــن العمالــة األردنيــة.

ــع  ــة مــع المصان ــة(. المقارن ــروع انتاجي ــا، ف ــع متعاقــدة ثانوي ــع مصــدرة، مصان ــع: 3 احتمــاالت )مصان ــوع المصن    ن
ــع المصــدرة،  ــر مــن المصان ــة1.3  ســاعة أســبوعيا أكث ــة فــي الفــروع االنتاجي ــك، تعمــل العمال المصــدرة. ومــع ذل

ــا 0.7  ســاعة أقــل. ــع المتعاقــدة ثانوي ــة فــي المصان بينمــا تعمــل العمال

   السنة: البيانات المشمولة من عام 2017 إلى عام 2022 مقارنة بعام 2017.

   الشــهر: مقارنــة جميــع األشــهر بشــهر كانــون الثاني/ينايــر. كل شــيء آخــر متســاو، ســاعات العمــل أعلــى فــي معظــم 
األشــهر مقارنــة بشــهري كانــون الثاني/ينايــر. لوحظــت أطــول ســاعات عمــل فــي تموز/يوليــو وكانــون األول/ديســمبر.

   أدرج رمضــان وعيــد األضحــى كمتغيريــن ثنائييــن يأخــذان 1 إذا كان شــهر جمــع البيانــات خــال أي مــن العطــات، و 
0 فــي أي مــكان آخــر. كل شــيء آخــر متســاو، متوســط ســاعات العمــل أقــل بمقــدار3.7 ســاعة فــي األســبوع خــال 

شــهر رمضــان وســاعتين أقــل خــال عيــد األضحــى.

   الوظيفــة: تقــارن عــدة تصنيفــات وظيفيــة بســاعات العمــل لوظيفــة »القــص«. كان لمراقبــة الجودة وللمســتودعات 
ــة  ــة المســاعدة 3.5  ســاعة فــي األســبوع أقــل مــن عمال ــت العمال ــا عمل ســاعات عمــل أطــول مــن القــص، بينم

القــص.
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نسبة )|t|<(Prقيمة احتمالية )t(خطأ قياسيالمقدر

***142.3797.84018.1600.000)الدالة(

النوع االجتماعي )مقارنة 
***13.3521.8867.0780.000الذكورباإلناث(

الجنسية )مقارنة بالعمالة 
االردنية(

***8.1761.9794.1310.000بنغادشية

***4.0390.000-11.0092.726-هندية

***16.1452.4906.4830.000سريانكية

.1.8210.069-5.7293.145-نيبالية

11.8898.6801.3700.171سورية

*31.15513.6962.2750.023غير ذلك

***0.6890.1136.0790.000السن

***0.9960.2034.9100.000سنوات التعليم

***0.9390.1635.7590.000ساعات العمل

***3.8910.000-0.0050.001-ساعات العمل2

الوظيفة )مقارنة بوظيفة 
القص(

0.0430.966-0.49311.471-الصباغة

***4.2610.000-19.8154.650-تشطيب

***5.0150.000-21.4104.270-مساعدة

**2.8580.004-30.00910.502-حياكة

***50.4407.7046.5470.000ميكانيك

***5.3360.000-21.5594.040-مشغل/مشغلة/خياطة

***3.4660.001-16.4094.734-تعبئة وتغليف

1.2600.208-5.8974.679-مراقبة جودة

.1.6590.097-10.8586.544-فارشات

***29.7135.8135.1120.000اشراف

*2.3210.020-12.5605.411-كوي

الحالة الزوجية )مقارنة 
بالمتزوج/المتزوجة(

0.8050.421-1.1991.489-لم يسبق له/لها الزواج

***4.1760.000-19.5484.681-أرمل/أرملة

**2.8660.004-9.6373.363-مطلق/مطلقة

**2.7730.006-11.1084.005-منفصل/منفصلة

مدة العمل في المصنع 
)مقارنة بأقل من 6 

شهور( 

***612.8672.2525.7140.000 شهور - سنة 

***23.8472.04511.6630.000سنة - 3 سنوات

***331.9692.20314.5100.000 - 5 سنوات

***639.4622.75714.3160.000 - 10 سنوات

***45.7323.26114.0250.000أكثر من 10 سنوات

الجولة )مقارنة بشهر 
حزيران/يونيو 2019(

*4.5532.0152.2600.024كانون أول/ديسمبر 2019

***3.5510.000-7.1222.006-تموز/يوليو 2020

***22.9912.07511.0810.000تموز/يوليو 2021

***19.7742.0399.7000.000تموز/يوليو 2022

رموز دالة: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
خطأ قياسي متبقي: 55.98  على7905  درجة حرية

معامل تحديد متعدد: 0.1844، معامل تحديد معدل: 0.1805
p(: < 2.2e-16( 47.03 على 38 و7905 درجة حرية، قيمة احتمالية :)إحصاء )ف

 الملحق رقم )2(: تراجع األجور 
األجــور = f )النــوع االجتماعــي + الجنســية + الســن + التعليــم + الســاعات + الســاعات2 + الوظيفــة + الحالــة االجتماعيــة 

+ الخبــرة + الجولــة(
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