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يداومون  األردنالغالبية العظمى من موظفي القطاع الخاص في 
 . األسبوعفي  أيامستة 
عن ساعات عمل ميداني  مسح بإجراء (Arab Advisors Group)مجموعة المرشدين العرب قامت 

 الموظفين استهدف المسح. في االردن وعطالت نهاية األسبوع الدوام وأيامن والعمال موظفيال
حيث  2019نيسان و آذارفي  المسح الميداني تم إجراء .انالمختلفة في عم   القطاعاتالعاملين في 

 .هي يوم واحد فقط ةعطلتهم األسبوعي بدوام كامل % من الموظفين88 ان تبين
 

في  صفحة 47من  ( تقريرا  Arab Advisors Groupأصدرت مجموعة المرشدين العرب )

نهاية  مسح ميداني عن عطلة"بعنوان  2019 أبريل/ نيسانمن  والعشرين الخامس

في قطاعات ال من كافة نموظفي استهدفت الدراسة ".اناألسبوع للموظفين في عم  
لمحة عامة عن ساعات عمل الموظفين وأيام  المرشدين العربمجموعة  مسح. يقدم عم ان

 عن في االستبيان المشاركين ىمستويات رض وقد بين البحث. يةاألسبوع العطلالعمل و
. تم إجراء المسح في يةاألسبوع عطلالساعات العمل وكذلك و األسبوعية عدد أيام العمل

يساني، سحاب شمال،  (الجامعةالملكة رانيا )شارع  : شارع وهم منطقة في عمان 11

و ، ماركا، المحطة وبولفارد العبدلي. بلدالصناعية، طبربور، خلدا، أم أذينة، الصويفية، وسط ال
ا. 22 ت أعمارهمتجاوز عشوائية ممن عينة على االستبيان يقد أجر اشتملت الدراسة  عام 

، العربقبل فريق مجموعة المرشدين إجابة بعد اجراء تدقيق لمراقبة الجودة من  556على 
 %.5 ال يتجاوزوهامش خطأ  %99لـنسبة الثقة لتصل 

 

. الرجاء االتصال دوالر امريكي 2,200يمكن شراء التقرير من مجموعة المرشدين العرب مقابل 

للحصول على نسخة عن أسئلة  (Arab Advisors Group)بمجموعة المرشدين العرب 
 .األستبيان

 
بينت " في التقرير -محللة أولى في مجموعة المرشدين العرب – داليا حداد السيدةذكرت 
العاملين الموظفين و ٪ من88أن حوالي  المرشدين العرب لمجموعة المسح الميداني نتائج

من الموظفين ٪ 10.79 في حين، فقط ليوم واحد يةبدوام كامل لديهم عطلة أسبوع
٪ من 53 الدراسة أن تبين .ليومين يةعطلة أسبوع لديهم أفادوا بأنوالعاملين بدوام كامل 

 " .التي يحصلون عليها ن عن عدد أيام نهاية األسبوعيالموظفين بدوام كامل راض

 
بخصوص زيادة أيام االجازات في قانون  سجاال  ذار ونيسان شهري آشهد في  قدوكان األردن 

_بحسب يجب قانون العمل  فيمقترح زيادة أيام االجازة ن هذا الصدد فإوفي العمل األردني. 
أيام االجازة السنوية لكل من يعمل  ةدازييقتصر على  انالعرب_  نراي مجموعة المرشدي

العامل ان حيث ستة أيام في األسبوع وعدم زيادتها لمن يعمل خمسة أيام في األسبوع. 
 متتالية كثر من خمس سنواتألالذي يعمل خمسة أيام في األسبوع وعمل في شركته 

نهاية أسبوع في السنة  عطلة يوم 104يوم عطلة رسمية و 16يوم إجازة و  21يحصل على 

ي لم يتجاوز عمله في شركته اكثر من خمس ذيوم في السنة. والعامل ال 141بمجموع 
نهاية أسبوع عطلة  يوم 104يوم عطلة رسمية و  16يوم إجازة و 14 يحصل علىسنوات 

 .يوما في العام 134بمجموع 
 

التي  سبوعاألتها يومان وبين عطلة نهاية مد تيالسبوع االن الفرق بين عطلة نهاية وال

لربما يكون من األمثل تغيير قانون العمل بحيث تكون ، يوم عطلة 52يوم واحد هو مدتها 
وان يكون عدد ساعات العمل للجميع،  عطلة األسبوع في االردن يومان بدال من يوم واحد
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وعدم زيادتها ساعة مع تثبيت الحد األعلى لإلجازات السنوية  48ساعة بدال من  44األسبوعية 
تجدر اإلشارة الى  .ليومينعن الحد الحالي كونها مناسبة جدا لمن يحصل على عطلة أسبوعية 

 باءاآل فترات قضاءتحسين ظروف العمل وزيادة تشمل زيادة العطلة األسبوعية الى يومين فوائد ان 
 واالمهات مع أبنائهم وتخفيف استهالك الوقود واألزمات المرورية.

 

 اكثـر مـنبإصـدار ( Arab Advisors Group) قام فريق المحللـين فـي شـركة المرشـدين العـرب

االعـالم والماليـة العربيـة، يمكـن شـراء هـذ  التكنولوجيـا وعن قطاعات االتصاالت و ا  تقرير 5,244

 Arabعـن طريـق االشـتراك السـنوي مـع شـركة المرشـدين العـرب )فرديـة، أو بطريقـة  التقارير

Advisors Group.) 
 

شركة عالمية  930 بخدمة أكثر من (Arab Advisors Group) تفخر شركة المرشدين العرب

  .وإقليمية

-END- 

 

Special note to the editors: Kindly use Arab Advisors (not AAG) when 

abbreviating Arab Advisors Group. AAG is not a suitable abbreviation since it 

conflicts with the name of another company not related at all to Arab 

Advisors Group. 

 

Arab Advisors Group’s Arabic name isمجموعة المرشدين العرب   

Please include our name in English in brackets after the name in 

Arabic 
           

Arab Advisors Group provides reliable research, analysis and forecasts of 

Arab communications, media and technology markets.  

 

Arab Advisors Group Strategic Research Services (Media and Telecoms) are 

annual subscriptions. The services cover nineteen countries in the Arab 

World: Lebanon, Syria, Jordan, Palestine, Iraq, Egypt, Sudan, Saudi 

Arabia, Yemen, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Libya, Tunisia, 

Algeria, Morocco and Mauritania.  

 

For more information, please contact the Arab Advisors Group 

offices. www.arabadvisors.com  
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