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 تقديم

  

نضع بين أيديكم دراسة تقييم مبادرة  يطيب لي وأسرة المركز الوطني لتنمية الموارد البشريَّة أن           
  من خالل دراسة تحليلية لتقييم مبادرة الفروع االنتاجية في المحافظات.الفروع اإلنتاجية في المحافظات 

 وتأتي هذه الدراسة ضمن سلسلة دراسات سوق العمل األردني التي حددتها وزارة العمل ضمن خطتها لالعوام 
 ركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.( بالتنسيق مع الم2015-2017)

فصول رئيسة؛ إذ يتضمن الفصل األول اإلطار النظري الخاص بالدراسة من  سبعةوتنقسم هذه الدراسة إلى 
حيث: مشكلتها وأهدافها وأهميتها وأسئلة الدراسة، باإلضافة لمصادر البيانات والمنهجية المّتبعة لذلك. ويتضّمن 

بيئة ، ويتناول الفصل الثالث ع اإلنتاجية وخصائص الُمشتغلين في الفروع اإلنتاجية واقع الفرو الفصل الثاني 
 .العمل ومدى االلتزام بقانون وعقود العمل وتدريب وتأهيل العاملين

، ويعرض دور الفروع اإلنتاجية في تنشيط الوضع االقتصادي في المناطق الُمستهدفة ويهدف الفصل الرابع 
، وعرض الفصل مؤشرات التقييم ، كما تناول الفصل السادس ستثمار في األردن بيئة االالفصل الخامس 

 أبرز النتائج والتوصيات.ير من هذه الدراسة السابع واألخ

ننا إذ نضع بين أيديكم هذه الدراسة، فإننا نرجو أن تتّم االستفادة منها  في خدمة توجهات المركز في تعزيز  وا 
في مجاالت تنمية الموارد البشريَّة، راجين المولى عز وجل أن يأخذ بأيدينا لخدمة  جهود األردن الرائدة والدؤوبة

 األردن األغلى.

 رئيس المركز                                                  

 أ.د. عبد هللا عبابنة                                                 



 



 

 شكر وتقدير

ستثمار الموارد البشرية وتعظيم ال ،المركز الوطني لتنمية الموارد البشريةمن جهود هذه الدراسة ضأتي ت
تقييم مبادرة الفروع اإلنتاجية، ، بالتعاون مع وزارة العمل صاحبة المبادرة إلجراء هذه الدراسة، بهدف نتاجيتهاإ

بهدف  ،الخمس سنوات على يزيدالتي مضى على إطالقها ما مبادرة الفي  مكامن القوة والقصوروالوقوف على 
من خالل توفير  ،في التشغيل وكفاءتها فعالية الفروع اإلنتاجية عنأدلة علمية موثقة  ، وتوفيررفع كفاءتها

وزارة العمل وشركائها من اعتماد سياسة ، لتمكين بيانات كمية ونوعية من مصادر رئيسية وثانوية مختلفة
وتطوير اآلليات المناسبة لزيادة جدواها االقتصادية  وع،الة بخصوص التوسع في هذه الفر مدروسة وفعّ 
 . واالجتماعية

ويسر فريق البحث التقدم من األستاذ الدكتور عبد هللا عبابنة رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد 
ما قدموه البشرية، وفريق المركز، ممثاًل بالدكتورة آالء البشايرة، والدكتور عماد عبابنة، بالشكر والعرفان على 

من جهد وتوجيه ساعد في إخراج الدراسة بصورتها الحالية. والشكر موصول ألعضاء اللجنة الفنية لدراسات 
 الدراسة. المركز، على جهودهم في مراجعة المعلومات والبيانات وتدقيقها، وتقديم المالحظات التي أغنت

، وعطوفة مدير عام صندوق دعم ويتقدم فريق البحث بجزيل الشكر لعطوفة أمين عام وزارة العمل
التشغيل والتدريب، والسيدة يارا مساعدة/ صندوق دعم التشغيل والتدريب، ود. موفق الهناندة/ صندوق الملك 

وبخاصة السادة عثمان روبين ومحمد مشعل وم. خالد  ،عبد هللا للتنمية، وموظفي مديرية التشغيل والتدريب
التي ساعدت في بلورة نتائج ي توفير البيانات والمعلومات، واألفكار لما أبدوه من تعاون وانفتاح ف ،مصلح
 وتوصياتها. الدراسة

 واألهالي الذين شاركوا في ،والشكر أجزله لممثلي المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني
نها وتوظيفها في مجموعات التركيز، لتفاعلهم الذي ساهم في تقديم ُجملة من الُمقترحات، التي تمت االستفادة م

 هذه الدراسة.
وفي الختام، يتقدم فريق البحث بالشكر والتقدير لفريق العمل الميداني، لمهنيتهم في توفير البيانات 

 الميدانية.
 فريق البحث

 محمد مصطفى الخصاونة
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 كر وتقديرش
يتقدم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ببالغ الشكر والتقدير الى اللجنة الفنية لدراسات 

تمثلت بالمالحظات المهم في متابعة اجراء الدراسة  سوق العمل األرني والتي كان لها الدور
 سهمت في أثرائها.جميع مراحل اعداد الدراسة والتي أ المهمة في

 .لى الباحث/ الباحثين على جهودهم التي بذلوها في إعداد هذه الدراسةوالشكر كذلك ا
 

 

 

 

 اللجنة الفنية
 )رئيسًا( )المجلس االقتصادي واالجتماعي( معالي األستاذ الدكتور منذر الشرع

 )عضوًا( )المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية( الدكتورة االء البشايرة
 )عضواً ) الوطني لتنمية الموارد البشرية()المركز  الدكتور عماد عبابنة

 )عضواً ) )المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية( المهندس علي نصرهللا
 (عضواً ) )وزارة العمل( الفاضلة روان ابو سل

 (عضواً ) )وزارة العمل( ايمان الرشدانالفاضلة 
 (عضواً ) )وزارة العمل( احالم العبدالمهندسة 
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 الملخص التنفيذي

، وذلك في إطار سعي الحكومة 2008العام في األردن إلى بداية تعود فكرة إنشاء الفروع اإلنتاجية 
لمواجهة الفقر  ،بن الحسين المعظم )حفظه هللا(التنفيذ توجيهات صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد هللا الثاني 

اجية إنشاء فروع إنت، من خالل المرتفعة  الفقر والبطالة وبخاصة في المناطق النائية ذات معدالت ،والبطالة
في إطار  ،لعدد من المصانع العاملة ضمن المناطق الصناعية المؤهلةيدة( )للشركات القائمة/ مصانع جد

تعطلين عن ين المُ نيِّ ردُ لُ لتشغيل التدريب و التوفير فرص اتفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة األمريكية، ل
 .الخاصة وذوو االحتياجات وبخاصة اإلناث ،العمل

موجهة األولى المسح الميداني من خالل استبانتين؛ أسلوب يات تقييم هذه المبادرة، اعتمدت الدراسة ولغا
استكمال بعض ، باإلضافة إلى ، والثانية موجهة للمستثمرين في هذه الفروعاإلنتاجيَّةللعاملين في الفروع 

المكتبية للوثائق والبيانات المتعلقة والمراجعة  ،المعلومات من خالل المقابالت الميدانية ومجموعات التركيز
 بالمبادرة.

 برزها:جملة من النتائج، من أإلى لدراسة وقد خلصت ا

  فرص في تحقيق هدفها الرئيسي المتعلق بتوفير  -جزئيعلى نحو ولو  -نجحتقد  اإلنتاجيَّةالفروع أن
فروع عملت على تشغيل ما هذه الأنَّ بينت نتائج الدراسة فقد . فيهاعمل ألبناء المناطق التي وجدت 

 االستيعابية%( من إجمالي الطاقة 79، أو ما نسبته )األردنيينمن عاماًل ( عاملة/3095مجموعه )
%( من الطاقة 73ما نسبته )أو فرصة عمل(،  3900بحسب كشوفات وزارة العمل )  ،لهذه الفروع
فرصة عمل(.  4250مع المستثمرين) المستهدفة وفقًا لالتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة االستيعابية

تختلف عن تلك الواردة في  ،بحسب الدراسة اإلنتاجيَّةنسب التشغيل في الفروع اإلشارة إلى أن وتجدر 
/عامل من ة( عامل3468أن هذه الفروع ساهمت في تشغيل )إلى أشارت كشوف وزارة العمل، التي 

  .%(89، أو ما نسبته )فرصة عمل مستهدفة( 3900أصل )

  أن مبادرة الفروع اإلنتاجية ساهمت وُتساهم في تنشيط الوضع االقتصادي في المناطق التي ُأنِشئت
 ،تحسين المستوى المعيشي الناتج عن زيادة دخل األسر في مناطق الفروع اإلنتاجيةمن خالل  ،فيها



 ص 
 

الحركة التجارية  تنشيطو  ،اقتصادياً الفروع اإلنتاجية طق امننعاش وا  العمل، فرص والُمتأتي من توفير 
هذه الفروع والعاملين إلحياء قطاع النقل لخدمة باإلضافة ، أنشطة تجارية وخدميةفتح من خالل  ،فيها
توفير و/أو أن وجودها ساهم في  فضاًل عنفي مناطق الفروع اإلنتاجية، نتيجة لزيادة الدخول  ،فيها

يمثل فتح بعض الطرق  ،البنية التحتية تحسين مستوى خدمات خدمات المياه والكهرباء  صالوا 
. طق اقتصادياً االمنهذه نعاش إالتي جاءت نتيجة فتح هذه الفروع، األمر الذي أسهم في  ،واالتصاالت
مثل دعم مؤسسات المجتمع المدني  ،لبعض الفروع اإلنتاجية االجتماعيةبعض الُمساهمات  وقد ُوِجدت

 يع الطرود الخيرية.  واألندية، وبرامج محو األمية للعاملين فيها، وتوز 

 هذه المبادرة لتغطية عجزهم في تشغيل النسبة لجأوا إلى  اإلنتاجيَّةن غالبية المستثمرين في الفروع أ
لالستفادة من باإلضافة في المدن الصناعية المؤهلة،  ،مّ في المصانع األُ األردنيين المستهدفة للعمال 

، رض وبناء هنجرتأمين قطعة األ، مثل والرسمية ةالحكومي المؤسسات قدمتها التياإلضافية الحوافز 
 بنسبة دعمتوفير ، و يةتسهيل استقدام عمالة أجنب، و سنوات 5مدة  )البناء( اإلعفاء من أجرة المصنعو 
في العاملين ُمساهمة دفع ، و دعم التدريب، و اً شهر  18مدة  من رواتب العاملين%( 50-30%)

البيئة إلى أن  اإلشارة، ووجبات الطعام. وتجدر مواصالتعم ال، وداً شهر  18مدة  الضمان االجتماعي
التي تقدمها  واإلعفاءات الضريبية والجمركية ،يةاالستثمار والحوافز التسهيالت ية الُمناسبة و االستثمار 

كثير من الدول، وتحديدًا الواليات المتحدة ردن و بين األالحرة التجارة ، واتفاقيات الحكومة األردنية
 السياسياالستقرار و  ،ة الدوليةاالقتصادي اتالمؤتمر ثناء أالملك ات جاللة دعو  اإلضافة إلىية، بمريكاال
ستثمار لالجذب ُمستثمري الفروع اإلنتاجية عملت على  األسباب التيأهم  من جميعها كانت ،نيمواأل

 .في األردن

  واالتصاالت)المياه،  ةالبنية التحتية الُمالئمالمعيقات التي تواجه المستثمرين في ضعف وتلخَّصت ،
، وعدم وضعف تعاون بعض الجهات ذات العالقة بترخيص هذه الفروعفي بعض المناطق، والكهرباء( 

، وتدخل غير ذوي واالستقاالت التغيُّبكثرة و  ،بقوانين العمل العاملين بالفروع اإلنتاجيةالتزام 
يتعلق بالتشغيل، وفي بعض اصة ما ، وبخاإلنتاجيَّةاالختصاص كالنواب والوجهاء في شؤون الفروع 

األسر المنتفعة من أفراد امتناع بعض و  ،وعدم االلتزام بالعملاإلضراب تحريض العمال على األحيان 



 ق 
 

( عن االلتحاق بالعمل في االجتماعيةالتنمية مؤسسات الدعم االجتماعي )صندوق المعونة الوطنية/ 
 الفروع اإلنتاجية.

 
ملررررررررة مررررررررن التوصرررررررريات الترررررررري مررررررررن شررررررررأنها تعظرررررررريم االسررررررررتفادة جأنرررررررره توجررررررررد ويرررررررررى فريررررررررق البحررررررررث 

 ،مررررررررررن هررررررررررذه المبررررررررررادرة، تتمثررررررررررل فرررررررررري ضرررررررررررورة ايجرررررررررراد إطررررررررررار مؤسسرررررررررري يعنررررررررررى بمتابعررررررررررة هررررررررررذه المبرررررررررراردة
مررررررررردعوم بكررررررررروادر مؤهلرررررررررة ونظرررررررررام معلومرررررررررات متكامرررررررررل يرررررررررربط  ،وتنسررررررررريق الجهرررررررررود برررررررررين مختلرررررررررف الشرررررررررركاء

ق البيانررررررررررررات وتعظرررررررررررريم العائررررررررررررد اتسررررررررررررالضررررررررررررمان  ،والجهررررررررررررات المعنيررررررررررررة بالمبررررررررررررادرةاإلدارات بررررررررررررين مختلررررررررررررف 
السرررررررررربل الكفيلررررررررررة باسررررررررررتمرار هرررررررررررذه أفضررررررررررل إلررررررررررى دراسررررررررررة باإلضررررررررررافة مررررررررررن الحرررررررررروافز المقدمررررررررررة للمبررررررررررادرة، 

ية، االسررررررررررررررتثمار األنشررررررررررررررطة وتنويررررررررررررررع  ،لالسررررررررررررررتفادة منهررررررررررررررااألردنيررررررررررررررين  وتشررررررررررررررجيع المسررررررررررررررتثمرين ،المبررررررررررررررادرة
رررررررررررز خاصرررررررررررة فررررررررررري ظرررررررررررل  مرررررررررررن لبسرررررررررررة واألفررررررررررري قطررررررررررراع المنسررررررررررروجات  اإلنتاجيَّرررررررررررةاسرررررررررررتثمارات الفرررررررررررروع تركُّ

زهرررررررررا جهرررررررررة،  مرررررررررن جهرررررررررة ( للُمسرررررررررتثمر نفسرررررررررهفرعرررررررررًا  15فرررررررررروع مرررررررررن أصرررررررررل  3)بيرررررررررد مسرررررررررتثمر واحرررررررررد وتركُّ
 ، وبخاصرررررررررررررررة، وتطويرهرررررررررررررررا لدراسرررررررررررررررة االتفاقيرررررررررررررررات الموقعرررررررررررررررة مرررررررررررررررع المسرررررررررررررررتثمرين، باإلضرررررررررررررررافة خررررررررررررررررى أ

وفقررررررررًا للنسررررررررب الترررررررري يررررررررتم االتفرررررررراق عليهررررررررا، األردنيررررررررين ، لضررررررررمان تشررررررررغيل األردنيررررررررينغيررررررررر  الموقَّعررررررررة مررررررررع
فرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري حررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررال المخالفررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة. الُملِزمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة ط ووضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع الشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو 



 

 



 

 
 
 

 

 

 الفصل األول

خلفية الدراسة : ةالعام للدراسطار اإل

 ومنهجيتها
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 المقدمة 1.1

تولي الحكومة األردنية بتوجيهات ملكية مباشرة موضوع تشغيل األردنيين عناية خاصة، ويظهر ذلك 
 ، وتدريب العمالة األردنيةاالستثمارتتعلق بتشجيع  ،ي اتخذتها الحكومةعبر مجموعة من الُمبادرات والتدابير الت

، وفتح األسواق اإلقليمية والدولية أمامها. وُتعدُّ مبادرة الفروع اإلنتاجية واحدة من المبادرات التي تهدف وتأهيلها
وخاصة من  تشغيلهم،و  وتوفير فرص تدريب للمتعطلين عن العمل ،إلى مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة مباشرة

الخاصة في المناطق التي ترتفع فيها معدالت البطالة، بحيث ُتسهم هذه الفروع في  االحتياجاتاإلناث وذوي 
 وتنشيط الوضع االقتصادي فيها. ،ات لتلك المناطق لتشغيل األيدي العاملة الوطنيةاالستثمار استقطاب 

حسب خصوصية -المناطق، تقوم وزارة العمل  وفي سبيل استقطاب الشركات اإلنتاجية للعمل في تلك
مجانًا مدة خمس سنوات،  الموقعمن خالل توفير  ،بدعم المستثمرين -المنطقة المنوي فتح فرع إنتاجي فيها

، لهمدفع بدل مواصالت و في المصانع القائمة، لعاملين انسبة من قيمة رواتب  :الوزارةل مُّ تحباإلضافة إلى 
 طعام.الدفع بدل وجبات و ، اً شهر  18عاملون نظير اشتراكهم في الضمان االجتماعي مدة التي يدفعها ال والنسبة
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 أهمية الدراسة 1.1

التي تسعى لتقييم مبادرة الفروع اإلنتاجية في  1الدراسة األولىتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها 
وتحديد  ،واقع الفروع اإلنتاجيةوذلك من خالل تحليل ، 2008عام في الالمحافظات منذ انطالق هذه الُمبادرة 

النتائج والحقائق والتوصيات استنباط ، و في التشغيل وكفاءتها هذه الفروع ومدى فعالية ،نقاط القوة والضعف
بخصوص  ،الةاعتماد سياسة مدروسة وفعّ من ن وزارة العمل وشركائها يمكتالتي من شأنها الُمساهمة في 

 .االجتماعيةت المناسبة لزيادة جدواها االقتصادية و وتطوير اآلليا التوسع في هذه الفروع،

 
 أهداف الدراسة 1.1

 المتعلِّقةلتوفير المعلومات واألدلة  ،دراسة تقويمية شاملةإجراء في لهذه الدراسة  األساسييتمثل الهدف 
ما  التي مضى على إطالقها ،في مبادرة الفروع اإلنتاجية أو الضعف ومكامن القصور ،القوةأو نقاط مكامن ب

 وكفاءتها فعالية الفروع اإلنتاجية عنأدلة علمية موثقة  ، وتوفيربهدف رفع كفاءتها ،الخمس سنوات علىيزيد 
تتضمن الدراسة  ،من خالل توفير بيانات كمية ونوعية من مصادر رئيسية وثانوية مختلفة ،في التشغيل

بحيث تتمكن وزارة العمل  ،من الدراسة ومجموعات تركيز ومقابالت للمستهدفين ،المكتبية، ومسحًا ميدانياً 
 الة بخصوص التوسع في هذه الفروع،من اعتماد سياسة مدروسة وفعّ  -مع وجود هذه األدلة -وشركائها 

. وسُتغطي الدراسة جميع الفروع اإلنتاجية في االجتماعيةوتطوير اآلليات المناسبة لزيادة جدواها االقتصادية و 
 ( عامالً 3468( فرعًا إنتاجيًا، قامت بتشغيل )15ا حسب بيانات وزارة العمل )والبالغ عدده ،مختلف المناطق

 .حسب بيانات وزارة العمل

                                                           
1

 الفروع وتقييم لدراسة فنية لجنة تشكيل المتضمن، 4/5/2009  تاريخ  18/11/1/8946يوجد تقرير لتقييم هذه الُمبادرة، بموجب كتاب دولة الرئيس رقم  

 اإلنتاجية في والفروع المؤهلة الصناعية المناطق في مساهمات بعنوان "قراءة سياسات ورقة. والمؤهلة الصناعة المناطق ضمن العاملة للشركات نتاجيةاإل

 األردنية"، ميسون العمارنة، المجلس االقتصادي واالجتماعي. العمالة تشغيل
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 أسئلة الدراسة 1.1

 األسئلة اآلتية: نعجابة تحاول الدراسة تحقيق األهداف سابقة الذكر من خالل اإل

ة فرص التشغيل، وتنشيط ما مدى تحقيق الفروع اإلنتاجية ألهدافها في الجوانب التي لها عالقة بزياد .1
 في تلك المناطق؟ وتأهيلها الوضع االقتصادي في المناطق التي أنشئت فيها، وتدريب العمالة

التي تحققها الفروع اإلنتاجية تكافئ التكاليف المباشرة  االجتماعيةهل المنافع المالية واالقتصادية و  .2
 ؟ل في تلك المناطقفرصة العم ؟ وما تكلفةير المباشرة التي تقدمها الحكومةوغ

ما خصائص المشتغلين في الفروع اإلنتاجية؟ وما درجة رضاهم عن العمل في تلك المناطق؟ وما هي  .3
 ن ظروف العمل فيها؟ينسبة االستمرارية في العمل ؟ وما هي مقترحاتهم لتحس

اطق لبيئة ات القائمة في الفروع اإلنتاجية؟ وكيف ينظر المستثمرون في تلك المناالستثمار ما خصائص  .4
في تلك  االستثمارفيها؟ وما المعيقات التي تواجههم؟ وهل لديهم خطط للتوسع في  االستثمار
 المناطق؟ 

 ؟ل يدعم إنشاء فروع إنتاجية جديدةكيف ينظر المجتمع المحلي لتجربة الفروع اإلنتاجية؟ وه .5

؟ وما مميزات كل فرع نطقةبحسب الم وكفاءتها هل يوجد اختالف في درجة فعالية الفروع اإلنتاجية .6
 ؟إنتاجي

 ؟، وكفاءتهاما بدائل السياسة التي من الممكن تبنيها لزيادة فعالية الفروع اإلنتاجية .7
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 منهجية الدراسة 1.1

العاملة جميع الفروع اإلنتاجية الدراسة  تغط ،الدراسة التقويمية للفروع اإلنتاجيةهداف أ لغايات تحقيق 
فان العاملين والُمستثمرين )أصحاب العمل(، باإلضافة إلى مجموعات ين يستهدعبر مسح ،( فرعاً 15وعددها )
من خالل  اإلنتاجيَّةجمع وتحليل البيانات الكمية والنوعية عن هذه الفروع على هذه الدراسة اعتمدت و  .التركيز

التي تم  طبيعة فرص العمل تجاهللتعرف على آرائهم  ،اإلنتاجيَّةاستبانة مصممة خصيصًا للعاملين في الفروع 
على  االجتماعيةآثارها االقتصادية و  عنتوفيرها والتدرب على القيام بها، وكذلك توفير البيانات النوعية 

المجتمع المحلي من خالل مجموعات التركيز. أما وجهة نظر المستثمرين فيما يتعلق بطبيعة استثمارتهم 
التعرف عليها من خالل االستبيان والمقابالت  فقد تم، اإلنتاجيَّةوالحوافز والمعيقات التي تواجه الفروع 

 الشخصية للمستثمرين وتمثيلهم في مجموعات التركيز ما أمكن.

 

 

 مجتمع وعينة الدراسة 1.1.1

 العاملين في الفروع اإلنتاجيةمسح  1.1.1.1

الفروع تم تصميم عينة المسح للحصول على تقديرات موثوقة للمتغيرات الرئيسية للمسح على مستوى 
مستوى كل  العاملين على فراداألعن عدد  المتوفرةالبيانات لى إمت عينة هذا المسح استنادًا مِّ . وُص اإلنتاجية

عتبر هذه العينة وتُ  .عاينة الطبقية العشوائيةت عينة المسح بأسلوب المُ م  مِّ ُص و  .ستهدفةالمشركة من الشركات 
فقد تم تقدير حجم  ،الوطنيمستوى الى بهدف توفير بيانات ذات دقة عالية علو  .لة على المستوى الوطنيمثِّ مُ 

 نتاجية. موزعة على كافة الفروع اإل ،الً عام 480العينة بحدود 

ة خمسالاإلنتاجية  فروعمن ال فرعشتغلين على مستوى كل فراد المُ العدد المطلوب من األ ب  حِ سُ وقد 
 فرعفراد المشتغلين في كل عدد األ ر  بِ حيث اعتُ  ،عاينة المتناسبة مع الحجم والمسحوبة بانتظامسلوب المُ أُ عشر ب
ة )الجنس والمستوى فراد المشتغلين في كل شركة حسب الخصائص المختلفتم ترتيب األو  ،الفرع ذلكوزن 

  فراد.لضمان انتشار العينة وتغطيتها للخصائص المختلفة لل التعليمي(
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 الفروع اإلنتاجيةب الدراسة حسوعينة توزيع مجتمع : (1 )رقم جدولال

 ل، وزارة العملمديرية التشغيالمصدر: 
 

 أدوات الدراسة 1.1.1

، وتوفر بشكل العاملينجانب  غطتتم تصميم استبانتين لتحقيق أهداف الدراسة؛ االستبانة األولى 
 ،، وبيئة وظروف العملفيهاوالمهن التي يعملون العاملين واحتياجاتهم التدريبية، خصائص  رئيس بيانات عن

وأثر  ،ودخل األسرة ،التزام أصحاب العمل بالقوانين والتشريعاتومقترحاتهم لتحسين بيئة وظروف العمل، ومدى 
 عملهم في هذه الفروع على المستوى المعيشي ألسرهم.

الرقم 
 المتسلسل

 العيِّنة عدد العاملين ةالشرك المحافظة الموقع

 32 200 شركة الجمل العالمية لصناعة األلبسة معان الشوبك 1

 48 460 شركة الصافي لللبسة مادبا مادبا/دليلة الحمايدة 2

 50 510 لبسةزياء التقليدية لصناعة األشركة األ الكرك الكرك/فقوع 3

 46 435 شركة أيام ماليبان لصناعة األلبسة البلقاء البلقاء/الشونة الجنوبية 4

 25 129 لبسةاألشركة درب التبانة لصناعة  ربدإ /الوسطيةربدإ 5

 42 360 شركة العرين لصناعة األلبسة إربد /الكورةربدإ 6

 23 104 شركة التكنولوجيا المتقدمة عجلون  عجلون /كفرنجة   7

 38 292 شركة الطفيلة لصناعة األلبسة الطفيلة يلةالطف 8

 38 295 لبسةزياء التقليدية لصناعة األشركة األ عجلون  عجلون/عنجرة  9

 32 203 بداع شركة المتحدة لإل الزرقاء زرق األ 10

 20 85 لبسةشركة العاج لصناعة األ جرش جرش  11

 25 131 لبسةاعة األزياء العملية لصناأل المفرق  البادية الشمالية  12

 21 90 لبسة الجاهزةالعالمية لصناعة األسيل أشركة  العاصمة البادية الوسطى  13

 24 120 لبسةشركة ناب الفيل لصناعة األ الزرقاء الرصيفة  14

 16 54 لبسةشركة المتفوق لصناعة األ العاصمة البادية الوسطى  15

        3,468 480 
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طبيعة  عنتوفر بشكل رئيس بيانات و ، )أصحاب العمل(الُمستثمرين  ت، فغطأما االستبانة الثانية
العاملين لديهم من حيث االلتزام  عن تثمرينات القائمة والقطاعات التي تنتمي إليها، ومدى رضا الُمساالستثمار 

 ،يقات التي تواجههمعوالخبرة، وعن مدى رضاهم عن الحوافز الُمقّدمة لهم، وعالقتهم بالمجتمع المحلي، والمُ 
 االستثمارفي توسيع المستقبلية سواء  همتوجهات، و ، وكفاءتهافعالية هذه الفروع زيادةوالمقترحات التي من شأنها 

 للُمساهمة في توفير فرص عمل جديدة وزيادة أعداد العاملين.  ،فتح فروع جديدةالحالي أو 

المركز الوطني لتنمية الحقًا على  وعرضاهما ،االستبانتين بصورتهما األولية  طّور فريُق الباحثينولقد 
 .ظاتهمالتعديالت المناسبة على ضوء مالح ، وأجريتالموارد البشرية، وتم األخذ بالتعديالت المقترحة

 

 جمع البيانات وتجهيزها 1.1
 

 والمستثمرين )أصحاب العمل( العاملينمسح  1.1.1

 وفق اإلجراءات اآلتية: العاملينتم تنفيذ جمع بيانات مسح 

على إجراء ، وتدريبهم  )جامع بيانات( من الذكور واإلناث اً ميداني اً باحث 20اختيار ما مجموعه  .1
 3يتابعهم عدها تقسيمهم إلى أربع مجموعات عمل على مدى يومين، تم بالمسح وتعبئة االستبانة 

 .مشرفين

تعبئة استبانات المسح من خالل المقابالت الشخصية للباحثين الميدانيين )جامعي البيانات( مع  .2
 .(15/10/2015-1) فترةاللمسح، وذلك خالل المشمولة با الفروع اإلنتاجيةفي  العاملين

 وترميزها.ة أالستبانات المعبل الفريق المكلَّف تدقيق .3

 .التحليليةجداول العداد ا  و إدخال البيانات إلى الحاسوب،  .4
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 المقابالت ومجموعات التركيز  1.1.1

، خاصة وأن ((1)ملحق رقم ) كلما أمكن ذلك ةمجموعات تركيز في األقاليم الثالثنشاط تم تنفيذ 
ضافة إلى مجموعات التركيز تم العديد من الفروع اإلنتاجية تقع في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية. وباإل
دارات ن وبعض العاملي ،الفروع اإلنتاجية إجراء العديد من المقابالت مع المعنيين الرسميين والداعمين للمبادرة وا 

  وبعض قيادات ووجهاء المناطق.



 



 

 

 الفصل الثاني

خصائص و واقع الفروع اإلنتاجية

 الُمشتغلين في الفروع اإلنتاجية
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رها الفروع اإلنتاجيةواقع  2  وتطوُّ

 

 فكرة إنشاء الفروع اإلنتاجية 2.1

تزامنت مع اجتماعات اللجنة ف، 2008عام التعود فكرة إنشاء الفروع اإلنتاجية في األردن إلى بداية 
يات األردنية اإلسرائيلية المشتركة الخاصة بالمناطق الصناعية المؤهلة، والزيارة التي قام بها وفد إلى الوال

لبحث موضوع تأهيل الوحدات الفرعية التابعة لعدد من المصانع  2008 من العام المتحدة األمريكية في تموز
في إطار اتفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة األمريكية، وذلك  ،العاملة ضمن المناطق الصناعية المؤهلة

لهذه المبادرة. ولمتابعة الجهود التي كانت الوزارة قد  يدهموتأي لحشد دعم اإلدارة األمريكية والكونغرس األمريكي
بن اتنفيذًا لتوجيهات صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد هللا الثاني  -بدأتها بالفعل في إطار سعي الحكومة

الفقر وبخاصة في المناطق النائية ذات معدالت  ،لمواجهة الفقر والبطالة -الحسين المعظم )حفظه هللا(
 .المرتفعةالة والبط

تدريب اليدة( لتوفير فرص تدعم هذه المبادرة إنشاء فروع إنتاجية )للشركات القائمة/ مصانع جدو 
 .الخاصة االحتياجاتوذوو  وبخاصة اإلناث ،تعطلين عن العملين المُ نيِّ ردُ لُ لتشغيل الو 

 
 وأشكال الدعم التي تُقدمها لُمبادرةلالجهات الداعمة  2.2

لمواجهة الفقر  ،بناء على التوجيهات الملكية السامية طالقهاإه الُمبادرة التي تم انطالقًا من أهمية هذ
الجهات الداعمة ( 2رقم)تقديم ُمختلف أشكال الدعم. وُيظهر الجدول لى إالعديد من الجهات بادرت ، والبطالة

  وأشكال الدعم التي ُتقدمها:
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 عمة لُمبادرة الفروع اإلنتاجية وأشكال الدعمالجهات الدا :(1)الجدول رقم

 وأشكال الدعم الجهات الداعمة
/صندوق الملك الديوان الملكي العامر .1

 عبدهللا الثاني للتنمية
 ( سنوات5الموقع والمبنى مجانًا ألول )

 % من القيمة التأجيرية السائدة25من اإلعفاء 

 وزارة العمل .1

 هي الجهة المنفذة للمشاريع وتقدم:
 ،لدعم اللوجستي من خالل المتابعة لدى كافة الجهات الرسمية ذات العالقةا

 مملوكة لخزينة المملكة األردنية الهاشمية. أراض  على للحصول 
 العمالة األردنيةتشغيل العمالة الوافدة مقابل نسبة زيادة 

 التشغيل التدريب و صندوق  .1
والرواتب  لتدريبالدعم المالي: تمويل إنشاء الفرع، و/أو تقديم دعم ا

   والمواصالت وبدل الطعام والضمان االجتماعي وبدل اإليجار لبعض الفروع

 المستثمرون  .1
 ،بالماكينات والمعدات وتشغيلها الفروعتزويد  من خالل: تشغيل الفرع اإلنتاجي

، وتأمين الكادر التدريبي لتدريب المتدربات العامالت في المصانع الفرعية
 وتوظيفهنّ 

لتطوير المشاريع ردنية ال  المؤسسة .1
 االقتصادية )جدكو(

 من حساب صندوق تنمية المحافظات

 )لم يتم البدء بها(دعم إنشاء بناء فروع المرحلة الثالثة فقط  والتعاون الدولي وزارة التخطيط .1
 مديرية التشغيل، وزارة العملالمصدر: 

 
 

 توزيع المستثمرين بحسب الجنسية 1.1

ثمرين؛ فقد شكلت الجنسية الهندية النسبة األكبر من الجنسيات الُمستثمرة في أما من حيث جنسية الُمست
( فرعًا إنتاجيًا من إجمالي 15( فروع من أصل )5بلغ عدد الفروع اإلنتاجية لهذه الجنسية ) ؛ إذالفروع اإلنتاجية
قوع/ الكرك، وعنجرة/ وف ،في كل من الطفيلة األلبسة لصناعة التقليدية األزياءفروع لشركة  3الفروع، منها 

( فروع في 3و)الشمال، قليم إفي فروع ( 7)والوسط، إقليم ( فروع في 5هذه الفروع بواقع )توزعت و  .عجلون 
 (.3كما هو ُمبين في الجدول رقم )الجنوب، إقليم 
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 االستيعابية والطاقة الُمشتغلين وعدد نسية،والج الُجغرافي ِّة، المنطقة حسب اإلنتاجية الفروعتوزيع  :(1)رقم: جدولال

 الجنسية اسم الشركة/المستثمر موقع الفرع اإلنتاجي #

 
 إقليم الوسط

 سيريالنكية شركة أيام ماليبان لصناعة األلبسة البلقاء/ الشونة الجنوبية 1

 أمريكية شركة الصافي لللبسة مادبا/ دليلة الحمايدة 2

 هندية الجاهزةلبسة األالعالمية لصناعة يل سأشركة  البادية الوسطى 3

 البحرين لبسةاألشركة ناب الفيل لصناعة  الرصيفة 4

 ُأرُدنيِّة/هندية لبسة األشركة المتفوق لصناعة  البادية الوسطى 5

 
 إقليم الشمال

 بنغالية لبسةاألشركة درب التبانة لصناعة  / الوسطيةإربد 6

 أردنية ناعة األلبسةشركة العرين لص / الكورةإربد 7

 باكستانية شركة التكنولوجيا المتقدمة عجلون / كفرنجة 8

 هندية  التقليدية زياء األشركة  عجلون/ عنجرة 9

 هندية  بداع لإلشركة المتحدة  األزرق  10

 هندية لبسةاألشركة العاج لصناعة  جرش 11

 اكستانيةب  لبسة األالعملية لصناعة زياء األ البادية الشمالية 12

 إقليم الجنوب 

 تايوان شركة الجمل العالمية لصناعة األلبسة الشوبك 13

 هندية   لبسةاألالتقليدية لصناعة زياء األشركة  الكرك/ فقوع 14

 أردنية شركة الطفيلة لصناعة األلبسة الطفيلة 15

 مديرية التشغيل، وزارة العملالمصدر: 
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 إلنتاجيَّةاخصائص العاملين في الفروع  1
 العاملون في الفروع اإلنتاجية 1.1

في المحافظات والمناطق وتحديدًا اإلناث فرص عمل للشباب  ع اإلنتاجية خلقاستهدفت مبادرة الفرو 
جديدة لهذه المناطق قادرة على توفير فرص استثمارات من خالل جذب  ،مرتفعةالوذات معدالت البطالة  النائية

من وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الُمساهمة في الحد  العاملين، ماكن سكنمن أوقريبة  عمل حقيقية جاذبة
 .هذه المناطقفي االقتصادي واالجتماعي  عوتنشيط الوض ،مستويات المعيشة تحسينو  ،مشكلتي الفقر والبطالة

 
 الجنسية والجنس حسب  العاملون في الفروع اإلنتاجية 1.1

 منهم ،ين/عاملتعامال( 3303)بلغ ين في الفروع اإلنتاجية عدد العاملإجمالي بينت نتائج المسح أن 
)غير  األجانب حين بلغ عدد العاملينمن األردنيين، في %( 94ما نسبته )أو  /عامالً ة( عامل3095)

 .(1، كما يظهر من الشكل رقم )العاملين إجمالي%( من 6أو ما نسبته ) ين/ عاملتعامال (208) (األردنيين
 حسب( فرصة عمل 3900خلق )األولى استهدفت في مرحلتها  اإلنتاجيَّةمبادرة الفروع أن  وتجدر اإلشارة إلى

وفقًا لالتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع المستثمرين.  الً عامة/( عامل4250)، مقابل كشوفات وزارة العمل
ما أو وزارة العمل  من المتوقع تشغيلهم بحسب كشوفات %(79)حوالي تكون نسبة التشغيل الفعلي ؛ وعليه

 %( تقريبًا من المستهدف تشغليهم وفقًا لالتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع المستثمرين.73نسبته )
 
 

 
 : توزيع العاملين في الفروع اإلنتاجية حسب الجنس والجنسية(1 )الشكل رقم
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سب الجنس؛ فقد أظهرت النتائج أن إجمالي عدد ح في الفروع اإلنتاجيةأما من حيث توزيع العاملين 
 ، في حين بلغ ( من األردنيات2914، منهن )%(91ما نسبته ) أو ( عاملة2996) العامالت )اإلناث( بلغ

 (.2( من األردنيين، كما يظهر من الشكل رقم )181، منهم )%(9)أو ما نسبته ( 307عدد الذكور )
%( من إجمالي العاملين في هذه الفروع 94حوالي ) األردنيون أما بحسب الجنسية، فقد شكل 

 %( ذكور. 60%(، منهم حوالي )6ما نسبته )األجانب ، في حين شكل اإلنتاجيَّة
  

 
 : التوزيع النسبي للعاملين في الفروع اإلنتاجية حسب الجنس والجنسية(1 )الشكل رقم

 
 حسب الجنس  الفروع اإلنتاجيةالخاصة( في  اجاتاالحتي)ذوي اإلعاقات من ذوي العاملون  1.1

%( 4أو ما نسبته ) ،عامالً /ة( عامل117في الفروع اإلنتاجية )اإلعاقات من ذوي بلغ عدد العاملين 
كما يظهر من  %(.74ما نسبته )أو  ( من العامالت )اإلناث(،87منهم )، من إجمالي العاملين في هذه الفروع

 (.3الشكل رقم )
 

 
 : التوزيع النسبي للعاملين في الفروع اإلنتاجية حسب الجنس والجنسية(1)قمالشكل ر 
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 والجنس المشتغلون حسب الفئات العمرية 1.1

تقل أعمارهم م ن شكل  ؛ إذهم من الفئات الشابةاإلنتاجية العاملين في الفروع  بّينت نتائج المسح أن
يالحظ ارتفاع نسبة الذكور ، وبحسب الجنسمن العاملين في الفروع اإلنتاجية.  %(84)سنة حوالي  40عن 

، كما هو مبين في اإلناث%( من 14%(، مقارنة مع )31)، وصلت إلى سنة فأكثر  40في الفئة العمرية 
 .  (4جدول رقم )ال

  
 التوزيع النسبي للعاملين بحسب الجنس والفئة العمرية: (1 )رقم الجدول

11-11 سنة فما دون  10 الفئة العمريةالجنس/و   11-10 11-19  10-19 فأكثر 10    

 %6 26% 19% 12% 23% 14% ذكور

 2% 12% 20% 20% 33% 13% إناث

 2% 14% 20% 19% 32% 13% المجموع

 
 المستوى التعليمي حسبالمشتغلون  1.1

لوا العاملين من حملة الثانوية وما دون  أنَّ ( 4الشكل رقم )من يظهر  من إجمالي %( 70ما نسبته ) شكَّ
يمكن اكتسابها من نما ا  و مهارات مميزة، إلى طبيعة العمل التي ال تحتاج وهذه النسبة مقبولة مقارنة بالعاملين، 

كان اإلنتاجي الفرع أن إلى ر يفتش، العاملون من حملة المؤهالت العلمية ما بعد الثانويةأما . خالل التدريب
 ي تلك المناطق.ف توافرةالبديل المقبول عن الوظيفة غير الم
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 المستوى التعليمي حسب لعاملينالنسبي ل: التوزيع (1 )الشكل رقم

 االجتماعيةالمشتغلون حسب الحالة  1.1.1

بة نسالتوزع ت%( من العاملين في الفروع اإلنتاجية هم من العازبين، في حين 63أظهرت النتائج أن )
أو قد تلجأ لمؤسسات العون  ،ترتب عليها التزامات ومسؤولياتعلى الفئات التي عادة ما ي المتبقية

. (5(، كما يظهر من الشكل رقم )%4%( والمطلقات )1األرامل )و %(، 32المتزوجون ) :وهي ،االجتماعي
يزيد كثيرًا عن الدخل المتأتي من  اإلنتاجيَّةالدخل المتأتي من العمل في الفروع اإلشارة إلى أن وتجدر 

سقف المعونة إلى حجم المعونة ال يصل إن  ؛ إذوالمطلقاتاألرامل ة الوطنية، وبخاصة لفئتي صندوق المعون
   شهريًا. اً دينار  190األدنى للجور ، في حين يبلغ الحد اً دينار  180البالغ 

 

 
 االجتماعيةالحالة  حسب لعاملينالنسبي ل: التوزيع (1 )الشكل رقم
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%( من العاملين في الفروع اإلنتاجية هم الُمعيل الوحيد )العامل( في 16إلى أن ) وتجدر اإلشارة

غير المتزوجات، وما %( من 66إلى ) االجتماعية%( من اإلناث، توزعن حسب الحالة 62، منهم )األسرة
 .(5رقم )هو مبين في الجدول كما %( لكل من المتزوجات والمطلقات، 17)نسبته 

  
 فرد واحدها فيلسر التي يعمل في ا االجتماعيةتوزيع العاملين حسب الحالة : (1 )رقم الجدول

 / مطلقةمطلق / متزوجةمتزوج / عزباءأعزب الجنس
   83% 17% ذكور

 17% 17% 66% إناث

 
 المشتغلون حسب فئات الراتب الشهري  1.1.1

( من العاملين يتقاضون راتبًا شهريًا %94أظهر توزيع العاملين حسب مستويات الراتب الشهري أن )
%( يتقاضون الحد األدنى 47(، منهم ما نسبته )اً دينار  190الحد األدنى للجور )على يزيد أو يساوي 
%( من العاملين لم تصل رواتبهم إلى الحد 6. وتجدر اإلشارة إلى أن )(6كما يظهر من الشكل رقم )للجور، 

/ األلبسة لصناعة العالمية األزياء شركةفي العاملون ناث.  ويتركز هؤالء %( من اإل97األدنى للجور، منهم )
ذلك يعود لكون أنَّ على المبادرة القائمون وقد بين  .اً ( دينار 95وبرواتب شهرية تبلغ )% منهم(، 83) المفرق 

ونية هذا نالذي يستدعي التحقق من قااألمر ، العملأيام % من 50العاملين في هذا الفرع يعملون بواقع 
 العمل المقبولة شهريًا لالستفادة من قانون الضمان االجتماعي. أيام ، وبخاصة ما يتعلق بعدد اإلجراء
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 حسب الراتب الشهري  النسبي للعاملينالتوزيع : (1 )الشكل رقم

 
 الجنس متوسط الرواتب الشهرية في الردن حسب: (1 )الشكل رقم

    
ما أما من حيث التباين والفروقات في الرواتب الشهرية للعاملين حسب الجنس؛ فقد أظهرت النتائج أن 

كما يظهر من %( من الذكور، 88، منهم )اً دينار  390على %( من العاملين تزيد رواتبهم الشهرية 3نسبته )
مديرو الفروع واإلنتاج، ومسؤولو الصيانة يتركز عمل هؤالء في وظائف اإلدارة العليا ). و (8رقم ) الشكل

متوسط الراتب على رواتب هذه المجموعة تزيد و  والمدربون، ومسؤول الموارد البشرية وشؤون الموظفين(.
وتقترب من متوسط الراتب الشهري للعاملين في القطاع العام على  ،الشهري للعاملين في القطاع الخاص
 ( 7شكل رقم )مستوى المملكة، كما هو مبين في ال

 

   
 الراتب الشهري حسب الجنس وفئات  لعاملينالنسبي ل: التوزيع (7 )الشكل رقم
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 ،اً دينار  315إلى أن معدل رواتب العاملين في الحرف يبلغ  2بيانات دائرة اإلحصاءات العامة وتشير

 في أجور على تحصل مهنة وكانت أقل .اً دينار  257 وليةاأل وللمهن ،اً دينار  270 اآلالت ورواتب مشغلي
في حين بلغ متوسط الرواتب  .اً دينار  250 عدلمب، واألسواق  المحال في والباعة الخدمات في األردن للعاملين

 لم يصل إلى أقل المهن أجورًا في األردن.نه إأي ؛ ( اً دينار  213في الفروع اإلنتاجية )
العاملين وأسرهم؛ متطلبات بمدى وفائها الرواتب واألجور و أما من حيث درجة رضا العاملين عن مستوى 

عن مستوى الرواتب، كما  (راضون تماماً )من العاملين راضون إلى  (%53فقد بّينت النتائج أن ما نسبته )
 (.9يظهر من الشكل رقم )

 

 
 تي يتقاضونها ووفائها بمتطلباتهمعن الرواتب اللعاملين النسبي لمدى رضا ا: التوزيع (8 )الشكل رقم

%( 83( بأن حوالي )10من الشكل )يالحظ %(، ف11تمامًا عن الراتب )أفادوا بأنهم راضون  الذينأما 
درجة أن  وُيالحظ %( من حملة درجة البكالوريوس.4مقابل )ثانوية عامة وما دون،  مؤهلمنهم هم من حملة 

إلى تنخفض نسبة الراضين عن الراتب لتصل  ؛ إذالتعليمي عن الراتب ترتبط عكسيًا مع المستوى الرضا 
%( للعاملين من حملة البكالوريوس. ويمكن تفسير ذلك بأن حملة 4)إلى وتصل  ،%( لحملة مؤهل الدبلوم13)

يحصلوا عليه في حال توفرت لهم فرصة عمل في مجال أن المؤهالت العلمية يقارنون رواتبهم مع ما يمكن 
  .اإلنتاجيَّةار الفروع تخصصاتهم خارج إط

 

                                                           
2

 .2013 ولاأل كانون، االقتصادية حصاءاتاإل مديرية، لألجور القياسية رقاماأل تقريردائرة اإلحصاءات العامة،  
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 برضاهم التام عن مستوى الراتب حسب المؤهل العلميأفادوا الذين لعاملين النسبي ل: التوزيع (9 )الشكل رقم

 
 

 



 



 

 
 
 

  
 
 
 

 :ثالثالالفصل 

وعقود بقانون  لتزاماالبيئة العمل ومدى 

 وتدريب وتأهيل العاملين العمل
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 اإلنتاجية بقانون العملالفروع  التزام 1
العالقة و ، ممدى معرفة العاملين بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليهو ، قانون العملاالطالع على  1.1

 بها االلتزامالتعاقدية ومدى 

أو تعرضهم لبرامج  ،العاملين في الفروع اإلنتاجية أو تلقيهم تدريباً طالع بمدى ا المتعّلقة -أظهرت النتائج
حوالي  أنَّ  -أي قانوني العمل والضمان االجتماعي؛ نين الُمنظمة لعملهم أو ذات العالقةالقوافي توعوية 

ما نسبته من خالل االطالع الشخصي، و  (%34)منهم من العاملين اطلعوا على قانون العمل،  (57%)
ارة من خالل مفتشي وز  (%21)و ،من خالل ورش التوعية التي عقدها المصنعاطلعوا على القانون  (33%)

%( بأنهم اطلعوا على القانون من خالل الطرق 12فيما أفاد ) (،6كما هو مبين في الجدول رقم ) ،العمل
 السابقة جميعًا.

 
 طرق اطالع العاملين في الفروع اإلنتاجية على قانون العمل: (1 )رقم الجدول

 النسبة )%( البيان

 34 الشخصيطالع اال      أ. 

 33 ورشات توعوية للتعريف بقانون العمل قامت بعقدها الشركة    ب. 

 21 وزارة العمل/ وزيارات مفتشي العمل   عقدتهاورشات توعوية     ج. 

 
االهتمام بتدريب ، أن وقد تبّين من المقابالت مع إدارات الفروع اإلنتاجية والعاملين ومجموعات التركيز

بالقوانين الُمنظمة لعملهم أو ذات العالقة، كان ضعيفًا من قبل وزارة  وعيتهموت العاملين في الفروع اإلنتاجية
علمًا بأن خطة إنشاء هذه الفروع لم تتضمن ، العمل/ مديرية التفتيش أو مديرية التشغيل المعنية بهذه الُمبادرة

 مكونًا ُيعنى بتعريف العاملين بقانوني العمل والضمان االجتماعي.
 

 بشكل ذاتي أوإما  ،مثل هذه الورش التوعوية عقدتإدارات بعض الفروع لمقابالت أن ن من ابيَّ كما ت  
 االلتزامغياب هذا الدور التوعوي بهذين القانونين في خلق حالة من عدم  . وقد ساهمبالطلب من الوزارة لعقدها

هذين عن لون في الفروع وعدم الرضا لدى العاملين، باإلضافة إلى عدم الثقة في المعلومة التي يقدمها المسؤو 
 .أظهرت النتائجكما  ،%( من العاملين لم يطلعوا على قانون العمل47)ما نسبته وأن  ، خاصةالقانونين تحديداً 
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 زيارت مفتشي العمل  1.1

مفتشي العمل بزيارات تفتشية للفروع %( من المستثمرين، أنه على الرغم من قيام 93ما نسبته )بيَّن 
 أثر إيجابي على أطراف العمل ومصالحهم. لهاذه الزيارات ليست دورية، ولم يكن اإلنتاجية، إال أن ه

 
خاصة تلك التي تعاني من إشكاليات مع العاملين لديها أو بو  ،بعض إدارات الفروع اإلنتاجية وأفادت

يد من إدارات العدفقد أشارت فية وتوعوية بقانون العمل، يورشات تعر  قدمفتشي العمل لم يقوموا بع أنَّ  ،أهاليهم
دور الجهات الرسمية وخاصة وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان االجتماعي في إلى أهمية الفروع اإلنتاجية 

تعريف العاملين بقانوني العمل والضمان االجتماعي وما يطرأ عليهما من تعديالت، مما يساعد إدارات الفروع 
من جهة، وتعزيز الثقة بين  همجباتاوو  همعرفة العاملين بحقوقاإلنتاجية في تخفيف التوترات الناتجة عن عدم م

داراتهم من جهة أخرى، خاصة في ظل وجود  في المعلومات  ،العاملين لديمن التشكيك درجة عالية العاملين وا 
 .إدارة الفرع المتعلقة بالحقوق والواجبات التي تزودهم بها

 
 مع العاملينالتعاقدية  والعالقة الفروع اإلنتاجية بقانون العمل التزام 1.1

، خرى أو أاطلعوا على قانون العمل بطريقة نهم أفادوا بأفقط من العاملين  (%57) نأالرغم من  على
بتنفيذ القانون من الفرع اإلنتاجي  التزامبفادوا أمنهم  (%94)ما يزيد على ن أال إ، اإلشارة إليه سابقاً  تكما تم

كما جهة أخرى، من بعقود العمل  وااللتزاممن جهة،  عمل المناسبةوتوفير ظروف ال ،حيث الحقوق والواجبات
 .(11يظهر من الشكل رقم )

 
 

 
 وعقود العمل من وجهة نظر العاملين العمل مستثمري الفروع اإلنتاجية بقانون  التزاملمدى النسبي : التوزيع (10 )الشكل رقم
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اليوم هم بتسليم الرواتب ضمن المدة القانونية )التزاماإلنتاجية روع الفكما تبّين من المقابالت وزيارات 
 أقصى. كحد  السابع من كل شهر( 

 
من وجهة نظر  الفروع اإلنتاجية ببعض حقوق العاملين التي نص عليها قانون العمل التزاممدى وعن 

، كما هو مبين في بهذه الحقوق  الفروع اإلنتاجيةإدارات  التزاممستوى ارتفاع أشار العاملون إلى ، العاملين
تباين في الرأي بين العاملين وبعض الوجهاء في بعض المناطق وجود  إلى اإلشارة وتجدر (. 7الجدول رقم )

إذ على الرغم من إفادة بعض الوجهاء ؛ بالقانون فيما يتعلق بحقوق العامليناإلنتاجي الفرع إدارة  تجاه التزام
أو سواء باالستقالة  ،منطقتهم بالقانون فيما يتعلق بإنهاء خدمات العاملين فياإلنتاجي الفرع  التزامبعدم 
 عفاءاإلالخدمة باالستقالة أو نهاء بإالفروع اإلنتاجية  التزامب، إال أن العاملين في هذه الفروع أفادوا اإلعفاء
 .%(91) بنسبة تقيُّد بساعات العمل الرسميالحال ال%( وكذلك 89)بنسبة 
  

 من وجهة نظر العاملينبتنفيذ قانون العمل  لتزامال مدى ا :(7 )رقم الجدول

 التزامعدم  ُجزئي التزام كامل التزام بتنفيذ قانون العمل من حيث:   االلتزاممدى 

 %4 %21 %75 اإلجازات    أ.  

 ظروف العمل )اشتراطات الصحة والسالمة المهنية/السالمة العامة،     ب.  
 سكن مالئم للُعّمال، المواصالت، استراحة،..( في الموقع

72% 25% 3% 

 %3 %13 %83 األجور/ الرواتب ج.  

 %3 %13 %85 العقوبات   د.  

 %2 %10 %89 عفاءاإلالخدمة باالستقالة أو نهاء إ  ه.  

 %1 %8 %91 تقيُّد الفرع اإلنتاجي بساعات العمل الرسمي  و.  

 
 منح الحوافز   تقييم العاملين و  1.1

( من اً ومعنوي اً شفافة لتقييم أداء العاملين وربطها بتحفيز العاملين )ماليو يعتبر وجود أنظمة عادلة 
هم التزامالعوامل المهمة التي ُتساهم في تحسين بيئة وعالقات العمل، كما أنها تساعد في انتظام العاملين و 

 لتقييم نظامبتوفر أفادوا %( من مستثمري الفروع اإلنتاجية 71)بّينت النتائج أن قد و واستمراريتهم في العمل. 
 (.12، كما يظهر في الشكل رقم )واالمتيازات الحوافز منح به يرتبط العاملين
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 مدى توفر نظام للحوافز في الفروع اإلنتاجية من وجهة نظر مستثمري الفروع اإلنتاجية: (11 )الشكل رقم

 
 شكال الحوافز التي توفرها الفروع اإلنتاجية اآلتي:ومن أهم أ

الفعلي في حال تم رفع اإلنتاج ، ويكون ذلك شهرية أو سنوية على اإلنتاج والجودة حوافز مالية (1
 .المطلوب من الموظف المستوى  إلى مستوى أعلى من

 .رفي حال الدوام لكامل الشه شهرياً  (اً دينار  15 -12بدل عدم غياب )حوافز   (2
ملين اوهي ترك الع ،التي تواجه مستثمري الفروع اإلنتاجية المشكالتالحافز يرتبط بأهم هذا  (3

وتكرار غيابهم دون إعالم إداراتهم، األمر الذي  ،هم بالدوام في هذه الفروعالتزامللعمل وضعف 
 الُمستثمر بالعقود الُملتزم بها.  ووفاءينعكس سلبًا على حجم اإلنتاج 

 .تقدير( حوافز معنوية )شهادات (4
 .الترفيع (5

 
زيادة الرواتب مثل  -الحقوق القانونية للعاملين بعض  مستثمري الفروع اإلنتاجية بعُض  واعتبر

حوافز يتم تقديمها للعاملين في هذه  -بدل خدمة طبيةو  ضافياإلعمل البدل و  السنوية عالواتوال اتالزيادو 
 الفروع. 

 في المناطق الُمستهدفة لهاوتأهي دور الفروع اإلنتاجية في تدريب العمالة 1.1

العمل لبعض ُمستثمري الفروع اإلنتاجية دعمًا خاصًا للتدريب، خاصة وأن نشاط هذه الفروع  وزارةتقدم 
يتطلب تدريبًا متخصصًا في هذا المجال. وقد أظهرت النتائج أن ما  مماوالمحيكات،  األلبسةيتركز في قطاع 
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أفاد تاجية تلقوا تدريبًا عند التحاقهم بالعمل في الفرع اإلنتاجي؛ فيما %( من العاملين في الفروع اإلن67نسبته )
أي نوع من التدريب، إما ألن لديهم الخبرة في هذا المجال قبل العمل في  م%( منهم بعدم تلقيه33ما نسبته )
ل رقم كما يظهر من الشكأو لطبيعة بعض الوظائف مثل األمن والحماية والصيانة والسائقين،  ،هذا الفرع

(13) . 
 

 
 تدريبًا في الفروع اإلنتاجية النسبي لمدى تلقي العاملين: التوزيع (11 )الشكل رقم

 
%( من العاملين أن الجانب النظري التطبيقي كان األسلوب المّتبع في 76أما شكل التدريب، فقد بين )

كما يظهر من الشكل رقم بأنهم تلقوا تدريبًا تطبيقيًا، %( من العاملين أفادوا 22التدريب، مقابل ما نسبته )
نوع من نقل المعرفة إلى العاملين من خالل  وجود. وقد أظهرت المقابالت مع إدارات الفروع اإلنتاجية (14)

لغايات إكساب العاملين مهارات  ،تعريف العاملين بأساليب اإلدارة الحديثة التي يتم تدريب اإلدارات عليها
 في اإلدارة وتحسين اإلنتاج واإلنتاجية )الصافي، وعنجرة(. وأساليب

 
%( 14فقد أظهرت النتائج أن ما نسبته ) ،بالعملااللتحاق أما من حيث استمرار عملية التدريب بعد 

بالفرع االلتحاق غير التدريب األولي عند  تلقوا تدريبًا خالل مسيرتهم العمليةمن العاملين أفادوا أنهم فقط 
كساب العاملين مهارات إضافية في  واعتبر بعض العاملين. ياإلنتاج أن توفير أنواع مختلفة من التدريب وا 

وآلية من آليات التغيير  ،وشكاًل من أشكال التقديرالتحفيز، أنواع من  اً ، نوعمجاالت اإلدارة والسالمة العامة
 اإليجابي في بيئة العمل. 
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 في الفروع اإلنتاجيةالعاملون النسبي لنوع التدريب الذي تلقاه التوزيع  :(11 )الشكل رقم

 
 

 مخاطرهاعلى التعامل مع تأهيل التدريب و والالفروع اإلنتاجية خطورة المهن في  1.1

على مخاطر عالية تحتاج لتدريب خاص على في الفروع اإلنتاجية عمال األو المهن طبيعة  ال تحتوي 
عملهم ال يحتوى على أن إلى من العاملين  (%77)ما نسبته شار أ فقدرها، التعامل مع مخاطو أالمهنة 
بعمل دورات ها فيوعلى الرغم من ذلك قامت المنشآت التي يعملون  (.15، كما يظهر من الشكل رقم )مخاطر
 ممن تمت مقابلتهم. (%59)استفاد منها ما نسبته  ،مخاطر المهنة والتعامل مع االآلت عنتدريبية 
 

 
 لمدى خطورة المهن في الفروع اإلنتاجيةالنسبي : التوزيع (11 )كل رقمالش
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 العاملين عن التدريبرضا درجة  1.7

فيما يتعلق  (%97)حوالي إلى وصلت  ،عالية جداً العاملين عن التدريب رضا لقد كانت درجة 
% 99إلى مدة التدريب وشموليته، ووصلت  لكل من كفاية (%96)وحوالي  ،التدريب لطبيعة العملبمالءمة 

 . (8، كما هو مبين في الجدول رقم )فيما يتعلق بكفاءة المدربين
 هو عن التدريب الذي تلقالعاملين  درجة رضا :(8 )رقم الجدول

 غير راض   راض  إلى حدّ  ما راض   ه من حيث:و عن التدريب الذي تلقى العاملين رضدرجة 
 %3 %15 %82 عملالالءمته لطبيعة مُ  

 %4 %12 %84 تعريف بطبيعة العمللكفاية مدة التدريب ل 

 %4 %14 %82 ت والمعارفاشمولية مواضيع التدريب للحصول على المهار  

 %2 %13 %85 ُمالءمة مكان التدريب 

 %2 %11 %88 كفاءة المدربين 

 
 المتعلق التدريب إطار خارج التي حضروها كانت ةالتدريبي البرامج %( من32وأظهرت البيانات أن )

دارة العامة، والسالمة كانت هذه البرامج في مجاالت الحاسوب، فقد، الخياطة والمنسوجات بمجال  وا 
دارة الموظفين وشؤون  الُعمالية، النزاعات وفض المستودعات،  البشرية. الموارد وا 

 
 من وجهة نظر العاملينجية اإلنتاالفروع مدى توفر بيئة العمل المناسبة في  1.8

لم فتوفر بيئة عمل مناسبة من وجهة نظر العاملين، نتاجية اإلالفروع ن أ (9رقم )الجدول  تؤكِّد بيانات
ما شار أ ؛ إذر الموسيقى الهادئة، باستثناء توفُّ ( من العاملين%30عن )وما دون  ةمقبولنسبة من اعتبروها تزد 

وتجدر اإلشارة إلى أن الزيارات الميدانية التي قام بها فريق البحث  ا.% من العاملين بعدم توفره51نسبته 
مع  ،لبعض الفروع اإلنتاجية تؤكد توفر متطلبات بيئة العمل الالئق إلى حد  كبير في أغلب الفروع اإلنتاجية

 وتقيِّم ،وعيارات دورية لهذه الفر ( تقوم بز Patter careتأكيد تباينها، خاصة وأن بعض الجهات الدولية مثل )
م  ،واقع ظروف العمل  لغايات تطوير بيئة العمل ،التوصيات بشأنها للفروع اإلنتاجية ألخذها بعين االعتباروتقدِّ

خاصة وأنها  ،بمثل هذه الزيارات القيام. وفي هذا اإلطار، يرى فريق البحث أن على وزارة العمل وتحسينها
وبما يؤمن للعامل األردني أفضل بيئة  ،مبادرة وفق أفضل المعاييرالجهة المانحة والمعنية بمتابعة تنفيذ هذه ال
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أفادت بعض إدارات الفروع اإلنتاجية بتدني زيارات ُمفتشي العمل أو مسؤولي المبادرة ألماكن العمل، . فقد عمل
ق زيارة هذه الفروع اإلنتاجية تمنح موظفي الوزارة حمستثمري على الرغم من أن االتفاقيات الموقعة بين الوزارة و 

مثل هذه الزيارات ينبغي أن تكون وفق إطار مؤسسي فالفروع واالطالع على واقعها في أي وقت دون موعد. 
، بما يساهم لتحقيق هدفها المتعلق بمختلف أطراف العمل  وتقييمها، ُمنّظم ُيعنى بمتابعة واقع الفروع اإلنتاجية

 .واستقطابها العمالة المحلية اجتذاب في
 مدى توفر بيئة العمل المناسبة في الفروع من وجهة نظر العاملين :(9 )رقم الجدول

 غير مقبول مقبول جيد جيد جداً  ُممتاز لمور اآلتية في مكان العملالعاملين ل تقييم 
غير 
 متوفر

 %3 %18 %11 %23 %16 %29 التهوية      (1 

 %0 %6 %9 %23 %21 %41 اإلضاءة      (2 

 %10 %18 %15 %20 %13 %24 الرطوبة      (3 

 %1 %28 %14 %19 %18 %19 درجة الحرارة      (4 

 %7 %13 %11 %22 %17 %30 للعمل صالُمخصَّ مقعد العامل       (5 

 %15 %2 %4 %14 %15 %51 وجود ُممّرضة طوال وقت العمل      (6 

 %6 %2 %5 %14 %16 %56 توفر اإلسعافات األولية      (7 

 %7 %4 %4 %13 %16 %54 توفر صيدلية      (8 

 %6 %13 %9 %18 %15 %40 وجود استراحة مالئمة      (9 

 %3 %2 %3 %16 %18 %58 توافر أدوات وُمعدات إطفاء  (10 

 %6 %6 %4 %14 %11 %59 توافر مكان للصالة  (11 

 %51 %11 %5 %10 %8 %15 توافر موسيقى هادئة  (12 

 %5 %13 %9 %18 %17 %38 توافر المرافق الصحية الُمالئمة  (13 

 %7 %6 %8 %17 %19 %42 توافر ممرات ُمشاة  (14 

 %18 %5 %6 %13 %14 %44 توافر مخازن آمنة للمواد الخطرة  (15 
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ع الفتيات  1.9  اإلنتاجية الفروعفي والعمل لتحاق لال السباب التي شج عت وُتشج 

والمقابالت مع مستثمري الفروع اإلنتاجية أن هذه الفروع شّجعت العاملين بشكل أظهرت نتائج المسح 
يعتقد المستثمرون أن ذلك يعود . و ةوالعمل في الفروع اإلنتاجيااللتحاق عام والفتيات بشكل خاص على 

امالت، ة العقرب مكان العمل من محل إقامأهمها  ،شّجعت الفتيات على العمل في هذه الفروعألسباب وعوامل 
  . بيئة العملالجيد، باإلضافة إلى  والراتب واألجر

 
أن قرب الفرع اإلنتاجي من مكان سكن العاملين والراتب على  المستثمرين( من %93وافق )وقد 

عوامل شّجعت الفتيات على العمل في هذه الفروع، خاصة أن قرب العمل من السكن  ،واألجر وبيئة العمل
 مكان العمل.عد بُ من النفقات التي تترتب على  كثيراً صالت يختصر وتأمين أو دفع بدل الموا

شّجع الفتيات على العمل في هذه  عدم توفر فرصة عمل ُأخرى أن على  هم( من%83وافق ) كما
في حين يرى  الفروع، الكتساب الخبرة وتأمين دخل ُيساهم في تحسين المستوى المعيشي ألسر العاملين.

، التي يوفرها العمل في الفرع اإلنتاجي شّجع الفتيات على العمل في هذه الفروعزات متيااالأن ب هم%( من72)
 .(16كما يظهر من الشكل رقم )

 

 
ع الفتيات ا: (11 )الشكل رقم عت وُتشج   نتاجيةاإل  الفروعفي والعمل لتحاق لال لسباب التي شج 
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 )أسباب التأييد(تاجية ناإل  الفروع لمبادرة العاملين تأييد مدى 1.10

ألبناء المناطق  وتوفيرها فرص عمل، المتمّثل في خلق انطالقًا من الهدف الرئيسي لمبادرة الفروع اإلنتاجية
أظهرت النتائج أن العاملين في الفروع اإلنتاجية يؤيدون هذه المبادرة ، النائية وذات معدالت البطالة المرتفعة

 هاأهمها أن ،ق. وقد أشار العاملون إلى جملة من أسباب تأييد هذه المبادرةوتعميم فكرتها على مختلف المناط
تؤمن فرص وتحديدًا اإلناث، كما أنها  توفير فرص عمل ألبناء المنطقةمن خالل  ،ُتساهم في الحد من البطالة

تنشيط الوضع و  %(،22) وتحسين المستوى المعيشي للسر%(، 71) الخاصة االحتياجاتعمل لذوي 
كما أفاد %(. 5%(، باإلضافة إلى قرب مكان العمل من مكان سكن العاملين )2.4) تصادي في المنطقةاالق

الخبرة وتطوير  هماكتساببعض العاملين أن تأييدهم لفكرة الفروع اإلنتاجية ناتج عن أن هذا العمل يساهم في 
يئة العمل الجيدة في الفروع إلى ب%(، إضافة 5) وتحقيق االستقاللية ،الشخصية في االعتماد على النفس

 اإلنتاجية.
 

تدني عدة أسباب، تمحورت حول إلى  عدم تأييدهمفقد عزوا  ،الذين لم يؤيدوا فكرة الفروع اإلنتاجية العاملون أما 
بيئة عمل باإلضافة إلى عدم توفر  ،وطولها ضغط ساعات العملو ، عدم وجود حوافزو  ،الرواتب واألجور

 .والعامليندارة اإلالحقوق والواجبات من االلتزام بعدم و  ،النفسية عدم توفر الراحةو  ،مريحة
 
 



 

 

 

 :الرابعالفصل 

 الوضع تنشيط في اإلنتاجية الفروع دور

 في المناطق الُمستهدفة االقتصادي
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 دور الفروع اإلنتاجية في تنشيط الوضع االقتصادي 1

النشاط االقتصادي في المجتمعات آليات تحفيز  بكونها إحدىنتاجية اإلمبادرة الفروع لى إينظر 
تحسين المستوى  ومن ّثمَّ وزيادة القدرة الشرائية في تلك المناطق،  ،من خالل خلق فرص عمل ،المحلية
لما تقوم به من تقديم دعم ومساعدات لبعض فئات المجتمع المحلي ضمن منظومة ضافة باإل ،المعيشي

 .االجتماعيةالمسؤولية 
 
 في أسر العاملينقتصادية وزيادة عدد المشتغلين رفع معدل الُمشاركة اال 1.1

فرصة عمل مباشرة، منها  3000فير حوالي أظهرت النتائج أن الفروع اإلنتاجية ساهمت في تو 
اإلعالة وخفض معدل %(، 40في أسر العاملين إلى ) المشتغلينساهم في رفع نسبة مما  ،إلناث%( ل85)

حجم القوى إلى ( منسوبًا سنة 65من وأكبر  سنة15من أقل االقتصادية )مجموع السكان خارج سن العمل)
مشاركة معدل زيادة في إيجابي على نحو ساهمت نتاجية اإلالفروع  األمر الذي يشير إلى أن مبادرة(، العاملة

 .ردنياألالمرأة في سوق العمل 
 

 
 الجنس حسب للعاملين في أسر العينةالنسبي : التوزيع (11 )الشكل رقم

 
وأظهرت البيانات أن مبادرة الفروع اإلنتاجية رفعت نسبة العاملين في أسر العاملين في هذه الفروع، 

 حيث: (، 10كما هو مبين في الجدول رقم )
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%( من 48أو ما نسبته )، ( أسرة 228ن إلى )ااثنها فيساهمت في رفع عدد األسر التي يعمل  .أ 
%( من هذه 19( أسرة أو ما نسبته )90ثالثة عاملين إلى )ا هفيهذه األسر، واألسر التي يعمل 

 %(.  18أربعة أفراد فأكثر ما نسبته )ها فياألسر، فيما شّكلت أسر العاملين التي يعمل 
وتوفير دخل للسرة يساهم في تلبية من األسر، %( 16ما نسبته )فرصة عمل لساهمت في توفير  .ب 

 وُيحّسن من مستوى معيشتها. ،احتياجات األسرة
 

 السرةفي اإلجمالي العاملين بحسب عدد العاملين أسر توزيع  :(10 )رقم الجدول
 إناث ذكور  % إجمالي العاملين في األسرة عدد

1 76 16% 29 47 

2 228 48% 28 200 

3 90 19% 7 83 

4 54 11% 6 48 

5 20 4% 2 18 

6 9 2% 1 8 

8 1 0.2% 0 1 

 405 73 %100 478 المجموع 

 
 في الفروع اإلنتاجيةالعمل في العوامل التي من شأنها استمرارية العاملين  1.1

ُيعتبر ضمان استمرارية العاملين في الفروع اإلنتاجية من التحديات الرئيسية التي تواجه الفروع اإلنتاجية، 
نسبة دوران العاملين )عدم استمراريتهم(. رتفاع ازالت تعاني من وما خاصة وأن هذه الفروع عانت 

%( من العاملين في الفروع اإلنتاجية سبق لهم العمل في أماكن أخرى قبل 37وأظهرت النتائج أن )
 ( 18%( من اإلناث، كما هو مبين في الشكل رقم )74للعمل في هذه الفروع، منهم ما نسبته )االنتقال 

 

 
 النسبي للعاملين الذين سبق لهم العمل: التوزيع (17 )الشكل رقم
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 أن أهم األسباب التي ساهمت في ترك العاملين لعملهم السابق تتلخص في اآلتي:إلى وُتشير البيانات 
 بما نسبتهم لعاملين فرصة عمل ودخل أفضل )راتب وأجر أعلى(لأن الفروع اإلنتاجية وّفرت  .أ 

(24.)% 
العامل الثاني من أسباب -المواصالت  وصعوبة  ،السكن مكان عنالسابق مكان العمل  عدبُ  .ب 

 %(.19بنسبة وصلت إلى ) -ترك العاملين لعملهم السابق
 تهمنسب، بما هيكلتها  وا عادة أو خصخصة الشركة المصنع )المشروع( أو إفالس نقل أو إغالق .ج 

(19.)% 
 %(.13بة بلغت )المياومة(، بنس وعمال اإلضافي التعليم) الوظيفي االستقرار عدم .د 
 االجتماعي والتأمين الضمان توفر وعدم العمل، غير المواتية، وصعوبة العمل وظروف بيئة .ه 

 %(.9) بنسبة الصحي
 %(.3ين(، بنسبة )الُمشرفو دارة اإلمع  مشكالتضعف عالقات العمل بين اإلدارة والعاملين ) .و 
 من القدوم أو لعائليةوا والشخصية الصحية والظروف والزواج بالمرض أسباب أخرى )تتعلق .ز 

 %(.13األردن(، بنسبة ) خارج
 الفقر وتحسين مستوى المعيشة محاربة في دور مبادرة الفروع اإلنتاجية  1.1

الفقر وتحسين مستوى المعيشة، بينت نتائج المسح أن محاربة في نتاجية اإلوحول هدف مبادرة الفروع 
و أعونات اجتماعية سواء من صندوق المعونة بأن أسرهم تتلقى مفادوا أ%( فقط من العاملين 4حوالي )

عدم تلقي المعونة أن إلى في هذا الصدد شارة اإلوتجدر  .(19رقم ) الشكلكما يظهر من ، الجمعيات الخيرية
. سرةاألقد ال تنطبق شروط المعونة لدى الصندوق على تلك نما ا  و غير فقيرة، سرة األن أال يعني بالضرورة 
تقدم العون أهم الجهات التي  خيريةال اتجمعيوال االجتماعيةالتنمية ووزارة لوطنية المعونة اويعتبر صندوق 

  ين.الُمستفيدالعاملين سر أل
 

  
 جتماعياالُلسر العاملين من حيث تلقيها للدعم من مؤسسات العون النسبي : التوزيع (18 )الشكل رقم
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 (االجتماعية المسؤولية) المحلي الُمجتمع مدعالفروع اإلنتاجية في  دور ُمبادرة 1.1

للُمنشآت من العوامل المهمة في دعم المجتمعات  االجتماعيةُتعتبر المبادرات المتعلقة بالمسؤولية 
المحلية، كما أنها ُتساهم في خلق بيئة إيجابية بين هذه الُمنشآت والمجتمعات المحلية المحيطة بها. وقد 

ُمستثمري الفروع اإلنتاجية لديهم برامج وُمبادرات لدعم المجتمع المحلي، أهمها:  %( من50أظهرت النتائج أن )
ة والجمعيات في المنطقة، وتوزيع الطرود رياضيالادي و نالدعم مجانية، و  ةطبي، وأيام ةميّ أفتح مركز محو 

 الرمضانية والمالبس.
 

ئت فيهامدى ُمساهمة مبادرة الفروع اإلنتاجية في تنشيط الوضع االقتصادي  1.1  في المناطق التي ُأنشِّ

ُتعدُّ مبادرة الفروع اإلنتاجية واحدة من المبادرات التي تهدف بشكل مباشر إلى مواجهة مشكلتي الفقر 
الخاصة  االحتياجاتوخاصة من اإلناث وذوي  ،وتوفير فرص تدريب وتشغيل للمتعطلين عن العمل ،والبطالة

 ،ات لتلك المناطقاالستثمار في استقطاب  تسهم هذه الفروعفلة، في المناطق التي ترتفع فيها معدالت البطا
أن مبادرة الفروع . وقد بين المستثمرون لتشغيل األيدي العاملة الوطنية وتنشيط الوضع االقتصادي فيها

 اإلنتاجية ساهمت وُتساهم في تنشيط الوضع االقتصادي في المناطق التي ُأنِشئت فيها من خالل: 

وما  ، وبخاصة لإلناث،التي تم توفيرهافرص العمل خالل من  ،شة أهالي المنطقةمستوى معيتحسين  (1
وصلت الرواتب الشهرية في  ؛ إذفي مناطق الفروع اإلنتاجية ل اأُلسرو دخفي زيادة من  انتج عنه

في تخفيض معدالت البطالة ورفع معدل  تما ساهمكألف دينار(.  250بعض الفروع إلى حوالي )
ْفض  ،صادية لإلناثالُمشاركة االقت وتجدر اإلشارة إلى أن حجم  معدل اإلعالة في أسر العاملين.وخ 

 .3دينارألف ( 653حوالي ) الرواتب الشهرية التي ُتدفع للعاملين في هذه الفروع يصل إلى
ساهم إنشاء الفروع اإلنتاجية في فقد ، زيادة األنشطة األقتصادية المرتبطة والداعمة للمشروعو نعاش إ (2

 من خالل تنشيط القطاعات التجارية )السوبرماركت( والخدمية، ،التي ُأنشئت فيها طقاة المنتنمي
ببعض الفروع المرتبطون  هوصل عدد العاملين فيالذي النقل العام قطاع حياء وا  تشغيل تفعيل و و 

للدخل نتيجة  ،، باإلضافة إلى زيادة القدرة الشرائية في هذه المناطقباص(سائق  38) اإلنتاجية إلى
أنشطة تجارية وخدمية تخدم هذه فتح النقدي المتحقق من العاملين من جهة، والدخول المتأتية من 

، وكذلك الحال لبعض البلديات التي تؤجر موقع المصنع .أخرى من جهة  الفروع والعاملين فيها
 .األجانبوالمواطنين الذين يؤجرون المساكن للعاملين 

                                                           
3

 ديناراً شهرياً حسب بيانات العاملين. 211حوالي متوسط الرواتب في الفروع اإلنتاجية يُقدّر ب 
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يصالمثل فتح بعض الطرق  ،البنية التحتية توفير و/أو تحسين مستوى خدمات (3 خدمات المياه  وا 
طق االمنهذه نعاش إالتي جاءت نتيجة فتح هذه الفروع، األمر الذي أسهم في  ،والكهرباء واالتصاالت

 .اقتصادياً 
مثل دعم مؤسسات المجتمع المدني واألندية، وبرامج  ،لبعض الفروع اإلنتاجية االجتماعيةالُمساهمات  (4

 مية للعاملين فيها، وتوزيع الطرود الخيرية. محو األ
 

 فعالية الفروع اإلنتاجية/ على مستوى الفرع 1.1

وفقًا التفاقيات ومذكرات  وتشغيله، وهو توظيف العدد الُمستهدف ،ُيعتبر تحقيق الهدف الرئيسي للُمبادرة
هرت نتائج الدراسة أن نسب أهم مؤشرات تقييم فعالية الفروع اإلنتاجية. وقد أظ ،التفاهم للفروع اإلنتاجية
أظهرت النتائج تباين نسب التشغيل من فرع و  -اإلشارة إليه سابقاً  تكما تم–%( 79التشغيل لم تتجاوز )

 األلبسةالعملية لصناعة  األزياءفرع شركة  باستثناء ةولم تحقق الفروع اإلنتاجية نسبة التشغيل الُمستهدف. آلخر
 %( وهي أعلى من النسبة الٌمستهدفة.128) ابة التشغيل فيهبلغت نسالتي  البادية الشماليةفي 

 
تشغيلها أكثر من خمس سنوات نسبة التشغيل من الفروع اإلنتاجية التي مضى على  ولم ُتحقِّق أي  

%((، في حين لم تتجاوز نسبة 91) شركة الصافي لللبسةأفضلها كان فرع مادبا )أن غير  ،4الُمستهدفة
(. ولعل هذا يؤكد عدم وجود األلبسةشركة الجمل العالمية لصناعة %، 73وع الشوبك )التشغيل في أقدم الفر 

د في االتفاقيات ومذكرات التفاهم لتحقيق نسب التشغيل الُمستهدفة، وترك تقدير ذلك للُمستثمر  إطار زمني ُمحدَّ
 .5وعدم وجود شروط جزائية في االتفاقيات من ناحية أخرى  ،من ناحية، وضعف الُمتابعة

وُيعتبر تحقيق الفروع اإلنتاجية لنسب التشغيل الُمستهدفة من العوامل الُمهّمة في زيادة فعالية هذه 
وزيادة ُمساهمتها في رفع مستوى معيشة أسر  وأجورهم، من خالل رواتب العاملين الُمستهدفين ،الفروع

 والوضع االقتصادي بشكل عام.   ،العاملين
فقد أظهرت النتائج أن متوسط الرواتب ، ملين في الفروع اإلنتاجيةأما من حيث متوسط رواتب العا 

( دينارًا، وقد بلغ أقل 278وصل إلى ) ؛ إذكان األعلى شركة الصافي لللبسةالشهرية في الفرع اإلنتاجي ل
ي ف األلبسةالعملية لصناعة  األزياء( دينارًا في الفرع اإلنتاجي التابع لشركة 99متوسط للرواتب الشهرية )

                                                           
4

 هذه الفروع هي أيام ماليبان، والصافي، والعرين، والجمل.  
، ميسون في تشغيل العمالة األردنية نتاجيةقراءة مساهمات المناطق الصناعية المؤهلة والفروع اإل ليها في ورقة سياسات بعنوان"إهذه النتيجة تم التوصل  5

 .13، ص 2011مجلس االقتصادي واالجتماعي، عمارنة، ال
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. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن تقييم العاملين لبيئة العمل )بدرجة ممتاز وجيد جدًا( في هذا الفرع البادية الشمالية
 %(.1.8وبلغت ) هي األقل على مستوى الفروع اإلنتاجية،

على وهم موزعون  من العاملين قّيموا بيئة العمل بأنها )ممتاز وجيد جدًا(،  %(69) وبّينت الدراسة أن
في  األلبسةشركة أيام ماليبان لصناعة ، وكانت أعلى نسبة من هذه الفئة في الفرع اإلنتاجي لاإلنتاجيةلفروع ا

 (. 11كما هو مبين في الجدول رقم ) %(،12.7)وبلغت  ،الشونة الجنوبية
%( 50أما من حيث دور الفروع اإلنتاجية في دعم المجتمع المحلي، فقد أظهرت النتائج أن حوالي )

شركة الصافي الفرع اإلنتاجي ل ، ويعتبراالجتماعيةالفروع اإلنتاجية لديها ُمبادرات تتعلق بالمسؤولية  من
 في هذه المبادرات.وتنويعًا من أكثر الفروع دعمًا للمجتمع المحلي  لللبسة
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 المؤشراتوأبرز بحسب الفرع اإلنتاجية فعالية الفروع  :(11 )رقم الجدول

 اسم الشركة/المستثمر موقع الفرع اإلنتاجي 
% التشغيل 
من الطاقة 

 *االستيعابية

متوسط الرواتب 
 الشهرية بالدينار

تقييم 
العاملين 

لبيئة العمل 
)%( 

المسؤولية 
 االجتماعية

ودعم 
المجتمعات 

 المحلية

  12.8   268 70 األلبسةشركة أيام ماليبان لصناعة  البلقاء/ الشونة الجنوبية

  7.7   278 91 شركة الصافي لللبسة مادبا/ دليلة الحمايدة

 البادية الوسطى 
 األلبسةالعالمية لصناعة سيل أشركة 
 الجاهزة

94 189 2.8  

  6.4 187 97 األلبسةشركة ناب الفيل لصناعة  الرصيفة 

  4.6 199 78  األلبسةشركة المتفوق لصناعة  البادية الوسطى 

  5.8 184 27 األلبسةشركة درب التبانة لصناعة  / الوسطيةربدإ

  11.6 211   63  األلبسةشركة العرين لصناعة  / الكورةإربد

  5.8 198 51 شركة التكنولوجيا المتقدمة عجلون / كفرنجة  

  10.7 206   149  التقليدية / المعيار األزياءشركة  عجلون/ عنجرة 

  6.4   223   119  بداع لإلدة شركة المتح  األزرق 

  6.1 193   85 األلبسةشركة العاج لصناعة  جرش 

  1.8 99 **128   األلبسةالعملية لصناعة  األزياء البادية الشمالية 

  7.7 197 73 األلبسةشركة الجمل العالمية لصناعة  الشوبك

  7 202 90   األلبسةالتقليدية لصناعة  األزياءشركة  الكرك/ فقوع

  2.8 201   71 األلبسةشركة الطفيلة لصناعة  الطفيلة

%(، وفرع 53)الكورة / األلبسة لصناعة العرين شركةفي حال قياسها للعدد المستهدف باالتفاقية، وهي فرع  التشغيل في بعض الفروعنسب  تنخفض  *  
%(، 34) جرش /األلبسةشركة العاج لصناعة وفرع %(، 71) األزرق  /بداعإللشركة المتحدة وفرع %(، 74)عنجرة / المعيار/ التقليدية األزياء شركة

  %(.63والطفيلة )

 ويؤكد ذلك متوسط األجر. ل العاملين بدوام كامل.ثفإن نسبة التشغيل ال تم ومن ثمَّ التشغيل الجزئي )نصف شهر(، سلوب أيعتمد هذا الفرع ** 



 

 



 

 

 

 

 

 

                      :الخامس الفصل
 االستثمارمحفزات وية االستثماربيئة ال

  اإلنتاجية الفروع في مناطق ومعيقاته
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 في الردن االستثماربيئة  1
 

 العوامل الجاذبة لالستثمار في الردن من وجهة نظر ُمستثمري الفروع اإلنتاجية 1.1

ات المحلية االستثمار تشجيع ل والِمنح على توفير العديد من الحوافزالمتعاقبة عملت الحكومات األردنية 
المناطق الصناعية للشركات العاملة في توفيره ومنحه تم  مامن جملة هذه الحوافز و ، واستقطابها واألجنبية
جهزة والمعدات من كافة الرسوم واألالت واآلنتاج والموجودات عفاء مدخالت ومستلزمات اإلمثل إ  ،المؤهلة

تخفيض ضريبة ، و نتاجعلى الموجودات الثابتة ومستلزمات اإل (رصف)ضريبة مبيعات ، و الجمركية والضرائب
ية في االستثمار خدمة تسجيل وترخيص المشاريع ، و قل نمواً في المناطق األ (%30)الدخل بنسبة ال تقل عن 

 .يةاالستثمار النافذة 
 ،ي األردنف االستثمارحفزتهم على  األسباب التيأهم إلى  المستثمرون في الفروع اإلنتاجيةأشار وقد 

 :اآلتيفي تمّثلت و 
  ني.مواأل السياسياالستقرار  (1
  ة.االقتصادي اتالمؤتمر ثناء أالملك ات جاللة دعو  (2
التي  ية واإلعفاءات الضريبية والجمركيةاالستثمار والحوافز التسهيالت ية الُمناسبة و االستثمار البيئة  (3

 تقدمها الحكومة األردنية.
 في ظل ارتفاع معدالت البطالة. خاصة ،هايدي العاملة ورخصتوفر األ (4
كثير من الدول، وتحديدًا الواليات المتحدة و ردن األبين الحرة متعددة األطراف والثنائية التجارة اتفاقيات  (5

 .يةمريكاال
 األردنية. وزارة العمل/ الحكومة التي تقدمهامتيازات اال (6

 
ُمستثمري ل والرسمية كوميةالح المؤسسات قدمتها التيوالحوافز العوامل الجاذبة لالستثمار  1.1

 الفروع اإلنتاجية

المناطق العاملة في و  ،التي تتبع لها الشركات للمعاملة نفسها التي تخضع لها ةنتاجيع اإلو خضع الفر ت
، باإلضافة إلى الحوافز اإلضافية التي بما يتعلق بالمعامالت الجمركية ونقل البضائع ،الصناعية المؤهلة

لهذه الُمبادرة، وتتضمن هذه وشركاؤها الممولون والداعمون والتي تقدمها وزارة العمل  ،تحصل عليها هذه الفروع
 الحوافز اآلتي:
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نشاء رض و تأمين قطعة األ (1 من أجرة الُمستثمر ا عفاء و  اإلنتاجي، لفرعلجاهز  (هنجر)مبنى ا 
  .مدة خمس سنوات )البناء( المصنع

جور السائدة في من األ (%75)يعادل  ياً سنو  يجاراً إتدفع الشركة المستفيدة بعد خمس سنوات  (2
  .نتاجيالفرع اإلها فيالمنطقة المقام 

دفع إيجار الفرع اإلنتاجي أو الُمساهمة في األجرة، وهذا الحافز يختلف من مستثمر إلى آخر من  (3
 حيث المدة والقيمة.  

ما يتعلق  في ،لةالمناطق الصناعية المؤه ُتعامل بها للمعاملة نفسها التينتاجي اإليخضع الفرع  (4
  .بالمعامالت الجمركية ونقل البضائع

  .اً شهر  18مدة  / العاملينساهمة في تدريب وتشغيل العامالتالمُ  (5
  .اً شهر  18أعلى من رواتب العامالت مدة  كحد   %(50-%30)دفع ما نسبته  (6
  .اً شهر  18الضمان االجتماعي مدة في  / العاملينالعامالتاشتراكات  (نسبة)ُمساهمة دفع  (7
 .اً شهر  18مدة  اً ( دينار 30 -25ساهمة بدفع كلفة المواصالت من )المُ  (8
 . اً شهر  18مدة  اً ( دينار 40 -30) الُمساهمة بدفع كلفة بدل الطعام  (9
 .بدل تشغيل أردني(جنبي للمجانًا قامة ا  و تسهيل استقدام عمالة أجنبية ) تصريح  (10
 ة.ُمنتجات الشركة في األسواق األمريكي على الطلب زيادة (11
 
 
 ةع اإلنتاجيو الفر في مناطق التي واجهت المستثمرين  المشكالتعقبات أو ال 1.1

ُتعتبر مبادرة الفروع اإلنتاجية من الُمبادرات المهمة في إطار دعم التشغيل وتوزيع مصادر التشغيل 
ساهمة حظيت هذه الُمبادرة باهتمام ملكي نتج عنه مُ وقد والمكاسب التنموية على مختلف محافظات المملكة، 

، باإلضافة هللا الثاني للتنمية في توفير التمويل الالزم لبناء أربعة مصانع الديوان الملكي وصندوق الملك عبد
 إلنجاح هذه الُمبادرة وتحقيق أهدافها.  وتهيئة الظروف وتذليل العقبات ،إلى التأكيد على توفير البيئة المناسبة

 %(29)، إال أن  هاود التي تبذلها مختلف الجهات إلنجاحوعلى الرغم من أهمية هذه الُمبادرة والجه
 : في اآلتيتمّثلت  المشكالتالعديد من العقبات و  واواجه مأنهأكدوا ُمستثمري الفروع اإلنتاجية  من

ما زالت بعض الفروع اإلنتاجية ف، والكهرباء(، واالتصاالتعدم توفر البنية التحتية الُمالئمة )المياه،  (1
 من الربط بشبكة المياه.استفادتها وعدم  ،انقطاع التيار الكهربائيت مشكالُتعاني من 
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عملية الترخيص قرابة إتمام استغرق فقد عدم تعاون بعض الجهات ذات العالقة بترخيص هذه الفروع،  (2
 الخمس سنوات.

 .واالستقاالت التغيُّبكثرة و  بقوانين العمل العاملين التزامعدم  (3
 في المصانع. عن توظيف الفتيات همعزوفو  ،في مناطقهم ود مصنعهالي فكرة وجاألل بُّ تقعدم  (4
من مؤسسات الدعم االجتماعي )صندوق المعونة هم انتفاع أسر عزوف بعض المرشحين للعمل بسبب  (5

 .االجتماعيةالتنمية الوطنية/ 
عي تحويل العامالت من التوجه الزرا نتاجية، وصعوبة اإلالفروع مناطق في عدم وجود الفكر الصناعي  (6

 .الصناعي إلى
 .بحيث يتم التعيين عن طريقهمالتعيين في آليات بعض النواب ل خُّ تد (7

 مدى توفر المهارات لدى العمالة المحلية من وجهة نظر مستثمري الفروع اإلنتاجية 1.1

نظرًا  ،ُيعتبر توّفر عمالة محلية ماهرة ومؤهلة من أهم مقومات أو تحديات نجاح الفروع اإلنتاجية
والذي يتركز في صناعة المالبس التي ُتعتبر من الصناعات كثيفة  ،اط االقتصادي لهذه الفروعلنوعية النش

األيدي العاملة المؤهلة في مناطق الفروع اإلنتاجية أحد أهم أسباب نجاح هذه الفروع. فإن توفر ومن ثمَّ العمل، 
طق الفروع افي منالمتوفرة ملة االع األيدي%( من مستثمري الفروع اإلنتاجية أن 64أفاد )فقد ، وبهذا الخصوص

%( أكدوا أن المهارات التي يحتاجونها 36المهارات التي يحتاجها الفرع اإلنتاجي، ُمقابل ) اإلنتاجية تتوفر لديها
 للعاملين والمطلوب الالزم التدريب تقديم تمه إال أنطق، امنال ههذالمتوفرة في  القوى العاملةال تتوفر في 

   (.20شكل رقم )، الالُمستهدفين

 
 )منطقة الفرع اإلنتاجي( مدى توفر المهارات التي يحتاجها مستثمرو الفروع اإلنتاجية لدى العمالة المحلية: (19 )الشكل رقم
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وقد أظهرت النتائج أن المهارات التي تتطلبها المهن والوظائف التي توفرها الفروع اإلنتاجية تتمحور 
 ارات المتعلقة بالخياطة وما يرتبط بها من عمليات، وتتلخص هذه المهارات في اآلتي:حول المه

 .ة عاليةعلى سويَّ فنيي خياطة  (1
 .كوي و  قص يفني (2
   عامة. وسالمة ةصح (3
 ة.صيانة عامو  ميكانيك يفني (4

 
اط نشتركُّز وعلى الرغم من دور الفروع اإلنتاجية في خلق فرص عمل في المناطق الُمستهدفة، إال أن 

توكل للعامل  -، وطبيعة عمل هذه الفروع من حيث أنها تعمل وفق خطوط إنتاج األلبسةهذه الفروع في قطاع 
خلق عامل ُمؤهل وماهر في مهنة ُمتكاملة  ، لم تعمل على-مهمة محددة في الخط اإلنتاجي )جزء من المهنة(

-10) العاملينمن عدد ب االستثماره يتم أن إلىأشاروا الفروع اإلنتاجية أن إداريي غير  .وليس جزءًا من مهنة
 Jumper orويطلق عليهم )يستطيعون العمل على كافة ومختلف مراحل الخط اإلنتاجي  ( عامالً 15

Joaker وعليه؛ فإنه من الُمناسب أن تتضمن االتفاقيات عن العمل. يتغيَّب لذي ا(، وذلك لتغطية مكان العامل
خبرة المهنة المتكاملة على الخطوط تمتلك اإلنتاجية بتأهيل نسبة محددة سنويًا  بنودًا تتعلق بضرورة قيام الفروع

نة ومؤهَّلة بهدف إيجاد عمالة ، اإلنتاجية  بها خارج إطار الفروع اإلنتاجية. العملتمتلك مهنة تستطيع ُممكَّ
 

في فروع  تثماراالستوجهات مستثمري الفروع اإلنتاجية نحو التوسع في الفروع اإلنتاجية الحالية أو  1.1
 إنتاجية ُأخرى 

%( من مستثمري الفروع اإلنتاجية أن لديهم خطة للتوسع في الفرع اإلنتاجي الحالي أو 86أكد )
ع في %( لديهم خطة 73في فروع جديدة، منهم ما نسبته ) االستثمار الفرع اإلنتاجي الحالي مقابل للتوسُّ

 في مناطق أخرى.  االستثمار%( يفكرون في 27)
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 فروع جديدة في االستثمار أو الحالية اإلنتاجية الفروع في توجهات مستثمري الفروع اإلنتاجية نحو التوسع: (10 )شكل رقمال
 

وتعود أسباب رغبة ُمستثمري الفروع اإلنتاجية التوسع في الفروع اإلنتاجية القائمة إلى عدة أسباب 
 أهمها: 

  . سوق الخارجيةاألالمتزايدة في تلبية الطلبات ل عتهستو و نتاج اإلزيادة  (1
 المحيطة بالفروع اإلنتاجية. ةرض الواسعاستغالل مساحات األ (2
 .بشكل خاصلفتيات لبشكل عام و توفير المزيد من فرص العمل  (3
 االستفادة ُمجددًا من الدعم الحكومي الذي توفره مبادرة الفروع اإلنتاجية. (4

 
تتعلق بواقع منطقة الفرع ألسباب عدم رغبتهم ، فقد عزوا التوسع فيالذين ال يرغبون  أولئكأما 

  يلي: األسباب في ما الحالي، وتمثلت هذه اإلنتاجي 
 لمصنع.طبيعة عمل ال)منطقة الفرع اإلنتاجي( البيئة عدم مالءمة  (1
 ها.التزامصعوبة توفير األيدي العاملة في منطقة الفرع اإلنتاجي وضعف  (2
 ة.الحالي ةفي المنطقجها الفرع اإلنتاجي التي يحتاالخبرات  ضعف (3
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 من وجهة نظر الُمستثمرين نتاجيةاإل  الفروع مبادرة من لالستفادة لشركاتل الُمشجعة العوامل 1.1

نظرًا لما توفره مبادرة الفروع اإلنتاجية من أشكال الدعم المختلفة؛ فقد أظهرت النتائج أن جميع 
 لشركات األخرى لالستثمار في مثل هذه الفروع، وذلك للسباب التالية:مستثمري الفروع اإلنتاجية ُيشّجعون ا

  

مهالدعم  (1 األمر الذي ُيساهم في  ،الحكومة )وزارة العمل وصندوق التشغيل والتدريب( الذي تقدِّ
 (.من المستثمرين %46) تعظيم ربحية المستثمر

 (.من المستثمرين 29%ورخص أجورها )توّفر األيدي العاملة األردنية  (2
 (.من المستثمرين %12) الوضع في المنطقةفي األردن وصعوبة االقتصادي االستقرار السياسي و  (3
 (.من المستثمرين 4%) الماء والكهرباءسعار أ (4
 .من المستثمرين( 4%) البيئة المناسبة (5
 (.من المستثمرين 4%)الدورية هاوزيارات وزارة العمل ُمتابعة (6

 
 

 من وجهة نظر مستثمري الفروع اإلنتاجيةجية سبل ضمان استمرارية الفروع اإلنتا 1.7

، وتوقف الدعم االتفاقيات الموقعة مع وزارة العمل وشروطمدة  انتهاءولضمان استمرارية الفروع اإلنتاجية بعد 
 فقد أشار مستثمرو الفروع اإلنتاجية إلى ما يلي:، الذي تلقته هذه الفروع

تغطية تكاليف للمساهمة في ، %(46) من وزارة العملاستمرار الدعم والحوافز أو إيجاد حوافز جديدة  (1
 من خالل:المصنع 

 .يجاراإلتخفيض قيمة  .أ 
 .سنوات أخرى دون أجرة 5مدة  الفروع منح .ب 
 .جديدة جمركيةعفاءات إ منح   .ج 
 .استمرار الدعم النقدي للرواتب .د 

في لرغبة الديهم  عاملين ريتوف، من خالل %(38) توّفر ووجود عاملين ومتدربين على سوية عالية (2
نتاجية عالية و كفاءة  ، وذوي واكتساب المهارات والخبرةالعمل   .المنتج جودةتنعكس على ا 

 .لمستثمراربحية ضمان  (3
 .مع الُمستثمرين مدعقود طويلة األتوقيع   (4
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 ، والُمساعدة في إتمام إجراءات التراخيص(الماء والكهرباءنية التحتية )بال المساعدة في توفير (5
 .واستكمالها

 .أمام منتجات الفروع اإلنتاجية جديدة سواقأفتح  (6
 
 عمل عن الباحثين استقطابو  اإلنتاجية الفروع في العمل وبيئة ظروف تحسين (ُمقترحاتسبل ) 1.8

 قدَّمتمن أهداف مبادرة الفروع اإلنتاجية تشغيل العمالة الوطنية وتحديدًا الفتيات، كما أن الُمبادرة 
الرواتب واألجور. ونظرًا ألهمية مستوى الرواتب واألجور في استقطاب  منها دعم ،مختلفة من الدعم االً أشك

%( من العاملين يرون أن 30فقد أظهرت البيانات أن ) ،العمالة الوطنية للعمل في هذه الفروع واستمرارهم فيها
 هذا برعتيُ و رفع الرواتب واألجور من أهم العوامل التي من شأنها استقطاب العمال واستمرارهم في العمل، 

إال أن النتائج ُتشير إلى أن العاملين في الفروع اإلنتاجية  ،العامل األهم للعاملين. وعلى الرغم من هذه النتيجة
%( من العاملين الذين تجاوزت مدة 18أفاد ) فقديعانون من تدني مستوى الزيادات على الرواتب أو انعدامها، 

تي حصلوا عليها خالل فترة عملهم لم تتجاوز العشرة دنانير، ( أن الزيادات الاً شهر  36خدمتهم ثالث سنوات )
على  اً ( دينار 50-21و) اً ( دينار 20-11%( منهم على زيادة تراوحت ما بين )29%( و )6في حين حصل )

، كما هو مبين في الجدول اً التوالي. أما النسبة المتبقية منهم فقد حصلوا على زيادة  تجاوزت الخمسين دينار 
  .(12رقم )

تبني الفروع اإلنتاجية لسياسات وأنظمة للرواتب خارج إطار الحد األدنى للجور، ُيشير هذا الوضع إلى عدم و 
لالستمرار يهم وفر الحافز لداألمر الذي من شأنه أن ال ُيشجع العاملين على اإلقدام للعمل في هذه الفروع وال ي

كاليف المعيشة والتضخم، كما أن مثل هذا الوضع ال نتيجة لعدم توفر زيادات سنوية تتالءم مع التغير في ت
 ُيشكل عامل جذب للعاملين المستهدفين في المنطقة.

 
 حسب معدل الزيادة في الراتبشهرًا  11على الذين تزيد خبرتهم توزيع العاملين  :(11 )رقم الجدول

 % ا  شهر 36ة الخدمة في الفرع اإلنتاجي مد ا  شهر 36الزيادة على الراتب للذين تجاوزت خدمتهم 

 18 % 12 دنانير فما دون 10الزيادة  

 6 % 4 ا  دينار 20-11الزيادة  

 29 % 20 ا  دينار 50-21الزيادة  

 32 % 22 دينار 100-51الزيادة  

 15 % 10 دينار 100أكثر من 

 100 % 68 المجموع
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 الفروع اإلنتاجيةفي  االستثمارلتحسين بيئة المستثمرين مقترحات  1.9

في هذه الفروع إلى جملة من المستثمرون في الفروع اإلنتاجية، أشار  االستثمارولتحسين بيئة 
 المقترحات تمحورت حول اآلتي:

 .تشغيلاللزيادة واالمتيازات استمرار الحكومة في منح الفروع اإلنتاجية الدعم  (1
 .العمالة الملتزمة المطلوبة للفروع اإلنتاجيةتوفير  (2
 الفروع اإلنتاجية. نعامصقام عليها ات األراضي المُ زيادة مساح (3
للفروع اإلنتاجية للوقوف على احتياجاتها والعقبات  من قبل وزارة العمل ةالمتابع تفعيل وزيادة (4

 التي تعترضها. 
تسويق  وطفتح خط، والسعي لأسواق جديدة لمنتجات هذه الفروعتوفير مساهمة الحكومة في  (5

   ف منتجاتها.ة لتصريداخلي
 الالزمة لمناطق الفروع اإلنتاجية. خدماتالبنية التحتية والتوفير  (6
مختلف الجهات يل دور الالزمة من خالل تفع التراخيصحصول الفروع اإلنتاجية على تسهيل  (7

  ية. االستثمار المعنية بذلك، على غرار النافذة 
تطلبات الفروع اإلنتاجية، وتحديدًا وفقًا لم يدي العاملةلالالزم والمتخصص لتدريب توفير ال (8

  . واالنضباطالبرامج التوعوية المتعلقة باحترام العمل 
 

والعوامل اإلجراءات ذات عن الحوافز والتسهيالت الُمقدمة مستثمري الفروع اإلنتاجية مدى رضا  1.10
 العالقة  

مهامدى الرضا عن الحوافز والتسهيالت  1.10.1  الحكومة التي تقد ِّ

 اتقدمه التيالحوافز والدعم والتسهيالت  على الرغم منأنه ب ((13جدول رقم )ال) أظهرت النتائج
( فقط من المستثمرين راضون عن الحوافز %58، إال أن )مختلف الجهات الرسمية لمستثمري الفروع اإلنتاجية

متوالدعم والتسهيالت التي   . (22، كما يظهر في الشكل رقم )إليهم ُقدِّ
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مهامدى رضا مستثمري الفروع اإلنتاجية عن الحوافز والتسهيالت : (11 )الشكل رقم  الحكومة التي تقد ِّ

 
 
 

  هاونالمهارات التي يمتلكو أداء العمالة المحلية  عن مدى رضا مستثمري الفروع اإلنتاجية 1.10.1

روع اإلنتاجية؛ أما من حيث رضا مستثمري الفروع اإلنتاجية عن مستوى أداء العمالة المحلية في الف
 (.23، كما يظهر في الشكل رقم )المحليةأداء العمالة برضاهم عن مستوى منهم %( 92) أفادفقد 

 

 
 عن أداء العمالة المحلية والمهارات التي يمتلكونهامدى رضا مستثمري الفروع اإلنتاجية : (11 )الشكل رقم
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 اطق استثماراتهمالخدمات العامة في من نع مدى رضا مستثمري الفروع اإلنتاجية 1.10.1

عن خدمات البنية التحتية في مناطقهم، ففي الرضا مدى في آراء مستثمري الفروع اإلنتاجية تباينت 
)الطرق، هذه الخدمات عن هم رضا عن مستثمري الفروع اإلنتاجيةمن  (%70)ما نسبته فيه أشار الوقت الذي 

الكهرباء والماء )الخدمات هذه أفاد بعض المستثمرين بعدم توفر العديد من ، (المياه، الكهرباء، الخدمات البلدية
أكد الفرع فقد  (.24كما يظهر في الشكل رقم ) ،مما رّتب تكاليف إضافية على الفروع اإلنتاجية ،(واالتصاالت

زاد من تكاليف  محول كهربائي تركيباإلنتاجي في مأدبا أن تكرار انقطاع التيار الكهربائي دفع بالفرع إلى 
  . الفرع، وكذلك بالنسبة لخدمات االتصاالت والفاكس واإلنترنت

 
 

 

 الخدمات العامة في المنطقةمدى رضا مستثمري الفروع اإلنتاجية عن : (11 )الشكل رقم
 

 مدى رضا مستثمري الفروع اإلنتاجية عن اإلجراءات الحكومية المتعلقة بالفرع اإلنتاجي 1.10.1

اإلجراءات الحكومية عن ون ضأنهم راإلى  مستثمري الفروع اإلنتاجية%( من 62ما نسبته )أشار 
إال أن بعض المستثمرين أفادوا بعدم رضاهم عن  (.25كما يظهر في الشكل رقم ) ،المتعلقة بالفرع اإلنتاجي

وتجدر اإلشارة  .بشكل خاصبالفرع اإلنتاجي  ةوتلك المتعلقة بإتمام التراخيص الخاص ،اإلجراءات بشكل عام
من خالل وحدة متخصصة على غرار  ،إلى ضرورة قيام وزارة العمل بتوفير الخدمات الالزمة بهذا الخصوص

  ية.االستثمار النافذة 
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 اإلجراءات الحكومية المتعلقة بالفرع اإلنتاجيمدى رضا مستثمري الفروع اإلنتاجية عن : (11 )الشكل رقم

 
 تعاون المجتمع المحليعن مدى رضا مستثمري الفروع اإلنتاجية  1.10.1

( من 73أن ما نسبته )( إلى 26يشير الشكل رقم )   مستثمري الفروع اإلنتاجية%، راض  تمامًا وراض 
عن دور المجتمع المحلي  أن بعض المستثمرين أفادوا بعدم رضاهم غير .تعاون المجتمع المحلي عن ون ضرا

تدخل األهالي ووجهاء ونواب المنطقة بالعاملين من جهة، ع المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بوضعف تعاونهم م
  وبإجراءات التعيين من جهة أخرى.

 

 
 مدى رضا مستثمري الفروع اإلنتاجية عن تعاون المجتمع المحلي: (11 )الشكل رقم
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ات التفتيشية لوزارة العمل ومؤسسة الزيار مدى رضا مستثمري الفروع اإلنتاجية عن  1.10.1

 االجتماعي الضمان

الزيارات التفتيشية عن ون ض( من مستثمري الفروع اإلنتاجية را%92ما نسبته )أظهرت النتائج أن 
أن بعض المستثمرين أفادوا  إال(. 27كما يظهر من الشكل )، لوزارة العمل ومؤسسة الضمان االجتماعي

على الرغم من الحاجة لزياراتهم التي من شأنها زيادة وعي العاملين في الفروع  ،بضعف زيارات هاتين الجهتين
الناتجة عن عدم المعرفة بهذين  المشكالتخاصة في ظل تعدد  ،اإلنتاجية بقانوني العمل والضمان االجتماعي

  القانونين.
 

 
 الزيارات التفتيشية لوزارة العمل ومؤسسة الضمان االجتماعي مدى رضا مستثمري الفروع اإلنتاجية عن: (11 )الشكل رقم

 
 الحكومة التي تقدمهامدى رضا مستثمري الفروع اإلنتاجية عن الحوافز والتسهيالت  :(11 )الجدول رقم

راٍض  البيان
غير راٍض  غيُر راضٍ  راضٍ  تماماً 

 تماماً 
 8% 34% 50% 8%  كومةالح التي تقدمهاالحوافز والتسهيالت 

 0% 8% 77% 15%  أداء العمالة المحلية في المصنع

 0% 15% 69% 15%  تعاون المجتمع المحلي

 0% 8% 54% 38% الزيارات التفتيشية لوزارة العمل )مسؤولو المبادرة ومفتشو العمل( 

 0% 8% 69% 23%  الزيارات التفتيشية للضمان االجتماعي وغيرها من المؤسسات الرسمية

 8% 23% 62% 8%  الخدمات العامة في المنطقة )الطرق، المياه، الكهرباء، الخدمات البلدية(

 0% 15% 69% 15% في المصنعن والردنيالمهارات التي يمتلكها الُعمال  

 0% 38% 54% 8% اإلجراءات الحكومية المتعلقة بأعمال المصنع 



 

 

 
 

 

 
 السادسالفصل 

 اإلنتاجية مؤشرات تقييم الفروع
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 مؤشرات التقييم 1

، فقد تم تحديد أجلهاالتي وجدت من األهداف لتحقيق اإلنتاجية لغايات قياس مدى فاعلية مبادرة الفروع 
 ،وتنشيط الواقع االقتصادي في المنطقة ،وبيئة العمل ،وكلفة فرصة العملوديمومة العمل، مؤشرات التشغيل 
      .والبعد المؤسسي

 
 التشغيل 1.1

معدالت البطالة في تلك المناطق، خفض وأثرها في اإلنتاجية ت قياس حجم التشغيل في الفروع لغايا
، فقد اعتمدت الدراسة على بيانات وزارة العمل واالتفاقيات الموقعة مع المستثمرين في اإلناثوبخاصة بين 

 ونتائج المسح الميداني.اإلنتاجية الفروع 
 

بين المستهدف في االتفاقيات وواقع الحال من خالل كشوفات وزارة  تباينٌ ُوِجد  وبتحليل هذه البيانات 
وفقًا لالتفاقيات  ( فرصة عمل4250استهدفت المبادرة خلق ما مجموعه )فقد العمل ونتائج المسح الميداني، 

إلى أن واقع الحال يشير أن ( فرصة عمل مستهدفة بحسب كشوفات الوزارة، غير 3900مقابل ما مجموعه )
( وفقًا وعامالً عاملة  3095)إلى ( خالل فترة المسح وصل إنتاجيفرع  15عاملين فعليًا في هذه الفروع )عدد ال

بحسب  ين%( من المستهدف79ما نسبته )أو االتفاقيات ب ينمن المستهدف%( 73ما نسبته )؛ أي لنتائج المسح
خالل فترة المسح اإلنتاجية لفروع الكشوفات الوارد لوزارة العمل من اأشارت كشوفات وزارة العمل، في حين 

%( من 91ما نسبته )أو (، وعامالً عاملة  3550عدد العاملين بلغ )إلى أن ( 2015األول )شهر تشرين 
ويعود السبب  .فاقياتبموجب االت ين%( من المستهدف84ما نسبته )أو بحسب كشف وزارة العمل  بنالمستهدف

وعدم وجود واالتفاقيات من جهة، كشوفات وزارة العمل ما هو في كالعدد المستهدف على في ذلك لعدم التوافق 
، باإلضافة إلى قيام بعض الفروع وفقًا لالتفاقيات من متابعة التشغيل الفعليالعمل وزارة ُيمكِّن نظام معلومات 

التشغيل تضخيم نسب على األمر الذي انعكس ، بتزويد الوزارة ببيانات غير دقيقة عن عدد العاملين الفعلي فيها
   %( في بعض الفروع.100وتجاوزها نسبة )اإلنتاجية في الفروع 
 
 

 ،وفقًا لمصادر البيانات على الرغم من التباين في نسب التشغيل
 المبادرة ساهمت في خلق فرص عمل لم تكن لتتوفر دون هذه المبادرةن أإال 
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على اإلنتاجية ت مبادرة الفروع هدف تشغيل اإلناث في المناطق المستهدفة، فقد عملفيما يخص أما 
إجمالي العاملين األردنيين في  من %(94لردنيات أو ما نسبته )فرصة عمل ل( 2914)توفير ما مجموعه 

فإن مبادرة ومن ثمَّ . عامالً  (181)العاملين في هذه الفروع األردنيين  في حين بلغ عدد الذكورهذه الفروع، 
وساهمت في زيادة سي بتوفير فرص عمل لإلناث األردنيات وتشغيلهن، الرئيالفروع اإلنتاجية حققت هدفها 

 .المناطق الُمستهدفةالنشاط االقتصادي وقوة العمل في مشاركة المرأة في 
 

%(، شكلت 10)لى إنتاجية إل اارتفعت نسبة الُمشتغلين في أسر العاملين في الفروع 
 %( من إجمالي العاملين11ما نسبته )ناث اإل 

 
          اإلعاقات ذوي  من /عاملةالً عام( 117)في تشغيل الفروع اإلنتاجية مبادرة ت ساهمكما 

( من الذكور 30منهم ) ،%( من إجمالي العاملين في هذه الفروع4الخاصة( أو ما نسبته ) االحتياجات)ذوي 
 .%(74نسبته ) ( عاملة أو ما87%(، في حين بلغ عدد العامالت )اإلناث( من هذه الفئة )26أو ما نسبته )

 
 التدريب 1.1

العاملين المهارات الفنية الالزمة، كما ب اكسإمن خالل نتاجية اإليعتبر التدريب عنصرًا مهمًا في زيادة 
. وقد فيه والتقدم في العمل مما يساعدهم في االستمرار  ،يشكل عنصرًا مهمًا في صقل شخصية العاملين
على مهارات األولي في التدريب من التدريب، تمثلت  أنواعبينت نتائج المسح أن المصانع وفرت عدة 

ودورات متقدمة خالل العمل، وكذلك دورات تدريبية عامة ومفيدة في مجاالت الحاسوب  ،العمل الفنية
دارة والسالمة العامة  دارة وفض النزاعات وشؤون الموظفين  ،المستودعاتوا  الموارد البشرية التي استفاد وا 

 ين.%( من العامل32منها )
 

وصقل الشخصية، دارة اإلللتدريب الفني، دورات تدريبية في مجال ضافة باإل، نتاجيةاإل وفرت الفروع 
 %( من العاملين.11استفاد منها )
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 ديمومة العمل   1.1

واستمرارها في الفروع اإلنتاجية قائمًا بالنسبة للفروع  )من حيث العدد والرغبة( ُيعتبر تحدي توفر العمالة
ولغايات قياس مدى ديمومة فرص أو تلك التي يجري التخطيط لتشغيلها.  ،أو حديثة التشغيلالقديمة 

التي مضى على تشغيلها الفروع اإلنتاجية ، فقد تم تحليل بيانات اإلنتاجيةالعمل التي توفرها الفروع 
ل أن معدل هذه الفروع. وقد بينت نتائج التحليالدوران الوظيفي في  معدلثالث سنوات فأكثر، وحساب 

وصل إلى ما نسبته حوالي وع(، الفر هذه في سنة عن عملهم  الدوران الوظيفي )العاملين الذين تقل مدة
(39.)% 

ع معدل الدوران للعاملين الذين يحملون مؤهاًل اأظهرت النتائج ارتفأما من حيث المستوى التعليمي، فقد 
ثانوية وما دون. لحملة ال%( 39قابل حوالي )%( مُ 48)حوالي إلى ، وصل متوسط وأعلىالدبلوم العلميًا 

أخرى فرص عمل توفر يمكن تفسير ارتفاع معدل الدوران بين حملة الدبلوم المتوسط فأعلى بإمكانية و 
 .لإلناث، وبخاصة في مجال التعليم لهم
 

، وبخاصة لحملة (ديمومة العملأكثر من سنة )العمل في من استمروا ارتفاع نسبة 
 % لحملة الدبلوم المتوسط فأعلى11%، مقابل 11حوالي لى إون الثانوية وما د

 
 
 في المناطق المستهدفة تنشيط الوضع االقتصادي 1.1

( 650زيادة القدرة الشرائية الشهرية للمجتمعات المحلية بما قيمته )الفروع اإلنتاجية في مبادرة ساهمت 
تنشيط ساهمت بشكل غير مباشر في . كما العاملين في هذه الفروعوأجور ب ، من روات6دينار تقريباً ألف 

وتحسين نوعية الخدمات في هذه المجتمعات، وتوفير فرص عمل إضافية في مرافق تقديم الحركة التجارية 
 .المؤسساتأو وتوفير دخول إضافية لبعض األسر ، الخدمات
 

لف أ( 110بما قيمته )نتاجية اإل في مناطق الفروع الشهرية زادت القدرة الشرائية 
 ، وتوفير دخول لغير العاملين في المصانعدينار

 

                                                           
6

 ديناراً شهرياً حسب بيانات العاملين. 211متوسط الرواتب في الفروع اإلنتاجية يُقدّر بحوالي  



66 
 

 
 (االجتماعية المسؤولية) المحلي الُمجتمع دعم 1.1

للُمنشآت من العوامل المهمة في دعم المجتمعات المحلية، كما  االجتماعيةُتعتبر المبادرات المتعلقة بالمسؤولية 
لمحلية المحيطة بها. وقد أظهرت النتائج أن أنها ُتساهم في خلق بيئة إيجابية بين هذه الُمنشآت والمجتمعات ا

فتح مركز محو %( من ُمستثمري الفروع اإلنتاجية لديهم برامج وُمبادرات لدعم المجتمع المحلي، أهمها: 50)
 ة والجمعيات في المنطقة، وتوزيع الطرود الرمضانية والمالبس.رياضيالادي و نالدعم مجانية، و  ةطبي، وأيام ةميّ أ

محو لكز افتح مردعمت المجتمعات المحلية من خالل وع اإلنتاجية %( من الفر50)

أيام طبية مجانية  ودعم النوادي الرياضية والجمعيات في المنطقة  تنفيذ ميةة  واأل

 وتوزيع الطرود الرمضانية والمالبس.

 

 

 اللبسةصناعة  الفروع اإلنتاجية فيز ك  تر  1.1

فهي المفضلة لمواجهة مشكلة البطالة، ومن ث مَّ مالة، من الصناعات كثيفة الع األلبسةتعتبر صناعة 
ذأمرًا يعتبر  األلبسةصناعة  فياإلنتاجية غير أن تركز الفروع  لذلك تركز الفروع بيد أضفنا ما  امقلقًا، وا 

%( من 12فروع(، علمًا بأن هذه الشركة هي األقل تشغياًل للردنيين ) 4التقليدية،  األزياءمستثمر واحد )
وخطرًا  ،ُيشكل ضغطًا على صانع القرارفإن هذا التركز اإلنتاجية، في المصنع األم والفروع  العاملين اليمإج

بعض الُمستثمرين بإغالق الفروع اإلنتاجية التابعة  يمارسهخاصة وأن هناك تهديدًا  ،على مستقبل العاملين
 .محوافز ودعمما يحصلون عليه من على الرغم  ،لهم

 
  وبيد مستثمر واحد   يشكل ضغطاً على األلبسةبصناعة نتاجية اإلالفروع تركُّز 

وخطراً على مستقبل العاملين.  صانع القرار  
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 كلفة فرصة العمل 1.7

ولغايات تقدير كلفة . الفاعليةالكفاءة و تعتبر تكلفة فرصة العمل في الفروع اإلنتاجية أحد مؤشرات 
الحكومة )وزارة تحمَّلتها التي  الُمباشرةإجمالي الكلف المالية د فرصة العمل في الفروع اإلنتاجية؛ فقد تم اعتما

في هللا الثاني للتنمية( وتمثلت  العمل، صندوق دعم التشغيل والتدريب، والديوان الملكي/ صندوق الملك عبد
ن جزء مفي تغطية األخرى المتمثلة  مباإلضافة إلى قيم الدع ،اإلنشائية أو اإليجارية بحسب الفرعالكلف 

رواتب العاملين، وبدل المواصالت، وبدل وجبات الطعام، ومساهمة العامل في الضمان االجتماعي، وكلف 
( دينار، مقارنة 6300بحوالي ) المدعومةاإلنتاجية الفروع في وبناء عليه ُتقّدر كلفة فرصة العمل  .التدريب

وغير مدعومة، علمًا بأن الفروع  ة)مدعوم الفروع اإلنتاجيةكافة العاملين في  يإلجمال( دينار 4400بحوالي )
كما هو ُمبّين في بحسب نتائج المسح(، وعاماًل عاملة  957فروع تشّغل  7اإلنتاجية غير المدعومة بلغت 

 .(14الجدول رقم )
 
  :في اآلتي ل، فتتمثّ ف غير الُمباشرةيلاكتلا أما

وُتقّدر نسبة اإلعفاءات ، (QIZ) ةلفروع اإلنتاجيلقيمة اإلعفاءات الجمركية والضريبية  (1
%( من كل دينار مستوردات، لالستثمارات 23الجمركية وضريبة المبيعات بما نسبته )

الُمستفيدة من اإلعفاءات الممنوحة بموجب اتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة وقوانين 
ة وضريبة قيمة اإلعفاءات الجمركيوُقّدرت وقانون المناطق التنموية.  ،وتعديالتها االستثمار

( مليون 13المبيعات لمستوردات مدينة الحسن التنموية )مناطق صناعية ومؤهلة( بحوالي )
 على التوالي. 2015و 2014( مليون دينار لعامي 8دينار و)

 

 .(األردنيينالمصانع بنسبة  التزام)عدم تشغيل العمالة األردنيةبدل األجور السنوية الضائعة  (2
 

 .ردنيين )العمالة الزائدة(رسوم تصاريح العمل لغير األ (3
 

 .الغرامات المترتبة على عدم التشغيل في الفروع اإلنتاجية (4
 

 .سنوات( 5أجرة المباني للفروع التي أنهت مدة اإلعفاء ) (5
 

 .تكاليف إدارة المشروع والتكاليف اللوجستية (6
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 (.14قم )ر  كما هو ُمبّين في الجدولتنقسم البيانات المالية المتعلقة بتكاليف المشروع و 
 

 التكاليف الُمباشرة وغير الُمباشر لمبادرة الفروع اإلنتاجية وتكلفة فرصة العمل في هذه الفروع :(11 )رقم الجدول

 البيان
 /حسابات فريق البحث
  بيانات وزارة العمل

 التكاليف المباشرة
 

 9,336,124 *( كلفة اإلنشاء ) دينار أردني(1)

 4,224,095 خصص النقدي( الم2)

 13,560,219 مجموع التكاليف الُمباشرة

 6,342 كلفة فرصة العمل للعاملين في الفروع المدعومة

 4,381 العاملين في الفروع اإلنتاجية يكلفة فرصة العمل إلجمال

 التكاليف غير الُمباشرة
 

 ( QIZ) ةلفروع اإلنتاجيلقيمة اإلعفاءات الجمركية والضريبية 
 

 4,512,120 ** تشغيل العمالة األردنيةبدل األجور السنوية الضائعة  

 رسوم تصاريح العمل لغير األردنيين )العمالة الزائدة( 
 

 الغرامات المترتبة على عدم التشغيل في الفروع اإلنتاجية 
 

 سنوات( 5أجرة المباني للفروع التي أنهت مدة اإلعفاء ) 
 

 كاليف اللوجستيةتكاليف إدارة المشروع والت 
 

 4,512,120 مجموع التكاليف غير الُمباشرة

 18,072,339 اإلجمالي

 8,453 كلفة فرصة العمل للعاملين في الفروع المدعومة

 5,839 كلفة فرصة العمل إلجمال العاملين في الفروع اإلنتاجية

قد رة بما قيمته )تشتمل *  /ما  دينار 323(، أو بواقع )ا  دينار 1,617,354على مخصصات الديوان الملكي العامر والم 
2

 ( بالمتوسط. 

 األدنى لألجور/ حسابات فريق العملالحد في فرصة  عمل( مضروبا   1979تُمث ل هذه القيمة عدد فرص العمل الضائعة في الفروع اإلنتاجة ) **
 

رنة ( دينار، مقا1100ارتفاع كلفة فرصة العمل في الفروع اإلنتاجية المدعومة لتصل )
( دينار إلجمالي العاملين في كافة الفروع اإلنتاجية من التكاليف 1100بحوالي )

 اً ( دينار 1819في الفروع المدعومة مقارنة مع ) اً ( دينار 8111المباشرة، وتصل إلى )
)المباشرة وغير المباشرة(. من إجمالي التكاليفاإلنتاجية إلجمالي العاملين في الفروع   
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 إدارة المشروع  1.8

  تهامتابعبيانات والمعلومات المالية و ال 1.8.1

 وكلف اإلنشاء النقدي حجم الحوافز والدعم 1.8.1.1

ولم يكن هناك عالقة محددة  د آلية واضحة للدعم،و وجلم يتبين ، واالتفاقيات بتدقيق البيانات والمعلومات المالية
على حجم الطلبيات اإلنتاجي في الفرع تعتمد زيادة التشغيل والتوسع و . اإلنتاجيبين الدعم والتوسع في الفرع 

خالل زيارة فريق البحث وجلسة مجموعة أنه إلى اإلشارة الخارجية، وليس الحوافز والدعم المقدم. وتجدر 
على المبادرة بعرض مجموعة من الحوافز في حال العاملون التركيز في أحد الفروع اإلنتاجية في عجلون، بادر 

 .للتوسع قبل هذا العرضفعليًا ُمستثمر ُيخطط التوسع الفرع في مكان آخر، علمًا بأن 
 

التي تم الحصول عليها  ،تباينت القيمة النقدية )الُمخصص( للحوافز والدعومات الُمقدمة للفروع اإلنتاجيةكما 
هللا الثاني  من الجهات الداعمة للُمبادرة )وزارة العمل وصندوق دعم التشغيل والتدريب، وصندوق الملك عبد

ما تباينت القيم النقدية )اإلنفاق الفعلي( باختالف المصدر أو عدم توفرها على أشكال الدعم للتنمية(. ك
فقد أظهرت نتائج الزيارات والمقابالت عدم دقة البيانات المالية واختالفها تبعًا لمصدرها )بيانات  المختلفة.

لغ اة المباني التي تم إنشاؤها )مبالدعم النقدي واختالفها بين الوزارة وصندوق دعم التشغيل والتدريب، كلف
وجود بعض الفروع المدعومة جزئيًا بإيجارات  مرصودة ال يقابلها مبالغ مدفوعة )اإلنفاق الفعلي غير متوفر(

 .المباني وال يظهر ذلك في البيانات(
 

ردنية مصادر الدعم الُمبينة في كشوفات وزارة العمل بعض الجهات الداعمة مثل المؤسسة األولم تتضمَّن 
 أو مصدر التمويل مثل صندوق تنمية المحافظات. لتطوير المشاريع االقتصادية )جدكو(

 
 المترتبة على الفرع اإلنتاجية التي استفادت من إعفاء أجرة المبنى  االلتزاماتمتابعة تحصيل  1.8.1.1

تاريخ إعداد هذه إال أنه حتى (. 14جدول رقم )السنوات(،  5( فروع إنتاجية مدة اإلعفاء الُمقررة )4) أنهت
% من 75) حسب االتفاقيات الموقعة معهاهذه الفروع تستخدمها التي  الدراسة لم يتم استيفاء إيجارات المباني

 .أجرة المثل(
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معلومات عن أي  أظهرت الزيارات الميدانية والبيانات المتوفرة أنه ال تتوفر لدى مستثمري الفروع اإلنتاجية و 
لى من  عدم وضوح لمن لوحظ باإلضافة إلى ذلك  خاصة في ظل تعدد جهات الدعم. ،تدفعالقيمة اإليجارية وا 

  .نوات المجانية ولمن ُتدفع األجرةتؤول ملكية المشروع بعد انتهاء فترة الخمس س
 

األمر الذي يستدعي ، هاالصياغات اللغوية والقانونية في أغلبفي ضعف ن من مراجعة االتفاقيات وجود كما تبيَّ 
طار من الناحية اللغوية والقانونية والتنظيميةاالتفاقيات في نماذج ظر إعادة الن ، وربط بعض بنودها بأهداف وا 

كما تبّين أن . خاصة تلك المتعلقة بتحقيق التشغيل الكامل، والتي لم يلتزم بها أي فرع إنتاجي ،زمني واضح
ق بتشغيل العدد الُمستهدف من األردنيين على المتعل لتزامب على المستثمر سوى االبنود هذه االتفاقيات لم ُترتِّ 

 ات الوزارة حول اآلتي:التزامفيما تمحورت ، عدة مراحل غير محددة المدة في أغلبها
 .واستقدامها تسهيل وتيسير استخدام العمالة الوافدة (1
، %(25  عن% بدالً 20%( )5منح الشركة امتياز من حيث احتساب نسبة العمالة األردنية بأقل من ) (2

هذا االمتياز لم ُيمنح لجميع و . حتسب عدد العاملين في الفروع اإلنتاجية من ضمن نسبة األردنيينيُ أن و 
 الُمستثمرين.

  .عند توقيع هذه االتفاقية تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة المنتهية تصاريحها (3
 .ر محددة(% من حاجة الشركة من العمالة الوافدة )الحاجة غي50الموافقة على استقدام  (4
في حال وصل عدد % األخرى من حاجة الشركة من العمالة الوافدة 50الر الموافقة على استقدام  (5

 .أو عند تشغيل الفرع ،إلى نصف العدد الُمستهدفاألردنيين المشتغلين في الفرع اإلنتاجي 
 

 التزامفي حال عدم ئية جزاتنصُّ على وجود شروط  االتفاقيات ومذكرات التفاهم في أغلبها لم تتضمن بنوداً ف
ى نه ال يترتب علإف ومن ثمَّ %(، 100وخاصة نسبة التشغيل الُمستهدفة ) ،بتنفيذ االتفاقيةفرع اإلنتاجي ال

أو جزائي جراء ذلك، كما أن النصوص المتعلقة بالشروط الجزائية في بعض االتفاقيات  ثر مالي  أي أ الُمستثمر
فسير )اتفاقية المزار الجنوبي(، كما أن قيمة الشرط الجزائي فضفاضة وليست منضبطة وتحتمل أكثر من ت

إلى أن تقرير اللجنة الفنية لدراسة وتقييم شارة اإلتجدر %( من إجمالي الدعم الُمقّدم لهذا الفرع. و 15ُتشكِّل )
م يتم لنه أغير ، هذه النتيجةكد أ، قد 7ة المؤهلةيللشركات العاملة ضمن المناطق الصناعنتاجية اإلالفروع 

عدم تفعيل الشروط الجزائية، إن وجدت، وخاصة ما لى إضافة باإلبهذه التوصية في جميع االتفاقيات، خذ األ
 مما يؤكد ضعف متابعة مختلف الجهات القائمة على المبادرة. يتعلق منها بنسب التشغيل المستهدفة.

                                                           
7

الوزراء رقم  كتاب دولة رئيسوالمشكلة بموجب  نتاجية للشركات العاملة ضمن المناطق الصناعة المؤهلةتقرير اللجنة الفنية لدراسة وتقييم الفروع اإل  

 .4/5/2009تاريخ    18/11/1/8946
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 المتحققةفرص العمل سنوات و  1ى على إنشائها التي مضالفروع اإلنتاجية  :(11 )رقم الجدول

موقع الفرع 
 اإلنتاجي 

اسم 
 الشركة/المستثمر

 الجنسية
مساحة 
المبنى 

 (²)م

كلفة اإلنشاء 
      المتوقعة

 ) دينار أردني(

كلفة اإلنشاء 
)تقديرات فريق 

البحث وفقًا 
للبيانات 
  المتوفرة(

تاريخ تشغيل 
 المصنع

تاريخ انتهاء 
 دعم اإليجار

عدد ال
المتوقع 
تشغيله 
حسب 
 االتفاقية

عدد 
العاملين 
حسب 
 المسح

 الشوبك
شركة الجمل 

العالمية لصناعة 
 األلبسة

 1,000 تايوان
على نفقة 

الديوان الملكي 
 *العامر

323,000 18/03/2008 01/04/2013 200 145 

      
 

          73% 

مادبا/ دليلة 
 الحمايدة

شركة الصافي 
 لأللبسة

 4,000 أمريكية
على نفقة 

الديوان الملكي 
 *العامر

1,292,000 14/02/2009 01/03/2014 450 411 

      
 

          91% 

البلقاء/الشونة 
 الجنوبية

شركة أيام 
ماليبان لصناعة 

 األلبسة
 349 500 01/03/2015 01/02/2010 2,223,600   6,000 سيريالنكية

      
 

          70% 

 /الكورةإربد
العرين شركة 

 األلبسةلصناعة 
 315 500 01/11/2014 01/10/2009 2,072,000 2,069,756 7,000 أردنية

      
 

          63% 

 من الحصول على القيمة الفعلية لهذه البنود، وهي غير متوفرة لدى الشركاء. صندوق المللك عبد هللا الثاني للتنميةلم يتمكن فريق البحث وخالل زيارته ل* 
   

 ترويج للمبادرة وحشد المجتمع المحليال 1.8.1.1

وممارسة  ،تحقيق التشغيل الكامل بالتعاون مع الفروعتبين غياب الخطة الترويجية وخطة المتابعة ل
تبّين من الزيارات %(، فقد 25-%20الضغط على المستثمرين لتحقيق النسبة المستهدفة لتشغيل األردنيين )

أو من خالل الجمعيات في تلك  ،الفرديالجهد الفروع تقوم باستقطاب العاملين من خالل الميدانية أن 
 المناطق.

حظيت مبادرة الفروع اإلنتاجية بتعدد الجهات الداعمة لها  حيث نتج عن هذا التعدد 

عدم وجود مرجعية محددة إلدارة المشروع من الناحية المالية والفنية  وتباين 

 ونقص في البيانات بشكل عام والبيانات المالية بشكل خاص  األمر الذي أدى إلى

 صعوبة حساب كلفة فرصة العمل بشكل أكثر دقة في هذه الفروع.



 

 
 



 

 

 

 النتائـج والتوصيــاتملخص ألهم 
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 النتائج 7

 النتائجملخص لهم  7.1

( فرعًا إنتاجيًا، ساهمت في تشغيل 15البيانات أّن عدد الفروع اإلنتاجية العاملة )القائمة( بلغ )ظهر أ .1
نسبة إّن أي ؛ الُموقَّعةاالتفاقيات ( عامل  ُمتوّقع تشغيلهم حسب 3900( عاماًل من أصل )3468)

مديرية للفروع اإلنتاجية القائمة، حسب بيانات  االستيعابية%( من إجمالي الطاقة 89التشغيل بلغت )
 .وزارة العمل /التشغيل

( فروع إنتاجية 7الُمفترضة في ) عابيةاالستيتجاوزت نسبة التشغيل العدد المتوقع للتشغيل أو الطاقة  .2
 .وزارة العمل /مديرية التشغيلحسب بيانات  %(،100)على بنسبة تزيد 

بلغ عدد  ؛ إذشكلت الجنسية الهندية النسبة األكبر من بين الجنسيات الُمستثمرة في الفروع اإلنتاجية .3
%( من 31.3ًا أو ما نسبته )( فرعًا إنتاجي16( فروع من أصل )5الفروع اإلنتاجية لهذه الجنسية )

في كل من فقوع/ الكرك،  األلبسة لصناعة التقليدية األزياءإجمالي الفروع، منها ثالثة فروع لشركة 
 وعنجرة/ عجلون، والطفيلة.

في الشمال، قليم إ%( في 50)ما نسبته الوسط، و قليم إ%( في 31.2بواقع )الفروع اإلنتاجية توزعت  .4
 .الجنوبقليم إ%( في 18.8)حين وصلت هذه النسبة إلى 

%(، منهن 91( عاملة أو ما نسبته )3001أظهرت النتائج أن إجمالي عدد العامالت )اإلناث( بلغ ) .5
( من 181%(، منهم )9( أو ما نسبته )303( من األردنيات، في حين بلغ عدد الذكور )2918)

 األردنيين.
أو  ت/عامالمال( ع110الفروع اإلنتاجية ) الخاصة( في االحتياجاتبلغ عدد العاملين المعاقين )ذوي  .6

%(، 25( من الذكور أو ما نسبته )28%( من إجمالي العاملين في هذه الفروع. منهم )3ما نسبته )
 %(.75( عاملة أو ما نسبته )82)في حين بلغ عدد العامالت )اإلناث( من هذه الفئة 

في تمّثلت  في األردنستثمار لالاإلنتاجية  جذبت ُمستثمري الفروع األسباب التيأظهرت النتائج أن أهم  .7
ة، وتوفر البيئة االقتصادي اتالمؤتمر ثناء أالملك ات جاللة دعو و  ،نيمواأل السياسياالستقرار 
التي تقدمها  واإلعفاءات الضريبية والجمركية ،يةاالستثمار والحوافز التسهيالت ية الُمناسبة و االستثمار 
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الحرة متعددة األطراف والثنائية التجارة ها، واتفاقيات العاملة ورخصيدي توفر األو الحكومة األردنية، 
 .يةمريكاألكثير من الدول، وتحديدًا الواليات المتحدة و ردن األبين 

وبناء رض األتأمين قطعة  :أنهم استفادوا من العديد من الحوافز أهمهانتاجية اإلأكد مستثمرو الفروع  .8
تسهيل استقدام عمالة أجنبية ) تصريح ، و سنوات 5مدة  بناء()ال اإلعفاء من أجرة المصنع، و هنجر

دعم جزء من رواتب ، و الضريبية والجمركيةعفاءات اإل، بدل تشغيل أردني(جنبي للمجانًا قامة ا  و 
 .دعم التدريبو  ،اً شهر  18مدة  دعم المواصالتو  في الضمان االجتماعيالعاملين ُمساهمة و  العاملين

في اإلنتاجية تمّثلت  الفروع في ستثمارلالدفعتهم  التي نتاجية أن أهم األسبابأفاد مستثمرو الفروع اإل .9
مهامتيازات االو ُمنتجات الشركة في األسواق األمريكية،  على الطلب زيادة وزارة العمل/  التي تقدِّ

أجنبية إضافية مقابل تشغيل عمالة  الحصول على عمالة، و العاملةيدي األرخص األردنية، و  الحكومة
 ردنية.أُ 
أو ميعقات عند إنشائهم مشكالت  أي%( من مستثمري الفروع اإلنتاجية أنه لم تواجههم 71أفاد ) .10

 . المشكالتالعديد من العقبات و  مواجهتهم%( منهم 29لمصانعهم، في حين أكد )
، واالتصاالتأشار بعض مستثمري الفروع اإلنتاجية إلى عدم توفر البنية التحتية الُمالئمة )المياه،  .11

انقطاع التيار الكهربائي وعدم مشكالت ما زالت بعض الفروع اإلنتاجية ُتعاني من ؛ إذ والكهرباء(
 استفادتهم من الربط بشبكة المياه.

أكد بعض مستثمري الفروع اإلنتاجية عدم تعاون بعض الجهات ذات العالقة بترخيص هذه الفروع،  .12
العاملين  التزاممن ضعف وا اشتككما  ات.عملية الترخيص قرابة الخمس سنو تمام إحيث استغرق 
فكرة في بعض المناطق هالي األل بُّ تقعدم إلى ضافة باإل ،واالستقاالت التغيُّبكثرة و بقوانين العمل 
في تدخل بعض النواب و  ،في المصانع عن توظيف الفتيات همعزوفو  ،في مناطقهم وجود مصنع

 .ن طريقهميتم التعيين عأن  يحاولون  بعض النوابف، التعيين
ساهم انتفاع أسر بعض العاملين/العامالت من مؤسسات الدعم االجتماعي )صندوق المعونة الوطنية/  .13

 ( في عدم اإلقبال على العمل في هذه الفروع.االجتماعيةالتنمية 
لدى بعض العاملين، إال توفر المهارات على الرغم من نه أ%( من مستثمري الفروع اإلنتاجية 64أفاد ) .14

 الخياطة وما يرتبط بها من عمليات.بمهارات  للعاملين الالزم والمطلوب التدريب تقديم تمنه أ
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النتائج أنه على الرغم من دور الفروع اإلنتاجية في خلق فرص عمل في المناطق الُمستهدفة، إال  بّينت .15
وفق  ، وطبيعة عمل هذه الفروع من حيث أنها تعملاأللبسةنشاط هذه الفروع في قطاع ز كُّ تر أن 

، لم تعمل على خلق -توكل للعامل مهمة محددة في الخط اإلنتاجي )جزء من المهنة( -خطوط إنتاج 
  .عامل ُمؤهل وماهر في مهنة ُمتكاملة

الحوافز  منح به يرتبط العاملين لتقييم %( من مستثمري الفروع اإلنتاجية بتوفر نظام71أفاد ) .16
بدل عدم ك، عينيةوال ماليةالحوافز وفرها الفروع اإلنتاجية ال. ومن أهم أشكال الحوافز التي تمتيازاتواال

 .حوافز شهرية أو سنوية على اإلنتاج والجودة، و ضور الكاملحغياب أو ال
للفروع  أو توعوية دورية قيام مفتشي العمل بزيارات تفتيشية فيتباينت آراء مستثمري الفروع اإلنتاجية  .17

شية للفروع اإلنتاجية، إال أن يفتشي العمل يقومون بزيارات تفت%( منهم بأن م93أّكد ) فقداإلنتاجية، 
كما  هذه الزيارات ليست دورية، ولم يكن لهذه الزيارات أثر إيجابي على أطراف العمل ومصالحهم.

وخاصة تلك التي تعاني من إشكاليات مع العاملين لديها أو  -إدارات الفروع اإلنتاجية بعض شار أ
فية يلعمل والمؤسسة العامة للضمان االجتماعي لم يقوموا بعمل ورشات تعر بأن مفتشي ا -أهاليهم

 وتوعوية بقانون العمل.
أظهرت نتائج المسح والمقابالت مع مستثمري الفروع اإلنتاجية أن هذه الفروع شّجعت العاملين بشكل  .18

ع اإلنتاجي من قرب الفر ة، بسبب وع اإلنتاجيوالعمل في الفر لتحاق االعام والفتيات بشكل خاص على 
 مكان سكن العاملين والراتب واألجر وبيئة العمل.

شّجع الفتيات على العمل في هذه  عدم توفر فرصة عمل ُأخرى أن  المستثمرين( من %83يعتقد ) .19
 الفروع، الكتساب الخبرة وتأمين دخل ُيساهم في رفع وتحسين المستوى المعيشي ألسر العاملين.

اإلنتاجية أن مبادرة الفروع اإلنتاجية ساهمت وُتساهم في تنشيط الوضع يعتقد المستثمرون في الفروع  .20
تفعيل و  تنشيط القطاعات التجارية والخدمية،و فتح من خالل  ،االقتصادي في المناطق التي ُأنِشئت فيها

حيث وصل عدد العاملين في هذا القطاع المرتبطين ببعض الفروع  ،النقل العامقطاع حياء وا  تشغيل و 
في منطقة الفرع  ونشاطها المطاعم، باإلضافة إلى زيادة عدد باص(سائق  38) ية إلىاإلنتاج

يجارات سكن العمال األجانبوتعاقد الفروع معها لتوفير وجبات الطعام للعاملين، و  ،اإلنتاجي وكذلك  .ا 
)حيث وصلت الرواتب الشهرية في بعض  زيادة الدخول في مناطق الفروع اإلنتاجيةمساهمتها في 
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معدالت البطالة ورفع معدل الُمشاركة خفض مما ساهم في (، ألف دينار 250فروع إلى حوالي ال
ساهم إنشاء الفروع اإلنتاجية في  فقد ،معدل اإلعالة في أسر العاملينوخفض  ،االقتصادية لإلناث

 التي ُأنشئت فيها. طقاتنمية المن
 االجتماعية المبادراتمن خالل  المحلي جتمعالمُ  دعم فيبمساهمة الفروع االنتاجية يعتقد المستثمرون  .21

مثل دعم مؤسسات المجتمع المدني واألندية، وبرامج  (االجتماعية المسؤولية)لبعض الفروع اإلنتاجية 
%( من ُمستثمري 50أظهرت النتائج أن ) فقدمحو األمية للعاملين فيها، وتوزيع الطرود الخيرية. 

 رات لدعم المجتمع المحلي.الفروع اإلنتاجية لديهم برامج وُمباد
اإلنتاجية التي تمحورت حول  الفروع استمرارية ضمان أشار مستثمرو الفروع اإلنتاجية إلى أهم سبل .22

تغطية تكاليف المصنع ، والمساهمة في أو إيجاد حوافز جديدة من وزارة العمل ،استمرار الدعم والحوافز
استمرار ، و جمركيةعفاءات إ ، ومنح رى دون أجرةسنوات أخ 5مدة  الفروع منح، و يجاراإلتخفيض قيمة )

، واكتساب المهارات والخبرةالعمل في الرغبة لديهم توّفر عاملين ومتدربين و  ،(الدعم النقدي للرواتب
نتاجية عالية و كفاءة  وذوي   . المنتج جودةتنعكس على ا 

نتاجي الحالي أو %( من مستثمري الفروع اإلنتاجية أن لديهم خطة للتوسع في الفرع اإل86أكد ) .23
%( لديهم خطة بتوسيع الفرع اإلنتاجي الحالي مقابل 73في فروع جديدة، منهم ما نسبته ) االستثمار

سوق األفي زيادة الطلب على منتجاتها وذلك بسبب في مناطق أخرى.  االستثمار%( يفكرون في 27)
ية، واالستفادة ُمجددًا من الدعم ة المحيطة بالفروع اإلنتاجرض الواسعاستغالل مساحات األ، و الخارجية

 الحكومي الذي توفره مبادرة الفروع اإلنتاجية.
ليس لديهم الرغبة في التوسع في الفرع اإلنتاجي الحالي أو  الذين بعض المستثمرين وجودالنتائج  تبّين .24

لعاملة المحيطة للمصنع، وصعوبة توفير األيدي االبيئة بسبب عدم مالءمة  ،في فروع جديدة االستثمار
 ةفي المنطقالتي يحتاجها الفرع اإلنتاجي الخبرات  ضعفو ها، التزامفي منطقة الفرع اإلنتاجي وضعف 

 ة.الحالي
أظهرت النتائج أنه على الرغم من الحوافز والدعم والتسهيالت الذي تقدمه مختلف الجهات الرسمية  .25

دوا أنهم راضون عن الحوافز والدعم %( فقط من المستثمرين أفا58لمستثمري الفروع اإلنتاجية إال أن )
متوالتسهيالت التي    إليهم. ُقدِّ
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الخدمات العامة البنية التحتية و عن هم رضا عن مستثمري الفروع اإلنتاجية%( من 70أشار ما نسبته ) .26
، في حين أفاد بعض المستثمرين بعدم في المنطقةالمتوفرة  )الطرق، المياه، الكهرباء، الخدمات البلدية(

مما رّتب تكاليف إضافية على الفروع واالتصاالت العديد من الخدمات خاصة الكهرباء والماء  توفر
 اإلنتاجية.

البنية التحتية  توفير و/أو تحسين مستوى خدماتالمستثمرون بأن الفروع اإلنتاجية ساهمت في أكد  .27
تيجة فتح هذه التي جاءت ن ،مثل فتح بعض الطرق وتوصيل خدمات المياه والكهرباء واالتصاالت

 .طق اقتصادياً االمنهذه نعاش إالفروع، األمر الذي أسهم في 
تبين من مراجعة  فقدبينت الدراسة ضعف المتابعة من مختلف الجهات القائمة على المبادرة،  .28

شرط جزائي، كما ي أاالتفاقيات وجود ضعف في الصياغات اللغوية والقانونية في أغلبها، وخلوها من 
المتعلق بتشغيل العدد الُمستهدف من األردنيين على عدة  لتزامعلى المستثمر سوى االلم ُترتب نها أ

 غير محددة المدة في أغلبها.  ،مراحل
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 والمقترحات التوصيات 7.1

 :بما يأتيالدراسة وصي وبناء على ما سبق ت

أي  ي ، لتالفاأللبسةالعمل على جذب صناعات كثيفة االستخدام للعنصر البشري خارج إطار صناعة  .1
 مما قد يؤثر سلبًا على مستوى التشغيل. ،انعكاسات قد يتعرض لها القطاع على المستوى العالمي

 Jumper) في مهنة ُمتكاملةعاملين من العدد تأهيل بنودًا تتعلق بالفروع اإلنتاجية تضمين اتفاقيات  .2
or Joker) الخط اإلنتاجي.  يستطيعون العمل على كافة ومختلف مراحلبحيث  وليس جزءًا من مهنة 

 به يرتبط العاملين لتقييم نظامو  ،نظام وسلم رواتبر يبتوفتضمين اتفاقيات الفروع اإلنتاجية بنودًا تتعلق  .3
 ، يساهم في استمرارية العاملين في العمل.واالمتيازات الحوافز منح

على ثر ذلك العاملين وأ غيابعقد دورات تدريبية وورش عمل تتعلق بأهمية وقيمة العمل للحد من  .4
غياب أو العدم بها، خاصة وأن المستثمرين يقدمون حوافز لالتي التزم الُمستثمر بالعقود ووفاء  ،اإلنتاج

وهي ترك  ،التي تواجه مستثمري الفروع اإلنتاجية المشكالتهذا الحافز يرتبط بأهم و . ضور الكاملحال
 . رار غيابهم دون إعالم إداراتهمتكو  ،هم بالدوام في هذه الفروعالتزاموضعف ، ملين للعملاالع

والجهات ذات العالقة مثل المؤسسة  ،تفعيل دور مفتشي وزارة العمل ومسؤولي المبادرة في الوزارة .5
فية وتوعوية بقانوني العمل والضمان يدورات تدريبية وورش عمل تعر ، وعقد العامة للضمان االجتماعي

من إشكاليات مع العاملين لديها أو أهاليهم، نتاجية االجتماعي في ظل معاناة إدارات بعض الفروع اإل
 هممما يساعد إدارات الفروع اإلنتاجية في تخفيف التوترات الناتجة عن عدم معرفة العاملين بحقوق

داراتهم من جهة أخرى اوالو  خاصة في ، جبات المترتبة عليهم من جهة، وتعزيز الثقة بين العاملين وا 
 العاملين في المعلومات المتعلقة بالحقوق والواجبات التي تزودهم بها من تشكيكدرجة عالية ظل وجود 

  .إداراتهم
وتسهيل  ،إنشاء وحدة ُمتخصصة بشؤون الفروع اإلنتاجية، ُتعنى بإدارة هذه المبادرة إداريًا ومالياً  .6

وتوفير الخدمات الالزمة بهذا الخصوص على غرار النافذة  ،إجراءات ترخيص الفروع اإلنتاجية
الوضع الحالي إلدارة المبادرة وتعدد األطراف أسهم في ضعف إن  ؛ إذية، ومتابعتها وتقييمهاستثمار اال

 تحقيق األهداف المرجوة.عدم و  ،المتابعة
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اللقاءات المكثفة تعزيز المشاركة المجتمعية وحشد الدعم المجتمعي لهذه الفروع قبل تشغيلها من خالل  .7
 والحمالت اإلعالمية والتعريفية. ،ستهدفةمع الفاعلين في مناطق الفروع المُ 

تشكل حلقة وصل بين المجتمع المحلي والمستثمرين وللحد من التدخالت إيجاد لجنة استشارية  .8
 . بالعاملين من جهة وبإجراءات التعيين من جهة اخرى 

تعّرض إدارات توفير الحماية الكاملة للفروع اإلنتاجية )العاملين، الُمستثمرين، الُمنشأة(، خاصة في ظل  .9
بعض الفروع لتهديد أفراد من المجتمع المحلي، وكذلك اعتداء بعض رجال األمن العام على العاملين 
األجانب دون وجه حق كما أفاد بعض العاملين، وتعرض بعض الفروع لمحاوالت السرقة أو اإلضرار 

 بالُمنشآت باعتبارها ُمنشآت حكومية.
 بالفروع اإلنتاجية. مختّصةإنشاء قاعد بيانات متكاملة  .10
، من شأنها زيادة معرفة المجتمع الفروع وضع شواخص تعريفية للفروع اإلنتاجية في مناطق هذه .11

 المحلي والزائرين بوجود هذه الُمنشآت.
 دعم الجمعيات المحلية التي ُتساهم في توفير التدريب للعاملين في الفروع اإلنتاجية دون ُمقابل. .12
اب العاملين الُمستهدفين للفروع اإلنتاجية، حيث تعمل بعض الفروع على إيجاد خطة مستمرة الستقط .13

من هذه الفروع  اً خاصة وأن كثير ، استقطاب العاملين من خالل العاملين أنفسهم أو من خالل الجمعيات
 الكاملة المتفق عليها مع الوزارة. االستيعابيةلم يصل إلى الطاقة 

املين والُمنشأة )بدل وجبات الطعام مثاًل )مطبخ إنتاجي(، إيجاد أنشطة اقتصادية بمساهمة من الع .14
 . األنشطةوُتساهم في زيادة دخولهم من عائد هذه  ،والمواصالت( تعمل على توفير الخدمة للعاملين
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 مجموعات التركيز(: 1ملحق رقم )

 مجموعات تركيز، موزعة على النحو اآلتي: 5تم عمل 
ضمت مجموعة التركيز و  .ة الصافي لللبسة مادبا/ دليلة الحمايدةشركالفرع اإلنتاجي ل إقليم الوسط: (1

المدير العام للفرع، ومدير قاعات اإلنتاج، ومسؤول شؤون الموظفين، وموظفي متابعة الُمبادرة/ وزارة 
مختلف القضايا التي من شأنها إنجاح  فيالعمل، وفريق البحث. وتحاور فريق البحث مع الحضور 

ات التي واجهت وتواجه المستثمرين. وتجدر اإلشارة إلى أن موقع هذا الفرع اإلنتاجي والمعيق ،المبادرة
لم يتمكن فريق البحث من إشراك أهالي المنطقة في الجلسة،  ومن ثمَّ بعيد عن التجمعات السكانية، 

الرتباطهم بمهام وعدم إمكانية توقيف خطوط  ،باإلضافة إلى عدم إشراك العاملين في هذه الجلسة
يعتقد فريق البحث أن هذا الفرع و  .إلنتاج. وقد قام فريق البحث بجولة داخل الفرع اإلنتاجي ومرافقها

إدارية نظمة أمن الفروع الُممّيزة من حيث توفر بيئة العمل الالئق، كما ُيحسب إلدارة الفرع إدخال 
كساب العاملين المهارات اإلدارية ،جديدة و ألكل عاملة  (مرافق)لتوفير عاملة/عامل ضافة باإل ،وا 

 .عاقاتاإلعامل من ذوي 
 

ضمت مجموعة و  .الكرك/ فقوع األلبسةالتقليدية لصناعة  األزياءشركة للفرع اإلنتاجي ا جنوب:إقليم ال (2
التركيز المدير العام للفرع، ومسؤولتي الموارد البشرية وشؤون الموظفين، وموظفي متابعة الُمبادرة/ 

مختلف القضايا التي من شأنها في وتحاور فريق البحث مع الحضور وزارة العمل، وفريق البحث. 
 والمعيقات التي واجهت وتواجه المستثمرين.  ،إنجاح المبادرة

التي يواجهها هي تدخل األهالي وغياب الثقافة الصناعية، والبعد  المشكالتأبرز أن أكد مدير الفرع و 
باإلضافة إلى جي بعيد نسبيًا عن التجمعات السكانية، العشائري. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الفرع اإلنتا

تجمعات سكانية تسودها العالقة التنافسية وليست التشاركية، أربع العاملين في هذا الفرع يمثلون أن 
لم يتمكن فريق البحث من إشراك أهالي المنطقة في الجلسة، باإلضافة إلى عدم إشراك ومن ثمَّ 

وعدم إمكانية توقيف خطوط اإلنتاج. ويعتقد فريق البحث  ،تباطهم بمهامالر  ،العاملين في هذه الجلسة
 أن هذا الفرع من الفروع الجيدة من حيث توفر بيئة العمل الالئق.

 
فرعًا، وللتعرف على واقع هذه  15فروع إنتاجية في إقليم الشمال من أصل  7تقع إقليم الشمال:  (3

 تي:مجموعات تركيز، حسب اآل 3فقد تم عمل ، الفروع
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ركيز المدير العام ضمت مجموعة الت.و جرش األلبسةركة العاج لصناعة الفرع اإلنتاجي لش .أ 
الموارد البشرية وشؤون الموظفين، وموظفي متابعة الُمبادرة/ وزارة العمل، وفريق  للفرع، ومسؤولة

 ،مختلف القضايا التي من شأنها إنجاح المبادرة فيالبحث. وتحاور فريق البحث مع الحضور 
التي يواجهها  المشكالتأبرز ن أأكد مدير الفرع و يقات التي واجهت وتواجه المستثمرين. عوالم
أيادينا الخيرية وجمعية ساكب على أنه يتعاون مع جمعية كما بّين  .غياب العاملين هي

بالتعاون مع الفرع دون مقابل وكمساهمة  ،لمهن المطلوبةعلى ا هنتدريباستقطاب العامالت و 
بدعم من الوزارة. توسعته سيتم وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الفرع اإلنتاجي  .الجمعياتمن هذه 

لم يتمكن فريق البحث من إشراك أهالي المنطقة في الجلسة، باإلضافة إلى عدم إشراك و 
وعدم إمكانية توقيف خطوط اإلنتاج. ويعتقد فريق  ،الرتباطهم بمهام ،العاملين في هذه الجلسة

بالرغم من ، من حيث توفر بيئة العمل الالئق المقبولة نسبياً الفرع من الفروع البحث أن هذا 
اعتماده مبادرة موظف الشهر لغايات تحفيز العاملين وزيادة المنافسة بينهم، ويتم تعليق اسم 

 .على لوحة الشرف العاملة/العامل
 

ركيز ت مجموعة التضمو  ./ المعيار عجلون/ عنجرةالتقليدية األزياءشركة لالفرع اإلنتاجي  .ب 
وموظفي متابعة الُمبادرة/ وزارة العمل، وفريق البحث. وتحاور فريق البحث المدير العام للفرع، 

يقات التي واجهت وتواجه عوالم ،مختلف القضايا التي من شأنها إنجاح المبادرة فيمع الحضور 
 .غياب العاملين هي عالمصنالتي يواجهها  المشكالتأبرز ن أالفرع  ةمدير  تأكدو المستثمرين. 

( 400إلى ) االستيعابيةورفع طاقته توسعته  تتموتجدر اإلشارة إلى أن هذا الفرع اإلنتاجي 
لم يتمكن فريق البحث من إشراك أهالي المنطقة في الجلسة، باإلضافة إلى عدم إشراك عامل. و 

تاج. ويعتقد فريق الرتباطهم بمهام وعدم إمكانية توقيف خطوط اإلن ،العاملين في هذه الجلسة
واإلدارة والنشاطات  توفر بيئة العمل الالئقالُمتمّيزة من حيث البحث أن هذا الفرع من الفروع 

التي يقيمها الفرع في المناسبات الشخصية والدينية والوطنية، كما يقوم الفرع بدعم العامالت 
اد آلية لتشغيل بنات سنوات. وأكدت المديرة أهمية إيجمدة أربع ببدل حضانة ألربعة أطفال 

وأبناء األسر الُمستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، باإلضافة إلى ضرورة عرض قصص 
النجاح في هذه الفروع مما سيكون له أثر في الترويج لهذه الُمبادرة وتشجيع الفتيات وأهاليهن 

 إللحاقهن بالعمل. 
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ركيز المدير العام للفرع، الت ضمت مجموعة. و شركة التكنولوجيا المتقدمة عجلون/ كفرنجة .ج 
حدى نواب المنطقة موظفي و ، وعدد من وجهاء المنطقة، وعطوفة متصرف لواء كفرنجة، وا 

مختلف  فيمتابعة الُمبادرة/ وزارة العمل، وفريق البحث. وتحاور فريق البحث مع الحضور 
أكد مدير و تثمرين. يقات التي واجهت وتواجه المسعوالم ،القضايا التي من شأنها إنجاح المبادرة

غياب العاملين وتدخل المجتمع المحلي بشؤون  التي يواجهها هي المشكالتأبرز ن أالفرع 
وخاصة محاولة التدخل في قضايا التوظيف أو محاولة االستفادة الشخصية من خدمات  ،الفرع

وتجدر  .فه مقارنة بالمصنع األمل  وارتفاع كُ  ،الفرع، باإلضافة إلى صعوبة إجراءات الترخيص
م ممثلو. االستيعابيةينوي التوسع ورفع طاقته اإلشارة إلى أن هذا الفرع اإلنتاجي   وزارة العمل وقدَّ

تقديم بعض الحوافز في حال تم التوسع في مكان آخر، علمًا بأن  يتمثَّل فيلهذا الفرع  عرضاً 
عم. وقد رافق فريق بغض النظر عن توفر أي نوع من الد ،المدير أفاد بأنه تجري دراسة التوسع

البحث عطوفة المتصرف وسعادة النائب ومسؤولي الوزارة في جولة داخل الفرع اإلنتاجي والزيارة 
ويعتقد فريق إلى الموقع المقترح، والذي ما زال تحت اإلنشاء، ويبعد نسبيًا عن مركز اللواء. 

   .عمل الالئقتوفر بيئة الالمقبولة نسبيًا من حيث البحث أن هذا الفرع من الفروع 
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