
ملخص نتاجئ املسح اذلي قامت به

6/2020امجلعية الاردنية للس ياحة الوافدة مع أ عضاهئا خالل شهر 

عضوا 90عضوا من أ صل 40: عدد الاعضاء اذلين جتاوبوا مع املسح

%( 45حوايل )



؟هل واهجت الرشكة أ ي عقبات مع وزارة العمل

2



مؤسسة الضامنهل دلى الرشكة أ ي عقبات مع 

الاجامتعي؟
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بناءًا عىل هل تقدمت الرشكة للحصول عىل قرض بنيك 

البنك املركزي ؟برانمج 
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هل قامت الرشكة بتسديد و توريد اقتطاعات 

4، 3أ شهر )الضامن الاجامتعي خالل الفرتة املاضية 

؟(5و 
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هل قامت الرشكة بتسديد و توريد اقتطاعات 

أ شهر )رضيبة دخل املوظفني خالل الفرتة املاضية 

؟(5و 4، 3
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عادة فرض حظر جتول يف املس تقبل ، ما يف حال مت ا 

مدى تأ ثري ذكل عىل مس توى انتاجية العمل يف 

الرشكة؟
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هل متت عودة املوظفني ملاكن العمل؟
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امي هل ملس مت جتاواب من قبل موظفي الرشكة ف

خيص ختفيض الرواتب؟
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هل دلى الرشكة خططًا او اجراءات احرتازية 

المتام العمل عن بعد يف حال مت اعادة احلظر يف 

املس تقبل؟
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، أ م هل ستبقى خطط الرشكة كام اكنت سابقاً 

أ و /أ و تعديل و/سيمت تعديل منوذج العمل و

منتجات جديدة؟/ أ ضافة خدمات 
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ما مدى فعالية معل موظفي الرشكة عن بعد 

خالل فرتة احلظر؟
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دمعانطباع بأ ن احلكومة س تعمل عىل / هل دليمك ثقة 

القطاع الس يايح من خالل سن ترشيعات واس تحداث 

تعلاميت هبذا اخلصوص؟
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دارة  امللفما مدى رضامك عن أ داء احلكومة فامي يتعلق اب 

الاقتصادي خالل ازمة الكوروان؟
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دارة  امللفما مدى رضامك عن أ داء احلكومة فامي يتعلق اب 

الصحي خالل ازمة الكوروان؟
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ما مدى رضامك عن مس توى التحول الرمقي واحللول 

؟ال زمةاليت قدمهتا احلكومة خالل الالكرتونية 
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بعض الاقرتاحات و املالحظات اليت مت رصدها

من املسح
online training courses 
for staff were missing , 
pressure of JITOA was 
missing as powerful 

economy element was 
not enough 

احطياطيةحملفظةاليةاجيادجيب

حاليفاملس تقبليفاملاكتبملساعدة

نس بةبشلكتكونوحتدثازمةاي

معهلمكيةونشاطةحسبمكتبلك

Re health, they did and 
excellent job. Baring in 

mind that what they were 
faced with is something 
new to the world and 

with no doubts Trial and 
error is something one 

cannot but be faced with 
in such situations. and 
when they had an error 
the reacted fast to fix 

- Require a partial support 
for our Administrative 
expenses to survive

- Clear Information about the 
reopening of the Airport / 

Border
- Health Measures and 
Precautions for Tourists

خيصفامياملعنيةاجلهاتمعالتواصلمطلوب

الوافدةالس ياحةعودة



بعض الاقرتاحات و املالحظات اليت مت رصدها

من املسح

القطاع الس يايح لن يعمل بدون 

ردن رشاكت الطريان العاملية اىل االا 

جيب الضغط عىل الضامن الاجامتعي 

ملساعدة القطاع 

لحديث اكثار من املقابالت التلفزيونية ل-

عن امهية القطاع 

نأ مل بأ خذ صورة واحضة من احلكومة -

مبا خيص فتح املطارات و املعابر

Travel Agencies Shouldn't delay 
their payments to the hotels as 
this is for a service they have 

received and got paid for 
already.

التشاركيه يفانعدام 

اخلطط خلالل اجلاحئه 

أ مه مالحظة يه أ ن دخل املوظفني تأ ثر

سلبيا خالل ال شهر املاضية



بعض الاقرتاحات و املالحظات اليت مت رصدها

من املسح
Did not take into 
consideration the 
specifics of each 

sector 

The support from the 
government for rent with 

landlords did not occur and the 
support to support with the 

drop of business did not 
happen.

ومساعدةاحلكومة ختلت عن مسؤوليهتا يف مساعدة املوظف 

(وقفت ماكن القايض واحلمك ) الرشاكت املترضرة 

صاح اليه اس تقبال الس ياح او افجتهزي 

حة عن الية للمساعدة عىل تروجي الس يا

الاردنيف 

عدم متاسك القطاع احلكويم والقطاع

اخلاص لالس تعداد للموامس القادمة 

ه الغري مدروسة واليت من الواجب هتيئ

للعمل علهيا من اجلانبني 



هناية امللخص


