
  
 

 

 بيان

 صادر عن املرصد العمايل األردين التابع ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية

 

 2019كانون األول   7السبت، 

 

 املرصد العمايل األردين يطالب احلكومة برفع احلد الدىن لألجور

ع العام واملتقاعدين للعاملني يف القطا شكلت اإلجراءات احلكومية يف إطار حزمة التحفيز الثالثة اخلميس املاضي برفع مستوايت األجور 
ه الزايدات اىل تراجع ملموس يف مستوايهتم املعيشية. ومن املتوقع أن تؤدي هذ أدىاملدنيني والعسكريني استحقاقا هلم، بعد أتخر طويل، 

سبب أتثري هذه الزايدات صاد األردين باىل احداث حتسينا على املستوايت املعيشية لقطاع كبري من املواطنني، واملسامهة يف حتفيز االقت
، وهم يشكلون املستوايت املعيشية للعاملني واملتقاعدين يف القطاع العام فقط اىل حتسنيهذه الزايدات  وستؤدي على زايدة الطلب احمللي.

 يف أحسن األحوال ثلث القوى العاملة واملتقاعدين يف األردن. 

لرفع مستوايت األجور للعاملني يف القطاع اخلاص والذين يشكلون غالبية املتاحة  أدواهتا استخداموالستكمال هذا املسار، على احلكومة 
 العاملني واملتقاعدين. 

، اذ ملحة رةأصبحت ضرو ويف هذا اإلطار نطالب يف املرصد العمايل األردين احلكومة بزايدة احلد األدىن لألجور بشكل ملموس، ألهنا 
مع مستوايت غالء  يتالءم( دينارا شهراي، وهو ال 220( شهرا، عند مستوى منخفض )33تقريبا ) تثالث سنواأنه متوقف منذ 

 (.%10)قاربت  منذ آخر تعديل عليهاملعيشة اليت نشهدها، خاصة وأن معدالت ارتفاع األسعار 

حياة كرمية  توفر الذيحتديده لضمان احلدود الدنيا من الدخل  تتحمل احلكومات مسؤوليةاألدىن لألجور مؤشر اجتماعي  احلديعد و 
انب ارتفاع مؤشرات ، اىل جومعدالت االعالة يف اجملتمع للعاملني وأسرهم، ويف غالبية دول العامل يتم ربطه خبط الفقر املطلق لألسر

 تكاليف املعيشة.



 

لون سوق العمل ألول مرة، اال أن قطاعات واسعة من منشآت يعطى عادة لألشخاص غري املاهرين عندما يدخاحلد األدىن لألجور و 
 األردن رواتبهم يفاألعمال وأصحاب األعمال يتعاملون معه ابعتباره األجر الطبيعي للعاملني، لذلك هنالك عشرات اآلالف من العاملني 

 ال تزيد عن احلد األدىن لألجور.

تمر، عدادهم أصبحت يف تزايد مسأحد لتنامي ظاهرة العاملني الفقراء، اذ أن ان من شأن رفع احلد األدىن لألجور املسامهة يف وضع 
 300األردن رواتبهم تقل عن من العاملني يف  ابملائة 30اىل أن ما يقارب  2018لعام  وتشري أرقام املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

ماعي الذين لضمان االجتلالعاملني املسجلني يف املؤسسة العامة ليس هذا فحسب، فإن نسبة  ابملائة. 23، ولدى األردنيني شهراي دينار
ابملائة، وهذا يعين أن غالبية األسر يف األردن تعيش على دخول  63ابملائة، وبني األردنيني  66يبلغ  ،دينارا فأقل 500تبلغ رواتبهم 

 ملكونة من مخسة أفراد.لألسرة املعيارية ا دينار 500طلق والذي يقدر حبوايل اقل من خط الفقر امل

ان من شأن رفع احلد األدىن لألجور انه سيعمل على حتسني مستوايت األجور املتوسطة واملنخفضة بشكل عام يف األردن، وابلتايل 
سيؤدي اىل حتسني مستوايت املعيشة، وسيساهم يف تعزيز منظومة احلماية االجتماعية من خالل تقليل ملموس يف أعداد الفقراء، 

 اهم يف تقليل التفاوت االجتماعي.وسيس

كذلك فإن من شأن رفع احلد األدىن لألجور املسامهة يف حتفيز االقتصاد الوطين للمزيد من النمو، اذ سيؤدي اىل زايدة الطلب العام 
 على استهالك السلع واخلدمات، ما سيساهم يف زايدة معدالت النمو االقتصادي.

 القطاع اخلاص من أن رفع احلد األدىن لألجور سيزيد الضوو  على القطاع اخلاص الذي يعاين خماوف البعض يفويف هذا السياق فإن 
آت األعمال، األعباء عبئا على منش تشكل ، ألن األجور يف األردن واحلد األدىن هلا الغري دقيقةالكثري غري مربرة، ومبنية على فرضيات 

 وغريها.اجية وضعف اإلنتارتفاع أسعار الطاقة ومدخالت اإلنتاج غري البشرية  أتيت من مصادر أخرى، ليس للعاملني دور فيها، مثل

الوالبية الكربى من القطاع اخلاص لن يتضرر من رفع احلد األدىن لألجور، ال بل أن غالبية القطاع وهنا نؤكد يف املرصد العمايل أن 
السلع  ر بشكل عام، ملسامهته يف زايدة الطلب العام علىاخلاص سيستفيد على املديني املتوسط والبعيد من رفع مستوايت األجو 

 ، وابلتايل زايدة أرابحهم.واخلدمات


