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 تقديم

وارد البشرية أن نضع بين أيديكم دراسة الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع يطيب لي وأسرة املركز الوطني لتنمية امل

النقل والخدمات اللوجستية، وهي دراسة منسجمة مع منطلقات مشروع إعادة إصالح قطاع التشغيل والتدريب والتعليم املنهي 

على تنفيذه مجلس التشغيل والتدريب والتعليم  (، والذي أشرف2016-2012والتقني املدعوم من االتحاد األوروبي خالل الفترة )

املنهي والتقني، ووزارة العمل، وبمشاركة العديد من املؤسسات الحكومية املعنية والقطاع الخاص، والذي ركز على ضرورة وجود 

اعدة في دراسات مسحية قطاعية لسوق العمل، وتطوير خطط لتنمية املوارد البشرية ضمن هذه القطاعات، وذلك بغرض املس

التعرف على االحتياجات القطاعية الكمية والنوعية من املؤهالت واملهارات، ومن ثم العمل على تطوير هذه اإلمكانات لدى الباحثين 

عن عمل. األمر الذي سُيسهم بال شك في االستخدام األمثل للموارد البشرية وتعظيم عوائد استثمارها سواء من خالل عملية 

ر االستراتيجيات، وصنع القرار لتطوير برامج التعليم والتدريب املنهي والتقني واالستجابة ملتطلبات برامج سوق بتطوي التخطيط، أم

 العمل املتجددة.

الخاص بالدراسة من حيث مشكلتها  اإلطار النظري األول ، يتضمن الفصل إلى ستة فصول رئيسةوتنقسم هذه الدراسة 

بعة لذلكوأهدافها وأهميتها وأسئلة الدراسة، ب
ّ
تحليل جانب ويتضّمن الفصل الثاني  .اإلضافة إلى مصادر البيانات واملنهجية املت

ثم يتم  .تحليل جانب العرض في القطاع املستهدفويتناول الفصل الثالث الطلب في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية. 

نتائج الفصل الرابع يأتي الفصل الخامس ليبين  استخالص الفصل الرابع الذي ُيقدر الفجوة بين العرض والطلب، وبناء على

الخطط التي تم وضعها لجسر هذه الفجوة ولتنمية املوارد البشرية العاملة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية. وأخيًرا الفصل 

 السادس والذي يعرض أبرز النتائج والتوصيات.

ّم االستفادة منها حق استفادة، وأن تخدم توجهات املركز في تعزيز وإننا إذ نضع بين أيديكم هذه الدراسة، فإننا نرجو أن تت

 جهود األردن الرائدة والدؤوبة في مجاالت تنمية املوارد البشرية. راجين املولى عز وجل أن يأخذ بأيدينا لخدمة األردن األغلى.

 

 

 
 

 رئيس املركز

 أ.د. عبد هللا عبابنة



 ب
 

 

 قائمة املحتويات

 

 أ.................................................................................................................................................................. تقديم

 1 ............................................................................................................................................. اإلطار العام للدراسة

 3 ....................................................................................................................................................... المقدمة 1.1

 4 ................................................................................................................................................ أهمية الدراسة1.2

 4 ............................................................................................................................................... أهداف الدراسة1.3

 5 ................................................................................................................................................ أسئلة الدراسة1.4

 5 .............................................................................................................................................. منهجية الدراسة1.5

 5 ................................................................................................................................. مجتمع الدراسة وعينتها1.5.1

 5 .......................................................................................................... الطلب( )جانب الشركات احتياجات مسح1.5.1.1

 6 ............................................................................................................ العرض( )جانب التدريب مزودي مسح1.5.1.2

 7 ............................................................................................................................................ 1.5.2أدوات الدراسة

 7 .................................................................................................................................... جمع البيانات وتجهيزها1.6

 7 ............................................................................................................................ الطلب( )جانب المنشآت مسح1.61

 8 ..................................................................................................................................... تبويب البيانات ونشرها1.7

 8 ............................................................................................................................................. محددات الدراسة1.8

 9 ............................................................................................................................ تحليل جانب الطلب في قطاع النقل

 11 ......................................................................................................................... النقل قطاع في العاملة المنشآت 2.1

 19 ................................................................................................. النقل قطاع في للعاملين والنوعية الكمية الخصائص 2.2

 23 ............................................................................... النقل قطاع في للمؤسسات والمستقبلية الحالية التدريبية االحتياجات 2.3

 29 .................................................................................. وخصائصهم العاملين من الكمية النقل قطاع مؤسسات احتياجات 2.4

 33 ................................................................................... النقل قطاع في العاملين لدى توافرها المطلوب العامة المهارات 2.5

 34 .............................................................................................................................. النقل قطاع في المرأة تشغيل2.6

 36 ................................................................................................... النقل قطاع في اإلعاقة ذوي من األشخاص تشغيل 2.7



 ج
 

 38 ........................................................................ النقل بقطاع للنهوض المقترحة والحلول التعيين صعوبات التعيين، طرق 2.8

 43 ........................................................................................................................ تحليل جانب العرض في قطاع النقل

 45 .......................................................................................................... النقل قطاع في للتدريب المزودة الجهات أهم 3.1

 46 .............................................................................................................. النقل قطاع في المطبقة التدريبية البرامج 3.2

 54 ................................................................................................ العاملين إعداد برامج في المتضمنة العامة المهارات 3.3

 57 ............................................................................................................... الطلب في قطاع النقلتقدير فجوة العرض و

 59 ................................................................... النقل قطاع في للمهن المتوفرة البرامج وبين التدريبية االحتياجات بين الفجوة 4.1

 62 .......................................... المهن لهذه التدريبية البرامج توفرها التي المهارات وبين مهنة لكل لوبةالمط المهارات بين الفجوة 4.2

 62 ................................................................................................. اإلناث من العمالة على والطلب العرض بين الفجوة 4.3

 64 ............................................................ لهم المقدمة التدريبية البرامج وبين اإلعاقة ذوي من العمالة على الطلب بين جوةالف 4.4

 65 ................................................................................................................ خطة تنمية الموارد البشرية في قطاع النقل

 67 ...................................................................... (2023-2021) للسنوات النقل لقطاع البشرية الموارد خطة إعداد منهجية5.1

 68 ............................................................................... (2023-2021خطة تنمية الموارد البشرية لقطاع النقل للسنوات )5.2

 73 ......................................................................................................................................... ـج والتوصيـــاتالنتائـ

 75 ............................................................................................................................................ الدراســة نتائـج 6.1

 77 ............................................................................................................................................... التوصيــــات 6.2

 
 

  



 د
 

 قائمة الجداول

 6 ..................................................................................... المحافظات حسب النقل قطاع في الدراسة عينة :1 جدول

 15 ................................................................... للمنشأة القانوني للكيان وفقا   فيها العاملين وعدد المنشآت عدد :2 جدول

 16 ........................................................... فئة كل في العاملين ونسبة اإلقليم حسب المنشأة في العمالة حجم فئة :3 جدول

 17 ........ (2022-2020) لألعوام منتجاتهم على الطلب لحجم العمل أصحاب توقع حسب النقل قطاع في المنشآت توزيع :4 جدول

 17 ..................................................... النقل قطاع في المنشآت منتجات على والمتوقع الفعلي الطلب بين مقارنة :5 جدول

 21 ................................................................................................ المنشأة حجم فئة وفق العاملين أعداد :6 جدول

 26 ............................................................................ (2022-2020) لألعوام المطلوبة التدريبية البرامج :7 جدول

 27 ................................... (2022-2020) ملألعوا المهن حسب الكفاية( رفع )دورات للعاملين التدريبية البرامج :8 جدول

 34 .................................................................. المطلوبة للمهن للتشغيل الداعمة الضرورية العامة المهارات :9 جدول

 45 ............................................ المهني التعليم التدريب/ خدمات يمتقد بدء سنة حسب للتدريب الُمزودة الجهات :10 جدول

 46 ............................................................ (2018-2016) لألعوام النقل قطاع في الُمطبّقة التدريبية البرامج :11 جدول

 54 ........................................................................................... للتشغيل الداعمة هاراتالم توفر درجة :12 جدول

 55 ..............................................كاف   بشكل التدريبية البرامج توفرها والتي للتشغيل الداعمة العامة المهارات :13 جدول

 59 ....................................................................... النقل قطاع في والمعروضة المطلوبة يبيةالتدر البرامج :14 جدول

 61 ..................... كبير بشكل التدريب ُمزّودي لدى تتوافر وال (2020-2022) لألعوام طلب ا األكثر التدريبية البرامج :15 جدول

 63 ................................................................... لإلناث والمعروضة المطلوبة التدريبية البرامج بين الفجوة :16 جدول

  



 ه
 

 قائمة األشكال

 11 ............................................................................... اإلقليم حسب النقل قطاع في العاملة المنشآت توزيع :1 شكل

 12 .................................................................................... المحافظة حسب النقل قطاع في المنشآت توزيع :2 شكل

 13 ............................................................................................. )التأسيس( المنشأة في الخدمة تقديم سنة :3 شكل

 13 ................................................ نشاط كل في العاملين وعدد النقل قطاع في للمنشآت االقتصادي النشاط توزيع :4 شكل

 14 ......................................................................................... للمنشأة القانوني الكيان وفق العاملين توزيع :5 شكل

 15 .................................................................... للمنشأة القانوني للكيان وفقا   فيها العاملين وعدد المنشآت عدد :6 شكل

 16 ................................................................................ إقليم كل في العمالة حجم فئة حسب المنشآت توزيع :7 شكل

 17 .......... (2022-2020) لألعوام منتجاتهم على الطلب لحجم العمل أصحاب توقع حسب النقل قطاع في المنشآت توزيع :8 شكل

 18 ................................................ العمالة حجم حسب 2019 للعام القطاع في المنشآت منتجات على الطلب تقييم :9 شكل

 19 ............................. المحلية بدل الوافدة العمالة إحالل مدى :11 شكل   المرن العمل تطبيق مدى :10 شكل

 19 ..................................... الجنسيةشكل بحسب ينالعامل توزيع :13 شكل الجنس حيث من العاملين توزيع :12 شكل

 20 ....................................................................................................... حسبالمحافظة العاملين توزيع :14 شكل

 21 .................................................................................. للمنشأة االقتصادي النشاط حسب العاملين نسب :15 شكل

 22 .............................................................................. أومؤقتة( )دائمة العمالة نوع حسب العاملين توزيع :16 شكل

 22 ...................................................................................... والجنس العمرية الفئة حسب العاملين توزيع :17 شكل

 23 ................................................................................... والجنس العلمي المؤهل حسب العاملين توزيع :18 شكل

 24 .......................................................................... النقل قطاع في المنشآت لدى للتدريب المفضلة الوجهة :19 شكل

 25 ........................................................................... التدريبي البرنامج حسب المفضلة التدريبية الوجهات :20 كلش

 29 ......................................................... (2022-(2020 األعوام خالل اإلناث و للذكور المتاحة الفُرص أعداد :21 شكل

 30 ................................................................ 2022-2020 لألعوام العلمي المؤهل حسب المتوقعة :الفرص22 كلش

 31 ..................................................................................... 2022-2020 لألعوام المطلوبة المهن أبرز :23 شكل

 32 ..................................................................... 2022-2020 لألعوام الخبرة نواتس حسب الفرص عدد :24 شكل

 33 .............................................. توسع( )دوران/ توافرها أسباب حسب النقل قطاع في المطلوبة العمالة توزيع :25 شكل



 و
 

 35 ............................................................................................... المنشأة في مستقبال المرأة تشغيل نيّة :26 شكل

 35 .............................................................................................. المنشآت في اإلناث تعيين عدم أسباب :27 شكل

 36 .....................................................................................2022-2020 لألعوام المطلوبة اإلناث مهن :28 شكل

 37 ................................................................. النقل قطاع في اإلعاقة ذوي من األشخاص يشغلها التي المهن :29 شكل

 37 .................................................................................................. اإلعاقة نوع حسب العاملين أعداد :30 شكل

 38 ..................................................................................................... المنشآت لدى التعيين صعوبات :31 شكل

 39 ............................................................. العمل أصحاب نظر وجهة من النقل قطاع تواجه التي الصعوبات :32 شكل

 39 ........................................................................................................ لإلقليم وفقا التعيين صعوبات :33 شكل

 40 ................................................................................... النقل قطاع في التعيين في المستخدمة الطرائق :34 شكل

 41 .................................................................................. النقل قطاع في المنشآت تقدمها التي االمتيازات :35 شكل

 41 ............................................................................................ النقل بقطاع للنهوض المقترحة الحلول :36 شكل

 47 ......................................................................... (2018-2016) لألعوام الجنس حسب الخريجين توزيع :37 شكل

 48 .................................................................... تخصص لكل التخرج وسنة اإلقليم حسب الخريجين توزيع :38 شكل

 48 ..................................................................................... اإلقليم حسب الثالثة لألعوام الخريجين أعداد :39 شكل

 49 .................................................... الجنس حسب الخريجين وأعداد النقل قطاع في المقدمة التدريبية البرامج :40 شكل

 50 ........................................................................................... واإلقليم الجنس حسب الخريجين توزيع :41 شكل

 51 ............................................................................................ العلمي المؤهل حسب الخريجين توزيع :42 شكل

 52 ......................................................................... والتدريب للتعليم المزودة الجهة حسب الخريجين أعداد :43 شكل

 52 ............................................ العاملين( إعداد )برامج والتدريب للتعليم المزودة الجهة حسب الملتحقين توزيع :44 شكل

 53 ......................................... الكفاية( رفع )برامج للتدريب المزودة الجهات حسب والملتحقين الخريجين توزيع :45 شكل

 53 ..................................................................................... اإلقليم حسب الثالثة لألعوام الخريجين أعداد :46 شكل

 55 ............................................... السابقة سنوات للثالثة كافية بدرجة المهارات لديهم المتوافر الخريجين أعداد :47 شكل

  



 ز
 

 الملخص التنفيذي

( منشأة في إقليم الوسط، 1097عت بواقع )، توز  2019لسنة  ( منشأة1379بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع النقل )

بلغ  المنشآتن عدد العاملين في هذه أالدراسة  نتمنشأة في إقليم الجنوب. وبي   (126)( منشأة في إقليم الشمال، و156) ونحو

 %( من إجمالي97ما نسبته )ب، عامال (28192يين حيث بلغ عددهم )وعاملة غالبيتهم العظمى من األردن( عامال 29199)

عدد عامل ( عاملة. كما بينت نتائج الدراسة أن 1,007في حين بلغ عدد العاملين من جنسيات غير أردنية ) ،عدد العاملين

( عاملة. كما 2,944)فيه  ناثبلغ عدد اإلإجمالي العاملين،  من %(90ما نسبته ) لوا( عامالً شك  26,254الذكور منهم بلغ )

%( وعددهم 47ما نسبته ) فقد شك لواعلى نشطة التخزين والدعم للنقل هو األأشارت الدراسة إلى أن نسبة العاملين في مجال أ

لون العدد األكبر يهي يشك  ( من العاملين هو أقل من التوج9,359( عامال وعاملة، وأن المؤهل العلمي الذي يحمله )13,625)

كانت أعداد العاملين من حملة البكالوريوس والثانوية و%( 32ل نسبتهم )تشك  ومعظمهم من الذكور ومن العاملين في القطاع، 

 %(فقط.1.2العامة متقاربة والنسبة األقل من العاملين كانت لحملة درجة علمية أعلى من البكالوريوس بما يشكل نسبته )

 

ن إذإ%(، 71%( من المنشآت تواجه صعوبات في التعيين، حتى ولو بشكل جزئي )46اسة أن ما نسبته )كشفت الدر

وكذلك النقص في العمالة ممن لديهم مهارات ، غالبية الصعوبات تعزى للنقص الكبير في العمالة ممن لديهم المهارات المطلوبة

 ً الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع النقل، فقد وجدت الدراسة  ما بخصوصأ. داعمة للتشغيل وفي العمالة المؤهلة أكاديميا

وجد  القطاع، بينماتنعكس بشكل مباشر على أداء هذا  التيالضرائب ه صعوبات متعلقة بارتفاع %( من المنشآت تواج24ن )أ

%( من 15ن )ألعمل، والقوانين والتشريعات الناظمة ل يعود إلىصعوبات مرجعها  من المنشآت لديها%( 20ن ما يقارب )أ

 في حينيواجه القطاع.  كنوع من التحد ي الذيالصعوبات تعود لضعف الحوافز المادية وإلى اإلجراءات التي تعيق االستثمار 

العمالة الوافدة يكاد ال ي شك ل صعوبة في قطاع النقل حسب وجهة نظر  زديادان نقص العمالة المحلية مقابل أبن نتائج الدراسة بي  ت  

 اب العمل. أصح

( عامالً، وعاملة وبحجم طلب 2,911)من  ( ما يقارب2022-2020بلغ حجم الطلب على مهن قطاع النقل لألعوام )

بلغ عدد البرامج التدريبية الخاصة فقد فيما يخص البرامج التدريبية، و( من اإلناث. 846( مقابل )2,065على الذكور بلغ )

ً ( برنامج20بهذا القطاع نحو ) ً يتدريب ا ( حيث أن 2018-2016خالل األعوام ) ( خريج3,104ها قرابة )ي، وبلغ عدد خريجا

وبنسبة نفسها الفترة  في( خريجة 260تخريج ) لى أنه تم  إالدراسة كشفت ومن اإلناث في هذا القطاع،  هناك عرًضا محدوداً 

 فقط من مجموع الخريجين. %(8تشكل )

%( من حجم العرض في القطاع، 94) نسبةعلى استيعاب قادرالنقل نخلص إلى أن سوق العمل في قطاع  ،مما سبق

المطلوبة من  راسة أظهرت ان البرامج التدريبيةمر الذي يشير إلى عدم وجود فجوة عددية واضحة في قطاع النقل. ولكن الداأل

دي التدريب عامة. زو  قد مة من م  د الدراسة على تؤك  وحيث  أصحاب العمل هي أكثر تحديًدا وتخصيًصا من تلك البرامج الم 

دة للتدريب إلى هذا الطلب، والحرص على توفير البرامج التدريبية المطلوبة منإضرورة  زو  أصحاب العمل.  لتفات الجهات الم 
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من اإلناث عجز في  586ناث )ما هو مطلوب وما هو معروض من اإل ن هنالك فجوة رقمية بينأى لإكما خلصت الدراسة 

ن المهن أيمكن مالحظة  إذخريجة إضافية،  586ن قطاع النقل باستطاعته استيعاب أهذا يعني ونقل(. العرض ضمن قطاع ال

دارية، ومحاسب عام عمال السكريتارية اإلاألقة بخدمات الزبائن والتسويق في إدارة اللوجستيات وسالسل التزويد، والمتعل  

ً )إيرادات ونفقات(   في القطاع. لإلناث من أصحاب العمل هي األكثر طلبا

فرها في العاملين في مواقع العمل وفي المنوي اوفيما يتعلق بالمهارة الفنية التي أكد أصحاب العمل على ضرورة تو

قد مة؛ ولذلك  وفي ضوء نتائج هذه الدراسة ينبغي التوصية  أغلبهاتعيينهم، فإنها في  غير مشمولة ضمن البرامج التدريبية الم 

ة ــالمة العامــراءات الســمعرفة و تطبيق إج: أهمهاور هذه  المهارات الفنية المطلوبةــتدريبية توفج ــرورة توفير برامــبض

ً ات اللوـــالخدمات النقل وــارات بيع و تسويق خدمـــهم، وةـة المهنيـالصحو ً و جستية محليا ر المحتملة ــتحديد المخاط، ودوليا

العرض والطلب على  فيما يتعل ق بفجوةأما مل مع المواد الخطرة و طرق شحنها. زمات، والتعاواإلجراءات المطلوبة وإدارة األ

( فرصة 228( منشأة في قطاع النقل على استعداد لتوفير )197األشخاص منذوي اإلعاقة، فقد كشفت نتائج المسح أن هناك )

 عمل لهذه الفئة من المجتمع. 
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Executive Summary 
 

 

The findings of this study show that there are 1,379 enterprises working under the umbrella of the 

Transport Sector in Jordan, which employs around 29,199 workers. Most of these enterprises are 

located in the Central Region with 1097 enterprises, while there are 156 enterprises located in the 

Northern Region and 126 enterprises located in the Southern Region of the country. Most of the 

workers (28,192) in the sector are Jordanians, which makes 97% of the total number of workers.  

The demographic profile shows that the sector is largely dominated by males who are making 

around 97% of the total number of workers. The study also found that the storage and distribution 

activities, among others, employ the highest number of employees (13,625) making around 47% 

of the total number of employees in this sector. The findings also show that almost 32% of 

employees qualify lower than a secondary certificate, while there were only 1.2% of employees 

with a master's degree or higher. 

 

The study revealed that 46% of enterprises encounter challenges in recruiting workers. These 

challenges are largely related to the shortage of qualifiedlaborforce, and those who have soft skills. 

However, for the challenges facing the transport sector in general, the findings show that 24% of 

enterprises face difficulties related to high taxes, while (20%) of the difficulties are due to the labor 

legislatives, and (15%) of the difficulties are due to the prolonged procedures, which hinder the 

investment in the sector. The results of the study show that the lack of local workers versus the 

increase in expatriate workers is not a real challenge facing the transport sector.  

 

The expected demand for transport sector occupations for the years (2020-2022) is around (2,911) 

workers, and the demand for males is expected to be (2,065) compared to (846) females. The 

number of training programs for this sector amounted to about (20) training programs, and the 

number of graduates reached about (3,104) graduates during the years (2016-2018), as there is a 

limited supply of females in this sector, where the study revealed that 260 graduates were 

graduated during the same period and constitute only (8%) of the total graduates. 

 

Hence, the transport sector can absorb 94% of the occupation supply, which indicates that there is 

no obvious gap in the graduates and demand for occupations in the transport sector. However, the 
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study suggests that training programs required by employers seem to be more specific and 

personalized than those offered by training providers in the country. The study emphasizes the 

need for training providers to consider this request when designing their training and education 

programs. The study also found that there is a gap between what is needed and what is offered by 

females as there is a shortage of an average of 586 female graduates in the transport and logistics-

related program. This clearly means that the transport sector can accommodate an additional 586 

graduates, as it can be noted that the customer services and marketing professions in logistics and 

supply chain management, administrative secretarial business, and General Accountant represent 

the most needed occupations for females by employers in the sector. 

 

The study findings reveal that there is a lack of several skills, which need to be provided to 

graduates in order to be employed in the transport sector. Therefore, in the light of the results of 

this study, it is recommended that training program providers should cover these required technical 

skills, which include: knowledge and application of Public Safety and occupational health 

procedures, skills of selling and marketing of transport and logistics services locally and 

internationally, identification of potential business-related risks and required procedures, crisis 

management, handling of hazardous materials in the different shipping modes. Finally, as for 

recruiting people with disabilities, the study results revealed that there are (197) establishments in 

the transport sector willing to provide (228) jobs for this important minority of the Jordanian 

society. 
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 املقدمة 1.1

ومن خالل مشروع المنار تطوير النظم واألدوات الفنية  2001تولى المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية منذ عام 

نظام معلومات الموارد البشرية في األردن، حيث قام بتكييفمجموعة من المؤشرات الدولية المفتاحية المتعلقة  والتنفيذية لبناء

وإنتاج اللبنات البنائية الضرورية لتحديد التحديات والفرص لنظام  ،وتقديمها إلى البيئة األردنية ،بنظم معلومات الموارد البشرية

 معلومات الموارد البشرية.

من التقدم واإلصالحات المهمة التي طرأت على نظام معلومات الموارد البشرية إلى اآلن، إال أن موضوع وبالرغم 

المسوح القطاعية التي تركز على جمع معلومات عن قطاعات محددة للتعرف على االحتياجات الكمية من القوى العاملة وتحديد 

ما قد ينعكس على عدم تطوير خطط تنمية موارد مازالت ضعيفة،  ،عالمهارات النوعية التي يحتاجها العاملون في هذا القطا

قد يضعف من فاعلية عملية اإلرشاد  وهذابشرية فاعلة للقطاعات المهمة في سوق العمل وغياب بيانات دقيقة عن تلك القطاعات، 

 التي قد تقود إلى  حدوث اختالالت في كفاءة التشغيل في  سوق العمل.والمهني، 

بنى مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني سابقًا مبادرة إجراء دراسات دورية للقطاعات ذات ومن هنا، ت

قام المجلس بتحديد  ،اشتمل ذلك على مسح جانبي العرض والطلب للقوى العاملة، وبناًء عليهواألولوية في االقتصاد األردني، 

وتم االنتهاء من إعدادها. والحقًا، تم تحديد القطاعات ذات  ،ه المبادرةثالثة قطاعات ذات أولوية كخطوة أولى في تنفيذ هذ

وبالتشاور  ،األولوية من المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية على أربع مراحل تباًعا حسب القطاعات األكثر تشغيالً للعمالة

وق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني التي تم تمويلها من صندأوكلت مهمة تنفيذ هذه الدراسات، مع أهل االختصاص. 

الذي يتعاون في تنفيذها مع دائرة اإلحصاءات العامة. أضف إلى ذلك مشاركة الوطني لتنمية الموارد البشرية، سابقًا، إلى المركز 

عبر لجان استشارية  ممثلين عن الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص في عملية المتابعة واإلشراف على هذه الدراسات

 ش ك لت لهذه الغاية. 

صالح قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني إمنسجمة مع منطلقات مشروع إعادة  وتأتي هذه الدراسات

(، الذي أشرف على تنفيذه مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني 2016-2012المدعوم من االتحاد األوروبي خالل الفترة )

وركز على ضرورة وجود دراسات مسحية قطاعية  .يد من المؤسسات الحكومية المعنيةتقني ووزارة العمل وبمشاركة العدوال

لسوق العمل، وتطوير خطط لتنمية الموارد البشرية ضمن هذه القطاعات؛ وذلك بغرض  المساعدة في التعرف على االحتياجات 

ات لدى الباحثين عن عمل، األمر مكان، ومن ثم العمل على تطوير هذه اإلراتالقطاعية الكمية والنوعية من المؤهالت والمها

تطوير االستراتيجيات وصنع أم الذي سي سهم بال شك في االستخدام األمثل للموارد البشرية سواء من خالل عملية التخطيط، 

ويغطي هذا التقرير المهني والتقني. القرار لبرامج سوق العمل الفعالة، وبشكل خاص في قطاع التشغيل والتدريب والتعليم

 من القطاعات المستهدفة في المرحلة الحالية. اً احدبوصفه و قطاع النقل
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 أمهية الدراسة1.2

أنها ت عد  الدراسة األولى من نوعها على مستوى الوطن العربي التي تسعى لتقدير الفجوة  في تكمن أهمية هذه الدراسة

لنقل، وذلك من خالل تحليل قوى سوق العمل األردني الكمية والنوعية، واستنباط مدى في سوق العمل األردني في قطاع ا

المتمثل في حاجات سوق لتقني الكمية والنوعية مع الطلب تجانس العرض متمثالً بمخرجات مزودي التدريب والتعليم المهني وا

 العمل الكمية والنوعية من خالل المسح الميداني. 

منسجمة مع منطلقات مشروع إصالح قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني الذي تم  كما تأتي هذه الدراسة

أنها ستضع الخطوط العريضة لخطط تنمية الموارد في من ناحية أخرى، تتميز هذه الدراسة (. 2012-2016الفترة ) في

توازن، األمر الذي سيقلل من مقدار االختالالت في البشرية في قطاع النقل، التي من شأنها أن تسهم في جسر الفجوة وتحقيق ال

منظومة تنمية الموارد البشرية المتمثلة بالفجوة الواضحة بين جانبي العرض والطلب واستثمارها، وهذا بدوره سيترك أثًرا 

نسبية على مستوى أقاليم إيجابيًا على معدل النمو االقتصادي في األردن ويسهم في تعزيز التنافسية مع األخذ بالحسبانالفروقات ال

 المملكة.

ً في أهذه الدراسة  كما تكمن أهمية للمؤسسات الوطنية المعني ة بتطوير التدريب والتعليم المهني والتقني  نها توفر مرجعا

 ن.في قطاع النقل والخدمات اللوجستيةوكذلك المؤسسات الدولية المانحة التي ت عنى بالتدريب وتطوير القوى العاملة في األرد

 أهداف الدراسة1.3
 لى تحقيق مجموعة من األهداف يمكن إيجازها في اآلتي:إتسعى الدراسة الحالية 

 تحديد مسميات المهن/ األعمال المطلوبة ضمن قطاع النقل. .1

 تقييم الطلب الحالي والمستقبلي على خدماتقطاع النقل. .2

 مهن الموجودة في القطاع.تحديد االحتياجات الكمية المستقبلية من العمالة لكل مهنة من ال .3

 تحديد االحتياجات التدريبية الحالية والمستقبلية لكل مهنة من المهن المطلوبة في القطاع. .4

 تحديد احتياجات المنشآت العاملة ضمن القطاع من برامج تدريب رفع الكفاءة للعاملين. .5

طاعين العام والخاص والتعاون معهم في التعرف إلى اتجاهات أصحاب العمل نحو االستفادة مع مزودي التدريب في الق .6

 إعداد وتدريب القوى العاملة ضمن القطاع.

 التعرف إلى اتجاهات أصحاب العمل واستعدادهم نحو تشغيل اإلناث ضمن منشآتهم. .7

 التعرف إلى اتجاهات أصحاب العمل واستعدادهم نحو تشغيل األشخاص من ذوي اإلعاقة ضمن منشآتهم. .8

 ات المزودة للتدريب في القطاعين العام والخاص واستعدادها إلعداد العمالة المطلوبة وتدريبها.التحقق من جاهزية الجه .9

 تحديد مدى اتساع الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لجسر هذه الفجوة. .10

من العناصر  بوصفهري كفؤ وفعال تطوير خطة وبرامج لتنمية الموارد البشرية في قطاع النقللتوفير رأس مال بش .11

 فًرا في األردن.ااألكثر تو
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 أسئلة الدراسة1.4
 

 الدراسة تحقيق األهداف السابقة الذكر من اإلجابة عن األسئلة اآلتية:هذه تحاول 

 ما هي خصائص العاملين الحاليين في قطاع النقل من حيث المهنة والجنس والمستوى التعليمي؟ .1

قد مة لمهن قطاع النقل من حيث المدة والمستوى التعليمي للملتحقينما هي خصائص البرامج ال .2 وعدد  ،ومواقع التدريب ،م 

 الخريجين؟

 (؟2020-2022ما هي احتياجات سوق العمل الكمية والنوعية في قطاع النقل لألعوام ) .3

 ما هي احتياجات المنشآت في قطاع النقل من المهارات في كل مهنة من مهن القطاع؟ .4

 مهارات التي يقدمها مزودو التدريب في كل برنامج من برامج التدريب التي تخدم قطاع النقل؟ما هي ال .5

 ما هي الفرص الحالية والمستقبلية لتوظيف المرأة في قطاع النقل؟ .6

 ما هي الفرص الحالية والمستقبلية لتدريب المرأة وتمكينها في قطاع النقل؟ .7

 ألشخاص من ذوي اإلعاقة في قطاع النقل؟ما هي الفرص الحالية والمستقبلية لتوظيف ا .8

 شخاصمن ذوي اإلعاقة لدخول سوق العمل في قطاع النقل؟األ ما هي الفرص الحالية والمستقبلية لتدريب .9

 ما هي الصعوبات التي تواجهها المنشآت في التعيين في قطاع النقل؟ .10

 ؟ما هي أهم المزايا التي تقدمها المنشآت للعاملين فيها في قطاع النقل .11

 منهجية الدراسة1.5
تغطي الدراسة جانب الطلب للمنشآت العاملة ضمن قطاع النقل عبر مسح احتياجاتها الحالية والمستقبلية لألعوام 

وبرامج ، جهات تزويد التدريب من الخريجين( من القوى العاملة والتعليم والتدريب وجانب العرض الذي توفره 2022-2020)

 ات الجهات الحالية وتوجهاتها المستقبلية للتدريب ضمن القطاع المستهدف.إلمكانالتعليم والتدريب عبر مسح 

 جمتمع الدراسة وعينتها1.5.1
 مسح احتياجات الشركات )جانب الطلب(1.5.1.1

 

ة للمسح على مستوى المحافظات واألقاليم الرئيستم تصميم عينة المسح للحصول على تقديرات موثوقة للمتغيرات 

م   نفذته دائرة  الذي  2018مت عينة هذا المسح استناًدا إلى إطار التعداد العام للمنشآت االقتصادية لسنةالثالثة. وص 

( ISIC4تم تصنيفه حسب التصنيف الصناعي الدولي لجميع النشاطات االقتصادية )اإلصدار الرابع واإلحصاءات العامة 

منشأة جديدة زودتها اللجنة االستشارية من المعنيين في  أي جدر اإلشارة إلى أنه تم إضافةالصادر عن األمم المتحدة. وت

 القطاع ولغاية تاريخ البدء في المسح الميداني.
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 ويندرج تحت هذا القطاع مجموعة مجاالت فرعية هي:
 

 النقل البري والنقل عبر خطوط األنابيب 

  البحري(النقل عبر الماء )النقل 

  النقل الجوي 

 أنشطة التخزين والدعم للنقل 

 البريد وسعاة البريد أنشطة 

المهن التي يقوم بها هذا القطاع من خالل تقسيم مجتمع الدراسة إلى طبقات لضمان  بأهميةولغايات هذا المسح تم األخذ 

توزيع عينة  ني بي   (1)والجدول وفئة العاملين في المنشأة.  ،التجانس والتمثيل للمجتمع بشكل جيد حسب المحافظات والمهن

 حسب المحافظات.الدراسة 

 : عينة الدراسة في قطاع النقل حسب المحافظات1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسح مزودي التدريب )جانب العرض(1.5.1.2

ن مجتمع الدراسة لهذا المسح من جميع مزودي التدريب   ن في المملكة متمثالً بـاآلتي:يوالتعليم المهني والتقني الرئيستكو 

 حكومية والخاصة.الجامعات األردنية ال 

 .كليات المجتمع في القطاعين العام والخاص 

 .مؤسسة التدريب المهني 

 مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص 

 النقابات اللوجستية واالتحادات في قطاع النقل 

 عينة الدراسة عدد المنشآت في القطاع المحافظة

 563 877 عمان

 27 27 البلقاء

 120 181 الزرقاء

 11 11 مأدبا

 89 106 إربد

 36 36 المفرق

 9 9 جرش

 6 6 عجلون

 9 9 الكرك

 6 6 الطفيلة

 29 29 معان

 82 82 العقبة

 987 1379 المجموع
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 1.5.2أدوات الدراسة
العمل(، وتوفر بشكل  تم تصميم استبانتين لتحقيق أهداف الدراسة؛ االستبانة األولى تغطي جانب الطلب )أصحاب

رئيس بيانات عن أعداد العاملين واحتياجاتهم التدريبية، واحتياجات المؤسسة الكمية من العمالة في المهن المختلفة والمهارات 

الفنية والعامة )الداعمة للتشغيل( المطلوبة لممارسة المهن المختلفة.  كما توفر االستبانة بيانات عن تشغيل األشخاص من ذوي 

يًضا عن الصعوبات التي أعن تشغيل المرأة وفي أي المهن، وعاقة وطبيعة المهن التي ي مكن أن يشغلوها، وكذلك بيانات اإل

قد مة للعاملين.هيواجه  ا أصحاب العمل في تعيين العمالة والطرائق المتبعة في التعيين والمزايا الم 

م والتدريب(، حيث توفر بشكل رئيس بيانات حول البرامج أما االستبانة الثانية، فتغطي جانب العرض )مزودي التعلي

وأعداد الملتحقين والخريجين وخصائصهم،  ،التدريبية المتاحة لدى مزودي التعليم والتدريب ضمن مهن القطاع المستهدف

، باإلضافة يًضا للمرأةأاإلعاقة و ودورات رفع الكفاءة للعمال الممارسين، وعن فرص التدريب المتوفرة لألشخاص من ذوي

الفئات المستهدفة بالتدريب.   ملية سواء في البرامج التدريبية أإلى توجهات مزودي التعليم والتدريب نحو التوسعات المستقب

في دراسات القطاعات ذات األولوية الثالثة لتشابه البيانات المطلوبة عن كل نفسها وينبغي اإلشارة إلى أنه تم استخدام االستبانة 

 منها. 

قد تم تطوير االستبانتين بصورتهما األولية من الباحثين في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، وتم عرضهما ول

وعلى أعضاء اللجنة االستشارية لقطاع النقل، وتم األخذ بالتعديالت المقترحة،  ،الحقًا على خبراء من دائرة اإلحصاءات العامة

ي حظيت باإلجماع من هؤالء الخبراء. وتم إجراء التعديالت المناسبة في ضوء وبخاصة تلك التعديالت/المالحظات الت

 مالحظاتهم.

 

 مجع البياانت وجتهيزها1.6
 

 مسح المنشآت )جانب الطلب(1.6.1
 تم تنفيذ جمع بيانات مسح المنشآت وفق اإلجراءات اآلتية:

 ن التوضيحات الالزمة لكل أسئلة االستبانة.إعداد دليل لتعبئة االستبانة للباحث الميداني )جامع البيانات( يتضم 

 .إعداد دليل يتضمن شروط إدخال بيانات المسح الواردة من خالل االستبانات وتعليماتها 

  مشرفين، تم تقسيمهم إلى مجموعتين  3اختيار فريق بحث ميداني )جامع بيانات( من الذكور واإلناث وتدريبه يتابعهم

 ة االستبانة بواقع يومين لكل مجموعة حيث تم التدريب في مركز التدريب اإلحصائي.وتدريبهم على إجراء المسح وتعبئ

تعبئة استبانات المسح من خالل المقابالت الشخصية للباحثين الميدانيين )جامعي البيانات( مع المعنيين في المؤسسات/  -

 ورش العمل المشمولة بالمسح.

كل ف بذلك من موظفي دائرة اإلحصاءات العامة.ة وترميزها من الفريق أتدقيق االستبانات المعب -  الم 

 إدخال البيانات إلى الحاسوب، وإعداد جداول البيانات الخام. -
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 مسح مزودي التدريب )جانب العرض( 1.6.2
 

 تم تنفيذ جمع بيانات مسح مزودي التدريب وفق اإلجراءات اآلتية:

  والتقني الرئيسة في األردن لجمع بيانات المسح الالزمة.تكليف فريق عمل ضم  ممثلي جهات التعليم والتدريب المهني 

  عقد جلسة ألعضاء الفريق في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية تم خاللها تعريف المشاركين بأداة المسح ومتطلبات

 تعبئتها، وتدريبهم على آلية تعبئة االستبانات.

 عضاء الفريق )جامعي البيانات( مع الموظفين المعنيين لدى جهات تعبئة استبانات المسح من خالل المقابالت الشخصية أل

 التعليم والتدريب المشمولة بالمسح.

 .تدقيق االستبانات المعبأة وترميزها من الفريق المكلف بذلك من موظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 

 .إدخال البيانات إلى الحاسوب، وإعداد جداول البيانات الخام 

 تبويب البياانت ونشرها1.7 

تم تحديد التقاطعات والجداول التكرارية والرسومات البيانية الالزمة لعرض الدراسة بعد إقرارها من أعضاء اللجنة 

، ProClarityاالستشارية، وقام اختصاصيو البرمجة بمعالجة جداول البيانات الخام الستخراجها وعرضها باستخدام برنامج 

 التقرير الذي اشتمل أيًضا على ملخص ألهم نتائج الدراسة والتوصيات المنبثقة عنها.وتم تضمينها بهذا 

 

 حمددات الدراسة1.8
 ن العينة كانت ممثلة لمؤسساتالقطاع.أتجدر اإلشارة إلى  -

 المنشآت المشمولة في المسح تغطيفقط تلكالتي تعمل تحت مظلة القطاع المنظم. -
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 الفصل الثاني
 

 

 يل جانب الطلب في قطاع النقلتحل
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 المنشآت العاملة في قطاع النقل 2.1
 

( منشأة لغاية 1379أظهرت نتائج المسح الذي أعدته دائرة اإلحصاءات العامة، أن عدد المنشآت العاملة في قطاع النقل بلغ )

ن العدد األكبر من المنشآت يقع أيتضح  إذ( 1ح في الشكل ). توزعت المنشآت على األقاليم الثالثة كما هو موض2019سنة 

قليم، أما في إقليم الشمال اإل( في 1097( منشأة من العدد الكلي البالغ )877في إقليم الوسط و خاصة العاصمة عمان بحوالي )

قليم، و يتركز اإل( في 156لغ )( منشأة من العدد الكلي البا106فتركز العدد األكبر من المنشآت في محافظة إربد وبلغ عددها )

المنفذ البحري الوحيد بوصفها العدد األكبر من المنشآت في إقليم الجنوب في محافظة العقبة نظراً لنشاطها البحري االقتصادي 

( توزيع المنشآت 2( منشاة عاملة في إقليم الجنوب. كما يوضح الشكل )126( منشأة من أصل )83في البالد، حيث بلغ عددها )

 حسب المحافظات على مستوى المملكة. 

 

 
 : توزيع المنشآت العاملة في قطاع النقل حسب اإلقليم1شكل 

 

1097

156

126

عدد المنشآت موزعاً على األقاليم

إقليم الوسط إقليم الشمال إقليم الجنوب
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 : توزيع المنشآت في قطاع النقل حسب المحافظة2شكل 

 

بلغ عددالمنشآت  إذ( 2010-2000لفترة الزمنية )( أن غالبية المنشآت العاملة في قطاع النقل قد تأسست في ا3يظهر الشكل )

-2011%( من مجموع المنشآت، يليها الفترة الزمنية )37) نسبةتشكل  أة( منش507عملها في تلك الفترة ) التي باشرت

 لفية الثالثةشهدتن بدايات األإلى أ%( من مجموع المنشآت. تجدر اإلشارة 35)نسبة ة تشكل أ( منش485حيث تأسست ) (2019

ً  ازدهاراً  رة الحرة برام واتفاقية التجاات تجارية عالميةال سيمامن خالإلت اقتصادية واتفاقفي البالدنتيجة لعدة إصالحا اقتصاديا

ثرت على نمو قطاع التي أ( حيث QIZوكذلك اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة )FTA) مريكية )مع الواليات المتحدة األ

ً  د  عالنقاللذي ي   ً خد قطاعا لت التي شك  سلطة منطقة العقبة االقتصادية مساندا للقطاعات األخرى. كما شهدت تلك الفترة تأسيس  ميا

ً أ قرية العقبة اللوجستية التي تأسست :يمكن رؤيتها في عدة مشاريع لوجستية مثلو للنمو بقطاع النقل كبيراً  حافزاً  في أواخر  يضا

 ية الجديدة.فلمن األ العقد االول
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 : سنة تقديم الخدمة في المنشأة )التأسيس(3شكل 

 
 

ً لنشاطها االقتصادي كما هو مبين بالشكل ) (، حيث 4واستناًدا إلى نتائج المسح، يمكن تصنيف المنشآت في قطاع النقل وفقا

يبلغ ما يقارب  األكبر؛ إذن فيها هو وعدد العاملي ،%( من العدد الكلي للمنشآت67.6بلغت نسبة أنشطة التخزين والدعم للنقل )

 ( عامالً وعاملة.13,625)

 

 
 : توزيع النشاط االقتصادي للمنشآت في قطاع النقل وعدد العاملين في كل نشاط4 شكل
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(التأسيس)سنة تقديم الخدمة في المنشأة 

عدد المنشآت
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(المائي

النقل الجوى

م أنشطة التخزين والدع
للنقل

أنشطة البريد وسعاة 
البريد أخرى

نشاط في قطاع النقل وعدد العاملين في كلللمنشآتالنشاط االقتصادي 
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علىوبنسبة تقارب هو األ ة( أن عدد المنشآت الفردي5يظهر الشكل )فما من حيث الكيان القانوني للمنشآت العاملة في قطاع النقل، أ

%(.كما تم تقسيم أعداد العاملين في القطاع حسب الكيان القانوني لهذه المنشآت، 24%( يليها شركات التضامن بنسبة )52)

وتليها شركات  ،( عامالً وعاملة9550حيث تضم الشركات ذات المسؤولية المحدودة على العدد األكبر من العاملين بمقدار )

( عامالً وعاملة وهو 15( عامال وعاملة، في حين بلغ عدد العاملين في الجمعيات التعاونية )7618امة وضمت )المساهمة الع

 العدد األقل بين أنواع المنشآت.

 

 
 : توزيع العاملين وفق الكيان القانوني للمنشأة5شكل 

 

 

( كما هو موضح في الجدول 5ة من المنشآت الفردية هو )أفي كل منش عداد العاملينأن متوسط أالبيانات  توضح نتائج تحليل

(2 ً سطول صغير الحجم، أذات  ما يحوي مؤسسات نقل بضائع وركاب فردية (، حيث يعزى ذلك لطبيعة قطاع النقل الذي غالبا

ى عدد قليل من صفة االعتماد علوكذلك الحال شركات تخليص البضائع والشحن حيث تغلب على هذا النوع من الشركات 

ً األ خر بالرغم من وعلى الجانب اآلمن هذا النوع باالعتماد على عدد محدود من العاملين.  تمنشآ ما يتمتأسيس فراد حيث غالبا

عداد أن متوسط أال إ ،من المنشآت العاملة في قطاع النقلفقط %( 0.5) نسبةل ن عدد المنشآت في الجهات الحكومية يشك  أ

( عدد المنشآت 6ة الواحدة. كما يوضح الشكل )أللمنش( عامالً وعاملة 673بلغ ) فقدالحكومية هي األعلى  العاملين في الجهات

 وعدد العاملين فيها وفقاً للكيان القانوني للمنشأة.
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 : عدد المنشآت وعدد العاملين فيها وفقاً للكيان القانوني للمنشأة2جدول 

متوسط عدد العاملين في كل  عدد العاملين عدد المنشآت   للمنشأة الكيان القانوني
 منشأة

 5 3608 715 مؤسسة فردية

 10 3366 337 شركة تضامن

 36 9550 268 شركة ذات مسؤولية محدودة

 12 326 27 شركة توصية بسيطة

 305 7618 25 شركة مساهمة عامة

 15 15 1 جمعية تعاونية

 673 4715 7 حكومي

  29199 1,379 موعالمج

 
 

 

 

 
 : عدد المنشآت وعدد العاملين فيها وفقاً للكيان القانوني للمنشأة6شكل 

 

 (. 3واستناًدا إلى نتائج المسح، يمكن تصنيف المنشآت في قطاع النقل ضمن ست مجموعات رئيسة كما هو مبين في الجدول )

ن غالبية المنشآت أمن األقاليم الثالثة، حيث يتضح  آت حسب فئة حجم العمالة في كل إقليم( توزيع المنش7ي بي ن الشكل ) اكم

 ( عاملين فقط. 4-1التي تشغل من )صغيرة الحجم %( هي من فئة المنشآت54.7العاملة في القطاع )
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 في كل فئة ة حسب اإلقليم ونسبة العاملينأ: فئة حجم العمالة في المنش3جدول 

المنشأة من حيث 

 حجم العمالة

 نسبة العاملين في كل فئة للعدد الكلي مجموع العاملين في األقاليم الثالثة

 في األقاليم الثالثة 

1 - 4 755 54.7% 

5 - 9 292 21.1% 

10 - 19 160 11.6% 

20 - 49 99 7.1% 

50 - 99 35 2.5% 

100+ 39 2.8% 

 %100 1,379 المجموع

 

 

 
 قليمإنشآت حسب فئة حجم العمالة في كل : توزيع الم7شكل 

 

 

والطلب المتوقع على ذات المنتجات في هذه  2019عند مقارنة تقييم الطلب الفعلي على منتجات المنشآت في القطاع للعام 

( منشأة 219يرتفع الطلب على منتجات ) ، نجد أنه من المتوقع أن5و 4، كما هو مبين في الجدولين 2020المنشآت لعام 

( منشأة. في حين يتوقع أن ينخفض الطلب على 412وال يتغير الطلب على منتجات ) 2019مقارنةبالطلب الحاصل في عام 

 (.8 الشكل انظر( منشأة )934تأثرت به ) الذي2019( منشأة وهو أقل من االنخفاض الفعلي الحاصل في عام 727منتجات )
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 (2022-2020) : توزيع المنشآت في قطاع النقل حسب توقع أصحاب العمل لحجم الطلب على منتجاتهم لألعوام4جدول 

 2022 2021 2020 تقييم الطلب

 211 218 219 ارتفاع

 476 468 412 ال يوجد تغيير

 634 633 727 انخفاض

 67 60 21 غير معرف

 1379 1379 1379 المجموع
 

 

 

 
 (2022-2020: توزيع المنشآت في قطاع النقل حسب توقع أصحاب العمل لحجم الطلب على منتجاتهم لألعوام )8شكل 

 

 : مقارنة بين الطلب الفعلي والمتوقع على منتجات المنشآت في قطاع النقل5جدول 

 
ة في العام أمنش 633فمن المتوقع أن يقل الطلب على منتجات ، 2022و 2021أما فيما يتعلق بالطلب المتوقع للعامين 

ة في أمنش 211و 2021ة في العام أمنش 218. كما توقعت 2019مقارنة بالعام  2022ة في العام أمنش 634وعلى 2021

، 2021ة عدم التغير في الطلب للعامين أمنش( 467)و (468) توقعت بينما الطلب على منتجاتها.ازدياد  2022العام 
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. كما يمكن مالحظة أن توقع التغير في الطلب على منتجات المنشآت بين عامي 2019على التوالي مقارنة بالعام  2022

ي عدد المنشآت الناتج عن التغير في الطلب ح الفرق فالذي يوض  ( 5)ن في الجدول طفيف جداً كما هو مبي   2022و 2021

تقييم الطلب على منتجات ( 9لى ذلك يظهر الشكل )إباإلضافة  .2019على المنتجات خالل الثالثة أعوام الالحقة للعام 

.حسب حجم العمالة 2019المنشآت في القطاع للعام   

 

 
 حسب حجم العمالة 2019في القطاع للعام : تقييم الطلب على منتجات المنشآت 9شكل 

 
 

حالل المنشآت للعمالة إوبالحديث وبشكل عام عن إحالل العمالة المحلية في قطاع النقل، سئل أصحاب المنشآت عن إمكانية 

ؤال وعند الس (.10%( من أصحاب المنشآت بـ)ال( كما يشير الشكل )52.1) بنسبةأجاب والمحلية بدالً عن العمالة الوافدة، 

تطبيقه في المنشأة كما هو  بإمكانية%( من أصحاب المنشآت 58.3عن مدى تطبيق العمل المرن في المنشأة أجاب ما نسبته )

 (.11موضح بالشكل )

 

ارتفاع ال يوجد تغيير انخفاض غير معرف
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10_19 23 26 105 5

20_49 8 22 68 1

50_99 8 4 22 1

100+ 13 13 12 1
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 : مدى إحالل العمالة الوافدة بدل المحلية11شكل    : مدى تطبيق العمل المرن10شكل 

 

 الخصائص الكمية والنوعية للعاملين في قطاع النقل 2.2

 

ما ب ( عامالً وعاملة28192) ( أن الغالبية العظمى من العاملين في المنشآت هم من األردنيين، إذ بلغ عددهم12) يظهر الشكل

كما بينت نتائج الدراسة  عاملةو ً( عامال1007%( من عدد العاملين الكلي، في حين بلغ عدد العاملين غير األردنيين )97) نسبته

( كما هو 2944ناث )في حين بلغ عدد اإل، %( من العدد الكلي للعاملين90( عامالً هم من الذكور بما يشكل )26254أن )

 (.13موضح في الشكل )

 
 املين بحسب الجنسيةشكلتوزيع الع: 13شكل  توزيع العاملين من حيث الجنس :12شكل 
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ن عدد العاملين األكبر يتوزع في إقليم أيظهر (، حيث 14توزع العاملون حسب األقاليم والمحافظات كما هو مبين في الشكل )

عجلون، وأخيراً إقليم الشمال )اربد،  ،ويليه إقليم الجنوب )العقبة، الكرك، معان، الطفيلة( ،الوسط )عمان، البلقاء، الزرقاء، مأدبا(

 وهو العدد األقل بين األقاليم الثالثة. ،جرش، المفرق(
 

 
 : توزيع العاملين حسبالمحافظة14شكل 

 
ً لنشاطها االقتصادي الفرعي،  (15ي بي ن الشكل ) أشارت الدراسة إلى أن عدد  إذنسب العاملين موزعين على المنشآت وفقا

( عامال وعاملة، 13625%( وعددهم )47) نسبةلون ما على حيث يشك  ألهواخزين والدعم للنقل العاملين في مجال أنشطة الت

 ً بلغ عدد العاملين  في الوقت الذيصف هذا النوع من النشاطات اللوجستية باالعتماد على عدد كبير من العاملين. ما يت   حيث غالبا

 األقل.ل النسبة ( عامالً وعاملة وهو يشك  118في اإلدارة العامة )
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 : نسب العاملين حسب النشاط االقتصادي للمنشأة15شكل 

 
( 18332عامل وعددهم يبلغ ) 100( أن عدد العاملين األعلى موجود في المنشآت ذوات الحجم الذي يزيد عن 6يوضح الجدول )

وعاملة في كل  عامل  ( 3000منشآت متقارباً ويقل عن )عامالً وعاملة، فيما كان عدد العاملين في الفئات األخرى ألحجام ال

 منها.

 : أعداد العاملين وفق فئة حجم المنشأة6جدول 

 عدد العاملين فئة حجم المنشأة

1 - 4 1,695 

5 - 9 1,886 

10 - 19 2,159 

20 - 49 2,752 

50 - 99 2,374 

100+ 18,332 

 
 

 (130( عامالً وعاملة، في حين بلغ عدد العاملين بشكل  مؤقت )29,069العاملين بشكل دائم بلغ حوالي ) بينت الدراسة أن عدد

( عامالً 1,682: )يأتي(. وتوزع العاملون من حيث الفئة العمرية والجنس كما 16عامالً فقط، كما هو موضح في الشكل )

ناث. من اإل( 414( عامالًفي هذه الفئة العمرية من الذكور و)1268)( عاماً، منهم 24-15وعاملة يقعون في الفئة العمرية بين )

( 2530( من الذكور، مقابل )24986( عامالً وعاملة، منهم )27,516عاماً ) 24وبلغ عدد العاملين الذين تزيد أعمارهم عن 

 (.17من اإلناث، كما هو موضح فيالشكل )

 

النقل البرى والنقل عبر
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47%
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 ومؤقتة(أين حسب نوع العمالة )دائمة : توزيع العامل16شكل 

 
 

 
 الجنسيع العاملين حسب الفئة العمرية و: توز17شكل 
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لون العدد األكبر من العاملين شك  ي  فهم  ،( عامالً وعاملة هو أقل من التوجيهي9359أشارت الدراسة إلى أن المؤهل العلمي لـ)

أعداد العاملين من حملة البكالوريوس والثانوية  كانتالذي في الوقت %( 32ل نسبتهم )تشك   إذر معظمهم من الذكووفي القطاع، 

مما يجدر و%(. 1.2) نسبةالعامة متقاربة والنسبة األقل من العاملين كانت لحملة درجة علمية أعلى من البكالوريوس بما يشكل 

ً ذكره أن هناك تفاوت ناث ولصالح الذكور وبخاصة من هم ِمن حملة الثانوية ت اإلسبة العامالبين نسبة العاملين الذكور لن راً كبي ا

 (.18العامة كما يشير الشكل )

 
 

 
 الجنسيع العاملين حسب المؤهل العلمي و: توز18شكل 

 

 

 

 االحتياجات التدريبية الحالية والمستقبلية للمؤسسات في قطاع النقل 2.3
 

أقسام تدريبية مختصة، حيث أو ،غالبية المنشآت العاملة في قطاع النقل ال توفرلموظفيها أي مرافقة أنتظهر نتائج الدراس

ن ما يقارب أ( ب19ي بي ن الشكل )وتفضل المنشآت العاملة في القطاع تدريب موظفيها لدى جهات تدريبة معتمدة داخل البالد. 

فرة لدى النقابة اللوجستية األردنية. كما يتضح أيضا دور بعض الجهات ا% من المنشآت تستفيد من الخدمات التدريبية المتو20

كاديمية األردنية للدراسات البحرية، ونادي مثل مؤسسة التدريب المهني، وغرفة تجارة عمان، والجامعة األلمانية األردنية، واأل

المتكاملة لتدريب الطيران، وبعض المراكز  السيارات الملكي، والجمعية العلمية الملكية، ومركز تدريب المهندسين، والشركة

 البالد وخارجها.واألكاديميات التابعة للقطاع الخاص كوجهة تدريبية للمنشآت العاملة في القطاع الخاص داخل 

 

ملم/ أمي 

أقل من ثانوي

تلمذة مهنية

ثانوية عامة

دبلوم متوسط

بكالوريوس

أعلى من بكالوريوس

301

9,359

289

6,845

3,233

5,909

319

0

175

8

596

490

1619

56

توزيع العاملين وفقاً للمؤهل العلمي والجنس

إناث ذكور
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 ت في قطاع النقلآلوجهة المفضلة للتدريب لدى المنش: ا19شكل 

 

ن النقابة اللوجستية األردنية هي أيتضح  ، إذجهة التدريب المفضلة حسب البرنامج التدريبي( و20في هذا السياق، يظهر الشكل )

صدار بوليصة إص واإلجراءات المتعلقة بها مثل التخليمفضلة ألغلب البرامج التدريبية وبخاصة تلك المتعلقة بالشحن والوجهة ال

أيضا لغرفة  أيص تلجالتخلتدريب في مجال الشحن وال ت الباحثةن المنشآأكذلك يتضح  .المواد الخطرة وما يتعلق بهاالشحن، و

العمليات اللوجستية بما فيها سالسل يب برامج مهنية في إدارة النقل ويبرز دور الجامعة األلمانية األردنية بتدرفي حين تجارة عمان، 

 ً تطبيق إجراءات رامج خاصة في معرفة ورز في عقد بن مؤسسة التدريب المهني هي الجهة األبأالتزويد، ويوضح الجدول أيضا

 الصحة المهنية للمنشآت في قطاع النقل.ة والسالمة العام
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 الوجهات التدريبية المفضلة حسب البرنامج التدريبي: 20شكل 
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م تدريب العاملين عليها هي تحديد المواد ( بأن أكثر البرامج التدريبية المطلوبة من المنشآت في قطاع النقل ليت7يظهر الجدول )

صدار بوليصة الشحن، وتطبيق إوإدارة العمليات، والمعرفة باإلجراءات الجمركية، و ،والنقل ،والتخليص ،والشحن ،الخطرة

ءات المعرفة باإلجران الطلب على تدريب أكما يتضح أيضا  إجراءات السالمة العامة والصحة المهنية باإلضافة لبرامج أخرى.

 .2022و 2021الجمركية للشحنات الصادرة والواردة سينخفض بشكل ملحوظ في عامي 

 (2022-2020: البرامج التدريبية المطلوبة لألعوام )7جدول 

عدد المراد  التدريب المطلوب

تدريبهم في 

  2020عام 

عدد المراد 

تدريبهم في عام 

2021  

عدد المراد 

عام تدريبهم في 

2022  

 عدد المنشآت 

 2 1 11 1 تطبيق شروط الشحن على وسائط النقل المختلفة

 4 7 5 11 تنظيم البيانات الجمركية حسب الوثائق المرفقة مع الشحنة

 1   1 توفير جميع متطلبات الشحن الالزمة

 2 1 1 5 استخدام األساليب والطرق المعتمدة لنقل المواد الخطرة جواً 

 1 5 7 8 جراء الحسابات الالزمة في مراقبة المالحة الجوية.مبادئ الرياضية إلاستخدام ال

 1   1 استخدام برامج محوسبة خاصة بتنظيم النقل و التوزيع.

 3 3 5 5 االلمام  بإجراء المسوحات  لتقييم مستوى الخدمات المقدمة للزبائن

 4  1 6 التعامل مع  المواد المشحونة بحسب طبيعتها.

 4 4 4 5 تهاألتعامل مع البوالص بأنواعها وتعبفاءة والمقدرة على االك

 11 3 7 122 جراءات الجمركية للشحنات الصادرة والواردة .المعرفة اإل

 4 1 2 4 جراءات الشحن.إفة بالقوانين المحلية والدولية والمعر

 5 1 4 4 المعرفة بالوثائق المطلوبة للشحنات الصادرة والواردة .

 1 1 1 1 زماتة األإدار

 1 1 1 1 إدارة البضاعة المخزنة والتعامل معها  بحسب طبيعتها.

إدارة العمليات المتعلقة بالوقود والزيوت وأعمال الصابورة وأنظمة التحكم الكهربائية 

 واإللكترونية

1 1  1 

 4 8 7 6 تحديد احتياجات العمالء في السوق المحلية والدولية

 18 127 130 140 رةتحديد المواد الخط

 67 38 66 84 الشحن والتخليص

 15 25 37 32 دارة العملياتإالنقل و

 1   4 جراءات المطلوبةالمخاطر المحتملة واإلتحديد 

 1  1 2 وليةسعافات األتطبيق اساليب اإل

 14 14 15 28 تطبيق المبادئ الجمركية لمختلف أنواع البضائع

 1   1 ةتطبيق أساليب التسويق المختلف

 10 6 38 27 صدار بوالص الشحنإتطبيق شروط الشحن  و

 1 2 3 2 دخال البياناتإتعبئة البوالص و

 1   1 توزيع المهام بحسب خطوط النقل

 1 1 1 1 توفير السالمة واألمن للطاقم والركاب وتطوير خطط الطوارئ

 1  15  وقات حدوثهاأحساب  المكسب والخسارة و

 18 16 24 157 راءات السالمة العامة والصحة المهنيةجإمعرفة وتطبيق 

 6 8 8 10 خدمة العمالء والتسويق

 1 3 2 2 إدارة المخزون والمستودعات

 97 100 91 178 خرىأ

 303 377 488 851 المجموع
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ي بي ن الجدول ولمهن المختلفة، ة لية لبرامج تدريبية بهدف رفع الكفارت المنشآت العاملة في قطاع النقل عن حاجتها المستقبليكم عب  

 851من ن هنالك ما يقارب أضح (. حيث يت  2022-2021-2020عداد العاملين المراد تدريبهم خالل الثالث سنوات )أ (8)

ما أ. 2022فرصة للعام  371و 2021فرصة للعام  488ن هنالك أ، و2020فرصة تدريبية في برامج رفع الكفاءة للعام 

ً أضح من الجدول فيت   ،تدريبهم عليهابخصوص المهن المراد  ها من الدورات التدريبية هي: مدير يتلرفع كفا ن المهن األكثر طلبا

شحن )بري، بحري، جوي(، ومدير عمليات )بري، بحري، جوي(، ومهندس مدني/طرق ومواصالت، واختصاصيو السياسة 

مخلصون وومراقبو المالحة الجوية، ومندوبو نقل، داري تسويق، وموظف خدمة زبائن، وضباط قاطرات بحرية، إاإلدارية، و

 جمركيون ومعقب معامالت، وسائقو الباصات والشاحنات، والعاملون على سطح السفن.

 

 (2022-2020ة( حسب المهن لألعوام )يريبية للعاملين )دورات رفع الكفا: البرامج التد8جدول 

 المهنة

 

ي عدد المراد تدريبهم ف

 2020عام 

عدد المراد 

تدريبهم في عام 

2021 

عدد المراد 

تدريبهم في عام 

2022 

عدد 

 المنشآت

 4 2 1 4 مدير رقابة مالية

 1 التخطيط والسياسات مديرو
  

1 

فوا في مكان دارة الذين لم يصن  عمال واإلخدمات األ مديرو

 آخر

2 
  

2 

 3 2 2 3 البيع والتسويق مديرو

 1 خدمة زبائن )عمالء(عالقات عامة و مدير
  

1 

 1 التزويد والتوزيع والمدراء ذوي العالقة مديرو
 

1 1 

 2 1 1 2 مدير لوجستيات/ سالسل تزويد

 15 4 10 14 مدير شحن )البري، بحري، جوي(

 1 1 1 1 مدير مستودعات

 12 6 5 12 مدير عمليات )البري، بحري، جوي(

 1 جوي(مدير حركة/ مدير اسطول  )البري، بحري، 
  

1 

 1 االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتخدمات  مديرو
  

1 

 4 مدير استثمار
  

4 

 5 مهندس سالمة وصحة مهنية
  

4 

 1 1 1 1 مهندس مراقبة جودة

 2 3 3 2 المهندسون المدنيون

 1 25 22 20 مهندس مدني/طرق ومواصالت

 1 4 3 2 مهندس ميكانيكي/ صيانة

 1 1 وتبريدمهندس ميكانيكي/ تكييف 
 

1 

 2 4 5 5 مهندس ميكانيك/ أخرى

 1 1 مهندس كهربائي/ عام
 

1 

 1 لكتروني/ حاسوبإمهندس 
  

1 

 7 3 6 9 محاسب عام )نفقات وإيرادات(

 1 محاسب رواتب وأجور
  

1 

 2 مدقق )مراجع( حسابات
  

2 

 2 أخرى
  

2 

 1 المستشارون  في المجال المالي و االستثمار
  

1 
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 9 17 25 21 داريةالسياسات اإل اختصاصيو

 2 3 2 2 اختصاصيو  شؤون المالك والمهن

 1 اختصاصيو التدريب وتطوير الكوادر
  

1 

 21 27 35 34 داري تسويقإشرف/ م

 8 8 8 8 اختصاصيو العالقات العامة

 15 15 23 19 موظف خدمة زبائن

 2 مطورو البرمجيات
  

1 

 2 أخرى
  

1 

 2 2 2 2 ( Programmerمبرمج )

 2 رشيف وأمناء المتاحفموظفو األ
  

1 

 1 1 1 1 مركبات -فني ميكانيكي/ سيارات

 بحار مشارك في نوبة بحرية
 

15 
 

1 

 2 22 ضباط قاطرات بحرية
 

2 

 5 5 4 5 الطيارون والفنيون المساعدون لهم

 3 2 2 5 طيار

 1 2 مضيف جوي
 

1 

 3 10 10 13 مراقبو المالحة الجوية

 2 ة مهني ةفني صح
  

1 

 9 2 6 18 مندوب مبيعات نقل

 1 وكالء الشحن والتخليص
 

6 7 

 73 53 76 117 المخلصون الجمركيون/ مخلص بضائع

 11 5 4 20 داري تنسيق ومتابعة معامالتإمعقب معامالت/

 7 6 7 11 مشرف شحن جوي بري بحري صادر وارد

 1 2 3 2 مشرف سيطرة حاويات

ن الصادر/ موظف عمليات قسم شح

 الوارد)بري/بحري/جوي(

32 38 6 12 

 3 3 2 3 عموم كتبة الدوائر

 1 كتبة مدخلو البيانات
  

1 

 1 3 3 3 مناء الصناديق في المصارف  والكتبة المرتبطون بهمأ

 كتبة استعالمات عام
 

4 
 

2 

 1 1 مور مخازن/أمين مستودعأم
 

1 

 1 مستقبل شحنات )بري جوي بحري(
  

1 

 3 8 9 9 مأمور حركة

 1 لداري النقل الخفيف والثقيإ
  

1 

 1 محصل
  

1 

 1 مرافقوالسفر والمضيفون
 

1 1 

 2 2 3 3 اس األمنحر  

 1 1 لحيم/ عام
 

1 

 2 ميكانيكي تجليس و دهان
  

1 

 13 حداد/مكبس تشكيل آلي
  

2 

 4 ميكانيكي حافالت وشاحنات
  

2 

 2 ميكانيكي صيانة ميكانيكية عامة
  

1 
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 1 سائقو المكائن المتنقلة )القاطرات(
  

1 

 100 سائق
  

1 

 1 10 15 10 سائقو الباصات )الحافالت(

 2 120 122 122 سائق شاحنة

 1 2 2 2 مشغلو الكرينات والروافع وما يرتبط بهم

 125 العاملون على سطح السفن وما يرتبط بهم
  

1 

 2 عامل نقل وتحميل وتنزيل
  

1 

 303 377 488 851 المجموع

 
 

 احتياجات مؤسسات قطاع النقل الكمية من العاملين وخصائصهم 2.4
 

ة مستقبلية لتشغيل ن هنالك ني  ، إذ إن قطاع النقل يتصف بتشغيل نسبة كبيرة من الذكور مقارنة باإلناثأ(21يوضح الشكل )

%(.70غلبهم ذكور وبنسبة )الًأعام 2911

 

 (2022-(2020ألعوام اناث خالل رص المتاحة للذكور و اإلعداد الف  أ: 21شكل 

 

( عامالً وعاملة، وبحجم طلب على 2911) من ( ما يقارب2022-2020بلغ حجم الطلب على مهن هذا القطاع لألعوام )

 (21ين في الشككككككككل )توزعت المهن المطلوبة للثالثة أعوام القادمة كما هو مب ( من اإلناث.846( مقابل )2065الذكور بلغ )

رة %( من مجموع الفرص المتوف  43) ةل نسبحيث تشك   2020فرة في العام اين ستكون متويرص التعفغلب أن أضح ت  حيث ي

%( 36مقارنة بالعام السككككابق وبنسككككبة أكبر ) 2021%( خالل العام 19ن هذه الفرص سككككتتناقص بنسككككبة )أوللفترة القادمة.  

 الذي يسبقه.  مقارنة بالعام 2022خالل العام 

 

نتائج الدراسة أن مؤهلي  تن، فقد بي  2022)-2020ما بخصوص مستوى المؤهالت التعليمية المطلوبة لألعوام )أ

ً األكثر طلبقل من ثانوي هما أوالبكالوريوس  ن وسائقي ين عام  ياع المستمرة لعاملين في مهن سائقحاجة القطمن رغم الوب، ا

913

343

725

284

427

219

ذكور إناث

2020عدد الفرص لعام  2021عدد الفرص لعام  2022عدد الفرص لعام 
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ن من حملة البكالوريوس يبهذا القطاع لخريجال تظهر الحاجة  فإنمؤهالت علمية متقدمة، شاحنات وحافالت وروافع ال تتطلب 

 عمال اإلدارية. واألبداع مثل مهنة خدمات الزبائن إرات اتصال واتعين موظفون بمهن تتطلب مهيلالزدياد  تعليمية عليا نظراً 

 

 

 2022-2020لمي لألعوام :الفرص المتوقعة حسب المؤهل الع22شكل 

 

على مهن محاسب عام، وموظف خدمة زبائن،  (2022-2020لألعوام ) ن هناك طلبًا كبيراً أ( 23يوضح الشكل )

ن بيالمعقن على البضائع، وين الجمركييصالمخل  ن، ويدارياإلو والسكرتيرين التنفيذيينداري وتسويق لخدمات النقل، إمشرف و

 مبيعات وخدمات نقل ولوجستيات.ي مندوبحافالت، و يشاحنات، وسائق يسائقون، وسائقستيات، ولمعامالت خدمات النقل واللوج

43

370

8

266

145

424

15

321

6

206

161

301

17

256

3

91
74

204

ملم/ أمي  أقل من ثانوي تلمذة مهنية ثانوية عامة دبلوم متوسط بكالوريوس

2022-2021-2020الفرص المتوقعة حسب المؤهل العلمي لألعوام 

2020فرص عام  2021فرص عام  2022فرص عام 
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 2022-2020: أبرز المهن المطلوبة لألعوام 23شكل 

 

ل وأما من حيث الخبرة المطلوب توافرها لدى العمالة في قطاع النقل، فلم يطلب أصحاب العمل سنوات خبرة كبيرة، ب

%( من أصحاب 32قل، وطلب نحو )أو أمل أنهم يطلبون عمالة بخبرة عام %( من أصحاب الع55أعلن ) فقدتبي ن العكس، 

العمل أن يكون الحد األدنى للخبرة المطلوبة سنتين؛ باعتبارها فترة كافية للقيام بمتطلبات العمل في قطاع النقل من وجهة نظر 

ن الطلب المتوقع على خبرات تزيد عن خمس سنوات يكاد ال يذكر في هذا أ. في حين (24أصحاب العمل كما ي بي ن الشكل )

 القطاع. 
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2022-2021-2020أبرز المهن المطلوبة لألعوام 
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 2022-2020: عدد الفرص حسب سنوات الخبرة لألعوام 24شكل 

 

ى التفاؤل في ن جدد على أسكككاس أعمال التوسكككعة، األمر الذي يدعو إلي( بروز الحاجة إلى تعيين عامل25وي بي ن الشككككل )

قل  طاع الن عاملين في األعوام ) وفيق فاع حجم الطلب على ال يدة وليس 2022-2020ارت جد ية توفير فرص عمل  كان ( وإم

%(، بينما الطلب المتوقع على أسككككاس الدوران 61الطلب المتوقع على أسككككاس التوسككككع يشكككككل )فروتيني، مجرد دوران عمل 

 . نفسها لفترةل%( 22%( ولكليهما )17)

 

انعكاسات الظروف الجيوسياسية في المنطقة وكذلك الظروف االقتصادية  األهميةنه يجب األخذ بعين أاإلشارة هنا ب جدرت

على تنبؤات أصحاب العمل  2020الحالية التي نجمت عن الوضع الوبائي بعد تفشي الفيروس التاجي المستجد مع مطلع العام 

 المستقبلية سلبيًا.

. 
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 فرها )دوران/ توسع(ا: توزيع العمالة المطلوبة في قطاع النقل حسب أسباب تو25شكل 

 

 المهارات العامة المطلوب توافرها لدى العاملين في قطاع النقل 2.5
 

ً يوضككككككك   ما يطلب أصكككككككحاب العمل توافرها لدى العاملين في قطاع النقل والخدمات  ح هذا الجزء المهارات العامة التي غالبا

: مدير مثل ن غالبية المهارات المطلوبة تخص المهنأضككح يت   إذ ،( المهارات المطلوبة لكل مهنة9ي بي ن الجدول )وللوجسككتية.  ا

األنظمة  رييداإو ن، ومشكككككرف المشكككككتريات والعالقات العامة،يمالين ويمحاسكككككبعمليات الشكككككحن البري والبحري والجوي، و

 ن.ياالدارين وين التنفيذييالسكككككرتيرالمبيعات التجارية والنقل، و يمندوبتعلق بها، والمالحة الجوية وما ي يمراقبوالشككككبكات، و

هي مهارة التخطيط والتنظيم وإدارة الوقت، ومهارة فهم المهارات العامة المطلوبة للعاملين في قطاع النقل أ ما بخصكككككككوصأ

دي التدريب دمج هذه المهارات ب من مزو  يتطل   ،كبناء على ذلو التحليل وحل المشكالت، ومهارة االتصال والعمل مع الفريق.

 في برامجها التدريبية المتعلقة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157
234

112

897

558

323

203

218

211

2020عدد الفرص في  2021عدد الفرص في  2022عدد الفرص في 

توزيع العمالة المطلوبة في قطاع النقل حسب أسباب توافرها 
(2022-2020)لألعوام ( توسع/ دوران)

دوران توسع كالهما
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 : المهارات العامة الضرورية الداعمة للتشغيل للمهن المطلوبة9جدول 

مهارة  
خالق األ

وااللتزام 
 بالعمل

مهارة 
استخدام 
 بالحاسو

مهارة 
بداع اإل

 واالبتكار

مهارة 
االتصال 
والعمل مع 
 الفريق

مهارات 
 عددية

مهارات 
التحليل 
وحل 
 المشكالت

مهارة 
التواصل 
باللغة 

 نجليزيةاإل

مهارة 
التخطيط 
والتنظيم 
وإدارة 
 الوقت

 عالقات عامة وخدمة زبائن وتسويق

 X  X   X X 

 ، جوي( بحريمدير عمليات شحن )بري، 
 X X X X X X X 

 مهندس ميكانيكي

 X  X X  X X 

 محاسبون وماليون )نفقات وإيرادات(

X X X X X X X X 

 داري المشتريات والعالقات العامةإمشرف/ 
 

X X X X X X X X 

 داريو األنظمة والشبكاتإ

 X X X X X X X 

 ضابط مالحة / ربان

 X X      

 مضيف جوي
   X   X  

 تعلق بهامراقب المالحة الجوية و ماي
 X      X 

 مندوبو المبيعات التجارية والنقل

 X X X X X X X 

 مخلصو الشحن ومعقبو المعامالت

 X X X X X X X 

 داريونالسكرتيرون التنفيذيون واإل

 X X X X X X X 

 أمين مستودع و مستقبل شحنات
 X   X    

 مأمور حركة

     X  X 

 ميكانيكي سيارات/ حافالت

   X  X  X 

 سائقو توزيع الطرود

   X    X 

 سائقو الحافالت/ شاحنات و لوريات

  X X X X  X 

 مشغلو الكرينات والروافع وما يرتبط بهم

       X 

 عامل نقل وتحميل وتنزيل
   X X X  X 

 
 
 

 تشغيل المرأة في قطاع النقل2.6
 

لعاملة في قطاع النقل ال يرغبون في تعيين إناث في %( من المنشكككآت ا82) من تشكككير نتائج تحليل البيانات أن ما يقارب

وكذلك عدم الحاجة كما هو  ،يعود ذلك بشككككل رئيسكككي لعدم مناسكككبة طبيعة العمل للمرأةودناه، أ( 26القطاع كما ي بي ن الشككككل )

 (.  27مبين في الشكل )
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 ة تشغيل المرأة مستقبال في المنشأة: ني  26شكل 

 

 

 ناث في المنشآت: أسباب عدم تعيين اإل27كل ش

امرأة في القطاع  343 من حيث عبرت المنشآت عن نيتها تعيين ما يقارب 2020( الفرص المستقبلية للعام 28الشكل )ي بي ن 

دارية، وخدمة الزبائن، عمال اإلاألة وعمال السكريتارية، والسكريتارية التنفيذياأل فرة هي في مجاالتاغلب المهن المتوأن إحيث 

اث بها كانت مشابهة إنين يغلب المهن المنوي تعأن إف 2022و 2021ما بخصوص العامين أومحاسب عام )إيرادات ونفقات(.  

ن أضح من الشكل كما يت  فرصة عمل للمرأة في هذا القطاع.  284من والتي سوف توفر ما يقارب  2020كبير للعام  حد   إلى 

 (. 2022-2020القادمة ) ةعوام الثالثخالل األ فرصة عمل من المتوقع توفرها للمرأة في مجال النقل 846من لك ما يقارب هنا

نعم
18%

ال
82%

ني ة تشغيل المرأة مستقبالً في المنشأة

نعم ال
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490

2 11 16 1
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المنشأه في 
حالة إغالق

خطورة 
العمل

أسباب عدم تعيين اإلناث في المنشآت
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 2022-2020ناث المطلوبة لألعوام هن اإل: م28شكل 

 

 تشغيل األشخاص من ذوي اإلعاقة في قطاع النقل 2.7
 

ل وهو يشك  ، ( عامالً 29,199من أصل ) الً ( عام120عدد العاملين من ذوي اإلعاقة قد بلغ )دناه أن أ (29ي بي ن الشكل )

ة في قطاع النقل، وهم يعملون في مهن متنوعة في القطاع نفسكككككه، لكن أكثر أ( منشككككك79ن على )ي%( فقط موزع0.4) ةسكككككبن

عاقات كانت سمعية وحركية ن غالبية اإلاًإذإمكتبي الً ب عمالمهن التي يتركزون فيها هي مهنة سائق والمهن المحاسبية التي تتطل  

عاقات في قطاع النقل فقد أبدت اإل يذو ما بالنسككبة للطلب المسككتقبلي المتوقع على العاملين منأ(. 30كما هو مبين في الشكككل )

ً ( شخص228شركة استعدادها لتعيين ) 197  عاقة خاصة في مهنة محاسب. اإل من ذوي ا
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 : المهن التي يشغلها األشخاص من ذوي اإلعاقة في قطاع النقل29شكل 

 
 
 

 
 عاقةعداد العاملين حسب نوع اإلأ: 30شكل 
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%(؛ نظًرا 88توظيف األشكككككخاص من ذوي اإلعاقة )في وت بي ن نتائج الدراسكككككة أن المنشكككككآت في قطاع النقل، ال ترغب 

ً حركي ن قطاع النقل يتطلب جهدً إذ إبات العمل فيه، لطبيعة القطاع ومتطل ً ميدانيالً وعم ا  بشكل كبير. ا

 

 طرق التعيين، صعوبات التعيين والحلول المقترحة للنهوض بقطاع النقل 2.8
 

ن إذ إ%(. 71%( من المنشكككآت تواجه صكككعوبات في التعيين، حتى ولو بشككككل جزئي )46تبين نتائج الدراسكككة أن ما نسكككبته )

ة الصككككعوبات ترجع للنقص الكبير في العمالة ممن لديهم المهارات المطلوبة. كذلك النقص في العمالة ممن لديهم مهارات غالبي

( الصكككعوبات التي تواجه التعيين في قطاع النقل بحسكككب ما 31داعمة للتشكككغيل وفي العمالة المؤهلة أكاديميا.  ويبين الشككككل )

خالقيات المهنة أي عائق في أوي حين لم تشككككككككل اللغة اإلنجليزية، وثقافة العيب، صكككككككحاب العمل في هذا القطاع. فأعبر عنه 

 التعيين في قطاع النقل. 

 

 : صعوبات التعيين لدى المنشآت31شكل 

 

نشككككآت %( من الم24ن )أبخصككككوص الصككككعوبات والتحديات التي تواجه قطاع النقل، فقد وجدت الدراسككككة وفي ما يتعل ق ما أ

%( 20ن ما يقارب )أاع النقل بشكككل مباشككر، بينما وجد نها تؤثر على أداء قطإذ إقة بارتفاع الضككرائب تواجه صككعوبات متعل  

، وبات تعود لضككككعف الحوافز المادية%( من الصككككع15ن )أ، ومن الصككككعوبات تعود إلى القوانين والتشككككريعات الناظمة للعمل

ن تبي  في حين يواجه القطاع،  كنوع من التحد ياإلجراءات التي تعيق االستثمار  %( من أصحاب العمل أشاروا إلى13ونحو )

ن نقص العمالة المحلية مقابل ازدياد العمالة الوافدة يكاد ال ي شكككك ل صكككعوبة في قطاع النقل حسكككب وجهة نظر أنتائج الدراسكككة ب

 (. 32نظر الشكل اأصحاب العمل )
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 صحاب العملر أتي تواجه قطاع النقل من وجهة نظبات ال: الصعو32شكل 

 

ن المنشآت في إقليمي الوسطوالجنوب تواجه أ يت ضحإذ ( توزيع صوبات التعيين في قطاع النقل حسب اإلقليم، 33ي بي ن الشكل )

لك المهارات المؤهلة وكذ ،فر العمالة ممن لديهم المهارات المطلوبة ومهارات داعمة للتشككغيلاصككعوبات مشككتركة من ناحية تو

 ً  .أكاديميا

 

 

 : صعوبات التعيين وفقا لإلقليم33شكل 
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نهم عن يغلب العاملين يتم تعيأن أقطاع النقل، فقد أظهرت الدراسككككككة بق بالطرائق المسككككككتخدمة في التعيين في وفيما يتعل  

ف ب التعر  ن العمل في هذا القطاع يتطل  إ( حيث 69بة )%صاالت الشخصية وبنسطريق المنشآت بشكل مباشر ومن خالل االت

(، يليه التعيين من إعالنات 2.4على مهارات االتصكككككال كما تم توضكككككيحه في المهارات العامة الداعمة للتشكككككغيل )انظر جزء 

ثير على التعيين خلو من أي تأيكاد فيما التعيين من خالل الحمالت الوطنية للتشكككغيل أ%(، 23الصكككحف والمواقع اإللكترونية )

  (. 34في هذا القطاع كما يشير الشكل )

 

 : الطرائق المستخدمة في التعيين في قطاع النقل34شكل 

 

لى إباإلضكككافة  ،تهمآعون بمزايا وحوافز عن طريق منشكككن في قطاع النقل يتمت  يمن العامل اً كبير اً ن عددأوجدت نتائج الدراسكككة ب

%( من المنشكككآت العاملة في هذا القطاع توفر مزايا 67ن )أالدراسكككة ب نتبي   إذ(. 35ن في الشككككل )ي كما هو مبي  الحافز الماد

مين أ%( تشككككملهم في الت19ن )أو، %( من المنشككككآت تخضككككع موظفيها للضككككمان االجتماعي67ن ما يزيد عن )وأإضككككافية، 

ر حوافز ن الغالبية العظمى من المنشكككآت ال توف  أوجد ب ا. بينما%( من المنشكككآت توفر مواصكككالت لموظفيه18) ، وأنالصكككحي

 مين على الحياة ووجبات طعام.أبدل اتصاالت وهاتف وتقة بالسكن وصندوق االدخار ومتعل  
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 : االمتيازات التي تقدمها المنشآت في قطاع النقل35شكل 

 

منهم بأن %( 37شار )أ(، وقد 36ن في الشكل )هو مبي   اقطاع النقل كمس ئل أصحاب العمل عن الحلول المقترحة للنهوض ب   

ً إتخفيض الضككككرائب قد يوثر  %( إلى أهمية إعادة النظر 15شككككار )في حينأعلى أداء قطاع النقل والخدمات اللوجسككككتية،  يجابا

ح صدار تصاريإتسهيل الصغيرة والمنشآتن مقترح تقديم دعم ألصحاب وأمة للعمل في قطاع النقل، بالقوانين والتشريعات الناظ

 من الحلول الواجب اتباعها في الوقت الحالي للنهوض بالقطاع. يكن عمل للعمالة الوافدة لم 

 

 : الحلول المقترحة للنهوض بقطاع النقل36شكل 
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 الفصل الثالث
 
 

 تحليل جانب العرض في قطاع النقل
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 أهم الجهات المزودة للتدريب في قطاع النقل 3.1
 

( أبرز الجهات المزودة للتدريب في األردن مرتبة حسب سنة بدء تقديم خدمات التدريب في قطاع النقل 10ي بي ن الجدول )

ة، وجامعة تمثل هذه الجهات الجامعات الحكومية )الجامعة األلمانية األردنية، والجامعة األردنيو( جهة. 16حيث يبلغ عددها )

العلوم والتكنولوجيا األردنية، وجامعة البلقاء التطبيقية وكليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية(، ومؤسسة التدريب 

كاديمية األردنية للدراسات البحرية، ومراكز وكالة الغوث للتدريب، ونادي السيارات الملكي، واالتحاد العربي للنقل األالمهني،و

 من المراكز التدريبية التابعة للقطاع الخاص اً ردنية،وعددقابة اللوجستية األواكاديمية الطيران الملكية األردنية والنالجوي، 

 كاديمية الرواد( وكذلك مركز االستشارات والتدريب التابع للجامعة األلمانية األردنية.أو عمال،)مركز تطوير األ

 

زودة للتدريب حسب سنة بدء تقديم خدمات التدريب/ التعليم المهني : الجهات10جدول   الم 

 سنة بدء تقديم الخدمة المزودة للتدريب الجهة

 2005 الجامعة األلمانية األردنية

 1986 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 1962 الجامعة األردنية

 2009 ردنية فرع العقبةالجامعة األ

 1997 لتطبيقيةجامعة البلقاء ا

 1997 كليات المجتمع

 2010 لمانيةمركز استشارات الجامعة األ

 1997 الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب المهني

 2004 ردنية للدراسات البحريةكاديمية األاأل

 1966 كاديمية الطيران الملكية األردنيةأ

 2010 ردنيةاألالنقابةاللوجستية

 2016 ردنينادي السيارات الملكي األ

 1996 االتحاد العربي للنقل الجوي

 1963 مراكز التدريب/ وكالة الغوث

 1993 كاديمية الروادأ

 2004 عمالمركز تطوير األ
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 البرامج التدريبية المطبقة في قطاع النقل 3.2
 

ً ( برنامج20بلغ عدد البرامج التدريبية الخاصة بهذا القطاع نحو ) ً تدريبي ا قرابة  (، وبلغ عدد خريجيها11ح الجدول )كما ي وض   ا

 (.2018-2016خالل األعوام )ين خريج( 3104)

 

طب قة في قطاع النقل لألعوام )11جدول   (2018-2016: البرامج التدريبية الم 

 المجموع 2018 2017 2016 البرنامج

 141 56 58 27 مدير لوجستيات/ سالسل تزويد

 139 36 52 51 بري، بحري، جوي() مدير شحن

 98 44 40 14 بري، بحري، جوي(مدير عمليات )

 155 69 46 40 مهندس مراقبة جودة

 879 184 149 546 مهندس ميكانيكي/ محركات

 55 16 17 22 فني كهربائي سيارات/ مركبات

 97 35 26 36 مركبات -فني ميكانيكي/ سيارات

 59 30 18 11 كبير مهندسي بحريين

 83 26 24 33 مهندس بحري ثان  

 179 61 54 64 ضابط نوبة هندسية/ مهندس بحري ثالث

 28 7 13 8 ربان

 53 14 13 26 ضابط اول مالحة

 174 63 61 50 ضابط نوبة مالحية/ ضابط بحري ثاني

 91 24 40 27 الطيارون والفنيون المساعدون لهم

 402 88 154 160 طيار

 84 29 40 15 رحلة للكابتنمرحل جوي/ مبرمج ال

 218 79 50 89 مأمور مخازن/أمين مستودع

 40 19 9 12 دهان سيارات

 36 15 11 10 ميكانيكي/ حداد تجليس  مركبات

 93 28 29 36 ميكانيكي تجديد محرك 

 3104 923 904 1277 المجموع

 

( خريجاً، بينما 1277قد بلغ ) 2016ة في العام ن عدد الخريجين من مختلف البرامج التدريبيأيالحظ من الجدول السابق 

بلغ عدد الذكور من خريجي هذه و( خريجاً. 923) 2018وبلغ في عام ين ( خريج904ليبلغ ) 2017د في عام انخفض العد

 (.37( خريجة كما يوضح الشكل )260عدد اإلناث ) خريجاً،( 2844الجهات على مدى الثالث سنوات مجتمعة )

 



47 
 

 

 (2018-2016: توزيع الخريجين حسب الجنس لألعوام )37شكل 

 

 2018، 2017، 2016وعلى مدى األعوام  ،بلغ عدد الخريجين ضكمن البرامج المطبقة في قطاع النقل مرتبين حسكب اإلقليم

أعلى عدد خريجين ( خريجاً، حيث أحرز تخصص )مهندس ميكانيكي / محركات( 1170) 2016كما يلي: إقليم الوسط للعام 

( خريجاً، 763) 2017%( من خريجي إقليم الوسكككككككط لذلك العام. بلغ عدد الخريجين لعام 46.6( بما نسكككككككبته )546وهو )

( حيث 803) 2018(. بلغ عدد الخريجين لعام 20.18%أحرز تخصص )طيار( أعلى عدد خريجين لذلك العام بما نسبته )و

( من مجموع خريجي ذلك العام. 22.9%ل ذلك )يمث  ، وكات( النسككبة األعلىشكككل خريجو تخصككص )مهندس ميكانيكي / محر

( خريجاً وفي العام 40بلغ عددهم ) 2017( خريجاً وفي العام 27فقد بلغ عددهم ) ،2016أما خريجو إقليم الشككككمال في العام 

عدد خريجي إقليم الجنوب  بلغو( خريجاً جميعهم في التخصككككككص الوحيد )الطيارون والفنيون المسككككككاعدون لهم(. 24) 2018

( خريجاً حيث حقق تخصككص )مدير شككحن /البري، البحري، الجوي( العدد األعلى من الخريجين بما يشكككل 80) 2016للعام 

( خريجاً كما هو 96) 2018( خريجاً وللعام 101) 2017بلغ عدد الخريجين للعام و( من عدد خريجي ذلك العام. %63.7)

 (.38موضح في الشكل )
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 : توزيع الخريجين حسب اإلقليم وسنة التخرج لكل تخصص 38ل شك

 

 

 
 : أعداد الخريجين لألعوام الثالثة حسب اإلقليم39شكل 
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 ولألقاليم الثالثة حسككككككب 2016-2017-2018( نسككككككبة توزيع اإلناث للذكور على مدى األعوام الثالثة 40يظهر الشكككككككل )

 التخصص.

 

 
 عداد الخريجين حسب الجنس أ: البرامج التدريبية المقدمة في قطاع النقل و40شكل 
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 قليم: توزيع الخريجين حسب الجنس واإل41شكل 

 

( خريجة بما نسككككككبته 42واإلناث ) (96.4( بما نسككككككبته )%1128) 2016بلغ عدد الخريجين الذكور في إقليم الوسككككككط لعام 

( خريجاً في حين 685ليبلغ عدد الذكور ) 2017( من مجموع الخريجين لذلك العام. وانخفض عدد الخريجين لعام 3.6)%

عام . (78عدد الخريجات اإلناث ليبلغ ) ارتفع لذكور ) 2018وفي ال (. 76( والخريجات اإلناث )727بلغ عدد الخريجين ا

( خريجات، بينما ارتفع العدد في عام 6( والخريجات اإلناث )21) 2016بلغ عدد الخريجين الذكور للعام  في إقليم الشكككككمالو

لذكور، و)32ليصكككككككبح ) 2017 جاً من ا عام 8( خري لذكور ) 2018( خريجات من اإلناث. في ال ( 20بلغ عدد الخريجين ا

( خريجة بما يشككككككككل 25( خريجاً واإلناث )55) 2016م في إقليم الجنوب بلغ عدد الذكور من الخريجين للعاو(. 4واإلناث )

( خريجة، وبلغ عدد 16( خريجاً و)85) 2017بلغ عدد الخريجين الذكور للعام و( من مجموع الخريجين لذلك العام. 31.2)

 .ات( خريج5)( خريجاً و91) 2018الخريجين في عام 

 

بالبرنامج كما بلغ عدد الخريجين مرتبين حسككككككككب المؤهل العلمي المطلوب ل ًجا بمؤهل دبلوم 353: )كاآلتياللتحاق  ( خري

( 65( بمؤهل أسكككاسكككي و)346بكالوريوس و )( خريجاً بمؤهل أعلى من 73( خريجاً بمؤهل بكالوريوس و)130متوسكككط و )

 (.42( بمؤهل توجيهي ويمثل العدد األكبر من الخريجين كما ي بي ن الشكل )2137)خريجاً بمؤهل ثانوي و
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 : توزيع الخريجين حسب المؤهل العلمي42شكل 

 

( 158: كليات المجتمع / جامعة البلقاء التطبيقية ) يأتيتوزع الخريجون من كل جهة تدريب حسب البرنامج التدريبي كما 

ً ومن الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب المهني ) ً 49خريجا ، ( خريجاً 346غوث )دريب / وكالة الومن مراكز الت ،( خريجا

ً 91ومن جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ) ً 155ومن الجامعة األردنية ) ،( خريجا ومن جامعة البلقاء التطبيقية  ،( خريجا

(237 ً ً 141ومن الجامعة األلمانية األردنية ) ،( خريجا ً 556كاديمية األردنية للدراسات البحرية )ومن األ ،( خريجا  ،( خريجا

قت أكاديمية الطيران الملكية األردنية العدد األكبر من الخريجين وهو وحق   ،( خريجين6عة األردنية فرع العقبة )ومن الجام

ولألقاليم الثالثة  2018-2017-2016 ة( أعداد الخريجين على مدى األعوام الثالث43ظهر الشكل )ي  و( خريجاً. 1365)

 .للفترة نفسهاعدد الملتحقين بالبرامج التدريبية أ (44ة للتدريب، كما يظهر الشكل )حسب الجهة المزود
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69%

توزيع الخريجين حسب المؤهل العلمي المطلوب لاللتحاق 
بالبرنامج

دبلوم متوسط بكالوريوس أعلى من بكالوريوس مؤهل أساسي ثانوي توجيهي
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 : أعداد الخريجين حسب الجهة المزودة للتعليم والتدريب 43شكل 

 

 
 : توزيع الملتحقين حسب الجهة المزودة للتعليم والتدريب )برامج إعداد العاملين(44شكل 

 

ح الشكل يوض  و( توزيع الملتحقين والخريجين من برامج إعداد العاملين حسب الجهة المزودة للتدريب، 44، 43)ن الالشكي بي ن 

تبرز في تقديم برامج جهات مزودة للتدريب  6ن هنالك أضح يت  وة، ين والملتحقين في برامج رفع الكفا( توزيع الخريجي45)

لعربي للنقل الجوي، ونادي السيارات الملكي األردني، والنقابة اللوجستية، ة للعاملين في قطاع النقل وهي: االتحاد ايرفع كفا

 كاديمية الرواد.  أعمال ومركز تطوير األومركز االستشارات والتدريب التابع للجامعة األلمانية، و
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 ة(يع الكفالمزودة للتدريب )برامج رف: توزيع الخريجين والملتحقين حسب الجهات ا45شكل 

 

نجد  ةوحسككب كل برنامج لألقاليم الثالث ،عند النظر إلى الطاقة االسككتيعابية ونسككبة الخريجين للطاقة االسككتيعابية لألعوام الثالثة

انخفض  2018( خريجاً وفي عام 40) 2017( خريجاً وفي عام 27كان عدد الخريجين ) 2016أن في إقليم الشككككككمال للعام 

فقد بلغ عدد الخريجين لعام  ،ن لهم(. أما في إقليم الوسكككطين المسكككاعدين والفنييم في تخصكككص )الطيار( خريجاً جميعه24إلى )

ً 763ليصكككككككل إلى ) 2017( خريجاً وانخفض في عام 1170) 2016 في و خريجين.( 803بلغ ) 2018 وفي عام ( خريجا

( خريجاً 96) 2018وفي عام  خريج  ( 101) 2017( خريجاً، وفي عام 80) 2016إقليم الجنوب بلغ عدد الخريجين لعام 

 (.46كما هو موضح في الشكل )

 

 قليمالخريجين لألعوام الثالثة حسب اإلعداد أ: 46شكل 
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 عداد العاملينإهارات العامة المتضمنة في برامج الم 3.3
 

متوفرة إلى حد ما" و "متوفرة بدرجة كافية" وعلى بداع إلى " مهارات اإل –رات الداعمة للتشككككغيل انقسككككمت نتائج تحليل المها

 2017( من خريجي عام 50و) 2016( من خريجي عام 64: )يأتي( كما 2018-2017-2016مدى السكككككككنوات الثالث )

)كبير مهندسككككككين بحريين ومأمور مخازن / أمين مسككككككتودعات( كانت هذه  في تخصككككككصككككككي 2018( من خريجي عام 44)و

( من 622و ) 2017( من خريجي عكام 561و ) 2016( من خريجي عكام 556إلى حكد مكا". )فرة االمهككارات لكديهم "متو

جدت لديهم هذه المهارات "متوفرة بدرجة كافية". باإلضكككافة لتوافر كل من )المهارات الداعمة للتشكككغيل  2018خريجي عام  و 

 درجة التوافرللخريجين أنفسككككككهم وب ديةالمهارات العد –مهارات التحليل وحل المشكككككككالت( و)المهارات الداعمة للتشككككككغيل  –

 .نفسها

 

 : درجة توفر المهارات الداعمة للتشغيل12جدول 

خريجو عام  نوع المهارة الداعمة للتشغيل

2016 

خريجو عام 

2017 

خريجو عام 

2018 

 درجة توافر المهارة

 مهارات االبداع
 فرة إلى حد ماامتو 44 50 64

 فرة بدرجة كافيةامتو 622 561 556

 فرة بدرجة كافيةامتو 622 561 556 مهارات التحليل وحل المشكالت

 فرة بدرجة كافيةامتو 622 561 556 المهارات العددية

 مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية
 فرةاغير متو 49 ------- -------

 فرة بدرجة كافيةامتو 529 511 492

 فرة بدرجة كافيةامتو 529 511 492 مهارات االتصال

 فرة بدرجة كافيةامتو 578 511 492 مهارات التخطيط وتنظيم الوقت

 فرة بدرجة كافيةامتو 622 561 556 مهارات استخدام الحاسوب

 

 

( 492: )يأتيعت كما فرة بدرجة كافية" وتوز  امهارات االتصكككال فقد وجد أنها "متو –فيما يتعلق بالمهارات الداعمة للتشكككغيل 

 .2018( من خريجي عام 529و) 2017( من خريجي عام 511و) 2016من خريجي عام 

فرة" ا( "غير متو49وعددهم ) 2018مهارات التواصككل باللغة اإلنجليزية لخريجي عام  –وجد أن المهارات الداعمة للتشككغيل 

 2017( من خريجي عام 511و) 2016( من خريجي عام 492فرة بدرجة كافية" لدى )افي حين أن هذه المهارات "متو

 . 2018( من خريجي عام 529و)

 2016( من خريجي عام 492مهارات التخطيط وتنظيم الوقت فقد توزعت على ) –الداعمة للتشككككككغيل  فيما يتعل ق بالمهارات

 ( ي بي ن المهارات المتوافرة46"بدرجة كافية". الشككككككككل ) 2018( من خريجي عام 578و) 2017( من خريجي عام 511و)

 عداد الخريجين الذين يملكون تلك المهارات.أوبدرجة كافية 
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 سنوات السابقة ةعداد الخريجين المتوافر لديهم المهارات بدرجة كافية للثالثأ: 47شكل 

 

 ية بشكل كاف  : المهارات العامة الداعمة للتشغيل والتي توفرها البرامج التدريب13جدول 

مهارات  البرنامج
استخدام 
 الحاسوب

مهارات 
اإلبداع 
 واالبتكار

مهارات 
 االتصال

مهارات 
التحليل 
وحل 
 المشكالت

مهارات 
التخطيط 
وتنظيم 
 الوقت

مهارات 
التواصل 
باللغة 
 اإلنجليزية

مهارات 
 عددية

 X X X X X X X و لوجستيات موظف سالسل تزويد

 X X X X X X X جوي(عمليات الشحن )بري، بحري، 

 X X X X X X X مراقب جودة

 مهندس ميكانيك و كهرباء السيارات
 

X 
 

X X X 
 

 مهندس بحري ثان  
  

X X X X X 

  x x x x x x ضابط نوبة هندسية

       x ضابط اول مالحة و نوبة مالحية

  x x x x x x الطيارون و المساعدون

 x  x x x x x مأمور مخازن

 
 
 
 

 

 

556 556 556

492 492 492

556561 561 561
511 511 511

561

622 622 622

529 529
578

622

مهارات اإلبداع مهارات التحليل 
وحل المشكالت

المهارات العددية مهارات التواصل 
باللغة اإلنجليزية

مهارات االتصال مهارات التخطيط 
وتنظيم الوقت

مهارات استخدام 
الحاسوب

أعداد الخريجين المتوافرة لديهم المهارات بدرجة كافية للثالث سنوات السابقة

2016خريجو عام  2017خريجو عام  2018خريجو عام 
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 الفصل الرابع
 

 
 
 

تقدير فجوة العرض والطلب في قطاع 
 النقل
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 الفجوة بين االحتياجات التدريبية وبين البرامج المتوفرة للمهن في قطاع النقل 4.1

في يتناول هذا الفصل من الدراسة مقارنة البرامج التدريبية التي يطلبها أصحاب العمل من العاملين المراد تشغيلهم 

دة للتدريب خالل األعوام )2020-2022قطاع النقل لألعوام ) زو  -2016(، مع البرامج التدريبية التي وفرتها الجهات الم 

 (؛ وذلك بهدف معرفة مدى التقارب أو التباعد بين ما هو مطلوب وما هو معروض في القطاع.2018

في قطاع النقل ومجاالته المختلفة. وقد كشفت وقد تم من هذه الدراسة، تقصي مقدار الفجوة بين العرض والطلب 

( عامالً وعاملة. 29,199( منشأة بحجم عمالة إجمالي بلغ )1379النتائج عن اآلتي: عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع )

( فرصة عمل ضمن قطاع النقل، في حين بلغ 2,911( نحو )2020-2022وبشكل عام بلغ حجم الطلب اإلجمالي لألعوام )

%( من حجم 94)نسبة  أن السوق قادر على استيعاب يعني (، ما2018-2016( لألعوام )3104م العرض اإلجمالي )حج

مر الذي يشير إلى عدم وجود فجوة عددية واضحة في قطاع النقل. ومن الجدير بالذكر أن العديد منالمهن العرض في القطاع، األ

 خرى.يتداخل مع العديد من القطاعات األن قطاع النقل إذإ ريةقد ت غط ي العديد من القطاعات اإلنتاجية والتجا

( اهم المهن التي 14ف على جوانب العرض والطلب ضمن البرامج التدريبية في قطاع النقل، يوضح الجدول )روللتع

زودو التدريب.  طلب أصحاب العمل توافرها، وما يقابلها من برامج تدريبية ي قد مها م 

 : البرامج التدريبية المطلوبة والمعروضة في قطاع النقل14جدول 

 البرنامج المعروض
مجموع 
 العرض

 البرنامج المطلوب
مجموع 
 الطلب

 الفجوة

 لوجستيات وسالسل تزويد
 

141 

  5 داري مشترياتإ

  247 النقل مشرف تسويق ومبيعات

  163 موظف خدمات الزبائن في النقل

 جودةمهندس مراقبة 
 

155 

  1 مهندس انتاج

  11 تصنيع و حفظ الفواكه و الخضروات

  6 مشرف تعبئة و تغليف

 مين مستودعأمأمور مخزن / 
 

217 

  8 مين مستودعأمأمور مخزن / 

  inbound team 5) ) مستقبل شحنات

  13 روافعومشغلو كرينات

  56 عامل تحميل وتنزيل

 2 - 515  513 يات و سلسلة التزويدإدارة اللوجست–المجموع 

 139 مدير شحن )بري، بحري، جوي(
  18 مدير شحن )بري، بحري، جوي(

  30 صادر و وارد مشرف شحن )بري، بحري، جوي(

 98 مدير عمليات )بري، بحري، جوي(

  46 مدير عمليات )بري، بحري، جوي(

  7 موظف بوالص

  215 مخلص جمركي

  116 شحن منسق معامالت

  52 موظف عمليات قسم الشحن الصادر و الوارد

  28 داري اليات إمأمور حركة و 
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 البرنامج المعروض
مجموع 
 العرض

 البرنامج المطلوب
مجموع 
 الطلب

 الفجوة

  49 موزعو البريد و الطرود

 324 - 561  237 إدارة عمليات الشحن–المجموع 

  9 مهندس ميكانيكي/ صيانة 879 مهندس ميكانيكي/ محركات

  10 الت آنة كهربائي صيا 55 مركبات /فني كهربائي سيارات

  8 مهندس كهربائي/ كهروميكانيكي 93 ميكانيك تجديد محرك

 مركبات /فني ميكانيكي سيارات
 

97 

  2 ميكانيكي سيارات 

  8 صيانة ميكانيكية

  6 ميكانيكي حافالت و شاحنات

  5 فني ميكانيكي صيانة 

 36 حداد تجليس سيارات/ مركبات
 3 حداد 

 

 40 اتدهان سيارات/ مركب

 1149 51  1200 مهندسون و فنيو مركبات  –المجموع 

  365 سائق  

  444 سائق شاحنة   

  83 سائق حافالت  

 892 - 892   سائقون -المجموع 

  15 عمال الفرملة و تبديل السكك الحديدية   

 15 - 15   السكك الحديدية –المجموع 

    59 كبير مهندسين بحريين

    83 ي ثانيمهندس بحر

    179 مهندس بحري ثالث / ضابط نوبة هندسية

  6 ربان 28 ربان

  22 ول مالحةأضابط  53 ول مالحةأضابط 

  8 / ضابط نوبة مالحية ضابط بحري ثان   174 / ضابط نوبة مالحية ضابط بحري ثان  

  10 العاملون على سطح السفن و ما يرتبط بهم  

 530 46  576 ن و مالحونمهندسون بحريو –المجموع 

 الطيارون والفنيون المساعدون لهم 
 

493 

  9 مراقب مالحة جوية 

  2 لكترونيةفنيو السالمة الجوية اإل

  2 مراقب حمولة طائرات

  16 مضيف جوي 

  37 مبرمج رحالت /مرحل جوي 84 مبرمج رحالت /مرحل جوي

 495 66  577 طيارون و مساعدوهم–المجموع 

  

  258 محاسب عام )نفقات و إيرادات(

  5 محاسبون ماليون و مدققون

  20 مين صندوقأ

  24 محصلو الديون

  2 مستشارون ماليون

  18 داريةسات اإلاختصاصيو السيا

  4 اختصاصيو شؤون المالك و المهن
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 البرنامج المعروض
مجموع 
 العرض

 البرنامج المطلوب
مجموع 
 الطلب

 الفجوة

  13 أنظمة و شبكات و برمجيات الحاسوب

  117 منظفون و فراشون

  34 منأاس حر  

  18 كاتب حجوزات سفر 

  15 االستعالم و االستقبال و مقاسم الهاتف

  56 مدخلو البيانات

  174 داريونالسكرتيرون و اإل

  7 فنيون و خدمات 

 765 - 765   خدمات مساندة –المجموع 

 

اب العمل هي أكثر تحديًدا وتخصيًصا، في حين ( أن البرامج التدريبية المطلوبة من أصح14ويالحظ من الجدول )

دي التدريب عامة في أغلبها.  زو  قد مة من م  دة  إذأن البرامج التدريبية الم  زو  تؤكد الدراسة على ضرورة التفات الجهات الم 

بي نة في ال  ( أدناه.15جدول )للتدريب إلى هذا الطلب، والحرص على توفير البرامج التدريبية المطلوبة من أصحاب العمل والم 

 

دي التدريب بشكل كبيرا( وال تتو2020-2022: البرامج التدريبية األكثر طلبًا لألعوام )15جدول  زو   فر لدى م 

 البرامج التدريبية
مجموع العمال 
 المراد تدريبهم

 170 معرفة و تطبيق إجراءات السالمة العامة و الصحة المهنية

 150 ع و تسويق خدمات النقل و الخدمات اللوجستية محليا و دوليامهارات بي

 6 توفير السالمة واألمن للطاقم والركاب وتطوير خطط الطوارئ

 35 خدمة العمالء لقطاع النقل

 40 ة و المقدرة على التعامل مع البوالص بأنواعها يالكفا

 43 زماتو اإلجراءات المطلوبة وإدارة األ تحديد المخاطر المحتملة

 20 استخدام المبادئ الرياضية إلجراء الحسابات الالزمة في مراقبة المالحة الجوية

 19 المعرفة بإجراء المسوحات لتقييم الخدمات المقدمة في قطاع النقل و اللوجستيات

 380 التعامل مع المواد الخطرة و طرق شحنها

 15 ادارة البضائع المخزنة و التعامل معها بحسب طبيعتهإ

 21 تطبيق المبادئ الجمركية لمختلف أنواع البضائع

 16 حساب المكسب و الخسارة و أوقات حدوثها

 2 استخدام برامج محوسبة خاصة بتنظيم النقل و التوزيع.

 917 المجموع
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الفجوة بين المهارات المطلوبة لكل مهنة وبين المهارات التي توفرها البرامج التدريبية  4.2
 نلهذه المه

بي نت الدراسة، في الفصلين الثاني والثالث المهارات العامة الداعمة للتشغيل في كل من جانبي العرض والطلب. ومن 

دة للتدريب توفر جميع المهارات التي طلبها أصحاب العمل وبدرجة  زو  إجراء مقارنة بين هذه المهارات، اتضح أن الجهات الم 

وجد فجوة بين العرض والطلب فيما يتعلق بالمهارات العامة تنه ال أيمكن االستنتاج  ،كافية، باستثناء بعض البرامج. وعليه

 الداعمة للتشغيل في قطاع النقل.

 

 ناثالعرض والطلب على العمالة من اإل الفجوة بين 4.3
 

إناث في  في تعيين ترغب%( من المنشآت العاملة في قطاع النقل ال 82تشير نتائج تحليل البيانات أن نسبة كبيرة )

رت الدراسة للفرص المستقبلية شاوأ يعود ذلك بشكل رئيسي لعدم مناسبة طبيعة العمل للمرأة وكذلك عدم الحاجة.والقطاع، 

 (. 2022-2020األعوام ) فيامرأة في القطاع  846تعيين ما يقارب في رت المنشآت عن نيتها عب  ف

القطاع، حيث أشارت بيانات المسح إلى أنه تم تخريج  وتجد الدراسة أن هناك عرًضا محدودا من اإلناث في هذا

ن الغالبية العظمى قد تخرجن من أ% من مجموع الخريجين، 8( وبنسبة تشكل 2018-2016األعوام ) في( خريجة 260)

 %(، ومن الجامعة األلمانية األردنية بمهنة لوجستيات وسالسل التزويد42الجامعة األردنية بمهنة مهندس مراقب جودة )

من اإلناث عجزفي العرض  586%(. وهنا، يمكن مالحظة الفجوة الرقمية األولية بين ما هو مطلوب وما هو معروض )26)

ن المهن المتعلقة أيمكن مالحظة  وإذخريجة إضافية،  586ن قطاع النقل باستطاعته استيعاب أهذا يعني وضمن قطاع النقل(. 

دارية، ومحاسب عام )إيرادات اإلعمال السكريتارية األيات وسالسل التزويد، وبخدمات الزبائن والتسويق في إدارة اللوجست

 (.  16هي األكثر طلبا لإلناث كما هو مبين في الجدول )ونفقات( 

بي نة في الجدول ) ي ن تبيو(، 16ويمكن االطالع على تفصيل المهن المطلوبة وتخصصات الخريجات المعروضة والم 

الحظ أنه ال يوجد توافق بين العرض والطلب، وأن هناك فجوة في فيًحا في سوق عمل هذا القطاع. أن هناك خلالً كبيًرا وواض

وهي تشير إلى التخصصات القادرة على  ،بعض التخصصات لصالح العرض )مؤشر بطالة سلبي( وفجوة أخرى لصالح الطلب

جوة المحتسبة في الجدول هي بمقارنة ما ( وهذه الف2022-2020توفير فرص عمل في قطاع النقل لإلناث خالل األعوام )

شار إليها في من اإل الفجوة أشارت سابقًا إلى وجود عجز في العرضويستوعبه السوق من المعروض.  ناث، فإن الفجوة الم 

( إنما تدل على ضعف في التخطيط وعدم مواءمة ما هو مطلوب في السوق مع ما هو معروض من برامج لدى 16الجدول )

دة للتدريب في األردن.الجهات الم    زو 
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 : الفجوة بين البرامج التدريبية المطلوبة والمعروضة لإلناث16جدول 

 البرنامج المعروض
مجموع 
 العرض

 البرنامج المطلوب
مجموع 
 الطلب

 الفجوة

 لوجستيات وسالسل تزويد
 

67 

  2 داري مشترياتإ

  126 النقل مشرف تسويق ومبيعات

  155 موظف خدمات الزبائن في النقل

 مهندس مراقبة جودة
 

110 
  1 مهندس انتاج

  3 تصنيع و حفظ الفواكه و الخضروات

 مين مستودعأمأمور مخزن / 
 

17 (inbound team) 5  مستقبل شحنات  

إدارة اللوجستيات و –المجموع 
 سلسلة التزويد

194 
 

282 - 98 

  3 صادر و وارد مشرف شحن )بري، بحري، جوي( 37 ي(مدير شحن )بري، بحري، جو

  

  35 مدير عمليات )بري، بحري، جوي(

  32 مخلص جمركي

  66 منسق معامالت شحن

  14 موظف عمليات قسم الشحن الصادر و الوارد

  6 ليات وآداري إمأمور حركة و

  160  37 إدارة عمليات الشحن–المجموع 

    3 محركات مهندس ميكانيكي/

  1 مهندس كهربائي/ كهروميكانيكي  

  1  3 مهندسون و فنيو مركبات  –المجموع 

    3 ضابط اول مالحة

مهندسون بحريون و  –المجموع 
 مالحون

3 
 

  

 الطيارون والفنيون المساعدون لهم 
 

 4 مضيف جوي  22
 

    1 مبرمج رحالت /مرحل جوي

 19 4  23 طيارون و مساعدوهم–المجموع 

  164 محاسب عام )نفقات و إيرادات(  

  15 مين صندوقأ  

  1 مستشارون ماليون  

  8 داريةاختصاصيو السياسات اإل  

  3 اختصاصيو شؤون المالك والمهن  

  5 أنظمة و شبكات و برمجيات الحاسوب  

  4 منظفون و فراشون  

  14 كاتب حجوزات سفر   

  4 بال و مقاسم الهاتفاالستعالم و االستق  

  27 مدخلو البيانات  

  154 داريونإلالسكرتيرون و ا  

 399- 399   خدمات مساندة –المجموع 
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 الفجوة بين الطلب على العمالة من ذوي اإلعاقة وبين البرامج التدريبية المقدمة لهم 4.4
 

 ةنسبل وهو يشك   ،( عامالً 29,199من أصل ) العام (120بينت نتائج الدراسة أن عدد العاملين من ذوي اإلعاقة بلغ )

ن عن أة في قطاع النقل، وهم يعملون في مهن متنوعة في القطاع. كما كشفت الدراسة أ( منش79ن على )ي%( فقط موزع0.4)

ً ك طلبهنا ً مستقبلي ا من اً ( موظف228استعدادها لتعيين )شركة  197االعاقات في قطاع النقل فقد أبدت  يعلى العاملين من ذو ا

 عاقة خاصة في مهنة سائق والمهن المحاسبية. اإل ذوي

 القطاع احتياجات مع تتناسب اإلعاقة من ذوي لألشخاص تدريبية برامج لتوفير فرصة هناك أن   الدراسة تجد ذلك، على بناءً و

 .المجتمع من الفئة لهذه مالئمة تدريبية برامج توفير ضرورة مع المستقبلية
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 الفصل الخامس

 
 

خطة تنمية الموارد البشرية في قطاع 
 النقل
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 (2023-2021منهجية إعداد خطة الموارد البشرية لقطاع النقل للسنوات )5.1 
 

 أوال: تشكيل لجنة استشارية لقطاع النقل 
 

نمية الموارد البشرية وبالتنسيق مع وزارة تشكلت اللجنة االستشارية لقطاع النقل بموجب كتاب المركز الوطني لت

العمل، وتضم اللجنة أعضاء من جهات العرض والطلب من كال القطاعين العام والخاص باإلضافة لممثلين عن مؤسسات 

هدافها دراسة هموم القطاع وقضاياه على مستوى السياسات واالستراتيجيات، أمع المدني. وتضمنت مهام اللجنة والمجت

 في جميع مراحل اإلعداد للدراسة وتقديم المشورة، ودراسة المعايير المهنية للقطاع والموافقة عليها. والمشاركة

 
 ثانيا: إعداد دراسة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية للفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع النقل

 
هداف وعينة الدراسة أرد البشرية بتطوير منهجية والمواقامت اللجنة القطاعية بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية 

تم تنفيذ مسح ميداني بالتعاون مع دائرة اإلحصاءات العامة شمل  إذالتحليلية للفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع النقل، 

ة العمل مع المركز في منشآت ممثلة للقطاع، وتعبئة استمارات من مؤسسات تزويد التدريب في القطاع. كما قامت اللجنة بمتابع

 مختلف مراحل الدراسة.

 
لتنمية الموارد   على نتائج دراسة المركز الوطنيثالثاً: تطوير خطة تنمية الموارد البشرية القطاعية لقطاع النقل بناءً 

 البشرية للفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع النقل
 

 رد البشرية للفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع النقل، تم اآلتي:بناًء على نتائج دراسة المركز الوطني لتنمية الموا

 المشاركة في صياغة التوصيات أو مذكرة سياسات تخدم القطاع. -

وأخذ مالحظاتهم على الخطة  ،عرض مسودة خطة الموارد البشرية القطاعية للقطاع على اللجنة االستشارية للدراسة -

 وتضمينها.

 د البشرية القطاعية للنقل بشكلها النهائي.إقرار خطة تنمية الموار -
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5.2 خطة تنمية الموارد البشرية لقطاع النقل للسنوات ) 2021 - 2023 )  
)و ضعت هذه الخطة بناًء على نتائج دراسة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية(  

 

1. الهدف االستراتيجي )  1  :) االرتقاء بالتدريب والتعليم المهني والتقني ا لخاص بقطاع النقل بحيث ينتج قوة عاملة مؤهلة لتلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل في القطاع  

)مؤشر األداء العام للهدف االستراتيجي  1 : زيادة مستوى رضا أصحاب العمل عن خريجي مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني في قطاع النقل خالل الفترة  2021 - 2023 )  

 

النشاط أهم محاور النشاط  الجهات ذات العالقة  مسؤولية التنفيذ  اإلطار الزمني  مؤشر األداء   

تفعيل دور مجلس 
المهارات اللوجستية 

الذي تم تشكيله في العام 
2018 والتأكيد على 

دوره الفعالفي المواءمة 
بين مخرجات التعليم 
وحاجات سوق العمل.   

 

- تحديد التخصصات المطلوبة في سوق ال  عمل.  

- التحقق من المعايير المهنية لمهن قطاع النقل  
ومدى مالءمتها لسوق العمل األردني واإلقليمي 

والدولي.   

- التحقق من تطوير المناهج لبرامج قطاع النقل.    

- إعداد خطة )برنامج تدريبي( بأحدث الدورات  
التدريبية التقنية المطلوبة في سوق العمل.  

- إعداد خطة لتدريب المتدربين على  المهارات  
المطلوبة في سوق العمل.   

- دمج خطة للتدريب ضمن الخطط الدراسية في  
مزودي التدريب )الجامعات، ومراكز  التدريب، 

والنقابة اللوجستية واأل كاديميات  ذات العالقة....(   

- إطالق مبادرات جديدة في مجال التدريب  
والتشغيل واالستشارات بالتعاون مع الجهات 

المانحة.  

- مجلس المه  ارات اللوجستية  

- م زودوالتعليم والتدريب  
المهني والتقني   

- النقابة اللوجستية    

- ممثلون عن القطاع الخاص   

- هيئة اعتماد مؤسسات التعليم  
العالي وضمان جودتها.  

- هيئة تنمية وتطوير  المهارات  
المهنية والتقنية  

- المركز الوطني لتنمية  
الموارد البشرية   

 

- تشكيل لجنة تنفيذية من جميع  
الج هات ذات العالقة لمتابعة 

تنفيذ األهداف، من: مجلس 
المهارات اللوجستية  

 

- بالتشارك مع النقابة  
اللوجستية   

 

- هيئة تنمية وتطوير المهارات  
المهنية والتقنية  

 

يتم تحقيق الهدف 
خالل السنتين 

2021 - 2022 حيث  
تتم المتابعة بعمل 
اجتماع واحد كل  3 

أشهر ل لجنة التنفيذية   

- تقرير بالخط  ط 
المستحدثة مقدمة 
للجنة االستشارية  

- تقرير نصف   
سنوي لمتابعة 

تطبيق التوصيات 
والخطط المتفق 

عليها.  
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النشاط أهم محاور النشاط  الجهات ذات العالقة  مسؤولية التنفيذ  اإلطار الزمني  مؤشر األداء   

رفع كفا ي ة العاملين في 
القطاع من خريجي 

كليات المجتمع 
والجامعات ومراكز 
التدريب المهني في 

المهارات العملية التي 
يحتاج إليها قطاع النقل.  

 

إعداد خطة بأحدث الدورات ال - تدريبية التقنية 
المتخصصة المطلوبة في سوق العمل لتدريب 

ا لعاملين في منشآت ال قطاع .  

إعداد دراسة لتقييم أجور العاملين في القطاع  -
وخطط االحتفاظ بالخبرات واالستفادة منها .  

إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص  -
في مجال تنفيذ برامج التدريب وتقييمها .  

- إطالق مبادرات تعا  ون مع الجهات المانحة   في 
مجال التدريب  و االستشارات  .  

- مجلس المهارات اللوجستية   

- هيئة تنمية وتطوير المهارات  
المهنية والتقنية  

- م زودو التدريب   )الجامعات، 
ومراكز  التدريب، والنقابة 

اللوجستية واأل كاديميات ذ ات  
العالقة....(  

- مؤسسة التدريب المهني.   

- مجلس المهارات اللوجستية    

- تشكيل لجنة تنفيذية من جميع  
الجهات ذات العالقة لمتابعة 
تنفيذ الخطط المتفق عليها.  

مرة واحدة سنوي   ا.  

 

- عقد دورة تدريبية  

واحدة .  

 

توفير صفحة إلكترونية 
تشمل أهم الدورات 

التدريبية المطلوبة في 
سوق العمل وأحدثها .  

 

- إنشاء صفحة إلكترونية تفاعلية  خاصة   
بالقطاع تبين أه م وأحدث الدورات التدريبية 

المطلوبة في سوق العمل، وكيفية الحصول 
عليها في حال توافرها محليًا أو عالميًا.  

- عرض فيديوهات تثقيفية عن الدورات  
التدريبية المطلوبة وعن ريادي األعمال في  ي

األردن.   

- بث رسائل دعائيةعبر الصفحة اإللكترونية  
للقطاع؛ للترويج لقطاع النقل.  

 

- هيئ  ة تنمية وتطوير المهارات 
المهنية والفنية    

- م زودو التدريب   ) الجامعات، 
ومراكز التدريب، وا لنقابة 

اللوجستية واأل كاديميات ذ ات  
العالقة....(  

- مجلس المهارات اللوجستية   

- مجلس المهارات اللوجستية    

- م زودو التدريب    

- شركات القطاع الخاص    

الربع الرابع من العام 
2021  

 

- عدد الزيا  رات  
للصفحة 

اإللكترونية.  

- تقارير المتابعة  
والتقييم الربعية 

والسنوي ة  تبين 
أعداد المستفيدين 

من الصفحة 
اإللكترونية   
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2. ا  لهدف االستراتيجي ) 2 :) تحسين بيئة العمل في قطاع النقل والترويج للقطاع   

)مؤشر األداء العام للهدف االستراتيجي  2 : زيادة مستوى رضا العاملين  في قطاع النقل في عام  2021 - 2022 )  

النشاط أهم محاور النشاط  الجهات ذات العالقة  مسؤولية التنفيذ  اإلطار الزمني  مؤشر األداء   

تحسين بيئة العمل في 
قطاع النقل  

- عمل ورشات تدريبية للعاملين حول السالمة  

العامة والسالمة المهنية في بيئة العمل.   

 

- تعريف العاملين في مهن قطاع   النقل بحقوقهم 

وواجباتهم في العمل.  

- هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية  
والفنية.    

- وزارة العمل/مديرية السالمة والصحة  
المهنية.  

- وزارة العمل   

- وزارة النقل    

- مؤسسة التدريب المهني.   

- م زودو التدريب في مجال السالمة  
والصحة المهنية.   

- النقابة اللوجستية.    

- وزارة العمل   

- شركات   القطاع الخاص   

الربع الرابع من 
العام  2021  

 

- زيادة مستوى رضا   
العاملين في قطاع النقل  

و تقليل معدل تغيير 
أ ماكن العمل و التسر   ب 

الوظيفي.  

الترويج  للتشغيل في 
قطاع النقل  

 

- إقامة معرض واحد على األ  قل سنوي   ا 
للترويج للقطاع داخليًا او خارجيًا.   

- بث رسائل دعائية عبر ال  صفحة 
اإللكترونية للقطاع للترويج لقطاع النقل.  

- وزارة النقل    

- وزارة العمل.    

- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.    

- الجهات المانحة.     

- النقابة اللوجستية   

- وزارة النقل   

- هيئة تنمية وتطوير  
المهارات المهنية 

والتقنية  

- النقابة اللوجستية   

بالتعاون مع النقابات 
والهيئات المختلفة ال تابع 

للقطاع مثل: هيئة تنظيم 
النقل البري، نقابة 

أصحاب مك اتب 
وشركات تخليص ونقل 

البضائع،  إ لخ...  
 

الربع الرابع 
للعام  2021  

 

عقد المعرض  -
الخاص بالقطاع  

المواد الدعائية  -
والترويجية على  
الصفحة 

اإللكترونية   

عقد يوم وظيفي  -
للعمل في قطاع 

النقل   
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3. الهدف االستراتيجي )  3 :) تطوير البرامج التدريبية والتقنية لقطاع النقل في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني بحيث تغطي االحتياجات التدريبية لجميع ا  لفئات، وتحسين م ستوى 

المهارات لدى الخريجين وموا ء متها مع سوق العمل في قطاع النقل  

)مؤشر األداء العام للهدف االستراتيجي  3 : زيادة مستوى رضا أرباب العمل عن العاملين في قطاع النقل في عام   2021 - (2022  

 

النشاط أهم محاور النشاط  الجهات ذات العالقة  مسؤولية التنفيذ  اإلطار الزمني  مؤشر األداء   

اعتماد البرامج التدريبية 
المهنية والتقنية وتسجيل 
مؤهالتها لقطاع النقل.    

اعتماد البرامج التدريبية والتقنية ب ما يضمن تغطية 
الكفايات المطلوبة لسوق العمل بحيث تحتوي المعايير 

المهنية على:  

- معايير السالمة والصحة المهنية.    

- الكفايات والمهارات الحياتية الالزمة لقطاع النقل.    

- الكفايات الفنية لكل مهنة مطلوبة لسوق العمل.   

- مركز االعتماد / هيئة تنمية  
المهارات المهنية والتقنية.  

 

- هيئة اعتماد مؤسسات التعليم  
العالي وضمان جودتها.  

- الجهات المزودة للتعليم  
والتدريب  

- مجلس المهارات اللوجستية   

- هيئة تنمية وتطوير  
المهارات المهنية والتقنية.   

 
 

النصف األول من 
عام  2022  

- قرار اعتماد   
البرامج الصادرة 

من )المركز / هيئة 
تنمية المهارات(  

- قرارات تسكي   ن 
المؤهالت المهنية    

تطوير البرامج التدريبية 
والتقنية لقطاع النقل في 

مؤسسات التدريب والتعليم 
المهني والتقني بحيث 

تغطي االحتياجات التدريبية 
لكل المتدربين من الجنسين 
وتشمل األشخاص من ذوي 

اإلعاقة أيًضا.  

إعداد البرامج التدريبية والتقنية التي أشارت إليها 
الدرا سة والتي تغطي المهارات وتطويرها ومراجعتها 

وفقًا للمعايير المهنية المقرة والمتحقق منها من مجلس 
المهارات القطاعية اآلتية:  

 

- مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية   

- مهارات عددية   

- مهارة استخدام الحاسوب    

- مهارة اإلبداع واالبتكار    

- مهارة االتصال والعمل معًا كفريق    

- قيم األخ  الق وااللتزام   

- مهارة التخطيط والتنظيم وإدارة الوقت    

- مهارة تحمل ضغط العمل   

- مؤسسات التدريب والتعليم   

- هيئة تنمية وتطوير المهارات  
المهنية والفنية   

- مجلس المهارات اللوجستية    

- القطاع الخاص   

- مؤسسة التدريب المهني   

- النقابة اللوجستية   

 

- مؤسسات التدريب والتعليم   

- القطاع الخاص   

الربع الرابع من 
عام  2022  

 

- تقارير مؤسسات   
التدريب والتعليم 
لمراجعة البرامج 
التدريبية والتقنية 

وتطويرها.  

- وثائق البرامج   
التدريبية والتقنية 

المطورة  
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النشاط أهم محاور النشاط  الجهات ذات العالقة  مسؤولية التنفيذ  اإلطار الزمني  مؤشر األداء   

إنشاء شراكات بين 
القطاعين العام والخاص 
في مجال تنفيذ برامج 
التدريب المهني لقطاع 

النقل وتقييم ها.  

- توقيع اتف  اقية مشتركة إلدارة المرافق التدريبية بين 
القطاع العام والقطاع الخاص ومجلس  المهارات 

اللوجستية   

 

- تنفيذ دراسات ومسوح حول رضا الطلبة الملتحقين  
والخريجين وأصحاب العمل عن برامج ومؤسسات 

التدريب والتعليم المهني والتقني.    

- هيئة اعتماد مؤسسات  
التعليم العالي وضمان 

جو دتها  

- هيئة تنمية وتطوير  
المهارات المهنية والفنية   

- وزارة العمل   

- وزارة النقل   

- النقابة اللوجستية   

- مجلس المهارات اللوجستية    
 
 

- مؤسسات التدريب  
والتعليم المهني والتقني 

ومؤسسات القطاع 
الخاص  

- هيئة تنمية وتطوير  
المهارات المهنية والفنية   

- هيئة اعتماد مؤسسات  
التعليم العالي  وضمان 

جودتها  

- وزارة العمل    

- مجلس المهارات اللوجستية    

خالل العام  
2023   

 

- وثيقة اتفاقية   
واحدة موقعة على 

األ قل  
 
- وثائق الدراسات   

والمسوح    
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 الفصل الســادس
 
 

 النتائــج والتوصيـــات
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 نتائـج الدراســة 6.1
 

ن نوعها والتي تسعى لتقدير الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل األردني في قطاع النقل، ت عد  هذه الدراسة األولى م

 انس العرض متمثالً بمخرجات مزوديوذلك من خالل تحليل قوى سوق العمل األردني الكمية والنوعية، واستنباط مدى تج

المسح الميداني. ويندرج  بوساطةعمل الكمية والنوعية المتمثل في حاجات سوق التدريب الكمية والنوعية مع الطلب التعليم وال

، والنقل البحري، والنقل الجوي، والتخزين، وأنشطة نابيبعبر األة مجاالت فرعية وهي النقل البري تحت هذا القطاع مجموع

 البريد.

إجمالي بلغ  ( منشأة بحجم عمالة1,379ن عدد المنشآت العاملة في قطاع النقل هو )أكشفت نتائج هذه الدراسة 

ال، ــــ( منشأة في إقليم الشم156منشأة في إقليم الوسط، و) (1097بواقع )المنشآت( عامالً وعاملة، توزعت هذه 29,199)

ن الغالبية العظمى من العاملين في المنشآت هم من األردنيين وعددهم أتبين الدراسة و( منشأة في إقليم الجنوب. 126)و

( 1,007في حين بلغ عدد العاملين من جنسيات غير أردنية ) ،%( من عدد العاملين الكلي97) سبةبن( عامالً وعاملة 28,192)

لكلي للعاملين في %( من العدد ا90( عامالً هم من الذكور بما يشكل )26,254. كما بينت نتائج الدراسة أن )عمال وعامالت

على نشطة التخزين والدعم للنقل هو األعاملين في مجال أ(. كما أشارت الدراسة إلى أن عدد ال2,944ناث )حين بلغ عدد اإل

هو أقل من  عمال( 9,359( عامال وعاملة، وأن المؤهل العلمي الذي يحمله )13,625%( وعددهم )47) نسبةحيث يشكلون 

أعداد العاملين %( فيما كانت 32يشكلون العدد األكبر من العاملين في القطاع، معظمهم من الذكور تشكل نسبتهم ) إذالتوجيهي 

والنسبة األقل من العاملين كانت لحملة درجة علمية أعلى من البكالوريوس بما  ،من حملة البكالوريوس والثانوية العامة متقاربة

 %( فقط.1.2) نسبةيشكل 

د، حيث فراأ (5ة من المنشآت الفردية العاملة بالقطاع هو )أعداد العاملين في كل منشأن متوسط أتوضح نتائج الدراسة 

سطول صغير أه مؤسسات نقل بضائع وركاب فردية ذات يعزى ذلك لطبيعة قطاع النقل والذي غالبا ما يندرج تحت مظلتو

صفة االعتماد على عدد قليل من تغلب على هذا النوع من الشركات  إذالحجم، وكذلك الحال شركات تخليص البضائع والشحن 

 ذا النوع باالعتماد على عدد محدود من العاملين.ت من هآغالبا ما يتم تأسيس منشوفراد األ

غالبية الصعوبات و%(، 71%( من المنشآت تواجه صعوبات في التعيين، ولو بشكل جزئي )46) نسبةكشفت الدراسة أن 

يل وكذلك النقص في العمالة ممن لديهم مهارات داعمة للتشغ ،تعزى للنقص الكبير في العمالة ممن لديهم المهارات المطلوبة

%( من 24ن )أه قطاع النقل، فقد وجدت الدراسة ما بخصوص الصعوبات والتحديات التي تواجأوفي العمالة المؤهلة أكاديميا. 

%( 20)من ن ما يقارب أتؤثر على أداء القطاع بشكل مباشر، بينما وجد والمنشآت تواجه صعوبات متعلقة بارتفاع الضرائب 

%( من الصعوبات تعود لضعف الحوافز المادية وإلى 15ن )أالناظمة للعمل، و تشريعاتمن الصعوبات تعود إلى القوانين وال

ن نقص العمالة المحلية مقابل ازدياد أتبين نتائج الدراسة بويواجه القطاع.  كنوع من التحدياإلجراءات التي تعيق االستثمار 

 أصحاب العمل. العمالة الوافدة يكاد ال ي شك ل صعوبة في قطاع النقل حسب وجهة نظر 

%( من أصحاب 52.1) نسبةن أي قطاع النقل، فقد كشفت الدراسة ما بخصوص إحالل العمالة المحلية بدالً عن العمالة الوافدة فأ

 %( من أصحاب المنشآت يطبقون العمل المرن.58.3) نسبةن أوكشفت الدراسة المنشآت ال يرغبون بذلك. 
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تفضل وت العاملة في قطاع النقل ال توفرلموظفيها أي مرافق أو أقسام تدريبية مختصة، غالبية المنشآ تظهر نتائج الدراسة أن

يتضح أيضا دور بعض الجهات مثل النقابة والمنشآت العاملة في القطاع تدريب موظفيها لدى جهات تدريبة معتمدة داخل البالد. 

كاديمية األردنية للدراسات البحرية، األلمانية األردنية، واللوجستية، ومؤسسة التدريب المهني، وغرفة تجارة عمان، والجامعة األ

ونادي السيارات الملكي، والجمعية العلمية الملكية، ومركز تدريب المهندسين، والشركة المتكاملة لتدريب الطيران، وبعض 

 المراكز واألكاديميات التابعة للقطاع الخص كوجهة تدريبية للمنشآت العاملة في القطاع.

وعاملة، وبحجم طلب  ( عامل2,911) من ( ما يقارب2022-2020م الطلب على مهن قطاع النقل لألعوام )بلغ حج

بلغ عدد البرامج التدريبية الخاصة بهذا و( من اإلناث. فيما يخص البرامج التدريبية، 846( مقابل )2,065على الذكور بلغ )

ً ( برنامج20القطاع نحو ) ( حيث أن هناك 2018-2016خالل األعوام ) ين( خريج3,104ابة )قر، وبلغ عدد خريجيهاا  تدريبي ا

وبنسبة تشكل  نفسها ( خريجة خالل الفترة260كشفت الدراسة أنه تم تخريج )وعرًضا محدودا من اإلناث في هذا القطاع، 

 %( فقط من مجموع الخريجين.8)

مر الذي يشير رض في القطاع، األمن حجم الع%( 94) نسبةنخلص إلى أن السوق قادر على استيعاب  ،مما سبق

ن البرامج التدريبية المطلوبة من أصحاب العمل هي أالدراسة أظهرت وإلى عدم وجود فجوة عددية واضحة في قطاع النقل. 

دي التعليم والتدريب عامة.  زو  قد مة من م   تؤكد الدراسة على ضرورة التفات الجهاتوأكثر تحديًدا وتخصيًصا من تلك البرامج الم 

دة للتدريب إلى هذا الطلب، والحرص على توفير البرامج التدريبية المطلوبة من أصحاب العمل. كما خلصت الدراسة  زو  لى إالم 

من اإلناث عجز في العرض ضمن قطاع النقل(.  586ك فجوة رقمية بين ما هو مطلوب وما هو معروض من االناث )ن هناإ

ن المهن المتعلقة بخدمات الزبائن أيمكن مالحظة  إذخريجة إضافية،  586عاب ن قطاع النقل باستطاعته استيأهذا يعني و

هي األكثر دارية، ومحاسب عام )إيرادات ونفقات( عمال السكريتارية اإلاألوالتسويق في إدارة اللوجستيات وسالسل التزويد، و

 طلبا لإلناث من أصحاب العمل في القطاع.

فرها في العاملين في مواقع العمل وفي المنوي اكد أصحاب العمل على ضرورة تووفيما يتعلق بالمهارة الفنية التي أ

قد مة؛ وفي ضوء نتائج هذه الدراسة ينبغي التوصية بضرورة  تعيينهم، فإنها في غالبها غير مشمولة ضمن البرامج التدريبية الم 

، الصحة المهنيةتطبيق إجراءات السالمة العامة ومعرفة و: وأهمهاالفنية المطلوبة  هذه المهاراتتوفير برامج تدريبية توفر 

ة واإلجراءات المطلوبة وإدارة تحديد المخاطر المحتملالنقل والخدمات اللوجستية محليا ودوليا، و وتسويق خدماتمهارات بيع و

اإلعاقة، فقد  أما بالنسبة لفجوة العرض والطلب على األشخاص من ذويزمات، والتعامل مع المواد الخطرة وطرق شحنها. األ

 ( فرصة عمل لهذه الفئة من المجتمع. 228( منشأة في قطاع النقل على استعداد لتوفير )197كشفت نتائج المسح أن هناك )

تم عرض مسودة خطة الموارد وتم اعداد خطة تنمية موارد بشرية اشتملت الخطة على ثالثة اهداف استراتيجية  ،بناْء على ذلكو

طاع على اللجنة االستشارية للدراسة وأخذ مالحظاتهم على الخطة وتضمينها، ومن ثم تم إقرار خطة تنمية البشرية القطاعية للق

 الموارد البشرية القطاعية للنقل بشكلها النهائي. 
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 التوصيــــات 6.2
 

 بتبني التوصيات اآلتية: توصي الدراسة، وبناًء على ما سبق

في المواءمة بين مخرجات التعليم  2018الذي تم تشكيله في العام اللوجستية  دور مجلس المهارات التأكيد على أهمية. 1

 وحاجات سوق العمل.

، وكيفية وأهمها تبين أحدث الدورات التدريبية المطلوبة في سوق العمل بقطاع النقلخاصة  إنشاء صفحة إلكترونية تفاعلية . 2

 .اا أو عالمي  عليها في حال توافرها محلي  الحصول 

متعلقة بمهارات خدمة الزبائن وتسويق الخدمات إليعاز إلى الجامعات وكليات المجتمعات بالتركيز على إضافة مساقات ا. 3 

 .اللوجستية

في المنطقة انعكاس الظروف الحالية السياسية واالقتصادية  إلىيتوجب على راسمي السياسات في مجال التشغيل االلتفات . 4

 .سلبيًاتقبلية ات أصحاب العمل المسوءعلى تنب

مع صاحب العملبحيث  المشترك الثنائي التدريب االنتقال من التدريب المؤسسي داخل المؤسسة التعليمية إلى. التشجيع على 5

 التدريبي؛% من البرنامج 50يمضي المتدرب فترة من التدريب والممارسة الحقيقية لدى صاحب العمل لفترة تدريبية ال تقل عن 

في مجاالت قطاع النقل. إذ يمكن االستفادة من برنامج الدراسات الثنائية الذي  المعرفة بالتطبيق الحقيقيوذلك من أجل ربط 

 توفره الجامعة األلمانية األردنية لطلبة العلوم اللوجستية، وتعميمه على الجامعات األخرى وكذلك الجهات المانحة. 

إذ أوضحت  النقابات واالستناد إليها عند تقديم طلبات االلتحاق بالجامعات.اعتماد نتائج هذه الدراسة القطاعية من الجامعات و .6

نتائج الدراسة على سبيل المثال: أن هناك توجها مستقبليا لتشغيل اإلناث في قطاع النقل، وبخاصة في المهن المتعلقة بتسويق 

 وبيع خدمات النقل والخدمات اللوجستية.

 .لتوفير دعممالي وفنيلتنفيذ برامج تدريبية مالئمة يطلبها أصحاب العمل فيالقطاع المنظمات غير الربحية التنسيق مع. 7

تطبيق إجراءات السالمة العامة والصحة  :تدريب طلبة الجامعات وكليات المجتمع على المهارات الفنية األكثر طلبًا مثل . 8

 والتعامل مع المواد الخطرة وطرق شحنها. المهنية 

والنقل  العملالنقل، وذلك بالتعاون مع وزارتي قطاع لتفعيل توظيف المرأة في ألصحاب العمل ية ووعتتكثيف الجهود ال. 9

 وغرف التجارة، ومجلس المهارات اللوجستية.
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ذوي األشخاص من ينص على ضرورة التزام المنشآت بتشغيل و 2016الذي صدر في العام بالتشريع القانوني  . التقيد10

، ومجلس وغرف التجارة والنقل، العملبالتعاون مع وزارتي %(، وتقديم التدريب الالزم لهم 4قل عن )اإلعاقةبنسبة ال ت

 .المهارات اللوجستية

 الحياتية الالزمة لقطاع النقلالكفايات والمهارات التي تغطي تقنية التي أشارت إليها الدراسة إعداد البرامج التدريبية وال. 11

 مطلوبة لسوق العمل. الكفايات الفنية لكل مهنةو

لتتبع التطور في القطاع من حيث  ،بمعدل مرة واحدة كل ثالث سنوات قطاع النقلدراسات دوري ة لتحديث بيانات  . عقد12

 تنمية الموارد البشرية على القطاع.تهدف إلى العمالة وخصائصهم والمهارات المطلوبة منهم، وللتأكد من انعكاس تطبيق خطة 

 اسة الحالية هي األولى من نوعها التي توفر بيانات عن خصائص القطاع والمهارات المتعلقة به. حيث ت عد  الدر

 


