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 تقديم
  

العرض والطلب في  بين جانبي فجوةالديكم دراسة أيأن نضع بين  بشرّيةاليطيب لي وأسرة املركز الوطني لتنمية املوارد 

دريبقطاع التشغيل و  إصالحمنسجمة مع منطلقات مشروع إعادة دراسة ، وهي الّسياحةقطاع 
ّ
والتعليم املنهي والتقني  الت

حاداملدعوم من 
ّ
دريبمجلس التشغيل و على تنفيذه  ُيشرفاألوروبي، والذي  االت

ّ
وبمشاركة العديد من  والتعليم املنهي والتقني الت

لسوق العمل، وتطوير خطط  قطاعّية مسحّيةويركز على ضرورة وجود دراسات  ,الخاص والقطاع املعنية الحكومّيةاملؤسسات 

وعّيةو  الكمّية قطاعّيةاالحتياجات ال فتعرّ ضمن هذه القطاعات؛ وذلك بغرض  املساعدة في  بشرّيةاللتنمية املوارد 
ّ
من  الن

لدى الباحثين عن عمل؛ األمر الذي سيساهم بال شك في  اإلمكانّياتاملؤهالت واملهارات، ومن ثم العمل على تطوير هذه 

لبرامج سوق العمل  وصنع القرار  االستراتيجّياتتطوير  التخطيط، أم عملّيةسواء من خالل  بشرّيةالاالستخدام األمثل للموارد 

دريبالفعالة، وبشكل خاص في قطاع التشغيل و 
ّ
 والتعليم املنهي والتقني. الت

ظري  طاراإل  األول ، إذ يتضمن الفصل رئيسة فصول  ستة إلى الّدراسةوتنقسم هذه 
ّ
 :من حيث الّدراسةالخاص ب الن

بعة لذلك نججّيةملصادر البيانات وامل ضافة، باإل الّدراسةوأسئلة  ,وأهميتها ,وأهدافها ,مشكلتها
ّ
تحليل ويتضّمن الفصل الثاني  .املت

استخالص الفصل  تّم ثم ي .تحليل جانب العرض في القطاع املستهدفويتناول الفصل الثالث . الّسياحةجانب الطلب في قطاع 

وضعها  تّم الرابع والذي ُيقدر فجوة العرض والطلب، وبناء على نتائج الفصل الرابع يأتي الفصل الخامس ليبين الخطط التي 

 الفصل الّسياحةالعاملة في قطاع  بشرّيةاللجسر هذه الفجوة ولتنمية املوارد 
ً
السادس والذي يعرض أبرز النتائج . وأخيرا

 والتوصيات.

االستفادة منها حق استفادة، وأن تخدم توجهات املركز في تعزيز  تّم ، فإننا نرجو أن تالّدراسةديكم هذه أيوإننا إذ نضع بين 

 لخدمة األردن األغلى. ديناأي. راجين املولى عز وجل أن يأخذ ببشرّيةالجهود األردن الرائدة والدؤوبة في مجاالت تنمية املوارد 

 

 رئيس املركز

 أ.د. عبد هللا عبابنة
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 الملخص التنفيذي

بواقع  توّزعت( عامالً وعاملة، 54,904( منشأة، وهي توظف نحو )2,933) الّسياحةبلغ عدد المنشآت في قطاع 

المنشآت العاملة في  غالبّيةالجنوب. وُتعتبر  إقليم%( في 6الشمال، وما نسبته ) إقليم%( في 11الوسط، ونحو) إقليم%( في 83)

-1: المنشآت الصغيرة الحجم )إلى الّسياحةتصنيف المنشآت في قطاع  تمّ وقد . لكيانها القانوني وفًقا%( 41القطاع منشآت فردية )

 10-6المنشآت متوسطة الحجم )%(، ثم 34وأكثر( وبنسبة ) عاماًل  11%(، تليها المنشآت الكبيرة الحجم )44عمال( وبنسبة ) 5

(، 2019-2017في حجم الطلب لديها في األعوام ) اهناك انخفاضً  المنشآت أفادت بأنّ  غالبّية %(. وُيذكر أنّ 64ل( وبنسبة )امع

وا انخفاض الطلب توّقعوكذلك  ،هاإنتاجالطلب على  في اهناك ارتفاعً  أنّ نت %( من المنشآت العاملة في هذا القطاع بيّ 21) بينما

 .(2019-2017) لألعوامعلى منتجاتهم 

%( من 79ما نسبته ) نّ إ، فأخرىمن ناحية . اإناث%( فقط 10%( للذكور مقابل )90ن في القطاع بواقع )ويتوزع العامل

نادل / سفرجي  ةمهن أنّ  الّدراسةوقد أظهرت  .%( من غير األردنيين21، مقابل )جنسّيةالالعاملين في هذا القطاع هم أردنيو 

في المكاتب والفنادق والمؤسسات  الّتنظيف يومشرف يربمد(، و%5.4عامل المجلى )و، %(7ن( )والطهاة )الطباخي ،%(13)

%(، 3.7( حراس األمنو، %(4,2) خرىن في الفنادق والمكاتب والمؤسسات األين والمساعديالمنظفو، %(5.3) خرىاأل

 . الّسياحةفي قطاع  إشغاًل ، هي المهن األكثر %(3.4) كاتب حجوزات سفرو

فنادق والمكاتب ن في الوالمنظفين المساعدي، نادل/سفرجيعلى مهن  (2019-2017) لألعوامطلب ال زيتركّ وبشكل عام 

بينما الطلب على  .تدبير منزلي ومدبري، وعامل المجلى ، ن )الطهاة(والطباخي، وكاتب حجوزات السفر ،خرىوالمؤسسات األ

ت السفر، والبائعين، ومهنة موظف الستقبال، ومدبري وتدبير ومهن كاتب حجوزا ،مهن نادل/ سفرجيز في يتركّ  نهإف نا اإل

 إلى اإلشارة. وتجدر نسكرتيرين التنفيذيين واإلدارييوالتسويق، وال اإلعالن اختصاصيي إلى إضافةمنزلي، والطهاة )الطباخين(، 

 .(43%-49%)تراوحت بين بنسبة  الّدوران عملّيةناشئ عن هو بروز الحاجة للعمال الجدد  أنّ 

المعرفة و، باستخدام الحاسوب الّتذاكر إعداد وإصدارمهارة مطلوبة ضمن مهن القطاع هي: ات أكثر مهار أنّ  الّدراسةنت وبيّ 

المّتبعة لمختلف المعدات  الّتنظيف بآلّياتمعرفة  مهارة الو،  األولّية اإلسعافاتالمعرفة في و، وخدمة الزبائن اإلتيكيتبمهارات 

 الّتنظيفالمعرفة بمواد و، استفسار حولها أيعن  اإلجابةوالقدرة على  المقّدمةالمعرفة بقائمة الطعام ، وكذلك والتجهيزات

، صيانتها وكيفّيةوالمعدات في المطبخ  باألدواتالمعرفة و، المطبخ عملّيات إدارة، ومهارة استخدامها وآلّياتوغيرها  الكيماوّية

به  الّتداول وآلّياتوسالمة الغذاء  بصّحة الّتامةالمعرفة ، ووالتوثيق باستخدام الحاسوب  واإلقامةالسفر  حجوزات تأكيدومهارة 

 .الشخصّية والّسالمة الّصحةو

يعود قد ، وإنا في تعيين ترغب المنشآت العاملة في القطاع ل  غالبّيةأن  إلىجمعها  تمّ تشير نتائج تحليل البيانات التي 

 نا اإلالمستقبلي على الطلب . وقد بلغ من وجهة نظر منشأت القطاع لعمل المرأةفي هذا القطاع  عدم الحاجة إلىذلك بشكل رئيس 

يعملون  ( عاماًل 292) اإلعاقات، بلغ عدد العاملين من ذوي أخرى. من ناحية الوسط إقليم في ( فرصة عمل، ويتركز3,528)

ل تفضل  الّسياحةأن المنشآت في قطاع  الّدراسةتبين نتائج كما و%( فقط، 0.5لون ما نسبته )الوسط ويشكّ  إقليمفي كبير  بترّكز

كاتب ( فرصة عمل في مهن مختلفة أهمها 659( منشأة أنها ستقدم )382عام أعلنت )، لكن بشكل اإلعاقاتتوظيف ذوي 
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وقد  .، وعامل المجلىأخرى، وبائع لمؤسسات خرىالمنظفون والمساعدون في الفنادق والمكاتب والمؤسسات األسفر، وحجوزات 

 .الحركية اإلعاقاتالوسط ولذوي  إقليمالطلب بشكل كبير في  تركز

%( من 28بينما )، الموظفيين تعيينة صعوبات في أيلمنشآت ل تواجه %( من ا72عن أن ما نسبته ) الّدراسةكشفت نتائج 

النقص في العمالة ممن لديهم المهارات المطلوبة  وهي ناشئة عن الّتعيينفردية( تواجه صعوبات في  ت )معظمها منشآتآالمنش

 .أكاديمّياوكذلك النقص في العمالة المؤهلة  نحو العمل إيجابّيةللنقص في العمالة ممن لديهم قيم واتجاهات  إضافةبشكل رئيس، 

هو األكثر  الشخصّية الّتصالتالمباشر من خالل  الّتعيين بأنّ  الّدراسة، فقد أظهرت الّتعيينبالطرق المستخدمة في وفيما يتصل 

من خالل  الّتعيينوأقلها  %(31بنسبة ) اإللكترونّيةوالمواقع  الّصحف إعالناتمن خالل  الّتعيين%(، يليه 56استخداماً وبنسبة )

منهما. كما وسئل  لكلّ  %(3وبنسبة )التي تقيمها وزارة العمل  الوظيفّيةام يواأل الّتشغيلّية وطنّيةالالحمالت ومكاتب التشغيل 

%( منهم بأن ارتفاع الضرائب تؤثر على 24، وقد أجاب )الّسياحةالعمل عن الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع  أصحاب

 .ات التي تعيق الستثمارجراء%( اإل16ونحو ) القوانين والتشريعات الناظمة للعمل،  إلى%( أشاروا 20أداء القطاع، بينما )

( خريجاً 10,111( برنامجاً تدريبياً، وبلغ عدد خريجيها قرابة )15الخاصة بهذا القطاع نحو ) تدريبّيةالبلغ عدد البرامج 

%(، ثم 29) كاتب حجوزات سفر وبنسبةنامج برمن  تمنهم قد تخرج ى. كانت النسبة الكبر(2016-2014)خالل األعوام 

 %(.10ثم برنامج نادل رئيسي ) %(11)شيف الحلويات %(، يليه برنامج 14) أدلء السفربرنامج 

%( في 13%( )11الوسط، و ) إقليم%( في 76ياً بنحو )إقليم الّسياحةفي قطاع  للّتدريب المزّودةتوزع خريجو الجهات 

بواقع  جندرّيًافي هذا القطاع  للّتدريب المزّودةتوزع خريجو الجهات  ,أخرىي الشمال والجنوب على التوالي. من ناحية إقليم

 .اإناثً %( 21ونحو )%( 79)

مؤسسة خريجي هم من ( 2016-2014لألعوام ) للّتدريب المزّودةخريجي الجهات  غالبّيةأن  الّدراسةأظهرت وكما 

خريجو التعليم المهني  %(، يليه12ة )بوبنس الّتطبيقّيةع التابعة لجامعة البلقاء تمّ كليات المج ثم %(،52) المهني وبنسبة الّتدريب

 الّرسمّيةثم باقي الجامعات ، الّتطبيقّية الجامعّية%( من كلية عمون 7وقرابة ) %(،8.5وبنسبة )في وزارة التربية والتعليم 

  .خرىوالمؤسسات األ والخاّصة

هناك  كشفت النتائج عن أن فقدفي تدريبهم ورفع كفاءتهم،  للّتدريب المزّودةودور الجهات  اإلعاقاتأما فيما يتصل بذوي 

وبسؤال . لفنون الطهي الملكّية األكاديمّيةتقدمه  اإلعاقاتمن ذوي  ا( متدربً 2ُيدّرب ) ن("ا "الطهاة )الطباخيواحدً  اتدريبيًّ  ابرنامجً 

 .تدريبّيةلتقديم برامج  ااستعدادً  جهة أي لم تبد  ع، تمّ لهذه الفئة من المج المستقبلّية الّتدريبعن فرص  الّتدريبوالتعليم مزودي 

 

حي  بلغ ، الّتدريبلتعليم ول المزّودةمن الجهات  المقّدمةتتنوع دورات رفع الكفاءة ف المقّدمةدورات رفع الكفاءة  وحول

-2014( متدرباً ومتدربًة لألعوام )4583مختلفة كانت قد خّرجت ) تدريبّيةو تعليمّية( دورة مقدمة من جهات 17عددها )

2016.) 
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قادر على  الّسوق، مما يعني أن طلب( كفائض 5,896كبيرة جداً تقدر بنحو ) عددّيةوجود فجوة  إلىنخلص  ,مما سبق

  .الّسوقالعمل في  أصحابوسيكون هناك عجز عن تلبية جميع الطلب من قبل  ,%( من حجم العرض100استيعاب ما نسبته )

 أصحابالمطلوبة من قبل  تدريبّيةالأن البرامج ب الّسياحةأظهرت نتائج تقدير الفجوة بين جانبي الطلب والعرض في قطاع حي  

فهناك  ,وبالتالي .حد ما إلىعامة  الّتدريبمن مزودي  المقّدمة تدريبّيةالفي حين أن  البرامج  ,العمل هي أكثر تحديداً وتخصيصاً 

على المهن التي فيها فائض عرض بينما هناك مهن عليها فائض طلب مثل  الّتدريبضرورة لتسليط الضوء أكثر من قبل مزودي 

دورات سريعة  ّنماوإ إعدادتخصيص وفتح برامج  إلىومثل عامل مجلى والتي ل تحتاج  ,ن في الفنادقوالمساعدي الّتنظيفعمال 

مع ما هو معروض من برامج  الّسوقكافية لتلبية الغرض. وهذا بدوره يدل على سوء التخطيط وعدم مواءمة ما هو مطلوب في 

 في األردن. للّتدريب المزّودةلدى الجهات 

في العاملين في مواقع العمل وفي المنوي  توّفرهاالعمل على ضرورة  أصحابالتي أكد  الفنّيةق بالمهارة وفيما يتعلّ 

ينبغي التوصية  الّدراسةنه وفي ضوء نتائج هذه إ. ولذلك  فالمقّدمة تدريبّيةالامج تعيينهم، فإنها في غالبها غير مشمولة ضمن البر

 التّذاكر إصدارو إعداد في اآلتي: إيجازهاالمطلوبة والتي يمكن  الفنّيةتوفر هذه  المهارات  تدريبّيةبضرورة توفير برامج 

، األوليّة اإلسعافاتالمعرفة في و، وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات و، دورات متقدمة في السكرتارياو، باستخدام الحاسوب

 أيعن  اإلجابةعلى والقدرة  المقّدمةالمعرفة بقائمة الطعام و، لمختلف المعدات والتجهيزات المتّبعة التّنظيف بآليّاتمعرفة  و

السفر  حجوزات تأكيد، المطبخ عمليّات إدارةو، استخدامها وآليّاتوغيرها  الكيماويّة التّنظيفالمعرفة بمواد و، استفسار حولها

، الشخصيّة والّسالمة الّصحةوبه  التّداول وآليّاتوسالمة الغذاء  بصّحة التّامةلمعرفة او ،والتوثيق باستخدام الحاسوب واإلقامة

 .تقدير طلبات الطعام وكلفتها، وام المطعم المختلفة ومهام كل قسمباقسالمعرفة و

 

تقدر بنحو فجوة رقمية بين ما هو معروض وما هو مطلوب هناك أن  نا اإليبين تحليل الفجوة بين العرض والطلب على 

هناك كشفت نتائج المسح أن فقد ، اإلعاقاتأما بالنسبة لفجوة العرض والطلب على ذوي . نا اإلفائض طلب على  (2,369)

ي مهن كاتب ، خاصة فاإلعاقاتهناك فائض طلب على ذوي  ,( فرصة عمل في مهن مختلفة وبالتالي659( منشأة ستقدم )382)

، ونادل، وعامل المجلى، خرىن في الفنادق والمكاتب والمؤسسات األين والمساعديالمنظفن، وحجوزات سفر، والمترجمين اللغويي

 الحركية تحديداً. اإلعاقةالوسط وعلى ذوي  إقليموقد تركز الطلب بشكل كبير في  .اثيلتمتحف وونحات وحفار 

 تولّىت وطنّيةوالتعليم المهني تشكيل فرق  الّتدريبمجلس التشغيل و تولّىضرورة أن يب الّدراسةتوصي  ,وبناء على ما سبق

 للّتدريب المزّودةالجهات  تولّى. وأن تالّسياحةفي قطاع  األردنّيةفي مجال تدريب وتشغيل القوى العاملة  قطاعّيةرسم السياسات ال

في  إلزامّيةدماج المهارات الحياتية والريادية والداعمة للتشغيل كحقيبة إالمطلوبة في القطاع، و تدريبّيةالمراجعة وتطوير البرامج 

وفتح برامج جديدة مستوحاة من  ,من ناحية غير مطلوبة لسوق العمل في القطاع تدريبّيةة برامج أي وإلغاء، تدريبّيةالجميع برامجها 

 اإلحاللوزارة العمل تطبيق سياسة  استكمالبضرورة  الّدراسة. كما توصي أخرىمن ناحية  الطلب الكبير في سوق العمل

الحكومّية حي  أهمية أكبر في السياسات  الّسياحةإعطاء قطاع ضرورة  إلى إضافة مكان العمالة الوافدة. األردنّية ةالتدريجي للعمال

لعمل على توحيد قاعدة كما وأن هنالك حاجة ل لك موارد اقتصادية كافية.تمللنمو القتصادي في دولة ل  يعتبر المحّرك األساس
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قطاع السياحي وعالقته بالعرض والطلب على الدراسات حول تطور أداء ال إجراءوربطها بجهة واحدة لتسهيل  الّسياحّيةالبيانات 

 العمالة.
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 المقّدمة 1.1

 الفنّيةومن خالل مشروع المنار تطوير النظم واألدوات  2001منذ عام  بشرّيةالالمركز الوطني لتنمية الموارد  تولّى

 المفتاحّية الّدولّيةمجموعة من المؤشرات  وتقديم في األردن، حي  قام بتكييف بشرّيةالوالتنفيذية لبناء نظام معلومات الموارد 

لتحديد التحديات والفرص لنظام  الضرورّيةنات البنائية اللب إنتاجو األردنّيةالبيئة  إلى بشرّيةالالمتعلقة بنظم معلومات الموارد 

 .بشرّيةالمعلومات الموارد 

اآلن، ال أن موضوع المسوح  إلى بشرّيةالعلى نظام معلومات الموارد  ات المهّمة التي طرأتصالحواإل التقّدم ورغم

وتحديد المهارات  ,دي العاملةيمن األ الكمّيةف الحتياجات تعرّ دة لالتي تركز على جمع معلومات عن قطاعات محدّ  قطاعّيةال

فاعلة  بشرّيةزالت ضعيفة، ما قد ينعكس على عدم تطوير خطط تنمية موارد  ن في هذا القطاع ماوالّنوعّية التي يحتاجها العامل

الرشاد المهني،  لّيةعمقد يضعف من فاعلية   ,وغياب بيانات دقيقة عن تلك القطاعات وبالتالي ,في سوق العمل المهّمةللقطاعات 

 حدو  اختاللت في كفاءة التشغيل في  سوق العمل.  إلىوالتي قد تقود 

 األولوّيةللقطاعات ذات  دورّيةدراسات  إجراءالمهني والتقني مبادرة  الّتدريبتبنى مجلس التشغيل والتعليم و ,ومن هنا

قام المجلس بتحديد ثالثة  ,عليه والطلب للقوى العاملة، وبناءً ل ذلك على مسح جانبي العرض تمّ في القتصاد األردني، وقد اش

للمرحلة  أخرىتحديد ستة قطاعات  تمّ لحقاً،  ها.إعدادالنتهاء من  تمّ و كخطوة أولى في تنفيذ هذه المبادرة أولوّيةقطاعات ذات 

الوساطة المالية وأنشطة  وقطاعصناعة المالبس، ، وقطاع صناعة األثا ، وقطاع الزراعةوهذه القطاعات هي: قطاع الثانية، 

وهي: قطاع  أخرىثالثة قطاعات  إعداد تمّ في المرحلة الثالثة . والتركيبات الكهروميكانيكية، وقطاع التجميل وقطاعالتأمين، 

مة تنفيذ هذه قد أوكلت مه، وقطاع صناعة األغذية والمشروبات والتبغ، وقطاع تجارة األغذية والمشروبات والتبغ. الّصحة

، بشرّيةالالمركز الوطني لتنمية الموارد  إلىالمهني والتقني،  الّتدريبويلها من صندوق التشغيل والتعليم وتمّ  تمّ الدراسات، والتي 

ة في القطاعين العام نيّ مشاركة ممثلين عن الجهات المع ,ذلك إلى. أضف العاّمة اإلحصاءاتوالذي يتعاون في تنفيذها مع دائرة 

 ة. أيستشارية شكلت لهذه الغعلى هذه الدراسات عبر لجان ا اإلشرافالمتابعة و عملّية والخاص في

والتعليم المهني والتقني  الّتدريبقطاع التشغيل و إصالحوتأتي هذه الدراسات منسجمة مع منطلقات مشروع إعادة 

ويركز  ,المعنية الحكومّيةاألوروبي، والذي ُتشرف على تنفيذه وزارة العمل وبمشاركة العديد من المؤسسات  الّتحادالمدعوم من 

وذلك  ؛ضمن هذه القطاعات بشرّيةاللسوق العمل، وتطوير خطط لتنمية الموارد  قطاعّية مسحّيةعلى ضرورة وجود دراسات 

العمل على تطوير هذه  من المؤهالت والمهارات، ومن ثمّ  الّنوعّيةو ةالكميّ  قطاعّيةالحتياجات الف تعرّ بغرض  المساعدة في 

 عملّيةسواء من خالل  بشرّيةاللدى الباحثين عن عمل؛ األمر الذي سيساهم بال شك في الستخدام األمثل للموارد  اإلمكانّيات

والتعليم  الّتدريبوصنع القرار لبرامج سوق العمل الفعالة، وبشكل خاص في قطاع التشغيل و الستراتيجّياتتطوير  مالتخطيط، أ

 المهني والتقني.

 .كواحد من القطاعات الثالثة المستهدفة في المرحلة الرابعة الحالية الّسياحةويغطي هذا التقرير قطاع 
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 الّدراسةأهمية  1.1

تسعى لتقدير  ي والتي قليماإلاألولى من نوعها على المستويين الوطني و  الّدراسةتعد  في كونها الّدراسةتكمن أهمية هذه 

استنباط مدى ، والّنوعّيةو الكمّيةوذلك من خالل تحليل قوى سوق العمل األردني  الّسياحةالفجوة في سوق العمل األردني في قطاع 

اجات سوق ثل في حتمّ مع الطلب والم الّنوعّيةو الكمّيةالتقني والتعليم المهني و الّتدريبثالً بمخرجات مزودي تمّ تجانس العرض م

  من خالل المسح الميداني. الّنوعّيةو الكمّيةالعمل 

والتعليم المهني والتقني المدعوم  الّتدريبقطاع التشغيل و إصالحتأتي هذه الدراسات منسجمة مع منطلقات مشروع كما 

وبمشاركة العديد  ,والتعليم المهني والتقني الّتدريباألوروبي، والذي ُتشرف على تنفيذه وزارة العمل/ مجلس التشغيل و الّتحادمن 

ط تنمية في كونها ستضع الخطوط العريضة لخط الّدراسةيز هذه تمّ ت، أخرىومن ناحية  المعنية. والخاّصة الحكومّيةمن المؤسسات 

، والتي من شأنها أن تسهم في جسر الفجوة وتحقيق التوازن، األمر الذي سيقلل من مقدار الّسياحة في قطاع بشرّيةالالموارد 

ثلة بالفجوة الواضحة بين جانبي العرض والطلب، وهذا بدوره  تمّ الم بشرّيةالالختاللت في منظومة تنمية واستثمار الموارد 

تعزيز التنافسية مع األخذ بعين العتبار  الفروقات النسبية في ويسهم  ,على معدل النمو القتصادي في األردن إيجابّيًاسيترك أثراً 

 على مستوى أقاليم المملكة.

 الّدراسةأهداف  1.1

 في اآلتي: إيجازهاتحقيق مجموعة من األهداف يمكن  إلىالحالية  الّدراسةتسعى 

 المطلوبة ضمن القطاع. األعمالتحديد مسميات المهن/  .1

 القطاع. إنتاجتقييم الطلب الحالي والمستقبلي على  .2

 مهنة من المهن الموجودة في القطاع. لكلّ من العمالة  المستقبلّية الكمّيةتحديد الحتياجات  .3

 مهنة من المهن المطلوبة في القطاع. لكلّ  المستقبلّيةوالحالية  تدريبّيةالو تعليمّيةالتحديد الحتياجات  .4

 رفع الكفاءة للعاملين.لتدريب تعليم وتحديد احتياجات المنشآت العاملة ضمن القطاع من برامج  .5

وتدريب  إعدادفي القطاعين العام والخاص في  الّتدريبالعمل نحو الستفادة والتعاون مع مزودي  أصحاباتجاهات  تعرف .6

 القوى العاملة ضمن القطاع.

 ضمن منشآتهم. نا اإلحو تشغيل العمل ن أصحاباتجاهات واستعداد  تعرف .7

 ضمن منشآتهم. اإلعاقاتالعمل نحو تشغيل ذوي  أصحاباتجاهات واستعداد  تعرف .8

 تدريب العمالة المطلوبة.عليم وتو عدادفي القطاعين العام والخاص إل للّتدريب المزّودةالتحقق من جاهزية واستعداد الجهات  .9

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

اعتباره من العناصر األكثر رأس مال بشري كفؤ وفعال ب جاديإلفي القطاع  بشرّيةالتطوير خطة وبرامج لتنمية الموارد  .11

 في األردن. اتوفرً 
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 الّدراسةأسئلة  1.1

 األسئلة اآلتية: نع اإلجابةتحقيق األهداف السابقة الذكر من خالل  الّدراسةتحاول 

 من حي  المهنة والجنس والمستوى التعليمي؟ الّسياحةما هي خصائص العاملين الحاليين في قطاع  .1

 وعدد الخريجين؟ الّتدريبالتعليم ومن حي  المدة ومواقع  الّسياحةالمهن قطاع  المقّدمةما هي خصائص البرامج  .2

 ؟(2019-2017) لألعوام الّسياحةفي قطاع  الّنوعّيةو الكمّيةما هي احتياجات سوق العمل  .3

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

 ؟الّسياحةالتي تخدم قطاع  الّتدريبالتعليم وفي كل برنامج من برامج  الّتدريبما هي المهارات التي يقدمها مزودو  .5

 ؟الّسياحةلتوظيف المرأة في قطاع  مستقبلّيةالوما هي الفرص الحالية  .6

 ؟الّسياحةكينها في قطاع تمّ لتدريب المرأة و المستقبلّيةوما هي الفرص الحالية  .7

 ؟الّسياحةفي قطاع  اإلعاقاتلتوظيف ذوي  المستقبلّيةوما هي الفرص الحالية  .8

 ؟الّسياحةلدخول سوق العمل في قطاع  اإلعاقاتلتدريب ذوي  المستقبلّيةوما هي الفرص الحالية  .9

 ؟الّسياحةفي قطاع  الّتعيينما هي الصعوبات التي تواجهها المنشآت في  .10

 ؟الّسياحةا التي تقدمها المنشآت للعاملين فيها في قطاع ياما هي أهم المز .11

 الّدراسة منهجّية 1.1

 لألعوام المستقبلّيةوعبر مسح احتياجاتها الحالية  الّسياحةجانب الطلب للشركات العاملة ضمن قطاع  الّدراسةتغطي 

من الخريجين وبرامج  الّتدريبوجانب العرض الذي توفره جهات تزويد  ,الّتدريبالتعليم ومن القوى العاملة و (2017-2019)

 المستهدف. ضمن القطاع للّتدريب المستقبلّيةعبر مسح إلمكانيات هذه الجهات الحالية وتوجهاتها  الّتدريبالتعليم و

 الّدراسة عّينةوع تمّ مج 1.1.1

 مسح احتياجات الشركات )جانب الطلب( 1.1.1.1

 واألقاليمة للمسح على مستوى المحافظات تقديرات موثوقة للمتغيرات الرئيسالمسح للحصول على  عّينةتصميم  تمّ 

 العاّمة اإلحصاءاتالذي نفذته دائرة  2011 القتصادّيةعداد العام للمنشآت التّ  إطار إلى اهذا المسح استنادً  عّينةة. وصممت الثالث

 لألمم المتحدة.  ISIC4 تصنيفه حسب التصنيف الصناعي الدولي الرابع  تمّ والذي 

 فرعية: أنشطةويندرج تحت هذا القطاع مجموعة 

 في المتاجر المتخصصة خرىتجارة المفرد ) التجزئة ( األ. 

 النقل البرى للركاب في المدن والضواحي. 

  اإلقامة قصيرة المدىأنشطة. 

 مواقف مركبات الستجمام والكرافاناتمخيمات ومواقع ال. 

 أنشطه خدمة المطاعم والطعام المتنقل. 

 أنشطه تقديم المشروبات. 

 أنشطة وكالت السفر. 
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 ؛طبقات إلى الّدراسةع تمّ خذ بالعتبار المهن التي يقوم بها هذا القطاع من خالل تقسيم مجاأل تمّ ات هذا المسح أيولغ

ع تمّ ن توزيع مجيبيّ  1وفئة العاملين في المنشأة. والجدول  ,والمهن ,ع بشكل جيد حسب المحافظاتتمّ ثيل للمجتمّ لضمان التجانس وال

 .شمولة كامال في المسح تمّ والذي  ,حسب المحافظات الّدراسة

 

  الّسياحةفي قطاع  االقتصاديّةالمنشآت وحجم  عيّنة: 1-1جدول 

 

 

 

 )جانب العرض( الّتدريبمسح مزودي  1.1.1.1

 ثالً تمّ ن في المملكة ملمهني والتقني الرئيسيوالتعليم ا الّتدريبلهذا المسح من كافة مزودي  في جانب العرض الّدراسةع تمّ تكون مج

 بـاآلتي:

  ع في القطاعين العام والخاص.تمّ / كليات المجالّتطبيقّيةجامعة البلقاء 

  /التعليم المهني. إدارةوزارة التربية والتعليم 

  المهني. الّتدريبمؤسسة 

  والخاّصة الحكومّية األردنّيةالجامعات. 

  الّتدريبللتشغيل و وطنّيةالالشركة. 

  وكالة الغو .الّتدريبمراكز / 

 .غرفة صناعة عمان 

 

 

 عتمّ المج المحافظة

 1666 العاصمة

 53 البلقاء

 60 الزرقاء

 91 مأدبا

 115 اربد

 9 المفرق

 50 جرش

 16 عجلون

 21 الكرك

 10 الطفيلة

 119 معان

 135 العقبة

 2345 المجموع



   

7 
 

 الّدراسةأدوات  1.1.1

العمل(، وتوفر بشكل رئيس  أصحابى تغطي جانب الطلب )األول؛ الستبانة الّدراسةتصميم استبانتين لتحقيق أهداف  تمّ 

من العمالة في المهن المختلفة والمهارات  الكمّية، واحتياجات المؤسسة تدريبّيةالو تعليمّيةالالعاملين واحتياجاتهم  عدادأبيانات عن 

وطبيعة  اإلعاقات)الداعمة للتشغيل( المطلوبة لممارسة المهن المختلفة.  كما وتوفر الستبانة بيانات عن تشغيل ذوي  العاّمةو الفنّية

العمل  أصحابضا عن الصعوبات التي يواجهها أيالمهن، و أيها، وكذلك بيانات عن تشغيل المرأة وفي لاشغإ هممكنتي يالمهن ال

 للعاملين. المقّدمةا ياوالمز الّتعيينفي تعيين العمالة والطرائق المتبعة في 

 تدريبّيةال(، حي  توفر بشكل رئيس بيانات حول البرامج الّتدريب، فتغطي جانب العرض )مزودي أما الستبانة الثانية

الملتحقين والخريجين وخصائصهم، ودورات رفع الكفاءة  عدادأضمن مهن القطاع المستهدف و الّتدريبالمتاحة لدى مزودي 

نحو  الّتدريب توجهات مزودي إلى ضافةضا للمرأة، باإلأيو اإلعاقاتالمتوفرة لذوي  الّتدريبللعمال الممارسين، وعن فرص 

استخدام نفس الستبانة  تمّ أنه   إلى اإلشارة.  وينبغي الّتدريبأو الفئات المستهدفة ب تدريبّيةالسواء في البرامج  المستقبلّيةات توّسعال

 الثالثة لتشابه البيانات المطلوبة عن كل منها.  األولوّيةفي دراسات القطاعات ذات 

ا معرضه تمّ ، وبشرّيةالمن قبل الباحثين في المركز الوطني لتنمية الموارد  األولّيةتطوير الستبانتين بصورتهما  تمّ ولقد 

األخذ بالتعديالت المقترحة، وبخاصة تلك  تمّ وعلى أعضاء اللجنة الستشارية، و العاّمة اإلحصاءاتلحقاً على خبراء من دائرة 

  .ضوء مالحظاتهم فيالتعديالت المناسبة  إجراء تمّ و، إلجماع من قبل هؤلء الخبراءت باالتعديالت/المالحظات التي حظي

 

 جمع البيانات وتجهيزها 1.1

 

 مسح الشركات )جانب الطلب( 1.1.1

 ات اآلتية:جراءتنفيذ جمع بيانات مسح المنشآت وفق اإل تمّ 

 أسئلة الستبانة. لكلّ دليل لتعبئة الستبانة للباح  الميداني )جامع البيانات( يتضمن التوضيحات الالزمة  إعداد 

 دليل بشروط وتعليمات إدخال بيانات المسح الواردة من خالل الستبانات. إعداد 

  إجراءتدريبهم على  تمّ مشرفين، ال مجموعة منيتابعهم  نا اإلبيانات من الذكور والع مجلاختيار وتدريب فريق بح  ميداني 

 اإلحصائي. الّتدريبالمسح وتعبئة الستبانة في مركز 

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

 العمل المشمولة بالمسح.

 .العاّمة اإلحصاءاتة وترميزها من قبل الفريق المكلف بذلك من موظفي دائرة أتدقيق الستبانات المعب -

 جداول البيانات الخام. إعدادالحاسوب، و إلىإدخال البيانات  -
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 )جانب العرض( الّتدريبمسح مزودي  1.1.1

 ات اآلتية:جراءوفق اإل الّتدريبتنفيذ جمع بيانات مسح مزودي  تمّ 

  المهني والتقني الرئيسة في األردن لجمع بيانات المسح الالزمة. الّتدريبالتعليم وتكليف فريق عمل ضم ممثلي جهات 

  خاللها تعريف المشاركين بأداة المسح ومتطلبات  تمّ  بشرّيةالعقد جلسة ألعضاء الفريق في المركز الوطني لتنمية الموارد

 تعبئتها، وتدريبهم على آلية تعبئة الستبانات.

  ألعضاء الفريق )جامعي البيانات( مع الموظفين المعنيين لدى جهات  الشخصّيةتعبئة استبانات المسح من خالل المقابالت

 المشمولة بالمسح. الّتدريب

  بشرّيةالتدقيق الستبانات المعبأة وترميزها من قبل الفريق المكلف بذلك من موظفي المركز الوطني لتنمية الموارد. 

  جداول البيانات الخام. إعدادالحاسوب، و إلىإدخال البيانات 

 

 تبويب البيانات ونشرها 1.1

قراراها من أعضاء اللجنة إبعد  الّدراسةتحديد التقاطعات والجداول التكرارية والرسومات البيانية الالزمة لعرض  تمّ 

 تمّ ، وProClarityالستشارية، وقام اختصاصيو البرمجة بمعالجة جداول البيانات الخام لستخراجها وعرضها باستخدام برنامج 

 والتوصيات المنبثقة عنها. الّدراسةضا على ملخص ألهم نتائج أيل تمّ تضمينها بهذا التقرير الذي اش

 

 الّدراسة محّددات 1.8

جزء يعمل ضمن  ل تحت مظلة القطاع الرسمي المنظم، حي  هناكالمشمولة في المسح هي فقط التي تعمالمنشآت  -

 القطاع غير الرسمي في هذا القطاع.
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 الفصل الثاني 

 الّسياحةتحليل جانب الطلب في قطاع 
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 الّسياحةمنشآت قطاع  إنتاج 1.1

لمسح الذي أجرته إلى ا ااستنادً  2017من عام  األولة النصف يامنشأة لغ( 2,933) الّسياحةبلغ عدد المنشآت في قطاع 

 إقليم( في %6، وما نسبته )الجنوب إقليم%( في 11الوسط، ونحو) إقليم%( في 83بواقع ) توّزعت، العاّمة اإلحصاءاتدائرة 

 .شمالال

 / المحافظةقليماإلحسب  الّسياحة:توزيع المنشآت في قطاع 1جدول 

 عدد المنشآت / المحافظةقليماإل

 2,439 الوسط إقليم

 2,181 عمان

 75 البلقاء

 89 الزرقاء

 94 مأدبا

 180 الشمال إقليم

 117 اربد

 6 المفرق

 51 جرش

 6 عجلون

 314 الجنوب إقليم

 21 الكرك

 14 الطفيلة

 136 معان

 143 العقبة

 2,933 المجموع

 

 

 

 / المحافظةقليماإلحسب  الّسياحة: توزيع المنشآت في قطاع 1شكل 

 

 إقليم الوسط
81% 

 إقليم الشمال
1% 

 إقليم الجنوب
11% 
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ة النصف يانهحتى و 1950أن عدد المنشآت في هذا القطاع قد تفاوتت من حي  نشأتها ما بين العام  الّدراسةوأظهرت 

حي  تشير البيانات  1971المنشآت التي شملها المسح بدأت نشاطها منذ العام  غالبّيةن إ، لكن وبشكل عام ف2017من العام  األول

%( من 82وهي توظف نحو ) 1971%( من المنشآت العاملة في هذا القطاع بدأت بتقديم الخدمة منذ العام 75أن حوالي ) إلى

 وعاملة. ( عامل  54,905جمالي العاملين في القطاع والبالغ )إ

 حسب سنة بدء تقديم الخدمة الّسياحة: توزيع المنشآت في قطاع 2جدول 

 عدد العاملين عدد المنشآت سنة البدء عدد العاملين عدد المنشآت سنة البدء

1950 7 103 1987 12 77 

1951 15 825 1988 10 538 

1952 12 546 1989 21 178 

1955 19 209 1990 9 59 

1956 29 1,228 1991 24 1,535 

1959 8 59 1992 10 85 

1960 60 936 1993 8 160 

1962 22 309 1994 13 561 

1963 29 116 1995 9 33 

1964 39 795 1996 5 48 

1965 62 1,174 1997 13 205 

1967 67 1,620 1998 16 114 

1968 74 1,152 1999 1 3 

1970 49 1,107 2000 9 19 

1971 74 2,357 2001 1 37 

1972 92 2,313 2002 5 46 

1973 65 1,496 2003 8 62 

1974 46 1,550 2004 9 510 

1975 75 1,146 2005 7 101 

1976 71 1,057 2006 3 17 

1977 120 2,703 2007 169 2,130 

1978 92 1,401 2008 7 1,156 

1979 129 3,679 2009 3 33 

1980 80 1,495 2010 1 1,021 

1981 126 1,833 2011 5 1,156 

1982 160 2,034 2012 1 2 

1983 166 1,834 2013 1 2 

1984 161 2,819 2014 6 192 

1985 194 2,554 2015 3 85 

1986 194 2,544 2016 102 921 

   2017 103 827 

 2,933 مجموع المنشآت

 
 54,905 مجموع العاملين
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 حسب سنة بدء تقديم الخدمة الّسياحة: توزيع المنشآت في قطاع 2شكل 

 

هي منشآت فردية حي  أن  الّسياحةمن المنشآت العاملة في قطاع  كبرالجزء األأن  إلى (3رقم ) أدناهويشير الجدول 

%(، ونحو 35ما نسبته ) ذات المسؤولية المحدودة تشكل المنشآتفي حين لكيانها القانوني،  وفًقافردية  %( هي منشآت41قرابة )

 .تضامنية%( منشآت 22)

 قليماإلحسب الكيان القانوني و الّسياحة:  توزيع المنشآت في قطاع 3جدول 

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم الكيان القانوني للمنشأة

 1,195 171 135 889 مؤسسة فردية

 649 80 27 542 شركة تضامن

 1,010 53 15 943 شركة ذات مسؤولية محدودة

 23 شركة توصية بسيطة
 

 

23 

 37 2 3 31 شركة توصية باألسهم

 8 8   شركة مساهمة عامة

 6   6 تعاونية جمعيّة

 2   2 خيرية جمعيّة

 2 حكومي
 

 

2 

 1   1 أخرى

 2,933 314 180 2,439 المجموع

 

1950-
1984 
67% 

1985-
1999 
18% 

2000-
2017 
15% 

1950-19841985-19992000-2017

1,950 

538 
446 
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 قليماإلحسب الكيان القانوني و الّسياحة: توزيع المنشآت في قطاع 3شكل 

 

ضمن ثال  مجموعات رئيسة هي: المنشآت الصغيرة  الّسياحةواستناداً لنتائج المسح يمكن تصنيف المنشآت في قطاع 

 عاماًل  11%(، تليها المنشآت الكبيرة الحجم )44عمال( والتي تنتشر بنسبة كبيرة في جميع أقاليم المملكة وبنسبة ) 5-1الحجم )

 %(. 22ل( وبنسبة )امع 10-6ثم المنشآت متوسطة الحجم )%(، 34وأكثر( وبنسبة )

 

 قليماإلحسب حجم المنشأة و الّسياحة: توزيع المنشآت في قطاع 4جدول 

الوسط إقليم المنشأة حجم الشمال إقليم  الجنوب إقليم   المجموع 

 1,294 174 123 997 صغيرة

 630 54 24 552 متوسطة

 1,008 85 33 890 كبيرة

 2,933 314 180 2,439 المجموع
 

  

مؤسسة 
 فردية
11% 

شركة 
 تضامن

11% 

شركة ذات 
مسؤولية 
 محدودة

11% 

شركة 
توصية 
 بسيطة

1% 

شركة 
مساهمة 
 عامة

1% 

جمعية 
 تعاونية

0% 

جمعية 
 خيرية

0% 

مؤسسة 
 فردية

شركة 
 تضامن

شركة ذات 
مسؤولية 
 محدودة

شركة 
توصية 
 بسيطة

شركة 
مساهمة 
 عامة

 أخرى

889 

542 

943 

23 31 11 

135 

27 15 3 

171 
80 53 

2 8 

 إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط

 صغيرة
11% 

 متوسطة
11% 

 كبيرة
11% 

 اإلجمالي

 صغيرة
11% 

 متوسطة
11% 

 كبيرة
11% 

 الوسط
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 قليماإلحسب حجم المنشأة و الّسياحة: توزيع المنشآت في قطاع 4شكل 

  

والجنس، ويالحظ أن عدد العاملين الذكور  قليماإلحسب حجم المنشأة و الّسياحة( توزيع المنشآت في قطاع 5ويبين الجدول )

 الوسط.  إقليمفي  وبشكل أكبر ,في كافة األقاليمأكبر في المنشآت صغيرة الحجم وكذلك المتوسطة والكبيرة 

 

 والجنس قليماإلحسب حجم المنشأة و الّسياحةفي قطاع  العاملين: توزيع 5جدول 

حجم 
 المنشأة

الوسط إقليم الشمال إقليم  الجنوب إقليم   

 المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر

 444 39 405 291 28 262 3,048 433 2,615 صغيرة

 405 38 366 172 30 142 4,313 546 3,767 متوسطة

 4,147 489 3,659 714 64 650 41,371 3,588 37,782 كبيرة

 

  

 صغيرة
18% 

 متوسطة
11% 

 كبيرة
18% 

 الشمال

 صغيرة
11% 

 متوسطة
11% 

 كبيرة
11% 

 الجنوب

 كبيرة متوسطة صغيرة

3282 4276 

42091 

501 613 
4141 

 اإلجمالي

 أنثى ذكر

 كبيرة متوسطة صغيرة

2615 3767 

37782 

433 546 
3588 

 الوسط

 أنثى ذكر
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 والجنس قليماإلحسب حجم المنشأة و الّسياحة: توزيع المنشآت في قطاع 5شكل 

 

المنشآت بأن الطلب على منتجاتهم قد انخفض  غالبّية العمل لحجم الطلب على منتجاتهم، فقد أعلنت أصحابوحول تقييم 

-2015)انخفاض الطلب على منتجاتهم خالل األعوام رار تمّ اسوا توّقع، وكذلك 2016العام  عما كان عليه في%( 64) بنسبة

 المنشآتمن فقط %( 15)ها خالل العام المذكور، علماً بأن إنتاج%( من المنشآت ارتفاع الطلب على 21أعلنت )بينما  .(2017

للفترة  المستقبلّيةات الطلب توّقعها خالل تلك الفترة. وكذلك كان الحال بالنسبة لإنتاجأن الطلب لم يتغير على  إلى قد أشارت

(2017-2019.) 

المنشآت الصغيرة  غالبّيةحسب حجم المنشأة، حي  أفادت  العمل لحجم الطلب على منتجاتهم أصحابتقييم  حد ما إلىتشابه 

وكذلك الحال بالنسبة للمنشآت المتوسطة والكبيرة. ولكن بشكل عام أعلنت  2016في العام  قد انخفضأن الطلب على منتجاتها 

%( 17) فقط كرت%( من المنشآت الكبيرة ارتفاع حجم الطلب على منتجاتها فيما ذ31و) متوسطة%( من المنشآت ال24نحو )

 .لم يتغير على منتجاتها خالل نفس الفترةمن المنشآت الصغيرة أن الطلب 

 2016العمل لحجم الطلب على منتجاتهم لعام  أصحابحسب تقييم  الّسياحة: توزيع المنشآت والعاملين في قطاع 6جدول 

 عدد العاملين عدد المنشآت تقييم الطلب
المنشآت عدد 

 الصغيرة
عدد المنشآت 
 المتوسطة

عدد المنشآت 
 الكبيرة

 304 145 149 18,441 599 ارتفاع

 138 86 208 10,463 432 ال يوجد تغيير

 536 372 892 25,174 1,799 انخفاض

 30 27 46 827 103 غير معرف

 1,008 630 1,294 54,905 2,933 المجموع

 

 كبيرة متوسطة صغيرة

262 

142 

650 

28 30 
64 

 الشمال

 أنثى ذكر

 كبيرة متوسطة صغيرة

405 366 

3,659 

39 38 

489 

 الجنوب

 أنثى ذكر
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العمل لحجم الطلب على منتجاتهم وحسب حجم المنشأة  أصحابحسب تقييم  الّسياحة: توزيع المنشآت والعاملين في قطاع 6شكل 

 2016لعام 

 

 (2019-2017) لألعوامالعمل لحجم الطلب على منتجاتهم  أصحاب توقّعحسب  الّسياحة: توزيع المنشآت في قطاع 7جدول 

 2019 2018 2017 تقييم الطلب

 890 874 500 ارتفاع

 722 720 641 ال يوجد تغيير

 1,207 1,237 1,768 انخفاض

 115 102 24 غير معرف
 

 

 ارتفاع
11% 
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11% 

 انخفاض
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 إجمالي المنشآت
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 تغيير
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 ارتفاع
11% 

ال يوجد 
 تغيير
11% 

 انخفاض
11% 
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 العمل لحجم الطلب على منتجاتهم  أصحاب توقّعحسب  الّسياحة: توزيع المنشآت في قطاع 7شكل 

 (2019-2017) لألعوام

 

العمل  أصحابعلى تنبؤات  القتصادّيةانعكاس الظروف الحالية السياسية وضرورة األخذ بعين العتبار  إلى اإلشارةوتجدر 

 .اسلبيً  المستقبلّية

 

 الّسياحةللعاملين في قطاع  الّنوعّيةو الكمّيةالخصائص  1.1

، توزعوا 2016وعاملة لعام  ( عامل54,904قد بلغ ) الّسياحةكشفت نتائج تحليل البيانات عن أن عدد العاملين في قطاع 

سنة( لم  24-15أن نسبة الشباب العاملين في القطاع ) إلى اإلشارةوتجدر . اإناثً %( فقط 10%( مقابل )90للذكور بواقع ) غالبّيةب

 .%(80سنة وأكثر ) 25، بينما العاملون (%20)تتجاوز 

وبنسبة  العاّمةالثانوية الذكور العاملين مؤهلهم التعليمي  غالبّيةبشكل عام، نجد أن  تعليمّيةمؤهالت العاملين ال وبتعرف

 بكالوريوسمؤهلهن التعليمي  نا اإل غالبّية في حين أن، %( بكالوريوس18أقل من ثانوية عامة و نحو )%( 25ونحو ) %(36)

 .ثانوية عامة%( 27ونحو ) %(42) وبنسبة

 

الوسط،  إقليمفي  التعليمي ثانوي%( مؤهلهم 36على مستوى المحافظات، فإننا نجد أن ) تعليمّيةوبتحليل مؤهالت العاملين ال

%( مؤهلهم 36ن نسبة كبيرة من العاملين تقدر بـ )إالشمال ف إقليم%(، أما 25مية أقل من ثانوي وبنسبة )يعلتاليليهم من مؤهالتهم 

 .أقل من ثانوي%( 26ثانوي، ونحو )%( مؤهلهم 27نوب، نجد أن )الج قليم. وبالنتقال إلبكالوريوس%( 26ونحو ) ثانوي
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 حسب المؤهل التعليمي والجنس الّسياحة: توزيع العاملين في قطاع 8جدول 

 المجموع انثى ذكر المؤهل التعليمي

 426 17 409 أمي / ملم

 13,029 700 12,330 أقل من ثانوي

 4,694 325 4,368 تلمذة مهنية

 19,473 1,393 18,080 ثانوية عامة

 5,738 574 5,163 دبلوم متوسط

 11,164 2,182 8,982 بكالوريوس

 381 64 317 اعلى من بكالوريوس

 54,904 5,255 49,649 المجموع
 

 

 

  
 والهرم العمالي حسب المؤهل التعليمي والجنس الّسياحة: توزيع العاملين في قطاع 8شكل 
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 قليماإلحسب المؤهل التعليمي و الّسياحة: توزيع العاملين في قطاع 9جدول 

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم المؤهل التعليمي

 426 17 16 394 أمي / ملم

 13,029 1,270 257 11,503 أقل من ثانوي

 4,694 667 47 3,980 تلمذة مهنية

 19,473 1,359 429 17,685 ثانوية عامة

 5,738 644 115 4,979 دبلوم متوسط

 11,164 1,024 305 9,835 بكالوريوس

 381 16 9 356 اعلى من بكالوريوس

 54,904 4,996 1,177 48,732 المجموع

 

   

 قليماإلحسب المؤهل التعليمي و الّسياحة: توزيع المنشآت في قطاع 9شكل 

 

عامل المجلى و، %(7) ن(والطهاة )الطباخي ،%(13) نادل / سفرجي ة( أن مهن10كما يشير الجدول ) الّدراسةوقد أظهرت 

ن في الفنادق يوالمساعدن يالمنظفو، %(5.3) خرىفي المكاتب والفنادق والمؤسسات األ الّتنظيف يومشرف يمدبر(، و5.4%)

في  إشغاًل هي المهن األكثر ، %(3.4) كاتب حجوزات سفرو، %(3.7( و الحراسة، %(24.) خرىوالمكاتب والمؤسسات األ

 . الّسياحةقطاع 

 

، بينما في إشغاًل هي المهن األكثر  عامل المجلىن( ، كذلك كانت مهنة نادل/ سفرجي، والطهاة )الطباخي  الوسط إقليمفي و

هي المهن األكثر  ن( وموظف الستقبالاخين في الفنادق والطهاة ) الطبساعدين والمنادل/ سفرجي، والمنظفيالشمال فان مهن  إقليم

 ملم/ أمي 
أقل من  1%

 ثانوي
11% 

تلمذة 
 مهنية

8% 
ثانوية 
 عامة
11% 

دبلوم 
 متوسط

10% 

بكالوريو
 س
10% 

اعلى من 
بكالوريو
 س
1% 

 الوسط

 ملم/ أمي 
أقل من  1%

 ثانوي
11% 

تلمذة 
 مهنية

1% 

ثانوية 
 عامة
11% 

دبلوم 
 متوسط

10% 

بكالوريو
 س
11% 

اعلى من 
بكالوريو
 س
1% 

 الشمال

 ملم/ أمي 
أقل من  0%

 ثانوي
11% 

تلمذة 
 مهنية
11% 

ثانوية 
 عامة
11% 

دبلوم 
 متوسط

11% 

بكالوريو
 س
11% 

اعلى من 
بكالوريو
 س
0% 

 الجنوب
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في المكاتب والفنادق  الّتنظيف نادل/ سفرجي ومدبري ومشرفيالجنوب فان مهن  إقليمانتشاراً بين العاملين في القطاع. أما في 

 .إشغاًل كانت األكثر  و الحراسةن( طهاة )الطباخيومدبري تدبير منزلي وال

 قليماإلحسب المهنة والجنس و الّسياحة: توزيع العاملين في قطاع 10جدول 

 المهنة
 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 المجموع
 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

 4 2 83 والرؤساء التنفذيون  دارةمدراء اإل

 

6  95 

 1 12 المدراء الماليون
  

1  14 

 2 مدير أعمال مصرفية

    

 2 

 13 35 385 مدير مالي 

 

41 1 474 

 13 مدير حسابات 

   

3 1 17 

 3 مدير رقابة مالية  

   

1  4 

 176 3 19 1 2 64 87 بشريّةالمدراء الموارد 

 1 مدراءالتخطيط والسياسات

    
 1 

الذين لم يصنفوا  دارةواإل األعمالمدراء خدمات 

 في مكان آخر
89 14 6 

 

8  118 

 1 36 138 مدراء البيع والتسويق

 

8 5 188 

 40  1 2 1 10 25 العاّمةوالعالقات  اإلعالنمدراء 

 1 7 مدراء البحث والتطوير

  

1  10 

 1 مدراء المصانع

    

 1 

 4 9 نشاءاتمدراء البناء واإل
   

 13 

 4 13 79 العالقة والتزويد والتوزيع والمدراء ذواء مدر

 

15 1 112 

 3 وتكنولوجيا المعلومات االتّصاالتمدراء خدمات ا

   

1  4 

 Chief Information)مدير قسم المعلومات  
Officer (CIO) 

7  1  8  17 

 Computer)مدير الحاسوب ونظم المعلومات 
and Information Systems Manager) 

3      3 

 Chief Technology) مدير التكنولوجيا 
Officer (CTO)  

20    3  23 

 Computer Systems)مدير نظم الكمبيوتر 
Manager) 

1      1 

 1      1 مدير جودة البرمجيات

 1  1     مدير الجودة األنظمة

 1      1 مركزية عمليّاتمدير 

مدراء الخدمات المتخصصة الذين لم يصنفوا في 

 مكان آخر
25 3   2  30 

 528 5 116  11 22 373 مدراء الفنادق

 1,694  96  40 52 1,506 مدراء المطاعم

 47      47 مطاعم/عمليّاتمدير ال

 233  1  4 1 226 الصالة/ مدير الطابق 

 33     2 31 مدراء تجارة الجملة والتجزئة

 12  1   1 10 والثقافيةمدراء المراكز الرياضة واللياقة البدنية 

الذين لم يصنفوا في  اآلخرونمدراء الخدمات 

 مكان اخر
764 107 45 1 84 3 1,004 

 2 2      ة البيئةأياختصاصيو حم

 10      10 مهندس صناعي

 16     3 13 مهندس سالمة وصحة مهنية

        



   

22 
 

 المهنة
 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 المجموع
 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

 17     12 5 مهندس مراقبة جودة

 4      4 المهندسون المدنيون

 8     2 6 نشائيةإ/ مهندس مدني

 3      3 صيانة وترميم مباني/ مهندس مدني

 20      20 عام/ مهندس ميكانيكي

 39  14   3 23 صيانة/ مهندس ميكانيكي

 3  3     تكييف وتبريد/ مهندس ميكانيكي

المهندسون األختصاصيون الذين لم يصنفوا في 

 مكان اخر
7      7 

 8  5    3 مهندس زراعي

 10  1    9 عام/ مهندس كهربائي

 2  2     كهروميكانيكي/ مهندس كهربائي

 1      1 صيانة/ مهندس كهربائي

 1      1 عام/ مهندس الكتروني

 3      3 طبية أجهزةمهندس الكتروني 

 1      1 مهندس الكتروني نظم انذار

 4  1    2 حاسوب/ مهندس الكتروني

 1      1 أخرى/ الكترونيمهندس 

 3     2 1 االتّصاالتمهندسو 

 3     1 1 حاسوب/ مهندس إلكتروني

 3      3 رسامو الخرائط والمساحون

 1 5     6 (Graphics Designer)مصمم غرافيكي 

 6     1 4 طباء الممارسون العاموناأل

 5 1 3    1 ريضتمّ االختصاصيون في ال

 9      9 ممرض قانوني

 1      1 طباء البيطريوناأل

 39  1   28 9 البيئية والمهنية الّصحة  اختصاصيو

 57 6    27 24 اختصاصيو العالج الطبيعي

 12 1 1   8 1 اختصاصيو التغذية والحمية الغذائية

 2     1 1 (اساليب تدريس)اختصاصيو طرق التعليم 

 2     2  اآلخرونمدرسو اللغات 

 1      1 تكنولوجيا المعلوماتمدربو 

 32 2 3   7 21 المحاسبون

 1,182 25 110 6 24 196 820 (راداتأينفقات و)محاسب عام  

 41  10    31 محاسب تكاليف

 13  5    8 محاسب رواتب وأجور 

 29  6    23 حسابات( مراجع)مدقق  

 31     6 26 محاسب مالي

 1      1 مدقق خدمات مالية

 1      1 المستشارون  في المجال المالي و االستثمار
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 المهنة
 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 المجموع
 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

 3     2 1 مراقب مالي  

 7 3     4 ان مصرفيتمّ ضابط ائ

 3      3 مخاطر إدارة

 1     1  والتنظيم دارةمحللو اإل

 678 6 43 2 5 116 505 اختصاصيو السياسات االدارية

 259 7 26 2  85 138 اختصاصيو  شؤون المالك والمهن

 39  2   16 21 وتطوير الكوادر التّدريباختصاصيو 

 340 5 10  3 146 175 والتسويق اإلعالناختصاصيو 

 126 6 19   27 74 العاّمةاختصاصيو العالقات 

 االتّصاالتاختصاصيو مبيعات تكنولوجيا 

 والمعلومات
1      1 

 1      1 نظمةأمحللو 

 36 3   5  43 ( Programmer)مبرمج 

 1  1     والوسائط المتعددة اإللكترونيّةمصممو المواقع 

 1 3     4 (Webmaster) المسؤول عن الموقع  

 1     1  التّطبيقيّةمبرمجو البرامج 

 1     1  اختصاصي نظم معلومات محاسبية

 9  2    7 اختصاصي نظم معلومات إدارية

 1      1 داريو ومصممو قواعد البياناتإ

 7     7  نظمةاأل داريوإ

 7  3   1 3 اختصاصيو شبكات الحاسوب

 Network)مهندس معمارية شبكة 
Architect) 

1      1 

اختصاصيو شبكات الحاسوب وقواعد البيانات 

 الذين لم يصنفوا في مكان آخر
2      2 

 3      3 مدقق برمجيات 

 1      1 المحامون

 3     1 2 أمناء المتاحفو رشيفموظفو األ

 16     4 12 مدير متحف

 40     23 17 أمين متحف

 10     5 6 دليل متحف

اع وعلم االنسان وما تمّ اختصاصيو علم االج

 يرتبط بهم
2      2 

 1      1 اختصاصيو الفلسفة والتاريخ والسياسة

 19  1    18 (مرئية وبصرية)اختصاصيو الفنون التشكيلية 

 14     1 12 لحانومؤلفو األالموسيقيون والمغنون 

 37     37  الراقصون ومدراء الرقص

عالم ن في الراديو والتلفاز ووسائل اإلالمذيعو

 2     1 1 خرىاأل

النحاتون والفنانون التشكيليون الذين لم يصنفوا 

 22     9 13 في مكان آخر
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 المهنة
 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 المجموع
 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

 10      10 بنيةأفني صيانة 

 141  24  1  115 عام/ فني كهربائي

 3      3 صيانة آالت كهربائية/ فني كهربائي

 3      3 ة كهربائيةأيأنظمة حم/ فني كهربائي

 8      8 مركبات/ فني كهربائي سيارات

 11  4    7 أخرى/ فني كهربائي

 5      5 عام/ فني إلكتروني

 12      12 حاسوب/ فني الكتروني

 44  15    28 إنتاج/ فني ميكانيكي 

 33      33 مركبات -سيارات/ ميكانيكيفني 

 26  3    23 سباكة/ فني ميكانيكي

 8      8 معامالت حرارية/فني ميكانيكي

 177  62  1 1 112 صيانة/ فني ميكانيكي

 10  3   1 6 أخرى/فني ميكانيكي

 2      2 أخرى/ رسام

 1      1 رسام خرائط مساحية  

 1      1 ميكانيكيةتجميع منتجات / إنتاجمشرف 

 3      3 نشاءاتمشرفو اإل

 16      16 ةمراقب طرق ومطارات وسكك حديدي

 17     1 15 فني سالمة وصحة مهنية

الذين لم يصنفوا  عمليّاتال( سيطرة)فنيو مراقبة 

 في مكان آخر
11      11 

 3      3 فنيو الزراعة

 1      1 فنيو  السجالت الطبية والمعلومات  الصحية

 46  3   20 22 فنيون  العالج الطبيعي

 8 1 2  2  3 هموالبيئية والمهنية ومساعد الّصحةمفتشو 

 18  2   2 15 فني صحة مهنيّة

الذين لم  الّصحةاالختصاصيين في  مساعدو

 يصنفوا في مكان آخر
17 1     18 

 3      3 انتمّ موظف بطاقات االئ

 12     3 9 المحاسبةمساعدو االختصاصيين في 

 45  5   7 34 ماسك دفاتر عام/ كاتب حسابات 

 200  12 1 2 24 159 مندوبو المبيعات التجارية

 2      2 الخدمات/ مندوب تجاري 

 114 3 25  4 3 80 مندوبو الشراء

 48 4 14   5 25 وكالء الشحن والتخليص

 127  3   32 92 راتتمّ منظمو المناسبات والمؤ

 76 1 3 2 2 27 40 مشرفو المكاتب

 11  4    7 السكرتيريون القانونيون
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 المهنة
 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 المجموع
 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

 344 1 4  6 107 226 داريونالسكرتيريون التنفيذيون واإل

 180  35 5 14  125 المدربون والموجهون والمسؤولون الرياضيون

مدربو الرياضة واللياقة البدنيةـ وقادة البرامج 

 144 10 28 5 18 18 65 الرياضية

 1      1 المصورون

 1      1 فنيو التصميم الداخلي والديكور

 66     7 59 فنيو المتاحف والمكتبات والمعارض

 291  13  2 8 267 (الطباخون)رؤوساء الطهاة 

في االختصاصات المرتبطة  اآلخرونالمساعون 

 بالفنون والثقافة
11 1     12 

 12      12 (IT Technician)فني تكنولوجيا معلومات 

الفنيون والمساندون لمستخدمي تكنولوجيا 

 4  1    2 االتّصاالتالمعلومات و

 1      1 حاسوب أجهزةفني صيانة 

رسال السمعي والبصري الفنيون  في البث واإل

 1  1     (اإلذاعي والتلفزيوني )

 272 21 45  2 14 190 عموم كتبة الدوائر

 39  3   12 23 السكرتيرون

 128 3  8 15 13 88 البيانات يكتبة مدخل

امناء الصناديق في المصارف  والكتبة 

 8      8 المرتبطون بهم

 4     3 1 صندوق/ كاتب حسابات

 29  1   1 26 أمين صندوق

 171     19 153 كاشير/ صراف نقود

 95  4  1 3 87 محصلو الديون وما يرتبط بهم

 234  17 1 16 53 146 والسفر الّسياحةكتبة وكاالت 

 20    7 6 7 وكيل سفر

 1,860 38 70 20 34 553 1,144 كاتب حجوزات سفر

 11  2   3 7 كتبة مراكز المعلومات

 102 8 12   25 57 مشغلو المقاسم الهاتفية

 129 1 5  2 20 101 كتبة استقبال الفنادق

 1,353 36 186 3 60 195 873 موظف االستقبال

 13  3   1 9 استعالمات عامكتبة 

العاملون في االستعالمات وخدمات الزبائن الذين 

 194 1 42 2 1 29 119 لم يصنفوا في مكان آخر

 12      12 ماسكو الدفاتر وكتبة الحسابات

 11  1  2  8 عام/ كاتب حسابات  

 12    3 2 7 رواتب وأجور/ كاتب حسابات 

 8    1  7 راداتأينفقات و/ كاتب حسابات  
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 المهنة
 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 المجموع
 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

 3     1 1 أمانات وسلف/ كاتب حسابات

 1      1 صناديق ادخار وتسليف/ كاتب حسابات

 2     2  كاتب مالية

 328 1 32  2 5 288 كتبة المخازن والمستودعات

 34     5 30 نتاجكتبة اإل

 73  3    70 كتبة النقل والمواصالت

 1      1 في مكان أخر اكتبة آخرون لم يصنفو

 37     13 24 مرافقوالسفر والمضيفون

 6      6 أدالء السفر

 37  2   5 30 دليل سياحي

 85 4 10   23 48 منظم رحالت سياحية

 4,020 3 304 2 75 53 3,583 (الطباخون)الطهاة 

 1,333 3 142  46 39 1,103 مساعد رئيس طهاة/ مساعد طاهي تنفيدي

 Demi Chef 47 1 3  37  89/ شيف المحطة 

 Boulanger 128 7 12  8  156شيف المخبز 

 Patissier 260 2 6  23 3 293شيف الحلويات 

 14      14 شيف دوار

 394  12  10 20 352 مقبالت/ طاهي

 350  17   5 329 النادلون

 1,473 16 80  25 41 1,310 نادل رئيسي

 15  1    14 مساعد نادل

 7,400 142 426 17 162 712 5,940 سفرجي/نادل 

 153  4    149 مساعد السفرجي/ الساعي 

 Runner 91 10     100/مسؤول النظافة 

 335 1 8  8 1 317 (معلم عصير)مجهِّز عصائر 

 1,225 1 26  33 3 1,160 (معلم نارجيلة)نادل أرجيلة 

 1,079 19 24  1 239 796 (كومي، غارسون)طعام / نادل

 71  2    69 السقاة

 200 1 5  3 3 188 الساقي المسؤول/ مشرف البار 

 371  1  3 4 362 باريستا

 155  14  3 5 133 حانة/ ساقي

 1  1     (الحالقين)ة بالشعرأيالعاملون في العن

 2      2 شعر مستعار/ مصفف شعر  

 26 6 3   17  أخصائي تدليك   

في المكاتب والفنادق  التّنظيفمدبرو ومشرفو 

 2,958 20 341 3 49 195 2,349 خرىوالمؤسسات األ

 218  18   3 196 مشرف المجلى
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 المهنة
 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 المجموع
 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

 Steward 2,685 37 37 7 209 5 2,979عامل المجلى 

 1,741 57 260  16 143 1,264 مدبرو تدبير منزلي

 486 3 62   25 397 اقتصاد منزلي

 4  3   1  مشرفو تدبير خدمات مباني

 3     3  (المعاونون الشخصيون)المرافقون 

 26      26 ة الحيواناتأيالعاملون في عن

 1      1 سواق واالكشاكالبائعون في األ

 14      14 بائع خبز ومعجنات

 69      69 بائع حلويات

 10  2   3 5 بائع مشروبات باردة وساخنة

 2      2 المحالت أصحاب

 3      3 مشرفو المحالت

 1,013 3 31  5 102 871 (الكاشير)امناء الصندوق 

 1      1 مركبات/ بائع وقود سيارات

 836 5 64 1 45 79 641 أخرى/ بائع

 2     2  ة الطفلأيالعاملون في رع

 7 4    2 2 مراقبو رياض االطفال

 1      1 اإلطفائيون

 2,026 6 254 2 27 85 1,652 حراس األمن

 15      15 بناء عام

 3      3 (الطابوق)بناؤو الحجر والطوب 

 19      19 حجار

 3      3 حداد تسليح

 3      3 نجارو البناء

 1      1 نجار مباني 

 1      1 باجورات خشبيةأنجار 

 1      1 فني تركيب ابواب وشبابيك خشب

 4      4 بليط

 3      3 الزجاجون

 70    1  69 والسمكرة نابيبالعاملون في مد األ

 3      3 ديدات صحيةتمّ / مساعد ميكانيكي 

 3      3 صيانة شبكات مياه وصرف صحي/ ميكانيكي

صيانة شبكات مياه وصرف / مساعد ميكانيكي

 صحي
14      14 

 66  17    49 التكيف والتبريد  أجهزةميكانيكو نصب وصيانة 

 3      3 تكييف و تبريد منزلية أجهزةمساعد ميكانيكي 

 25  7    19 صيانة أنظمة تكييف مركزي/ ميكانيكي

 3      3 صيانة أنظمة تبريد/ ميكانيكي
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 المهنة
 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 المجموع
 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

 1      1 مساعد دهان

 93  16    76 دهان

 3      3 مركبات/ دهان سيارات

 3      3 ملمع بالط

 7      7 عام/ سبّاك

 6      6 عام/ لحيم

 2      2 صفيح معدنيحداد 

 25      25 مركبات/  حداد تجليس سيارات/ ميكانيكي

 1      1 حداد هياكل مركبات

 8      8 مطرقة آلية/ حداد

 1      1 خّراط معادن

 4      4 مركبات خفيفة/ ميكانيكي سيارات

 131      131 ميكانيكي حافالت وشاحنات

 21      21 (أخرى)مركبات / ميكانيكي سيارات

 1      1 بنشرجي/ اتإطار إصالحميكانيكي 

 3      3 مركبات/  كهربائي سيارات

 233  2    231 ميكانيكي صيانة ميكانيكية عامة

 29     6 23 ميكانيكي تركيب آالت ومعدات صناعية

 40  12  2 1 25 ميكانيكي أنظمة تكييف

 30    7 12 11 عمال الحرف الخزفية وما يرتبط بهم

 6     5 1 فنان خزف

صانعو المنتجات الحرفية الزجاجية وقطعها 

 وتلميعها
 1     1 

 6     2 4 النقاشون والمزخرفون وكاتبو الرموز

عمال الحرف اليدوية الخشبية وصانعو السالل 

 وما يرتبط بهم
2 6     7 

 6     6  صداف تطعيم الخشب

 13     4 9 (نجار حفر)اثيل خشبية تمّ نحات و حفار تحف و 

عمال الحرف اليدوية النسيجية والجلود والمواد 

 المرتبطة بها
2      2 

عاملو المهن اليدوية الذين لم يصنفوا في مكان 

 آخر
1 2     3 

 21      21 كهربائيو المباني وما يرتبط بهم

 6  2  1  3 عام منزلي وصناعي/ ديداتتمّ كهربائي 

 6  3    3 ة وتحكمأيحم أجهزةكهربائي 

 1  1     دقيقة أجهزةصيانة / كهربائي

 4      4 أخرى/ كهربائي

كهربائيو تنصيب وتركيب وتصليح التأسيسات 

 الكهربائية
3      3 

 30      30 تركيب وصيانة/ دقيقة أجهزةالكتروني 

 4  1    3 تركيب وصيانة/ حاسوب أجهزةالكتروني 

والسماكون ومحضرو الجزارون والقصابون 

 االغذية المرتبطة بهم
35  1  5  40 
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 المهنة
 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 المجموع
 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

 45      45 اختصاصي تصنيع اللحوم

 12 1     10 فني تصنيع لحوم

 14      14 مالحظ تصنيع لحوم

 31      31 عامل تسحيب وتجهيز لحوم

 108  1  1 11 94 الخبازون وصانعو المعجنات والحلويات

 10      10 صانع خبز عربي

 12      12 خباز افرنجي

 7    1  6 صانع معجنات

 44      44 صانع جاتو وموالح

 4      4 العاملون في صناعة االثاث الخشبية

 34  3    30 ثاث خشبيأنجار 

 41 2 8   12 20 خياطو المالبس والفراء والقبعات

 3      3 خياط أغطية الرأس والقبعات 

 1      1 خياط مالبس شعبية

 6     2 4 فاحص جودة 

 2      2 عمال خياطة التطريز

 30     21 9 عامل طباعة

 3      3 ثاث خشبيأمنجد 

 4     4  مشغلو آالت النسيج  والحياكة والحبك

 3 3      مشغل ماكنة حياكة

 1      1 مشغلو آالت الخياطة الصناعية

 6      6 مشغل آلة خياطة متعددة االبر  

 54  3    51 مشغلو آالت الصباغة والتبيض وتنظيف القماش

 4      4 صباغ أقمشة

 14      14 مشغل آلة غسيل المالبس

 1      1 مشغلو مكائن الغسيل والكوي

 2  2     مشغل ماكنة غسيل 

 4      4 مشغل مكبس كوي

 8      8 كّوى مالبس خفيفة

والفرو مشغلو آالت تصنيع منتجات النسيج 

 والجلود الذين لم يصنفوا في مكان آخر
 7     7 

 3      3 مشغل ماكينات الطحن

 14      14 سائقو المركبات الخاصة واالجرة والعربات

 1,079  58  6 17 998 سائق

 475      475 (الحافالت)سائقو الباصات 

 1      1 سائقو الشاحنات الثقيلة واللوريات

 7      7 والمساعدون في المنازلالمنظفون 
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 المهنة
 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 المجموع
 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

المنظفون والمساعدون في الفنادق والمكاتب 

 2,324 15 211 26 89 105 1,878 خرىوالمؤسسات األ

 272 20 54  11 29 159 عامل تنظيفات فندق

 359  73    286 فندق/ حّمال أمتعه

 45  4    41 عمال الغسيل والكي اليدوي

 63 2 2    59 عامل غسيل

 264 6 72  2 28 156 عامل مصبغة –كوى 

 11      11 منظفو المركبات

 10      10 منظفو النوافذ

 47  11  1  35 العاملون في الحدائق والبستنة

 3      3 مناولة مواد/عامل بناء 

 49      49 عامل عام

 9      9 عامل طوي وتغليف 

 1     1  مشرف تعبئة وتغليف

 163      163 وتحميل وتنزيلعامل نقل   

 1      1 عامل قص أقمشة  

 433  32   3 398 عمال تحضير الوجبات السريعة

 71  43    28 موظف تجهيز

 31     1 30 مساعدو الطباخون

 59      59 موزعو البريد والطرود والحمالون

 4      4 عاملون آخرون لم يصنفوا في مكان آخر

 54,904 566 4,429 122 1,055 4,567 44,165 المجموع
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 إشغاًل حسب المهن األكثر  الّسياحة: توزيع المنشآت في قطاع 10شكل 

 

 

 

 

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

نادل 
 سفرجي/

الطهاة 
 (الطباخون)

عامل 
المجلى 

Steward 

مدبرو 
ومشرفو 
التنظيف في 
المكاتب 
والفنادق 
والمؤسسات 
 األخرى

المنظفون 
والمساعدون 
في الفنادق 
والمكاتب 
والمؤسسات 
 األخرى

حراس 
 األمن

كاتب 
حجوزات 
 سفر

مدبرو تدبير 
 منزلي

مدراء 
 المطاعم

 نادل رئيسي

13.5% 

7.3% 

5.4% 5.4% 

4.2% 
3.7% 3.4% 3.2% 3.1% 2.7% 

6,653 

3,636 

2,722 2,544 

1,983 
1,737 1,698 1,558 1,407 1,351 1,164 1,142 

 إقليم الوسط
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 قليماإلو إشغاال  حسب المهن األكثر  الّسياحة: توزيع المنشآت في قطاع 11شكل 

 

%( من العاملين في هذا القطاع هم أردنيو 79، فان ما نسبته )الّسياحةوبالحدي  وبشكل عام عن جنسيات العاملين في قطاع 

 إقليمفي أقل بقليل لكن النسبة  والجنوب الوسطي إقليمفي %( من غير األردنيين، وتعتبر النسبة قريبة جداً 21مقابل ) جنسّيةال

 .لغير األردنيين %(15) حي  بلغت بيةمن حي  العمالة األجن شمالال

  جنسيّةالحسب  الّسياحة: توزيع العاملين في قطاع 11جدول 

 جنسّيةال
 ذكر

 مجموع الذكور
 انثى

 

 المجموع ناثاإلمجموع 

 الشمال إقليم الوسط إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم
 إقليم

 الجنوب

 43,523 3,913 258 115 3,540 39,610 3,581 888 35,141 أردني

 11,381 1,343 308 8 1,027 10,039 848 167 9,023 غير أردني

 54,904 5,255 566 122 4,567 49,649 4,429 1,055 44,165 المجموع

 

179 

116 

77 
63 

54 52 
46 46 46 43 40 

 إقليم الشمال

568 

361 
318 307 

260 
226 222 214 

145 136 121 

 إقليم الجنوب
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 قليماإلالعاملين و جنسيّةحسب  الّسياحة: توزيع المنشآت في قطاع 12شكل 

 

  الّسياحةللمؤسسات في قطاع  المستقبلّيةوالحالية  تدريبّيةالاالحتياجات  1.1

مرافق أو  أي الّسياحةمن المنشآت العاملة في قطاع  العديدجمعها عن أنه ل تتوافر لدى  تمّ كشفت نتائج تحليل البيانات التي 

التابعة  الّتدريبمراكز ها تفضل تدريب عامليها لدى العاملة في القطاع بأنّ %( من المنشآت 35، وأفاد )حوالي تدريبّيةأقسام 

وبنسبة  األردنّيةالفنادق  جمعّية أتي في المرتبة الثانيةت. ولدى هذه المراكز اوتفضل تعيين عاملين تلقوا تدريبً  ,لقطاع الخاصل

 %(.10)وبنسبة  األردنّيةمركز جاليليو التابع للملكية  ايليه %(15)

 

 

 

 

 أردني
19% 

 غير أردني
11% 

 اإلجمالي

 أردني
19% 

 غير أردني
11% 

 إقليم الوسط

 أردني
81% 

 غير أردني
11% 

 إقليم الشمال

 أردني
11% 

 غير أردني
11% 

 إقليم الجنوب
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 المفّضلة التّدريبحسب جهة  الّسياحة: توزيع المنشآت في قطاع 12جدول 

الّتدريبجهة   عدد المنشآت 

 قطاع الخاص/ مراكز تدريب
306 

 األردنيّةالفنادق  جمعيّة
133 

 جاليليو - األردنيّة الملكيّة
90 

 لفنون الطهي الملكيّة األكاديميّة
82 

 أماديوسشركة 
47 

 المهني التّدريبمؤسسة 
42 

 الّسياحيّةالمطاعم  جمعيّة
42 

 خارج البالد
23 

Luminus Group 
12 

 غرفة تجارة عمان
11 

 الّسياحةهيئة تنشيط 
10 

 أخرىجهات 
88 

 

 

 المفّضلة التّدريبحسب جهة  الّسياحة: توزيع المنشآت في قطاع 13شكل 

 

 قطاع الخاص/ مراكز تدريب
11% 

 جمعية الفنادق االردنية
11% 

 جاليليو -الملكية االردنية 
10% 

االكاديمية الملكية لفنون 
 الطهي

9% 

 شركة اماديوس
1% 

 اخرى
10% 

 مؤسسة التدريب المهني
1% 

 جمعية المطاعم السياحية
1% 

 خارج البالد
1% 

Luminus Group 
1% 

 غرفة تجارة عمان
 هيئة تنشيط السياحة 1%

1% 
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(، على تدريب العاملين في برامج  2017-2015) لألعوامالعمل  أصحابفي طلب  امن النتائج أن هناك ارتفاعً  حظويال

 ( وفي أقاليم المملكة الثالثة: 13في الجدول ) المبّينة الّتدريب

 

 األكثر طلبا   التّدريبحسب برامج  الّسياحة: توزيع المنشآت في قطاع 13جدول 

 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات  المطبخ عمليّات إدارة باستخدام الحاسوب التّذاكر إصدارو  إعداد

 وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات  وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات 
لمختلف  المتّبعة التّنظيف بآليّاتمعرفة  

 المعدات والتجهيزات

 وآليّاتوسالمة الغذاء  بصّحة التّامةالمعرفة 

 الشخصيّة والّسالمة الّصحةوبه  التّداول
 تطوير خطط العمل دورات متقدمة في السكرتاريا

 غير معرف
بما يضمن تطوير  االستراتيجيّات إعداد

 العمل
 المطبخعلى العاملين في المخبز و اإلشراف

 األوليّة اإلسعافاتالمعرفة في 
والتوثيق   واإلقامةالسفر  حجوزات تأكيد

 باستخدام الحاسوب

وجودته وتحديد  التاْكد من نوعية الطعام

 كمية طعام الوجبة ) الطبق(

 تشغيل مقسم هاتف او نظام هواتف باستخدام الحاسوب التّذاكر إصدارو  إعداد المطبخ عمليّات إدارة

وجودته وتحديد  نوعية الطعامالتاْكد من 

 كمية طعام الوجبة ) الطبق(
  ات العمل اليوميإجراءتطوير سياسات و

 طباق خاصة حسب حاجة الزبائنأ إعداد
وغيرها  الكيماويّة التّنظيفالمعرفة بمواد 

 استخدامها وآليّات
 

والتوثيق   واإلقامةالسفر  حجوزات تأكيد

 باستخدام الحاسوب
  تطوير خطط العمل

   البوفيه المفتوح والحفالت إدارةتنظيم و

   دورة غاليلو

والمعدات في المطبخ  باألدواتالمعرفة 

 صيانتها وكيفيّة
  

   تقدير طلبات الطعام وكلفتها

والقدرة على  المقّدمةالمعرفة بقائمة الطعام 

 استفسار حولها أيعن  اإلجابة
  

   تذاكر إصدار أميديوسدوره 

وطبخ ومناولة  إعدادتدريب الجهازعلى 

 الطعام
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 المطلوبة تدريبيّةالللبرامج  المفّضلة التّدريبحسب جهة  الّسياحة: توزيع المنشآت في قطاع 14شكل 

 

 من العاملين وخصائصهم الكمّية الّسياحةاحتياجات مؤسسات قطاع  1.1

مجموعة من في  نا اإلبشكل رئيس على توظيف الذكور بشكل عام مع وجود  يركز الّسياحةقطاع بأن  الّدراسةضح من يتّ 

بلغ حجم الطلب على مهن هذا القطاع  وبشكل عام .الوسط إقليمعلى العمالة أكثر في كما ويتركز الطلب  ،المهن لكن بنسبة قليلة

( من 4,449( مقابل )11,558بلغ ) الذكورعلى وبحجم طلب  عامل مطلوب،( 16,007حوالي ) (2017-2015) لألعوام

من ثم ، و2017مقارنة مع الطلب في العام  بشكل كبير 2018قد ارتفع في العام  كما ويالحظ بشكل عام بأن  حجم الطلب. نا اإل

 .2018%( مقارنة مع العام 24بنحو ) 2019تراجع في العام 

 

، حي  تبين أن (2019-2017) لألعواممية المطلوبة يعلتالضح لنا مستوى المؤهالت ( يتّ 15وبالطالع على الجدول )

ذلك أن  إلىالمنشآت صغيرة الحجم، أضف  غالبّية، ويبدو هذا منطقياً خاصة أن أقل من ثانويهو األكثر طلباً يليه الثانوي مؤهل 

دارية أعلى تنحصر في المهن اإل تعليمّية، كما أن المهن التي تتطلب مؤهالت العمالة الماهرة مطلوبة أكثر للعمل خارج المملكة

  . والمالية

50 

32 

22 21 

17 17 
15 

13 12 12 12 
10 

8 8 
6 

5 4 4 4 4 4 
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 (2019-2017) لألعوامحسب المؤهل التعليمي والجنس  الّسياحة: توزيع الطلب على العمالة في قطاع 14جدول 

 المؤهل التعليمي
 1019عدد الفرص لعام  1018عدد الفرص لعام  1011عدد الفرص لعام 

 المجموع انثى ذكر المجموع انثى ذكر المجموع انثى ذكر

 163 3 160 148 3 146 155 8 148 أمي / ملم

 1,225 282 943 1,741 351 1,390 766 127 640 أقل من ثانوي

 673 93 579 770 132 638 302 63 239 تلمذة مهنية

 2,209 724 1,484 2,907 970 1,937 1,565 334 1,231 ثانوية عامة

 592 216 377 770 267 503 450 156 294 متوسطدبلوم 

 455 221 235 670 309 360 446 191 255 بكالوريوس

       1 1  أعلى من بكالوريوس

 5,317 1,538 3,778 7,005 2,032 4,974 3,685 879 2,806 المجموع

 

 

   

 (2019-2017) لألعوامحسب المؤهل التعليمي  الّسياحة: توزيع الطلب على العمالة في قطاع 15شكل 

 

ن في الفنادق والمكاتب والمنظفين المساعدي، مهن نادل/سفرجيعلى  (2019-2017) لألعوام ان هناك طلبً إوبشكل عام ف

الجدول ح  . ويوضّ تدبير منزلي ومدبري، وعامل المجلى ، ن )الطهاة(والطباخي، كاتب حجوزات السفرو، خرىوالمؤسسات األ

فترة حجم الطلب على القوى العاملة في هذا القطاع لل قوةتضح ت من المهن المختلفة، حي  إقليم( تفصيل حجم الطلب في كل 16)

(2017-2019). 
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 (2019-2017) ألعواماحسب المهنة لمجموع  الّسياحة: توزيع مجموع الطلب على العمالة في قطاع 16شكل 

 

 (2019-2017لألعوام ) قليماإلحسب المهنة و الّسياحةتوزيع الطلب على العمالة في قطاع  :15جدول 

 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 1 مدير مالي 
المنظفون والمساعدون في الفنادق 

 107 سفرجي/نادل  53 خرىوالمكاتب والمؤسسات األ

 69 (الطباخون)الطهاة  42 نادل /سفرجي 4 بشريّةالمدراء الموارد 

الذين لم  دارةواإل األعمالمدراء خدمات 

 53 موظف االستقبال 24 كاتب حجوزات سفر 3 يصنفوا في مكان آخر

 53 كاتب حجوزات سفر 24 موظف االستقبال 4 مدراء البيع والتسويق

وتكنولوجيا  االتّصاالتمدراء خدمات ا

 17 الطهاة )الطباخون( 1 المعلومات
المنظفون والمساعدون في 

الفنادق والمكاتب والمؤسسات 

 خرىاأل
49 

 31 مدراء المطاعم
المدربون والموجهون والمسؤولون 

 36 عامل تنظيفات فندق 13 الرياضيون

 Steward 32عامل المجلى  9 نادل أرجيلة )معلم نارجيلة( 3 مدير الطابق / الصالة

الذين لم يصنفوا في  اآلخرونمدراء الخدمات 

 7 البيانات يكتبة مدخل 5 مكان اخر
في  التّنظيفمدبرو ومشرفو 

المكاتب والفنادق والمؤسسات 

 خرىاأل
31 

 29 مدبرو تدبير منزلي 7 حراس األمن 7 مهندس ميكانيكي/ عام

 Patissier 7شيف الحلويات  1 (Graphics Designerمصمم غرافيكي )
مساعد / تنفيديمساعد طاهي 

 17 رئيس طهاة

 Steward 6عامل المجلى  4 المحاسبون
المدربون والموجهون 

 11 والمسؤولون الرياضيون

 130 رادات(أيمحاسب عام )نفقات و 
مساعد طاهي تنفيدي/ مساعد رئيس 

 5 طهاة
العاملون في االستعالمات 

وخدمات الزبائن الذين لم يصنفوا 

 في مكان آخر
9 

 31 السياسات االداريةاختصاصيو 
مدربو الرياضة واللياقة البدنيةـ وقادة 

 8 حراس األمن 5 البرامج الرياضية

نادل 
 سفرجي/

المنظفون 
والمساعدون 
في الفنادق 
والمكاتب 
والمؤسسات 
 األخرى

كاتب 
حجوزات 
 سفر

الطهاة 
 (الطباخون)

عامل 
المجلى 

Steward 

مدبرو تدبير 
 منزلي

موظف 
 الستقبال

طعام / نادل نادل رئيسي
كومي، )

 (غارسون

نادل أرجيلة 
معلم )

 (نارجيلة

4811 

1093 1086 950 883 840 
557 538 426 416 
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 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 8 (كومي، غارسون)طعام / نادل 4 مجهِّز عصائر )معلم عصير( 20 وتطوير الكوادر التّدريباختصاصيو 

 8 (الطباخون)رؤوساء الطهاة  4 نادل رئيسي 207 والتسويق اإلعالناختصاصيو 

 7 والتسويق اإلعالناختصاصيو  4 مناء الصندوق )الكاشير(أ 6 العاّمةاختصاصيو العالقات 

 7 صندوق/ كاتب حسابات 3 مشرف البار / الساقي المسؤول 5 (Software Engineerمهندس البرمجيات )

 7 (راداتأينفقات و)محاسب عام   Boulanger 2شيف المخبز  1 والوسائط المتعددة اإللكترونيّةمصممو المواقع 

 6 مشرف المجلى 2 أخرىبائع/  4 أمين متحف

 5 عمال تحضير الوجبات السريعة 2 مدير مالي  73 اآلخرونالمترجمون والمفسرون واللغويون 

النحاتون والفنانون التشكيليون الذين لم يصنفوا 

 في مكان آخر
 4 نادل رئيسي 2 داريونالسكرتيريون التنفيذيون واإل 6

 4 صيانة/ فني ميكانيكي 2 والسفر الّسياحةكتبة وكاالت  1 كهربائي/ عام فني

 3 الصالة/ مدير الطابق  1 والتسويق اإلعالناختصاصيو  8 فني ميكانيكي/ صيانة

 3 ميكانيكي أنظمة تكييف Demi Chef 1شيف المحطة /  7 كاتب حسابات/ ماسك دفاتر عام 

 Patissier 2شيف الحلويات  1 رادات(أيمحاسب عام )نفقات و  60 مندوبو المبيعات التجارية

 2 أخرى/ بائع 1 العاّمةاختصاصيو العالقات  13 مندوبو الشراء

     15 وكالء الشحن والتخليص

     6 راتتمّ منظمو المناسبات والمؤ

     4 مشرفو المكاتب

     30 السكرتيريون التنفيذيون واالداريون

     58 والموجهون والمسؤولون الرياضيونالمدربون 

مدربو الرياضة واللياقة البدنيةـ وقادة البرامج 

 الرياضية
37 

  
  

     148 رؤوساء الطهاة )الطباخون(

     14 عموم كتبة الدوائر

     29 البيانات يكتبة مدخل

     1 كاتب حسابات/ صندوق

     57 صراف نقود/ كاشير

     28 والسفر الّسياحةكتبة وكاالت 

     7 وكيل سفر

     1009 كاتب حجوزات سفر

     2 كتبة مراكز المعلومات

     66 مشغلو المقاسم الهاتفية

     6 كتبة استقبال الفنادق

     480 موظف االستقبال

العاملون في االستعالمات وخدمات الزبائن 

 الذين لم يصنفوا في مكان آخر
8     

     14 كاتب حسابات/ عام  

     7 كتبة المخازن والمستودعات

     8 مرافقوالسفر والمضيفون

     5 أدالء السفر

     29 دليل سياحي

     47 منظم رحالت سياحية
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 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

     864 الطهاة )الطباخون(

     88 مساعد طاهي تنفيدي/ مساعد رئيس طهاة

     Demi Chef 13شيف المحطة / 

     Boulanger 72شيف المخبز 

     Patissier 205شيف الحلويات 

     92 طاهي/ مقبالت

     63 النادلون

     530 نادل رئيسي

     4661 نادل /سفرجي

     9 الساعي / مساعد السفرجي

     73 مجهِّز عصائر )معلم عصير(

     407 نادل أرجيلة )معلم نارجيلة(

     418 )كومي، غارسون(نادل/ طعام 

     17 السقاة

     34 مشرف البار / الساقي المسؤول

     225 باريستا

     10 ساقي/ حانة

في المكاتب والفنادق  التّنظيفمدبرو ومشرفو 

 خرىوالمؤسسات األ
196     

     44 مشرف المجلى

     Steward 845عامل المجلى 

     810 مدبرو تدبير منزلي

     284 اقتصاد منزلي

     28 مشرفو تدبير خدمات مباني

     17 بائع حلويات

     180 امناء الصندوق )الكاشير(

     162 أخرىبائع/ 

     138 حراس األمن

الذين لم يصنفوا  الحمايةالعاملون   في خدمات 

 في مكان آخر
4     

     6 العاملون في مد االنابيب والسمكرة

التكيف   أجهزةميكانيكو نصب وصيانة 

 والتبريد
6     

     8 ميكانيكي/ صيانة أنظمة تكييف مركزي

     1 دهان

     64 ميكانيكي تركيب آالت ومعدات صناعية

     0 ميكانيكي أنظمة تكييف

     2 عمال الحرف الخزفية وما يرتبط بهم

     2 فنان خزف

الزجاجية وقطعها صانعو المنتجات الحرفية 

 وتلميعها
4     

     13 النقاشون والمزخرفون وكاتبو الرموز

عمال الحرف اليدوية الخشبية وصانعو السالل 

 وما يرتبط بهم
22     

اثيل خشبية )نجار تمّ نحات و حفار تحف و 

 حفر(
44     
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 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

     34 اختصاصي تصنيع اللحوم

     7 الخبازون وصانعو المعجنات والحلويات

     34 خباز افرنجي

     2 خياط أغطية الرأس والقبعات 

     2 عمال خياطة التطريز

مشغلو آالت تصنيع منتجات النسيج والفرو 

 والجلود الذين لم يصنفوا في مكان آخر
59     

     76 سائق

     27 سائقو الباصات )الحافالت(

المنظفون والمساعدون في الفنادق والمكاتب 

 خرىوالمؤسسات األ
991     

     207 عامل تنظيفات فندق

     6 منظفو المركبات

     7 العاملون في الحدائق والبستنة

     44 مشرف تعبئة وتغليف

     27 عامل نقل وتحميل وتنزيل  

     232 عمال تحضير الوجبات السريعة

     14 مساعدو الطباخون

     6 مكان آخرعاملون آخرون لم يصنفوا في 

 15189 المجموع
 

 571 المجموع 248 المجموع

 

 

 (2017-2015) لألعوام قليماإلحسب  الّسياحةلطلب على العمالة في قطاع ل النسبيتوزيع ال: 17شكل 

 

 ,بل على العكس ,العمل سنوات خبرة كبيرة أصحابفلم يطلب  ,وأما من حي  الخبرة المطلوب توافرها في العمالة المطلوبة

العمل أن  أصحاب%( من 39العمل أنهم يطلبون عمالة دون اشتراط توفر الخبرة، وطلب نحو ) أصحاب%( من 37حي  أعلن )

 وسط
91% 

 شمال
1% 

 جنوب
1% 
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 العمل أصحابمن وجهة نظر  باعتبارها فترة كافية للقيام بمتطلبات العمل في هذا القطاع للخبرة المطلوبة سنة األدنىيكون الحد 

  .(16الجدول ) كما يبين

 (2019-2017) لألعوامحسب سنوات الخبرة المطلوبة والجنس  الّسياحة: توزيع العمالة المطلوبة في قطاع 16جدول 

 سنوات الخبرة
1011عدد الفرص لعام  1018عدد الفرص لعام    1019عدد الفرص لعام  

 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

0 839 263 1,774 838 1,473 679 

1 1,380 343 1,856 637 1,518 479 

2 321 166 822 305 440 227 

3 165 66 350 170 236 76 

4 36 18 38 39 22 39 

5 46 21 122 37 78 32 

6 3 
 

4 5 3 5 

7 3 1 5 1 5 1 

8     1  

10 12  3  3  

 1,538 3,778 2,032 4,974 879 2,806 المجموع

 

 

 

 

 (2019-2017) لألعوامحسب سنوات الخبرة المطلوبة  الّسياحة: توزيع العمالة المطلوبة في قطاع 18شكل 

 

أن  إلىيشير ، األمر الذي اتوّسعأكثر من كونه  الّدوران( بروز الحاجة للعمال الجدد على أساس أعمال 18ويبين الجدول )

حي  كان الطلب على  ل يعني بالضرورة خلق فرص عمل جديدة، (2019-2017)ارتفاع حجم الطلب على العاملين في األعوام 

بنسبة تراوحت بين  الّدورانوليس  توّسع، بينما كان الطلب على أساس ال%(49 -%43بنسبة تراوحت بين ) الّدوران أساس

(28%-33)%. 

 

 

234567108 بدون خبرة1

6212 
5866 

2282 

1062 

336 193 20 17 17 1 
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 (2019-2017) لألعوام( توّسع)دوران/  توفّرهاحسب أسباب  الّسياحة: توزيع العمالة المطلوبة في قطاع 17جدول 

 
 1019عدد الفرص لعام  1018عدد الفرص لعام  1011عدد الفرص لعام 

 2,276 2,819 1,818 دوران

 1,601 2,300 1,044 توّسع

 1,439 1,886 823 وسعدوران و ت

 5,317 7,005 3,685 المجموع

 

 

 (2017-2015) لألعوام (توّسع)دوران/  توفّرهاحسب أسباب  الّسياحة: توزيع العمالة المطلوبة في قطاع 19شكل 

 

مهارة  :هي، الّسياحةأكثر مهارة مطلوبة ضمن مهن قطاع  أنّ العمل  أصحابمن خالل سؤال  الّدراسةوكشفت نتائج 

مهارة و،  األولّية اإلسعافاتالمعرفة في و، وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات و، باستخدام الحاسوب الّتذاكر إصدارو  إعداد

 أيعن  اإلجابةوالقدرة على  المقّدمةالمعرفة بقائمة الطعام ، وكذلك تجهيزاتلمختلف المعدات وال المّتبعة الّتنظيف بآلّيات معرفةال

 باألدواتالمعرفة و، المطبخ عملّيات إدارة، ومهارة استخدامها وآلّياتوغيرها  الكيماوّية الّتنظيفالمعرفة بمواد و، استفسار حولها

 بصّحة الّتامةالمعرفة ، ووالتوثيق باستخدام الحاسوب واإلقامةالسفر  حجوزات تأكيد، ومهارة صيانتها وكيفّيةوالمعدات في المطبخ 

 .الشخصّية والّسالمة الّصحةوبه  ولالّتدا وآلّياتوسالمة الغذاء 

  

 دوران
11% 

 توسع
11% 

 كالهما
11% 
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 (2019-2017) لألعوامحسب المهنة وأكثر مهارة مطلوبة لها وال تتوفر لدى العاملين  الّسياحة: توزيع العمالة في قطاع 18جدول 

 المجموع 2019 2018 2017 أكثر مهارة مطلوبة/ المهنة 

 3 1 2   مدير مالي

 2  2  ات العمل اليوميإجراءسياسات وتطوير 

 1   1   وتكنولوجيا المعلومات االتّصاالتمدراء خدمات ا

 1  1  التقارير إعداد عمليّاتمراقبة 

 31 7 19 5 مدراء المطاعم

 5 1 2 1 ات العمل اليوميإجراءتطوير سياسات و

 5 1 2 1 الذين لم يصنفوا في مكان اخر اآلخرونمدراء الخدمات 

 1  1  ات العمل اليوميإجراءتطوير سياسات و

 4 1 1 1 باستخدام الحاسوب التّذاكر إصدارو  إعداد

 7 3 3   عام/ مهندس ميكانيكي

التصاميم والتفاصيل الميكانيكية للمشروع وتدقيق المخططات والحسابات  إعدادالقدرة على 

 الميكانيكية والقدرة على عمل المخططات وقراءة المخططات الهندسية التنفيذية
 3 3 7 

 1   1   (Graphics Designer)مصمم غرافيكي 

Photoshop 1  1  فوتو شوب 

 215 66 86 63 والتسويق اإلعالناختصاصيو 

 2 1 1  اتجراءتعزيز السياسات واإل

 28 9 15 5 باستخدام الحاسوب التّذاكر إصدارو  إعداد

 1  1  أخرىخط الرحلة ومشاكل  حل مشاكل

مثل النظم والتعليمات واالعفاءات الجمركية  أخرىتزويد الزبائن بمعلومات السفر و تفاصيل   

   الّصحةومخاطر 
1   1 

 5 2 2  وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات 

 7 1 2 3 العاّمةاختصاصيو العالقات 

 1  1  دورات متقدمة في السكرتاريا

 2 2 2 5 (Software Engineer)مهندس البرمجيات 

 5 2 2 2 (اوراكل ) Oracleقواعد البيانات  

 73 21 24 28 اآلخرونالمترجمون والمفسرون واللغويون 

 66 18 22 26 نبذة تعريفية تاريخية عن القطع المعروضة إعدادتطوير او 

 12 3 7 3 صيانة/ فني ميكانيكي

 4  4  القدرة على قراءة وتتبع مخططات المشروع كما نفذ

 13 3 5 5 مندوبو الشراء

 1   1 وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات 

 6 1 1 3 راتتمّ منظمو المناسبات والمؤ

 6 1 1 3 وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات 

 31 8 13 10 داريونفيذيون واإلالسكرتيريون التن

 10 3 3 3 ات العمل اليوميإجراءتطوير سياسات و

 156 58 52 45 (الطباخون)رؤوساء الطهاة 

 5  2 3 صيانتها وكيفيّةوالمعدات في المطبخ  باألدواتالمعرفة 

 146 57 49 40 المطبخ عمليّات إدارة

 5 2 2 2 البوفيه المفتوح والحفالت إدارةتنظيم و

 36 8 15 13 البيانات يكتبة مدخل

 1   1 باستخدام الحاسوب التّذاكر إصدارو  إعداد
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 المجموع 2019 2018 2017 أكثر مهارة مطلوبة/ المهنة 

 29 11 15 4 والسفر الّسياحةكتبة وكاالت 

 1 1   باستخدام الحاسوب التّذاكر إصدارو  إعداد

 2  2  أخرىخط الرحلة ومشاكل  حل مشاكل

 1,086 391 461 233 كاتب حجوزات سفر

 678 259 283 137 باستخدام الحاسوب التّذاكر إصدارو  إعداد

 158 40 66 52 والتوثيق باستخدام الحاسوب  واإلقامةالسفر  حجوزات تأكيد

 1  1  أخرىخط الرحلة ومشاكل  حل مشاكل

ات الوصول إجراءات الفنادق والمطارات ومحطات القطار وغيرها من إجراءالمساعدة في 

 والمغادرة
3 7 6 16 

عفاءات الجمركية مثل النظم والتعليمات واإل أخرىتزويد الزبائن بمعلومات السفر و تفاصيل   

   الّصحةومخاطر 
 1  1 

 2  2  دالء المحليينتنسيق النشاطات مع األ

 7 1 4 2 الّسياحيّةوالمجموعات في الجوالت  األفراديقود ويرشد 

 6 2 4  تذاكر إصدار أميديوسدوره 

 32 17 15  دورة غاليلو

 cyber  2 1 4دورة 

 2   1 1 كتبة مراكز المعلومات

 2  1 1 باستخدام الحاسوب التّذاكر إصدارو  إعداد

 66 18 31 17 مشغلو المقاسم الهاتفية

 1  1  هواتفتشغيل مقسم هاتف او نظام 

 21 7 7 7 وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات 

 557 164 240 153 موظف االستقبال

 1  1  تطوير خطط العمل

 6 2 2 2 األوليّة اإلسعافاتالمعرفة في 

 8 3 3 3 الشخصيّة والّسالمة الّصحةوبه  التّداول وآليّاتوسالمة الغذاء  بصّحة التّامةالمعرفة 

 12 3 4 4 باستخدام الحاسوب التّذاكر إصدارو  إعداد

 220 74 102 44 تشغيل مقسم هاتف او نظام هواتف

 129 38 57 34 دورات متقدمة في السكرتاريا

 6  4 2 والتوثيق باستخدام الحاسوب  واإلقامةالسفر  حجوزات تأكيد

 45 6 4 35 وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات 

 18 1 10 6 االستعالمات وخدمات الزبائن الذين لم يصنفوا في مكان آخرالعاملون في 

 6 1 3 1 استخدامها وآليّاتوغيرها  الكيماويّة التّنظيفالمعرفة بمواد 

 5 1 2 1 أدالء السفر

 5 1 2 1 الترفيهية األنشطةتنسيق 

 29 9 12 7 دليل سياحي

 1  1  والتوثيق باستخدام الحاسوب  واإلقامةالسفر  حجوزات تأكيد

 24 8 8 7 الّسياحيّةوالمجموعات في الجوالت  األفراديقود ويرشد 

 cyber  1 1 2دورة 

 47 15 17 16 منظم رحالت سياحية

 4 1 1 1 باستخدام الحاسوب التّذاكر إصدارو  إعداد

 6 2 2 1 والتوثيق باستخدام الحاسوب  واإلقامةالسفر  حجوزات تأكيد

 4 1 2  الترفيهية األنشطةتنسيق 
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 المجموع 2019 2018 2017 أكثر مهارة مطلوبة/ المهنة 

ات الوصول إجراءات الفنادق والمطارات ومحطات القطار وغيرها من إجراءالمساعدة في 

 والمغادرة
 1 1 2 

 15 3 5 7 تنسيق النشاطات مع االدالء المحليين

 4 1 1 1 الّسياحيّةوالمجموعات في الجوالت  األفراديقود ويرشد 

 4 1 1 1 وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات 

 950 261 422 267 (الطباخون)الطهاة 

 130 32 79 19 صيانتها وكيفيّةوالمعدات في المطبخ  باألدواتالمعرفة 

 48 5 22 21 األوليّة اإلسعافاتالمعرفة في 

 418 124 183 111 المطبخ عمليّات إدارة

 39 16 17 5 تقدير طلبات الطعام وكلفتها

 6  2 3 البوفيه المفتوح والحفالت إدارةتنظيم و

 30 13 13 4 (الطبق) وجودته وتحديد كمية طعام الوجبة  التاْكد من نوعية الطعام

 183 45 64 74 اطباق خاصة حسب حاجة الزبائن إعداد

 39 17 15 7 الشخصيّة والّسالمة الّصحةوبه  التّداول وآليّاتوسالمة الغذاء  بصّحة التّامةالمعرفة 

 13 4 4 4 استخدامها وآليّاتوغيرها  الكيماويّة التّنظيفالمعرفة بمواد 

 9   9 وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات 

 111 42 44 24 مساعد رئيس طهاة/ مساعد طاهي تنفيدي

 3  3  صيانتها وكيفيّةوالمعدات في المطبخ  باألدواتالمعرفة 

 6 2 2 2 األوليّة اإلسعافاتالمعرفة في 

 76 33 29 14 المطبخ عمليّات إدارة

 3 1 1  البوفيه المفتوح والحفالت إدارةتنظيم و

 1   1 وطبخ ومناولة الطعام إعدادتدريب الجهازعلى 

 18 6 8 5 طباق خاصة حسب حاجة الزبائنأ إعداد

 2   2 الشخصيّة والّسالمة الّصحةوبه  التّداول وآليّاتوسالمة الغذاء  بصّحة التّامةالمعرفة 

 Demi Chef 4 7 3 14/ شيف المحطة 

 1   1 المطبخ عمليّات إدارة

 4  4  اطباق خاصة حسب حاجة الزبائن إعداد

 8 3 3 3 الشخصيّة والّسالمة الّصحةوبه  التّداول وآليّاتوسالمة الغذاء  بصّحة التّامةالمعرفة 

 Boulanger 18 28 27 74شيف المخبز 

 2  1 1 المطبخ عمليّات إدارة

 3   3 اطباق خاصة حسب حاجة الزبائن إعداد

 68 27 27 14 الشخصيّة والّسالمة الّصحةوبه  التّداول وآليّاتوسالمة الغذاء  بصّحة التّامةالمعرفة 

 Patissier 23 148 43 214شيف الحلويات 

 10  4 5 المطبخ عمليّات إدارة

 27 13 10 4 البوفيه المفتوح والحفالت إدارةتنظيم و

 7 3 4  طباق خاصة حسب حاجة الزبائنأ إعداد

 68 27 27 14 الشخصيّة والّسالمة الّصحةوبه  التّداول وآليّاتوسالمة الغذاء  بصّحة التّامةالمعرفة 

 102  102  العجين وخفقه إعداد

 92 36 36 19 مقبالت/ طاهي

 48 20 22 7 المطبخ عمليّات إدارة

 7 3 3  البوفيه المفتوح والحفالت إدارةتنظيم و

 21 10 9 3 (الطبق) وجودته وتحديد كمية طعام الوجبة  التاْكد من نوعية الطعام
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 9 3 3 3 اطباق خاصة حسب حاجة الزبائن إعداد

 63 8 35 21 النادلون

 3  3  صيانتها وكيفيّةوالمعدات في المطبخ  باألدواتالمعرفة 

 7 3 3  الشخصيّة والّسالمة الّصحةوبه  التّداول وآليّاتوسالمة الغذاء  بصّحة التّامةالمعرفة 

 23 4 4 14 وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات 

 538 150 244 144 نادل رئيسي

 105 34 37 34 المعرفة باقسام المطعم المختلفة ومهام كل قسم

 6 2 2 1 صيانتها وكيفيّةوالمعدات في المطبخ  باألدواتالمعرفة 

 4  4  طباق خاصة حسب حاجة الزبائنأ إعداد

 17 6 6 6 الشخصيّة والّسالمة الّصحةوبه  التّداول وآليّاتوسالمة الغذاء  بصّحة التّامةالمعرفة 

 20 7 7 7 دورات متقدمة في السكرتاريا

 6 1 1 3 لمختلف المعدات والتجهيزات المتّبعة التّنظيف بآليّاتمعرفة  

 196 36 92 68 وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات 

 87 44 40 3 استفسار حولها أيعن  اإلجابةوالقدرة على  المقّدمةالمعرفة بقائمة الطعام 

 4,811 1,654 2,182 975 سفرجي/نادل 

 34 17 17  صيانتها وكيفيّةوالمعدات في المطبخ  باألدواتالمعرفة 

 1,161 571 581 8 األوليّة اإلسعافاتالمعرفة في 

 48 20 14 14 المطبخ عمليّات إدارة

 34  34  (الطبق) وجودته وتحديد كمية طعام الوجبة  التاْكد من نوعية الطعام

 191 85 90 16 الشخصيّة والّسالمة الّصحةوبه  التّداول وآليّاتوسالمة الغذاء  بصّحة التّامةالمعرفة 

 17  17  استخدامها وآليّاتوغيرها  الكيماويّة التّنظيفالمعرفة بمواد 

 2,159 642 987 529 وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات 

 753 263 260 230 استفسار حولها أيعن  اإلجابةوالقدرة على  المقّدمةالمعرفة بقائمة الطعام 

 77 29 32 16 (معلم عصير)مجهِّز عصائر 

 33 18 16  الشخصيّة والّسالمة الّصحةوبه  التّداول وآليّاتوسالمة الغذاء  بصّحة التّامةالمعرفة 

 5 2 2 1 استخدامها وآليّاتوغيرها  الكيماويّة التّنظيفالمعرفة بمواد 

 8  2 6 وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات 

 12 4 4 3 المشروبات الباردة والساخنة وعمل الكوكتيالت أنواعالمعرفة بكافة 

 9 3 3 2 التعامل مع المعدات

 416 178 166 72 (معلم نارجيلة)نادل أرجيلة 

 76 37 33 6 الشخصيّة والّسالمة الّصحةوبه  التّداول وآليّاتوسالمة الغذاء  بصّحة التّامةالمعرفة 

 201 85 73 43 وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات 

 426 169 177 79 (كومي، غارسون)طعام / نادل

 1  1  تقدير طلبات الطعام وكلفتها

 107 48 49 10 الشخصيّة والّسالمة الّصحةوبه  التّداول وآليّاتوسالمة الغذاء  بصّحة التّامةالمعرفة 

 240 103 103 34 وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات 

 32 8 10 14 استفسار حولها أيعن  اإلجابةوالقدرة على  المقّدمةالمعرفة بقائمة الطعام 

 17 7 7 3 السقاة

 3   3 المشروبات الباردة والساخنة وعمل الكوكتيالت أنواعالمعرفة بكافة 

 14 7 7  التعامل مع المعدات

 36 9 15 12 الساقي المسؤول/ مشرف البار 

 1  1  الحماية أجهزةللمعدات واألنظمة الكهربائية وديمومتها ومواصفات  الحمايةمعرفة تامة بأساليب 
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 والعزل وطرق تركيبها وكل ما يتعلق بالحاجة لذلك

 24 7 10 7 الشخصيّة والّسالمة الّصحةوبه  التّداول وآليّاتوسالمة الغذاء  بصّحة التّامةالمعرفة 

 2  2  وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات 

 7 3 3 1 المشروبات الباردة والساخنة وعمل الكوكتيالت أنواعالمعرفة بكافة 

 3   3 التعامل مع المعدات

 225 108 97 20 باريستا

 61 36 26  الشخصيّة والّسالمة الّصحةوبه  التّداول وآليّاتوسالمة الغذاء  بصّحة التّامةالمعرفة 

 87 36 43 8 المشروبات الباردة والساخنة وعمل الكوكتيالت أنواعالمعرفة بكافة 

 6 3 3  عدادالقدرة على التذوق واإل

 57 30 19 9 التعامل مع المعدات

 10 3 3 3 حانة/ ساقي

 10 3 3 3 التعامل مع المعدات

 227 63 112 52 خرىفي المكاتب والفنادق والمؤسسات األ التّنظيفمدبرو ومشرفو 

 1 1   والّسالمة الّصحةعلى التقيد بتعليمات وتنظيمات  تأكيدال

 7 3 3  المعرفة باقسام المطعم المختلفة ومهام كل قسم

 3  1 1 صيانتها وكيفيّةوالمعدات في المطبخ  باألدواتالمعرفة 

 3  3  المطبخ عمليّات إدارة

 3  3  البوفيه المفتوح والحفالت إدارةتنظيم و

 46 19 25 3 لمختلف المعدات والتجهيزات المتّبعة التّنظيف بآليّاتمعرفة  

 20 6 7 7 استخدامها وآليّاتوغيرها  الكيماويّة التّنظيفالمعرفة بمواد 

 56 15 15 26 وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات 

 50 10 30 10 مشرف المجلى

 20 7 7 7 صيانتها وكيفيّةوالمعدات في المطبخ  باألدواتالمعرفة 

 27 2 23 2 األوليّة اإلسعافاتالمعرفة في 

 3 1 1 1 المطبخ عمليّات إدارة

 Steward 274 310 298 883عامل المجلى 

 451 170 133 147 صيانتها وكيفيّةوالمعدات في المطبخ  باألدواتالمعرفة 

 3 1 1  األوليّة اإلسعافاتالمعرفة في 

 4 1 3  المطبخ عمليّات إدارة

 17 6 6 6 طباق خاصة حسب حاجة الزبائنأ إعداد

 4   4 الشخصيّة والّسالمة الّصحةوبه  التّداول وآليّاتوسالمة الغذاء  بصّحة التّامةالمعرفة 

 100 42 45 13 لمختلف المعدات والتجهيزات المتّبعة التّنظيف بآليّاتمعرفة  

 219 62 88 69 استخدامها وآليّاتوغيرها  الكيماويّة التّنظيفالمعرفة بمواد 

 840 312 312 216 مدبرو تدبير منزلي

 28 14 14  صيانتها وكيفيّةوالمعدات في المطبخ  باألدواتالمعرفة 

 594 245 236 113 لمختلف المعدات والتجهيزات المتّبعة التّنظيف بآليّاتمعرفة  

 162 35 40 87 استخدامها وآليّاتوغيرها  الكيماويّة التّنظيفالمعرفة بمواد 

 14 4 4 6 وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات 

 1   1 استفسار حولها أيعن  اإلجابةوالقدرة على  المقّدمةالمعرفة بقائمة الطعام 

 284 117 112 55 اقتصاد منزلي

 245 106 98 41 لمختلف المعدات والتجهيزات المتّبعة التّنظيف بآليّاتمعرفة  

 3   3 وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات 
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 28 11 11 6 مشرفو تدبير خدمات مباني

 28 11 11 6 لمختلف المعدات والتجهيزات المتّبعة التّنظيف بآليّاتمعرفة  

 184 59 87 38 (الكاشير)مناء الصندوق أ

 4 2 2  استفسار حولها أيعن  اإلجابةوالقدرة على  المقّدمةالمعرفة بقائمة الطعام 

 166 50 66 50 أخرى/ بائع

 4  4  ةثريّ واأل الفنيّةالمعرفة بتاريخ القطع 

 7 2 2 2 دالء المحليينتنسيق النشاطات مع األ

 153 58 57 39 حراس األمن

 2   2 األوليّة اإلسعافاتالمعرفة في 

 8 3 3 3 الشخصيّة والّسالمة الّصحةوبه  التّداول وآليّاتوسالمة الغذاء  بصّحة التّامةالمعرفة 

 1   1   دهان

 1  1  الدهان الالزمة أنواعتحضير كميات و

 2   2   عمال الحرف الخزفية وما يرتبط بهم

 2  2  و خلط مواد عجينة الخزف إعداد

 2   2   فنان خزف

 2  2  محددة أشكال نتاجتشغيل مخرطة االحجار إل

 4 1 1 1 الزجاجية وقطعها وتلميعهاصانعو المنتجات الحرفية 

 4 1 1 1 النحتية األعمالالترميم و صيانة 

 13 6 4 4 النقاشون والمزخرفون وكاتبو الرموز

 cyber 4 4 6 13دورة 

 22 7 7 7 عمال الحرف اليدوية الخشبية وصانعو السالل وما يرتبط بهم

 22 7 7 7 خبز الطين لدرجة الصالدة الموصوفة أفران تشغيل

 44 11 15 18 (نجار حفر)اثيل خشبية تمّ نحات و حفار تحف و 

 44 11 15 18 و خلط مواد عجينة الخزف إعداد

 34   17 17 اختصاصي تصنيع اللحوم

 34  17 17 األوليّة اإلسعافاتالمعرفة في 

 7 3 3   الخبازون وصانعو المعجنات والحلويات

 7 3 3  العجين وخفقه إعداد

 34   17 17 افرنجيخباز 

 34  17 17 العجين وخفقه إعداد

 1,093 354 454 285 خرىالمنظفون والمساعدون في الفنادق والمكاتب والمؤسسات األ

 54 22 26 6 األوليّة اإلسعافاتالمعرفة في 

 3  3  الشخصيّة والّسالمة الّصحةوبه  التّداول وآليّاتوسالمة الغذاء  بصّحة التّامةالمعرفة 

 97 22 40 35 لمختلف المعدات والتجهيزات المتّبعة التّنظيف بآليّاتمعرفة  

 448 173 178 97 استخدامها وآليّاتوغيرها  الكيماويّة التّنظيفالمعرفة بمواد 

 243 109 116 19 عامل تنظيفات فندق

 19 6 6 6 لمختلف المعدات والتجهيزات المتّبعة التّنظيف بآليّاتمعرفة  

 53 18 23 11 استخدامها وآليّاتوغيرها  الكيماويّة التّنظيفالمعرفة بمواد 

 237 81 92 64 عمال تحضير الوجبات السريعة

 5 3 3  (الطبق) وجودته وتحديد كمية طعام الوجبة  التاْكد من نوعية الطعام

 3  3  الشخصيّة والّسالمة الّصحةوبه  التّداول وآليّاتوسالمة الغذاء  بصّحة التّامةالمعرفة 

 14 1 8 4 مساعدو الطباخون
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 3   3 صيانتها وكيفيّةوالمعدات في المطبخ  باألدواتالمعرفة 

 7  7  المطبخ عمليّات إدارة

 16,007 5,317 7,005 3,685 المجموع

 

  الّسياحةالمطلوب توافرها لدى العاملين في قطاع  العاّمةالمهارات  1.1

الداعمة للتشغيل في  العاّمةجداول تبين درجة أهمية كل مهارة من المهارات  يةلت عليها ثمانتمّ البيانات التي اشبعد  تحليل 

مهنة من المهن، األمر  لكلّ  الضرورّية العاّمة(، والذي يبين المهارات 19استخالص الجدول ) تمّ ، الّسياحةكل مهنة من مهن قطاع 

 .تدريبّيةالدماج تلك المهارات في برامجها إ الّتدريبالذي يتطلب من مزودي 

 الداعمة للتشغيل للمهن المطلوبة الضروريّة العاّمة: المهارات 19جدول 

 الضروريّةالداعمة للتشغيل و العاّمةالمهارات  المهنة

 كاتب حجوزات سفر

مهارة ، مهارة االتصال والعمل مع الفريقمهارة استخدام الحاسوب، 

، ، مهارة التحليل وحل المشكالتالوقت ظيم وإدارةالتخطيط والتن

، مهارة التواصل باللغة عدديّةمهارات  ،واالبتكار اإلبداعمهارة 

 .وااللتزام األخالقمهارة ، مهارة تحمل ضغط العمل اإلنجليزية، 

 موظف االستقبال

مهارة ، مهارة االتصال والعمل مع الفريقمهارة استخدام الحاسوب، 

، ، مهارة التحليل وحل المشكالتالوقت نظيم وإدارةالتخطيط والت

، مهارة التواصل باللغة عدديّةمهارات ،واالبتكار  اإلبداعمهارة 

 االنجليزية

 سفرجي/نادل 
 

مهارة ، مهارة االتصال والعمل مع الفريقمهارة استخدام الحاسوب، 

، التحليل وحل المشكالت، مهارة الوقت التخطيط والتنظيم وإدارة

، مهارة التواصل باللغة عدديّةمهارات ،واالبتكار  اإلبداعمهارة 

 وااللتزام األخالقمهارة اإلنجليزية، 

 والتسويق اإلعالناختصاصيو 
، الوقت مهارة التخطيط والتنظيم وإدارة، مهارة استخدام الحاسوب

مهارة ، واالبتكار  اإلبداع، مهارة مهارة التحليل وحل المشكالت

 التواصل باللغة االنجليزية

 (راداتأينفقات و)محاسب عام 
، مهارة مهارة استخدام الحاسوب، مهارة التحليل وحل المشكالت

 ، مهارة التواصل باللغة االنجليزيةعدديّةمهارات  ،واالبتكار  اإلبداع

 (الطباخون)الطهاة 
 

 التخطيط والتنظيم وإدارةمهارة ، مهارة االتصال والعمل مع الفريق

، واالبتكار  اإلبداع، مهارة ، مهارة التحليل وحل المشكالتالوقت

 ، مهارة التواصل باللغة االنجليزيةعدديّةمهارات 

 خرىالمنظفون والمساعدون في الفنادق والمكاتب والمؤسسات األ

 مهارة التخطيط والتنظيم وإدارة، مهارة االتصال والعمل مع الفريق

، واالبتكار  اإلبداع، مهارة ، مهارة التحليل وحل المشكالتالوقت

 األخالقمهارة اإلنجليزية، ، مهارة التواصل باللغة عدديّةمهارات 

 وااللتزام

 مدبرو تدبير منزلي

مهارة ، مهارة االتصال والعمل مع الفريقمهارة استخدام الحاسوب، 

، التحليل وحل المشكالت، مهارة الوقت التخطيط والتنظيم وإدارة

، مهارة التواصل باللغة عدديّةمهارات ، واالبتكار اإلبداعمهارة 

 االنجليزية

 خرىفي المكاتب والفنادق والمؤسسات األ التّنظيفمدبرو ومشرفو 
مهارة ، مهارة االتصال والعمل مع الفريقمهارة استخدام الحاسوب، 

، التحليل وحل المشكالت، مهارة الوقت التخطيط والتنظيم وإدارة

، مهارة التواصل باللغة عدديّةمهارات ، واالبتكار اإلبداعمهارة 
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 االنجليزية

 Stewardعامل المجلى 
، مهارة التحليل وحل ، مهارة االتصال والعمل مع الفريق

 ، مهارة التواصل باللغة االنجليزيةعدديّةمهارات ، المشكالت

 كتبة مدخلو البيانات

 مهارة، مهارة االتصال والعمل مع الفريقمهارة استخدام الحاسوب، 

، ، مهارة التحليل وحل المشكالتالوقت التخطيط والتنظيم وإدارة

، مهارة التواصل باللغة عدديّةمهارات ، واالبتكار اإلبداعمهارة 

 االنجليزية

 حراس األمن
 والتنظيم وإدارةمهارة التخطيط ، مهارة االتصال والعمل مع الفريق

 ، مهارة التحليل وحل المشكالتالوقت

 عمال تحضير الوجبات السريعة
 مهارة التخطيط والتنظيم وإدارة، مهارة االتصال والعمل مع الفريق

، واالبتكار اإلبداع، مهارة ، مهارة التحليل وحل المشكالتالوقت

 عدديّةمهارات 

 Patissierشيف الحلويات 
 مهارة التخطيط والتنظيم وإدارة، والعمل مع الفريقمهارة االتصال 

 واالبتكار اإلبداع، مهارة ، مهارة التحليل وحل المشكالتالوقت

 باريستا
 مهارة التخطيط والتنظيم وإدارة، مهارة االتصال والعمل مع الفريق

، واالبتكار اإلبداع، مهارة ، مهارة التحليل وحل المشكالتالوقت

 عدديّةمهارات 

 السكرتيريون التنفيذيون واالداريون

مهارة ، مهارة االتصال والعمل مع الفريقمهارة استخدام الحاسوب، 

، ، مهارة التحليل وحل المشكالتالوقت التخطيط والتنظيم وإدارة

، مهارة التواصل باللغة عدديّةمهارات ،واالبتكار  اإلبداعمهارة 

 االنجليزية

 (الكاشير)مناء الصندوق أ
مهارة ، مهارة االتصال والعمل مع الفريقمهارة استخدام الحاسوب، 

 ، مهارة التحليل وحل المشكالتالوقت وإدارةالتخطيط والتنظيم 

 ، مهارة التواصل باللغة االنجليزيةعدديّةمهارات ،

 مقبالت/ طاهي
 مهارة التخطيط والتنظيم وإدارة، مهارة االتصال والعمل مع الفريق

، مهارة عدديّةمهارات ، التحليل وحل المشكالت، مهارة الوقت

 التواصل باللغة االنجليزية

 أخرى/ بائع
 مهارة التخطيط والتنظيم وإدارة، مهارة االتصال والعمل مع الفريق

، واالبتكار  اإلبداع، مهارة ، مهارة التحليل وحل المشكالتالوقت

 ، مهارة التواصل باللغة االنجليزيةعدديّةمهارات 

 (معلم عصير)مجهِّز عصائر 
 وإدارةمهارة التخطيط والتنظيم ، مهارة االتصال والعمل مع الفريق

، واالبتكار  اإلبداع، مهارة ، مهارة التحليل وحل المشكالتالوقت

 عدديّةمهارات 

 مساعد رئيس طهاة/ مساعد طاهي تنفيدي
 وإدارةمهارة التخطيط والتنظيم ، مهارة االتصال والعمل مع الفريق

واالبتكار  اإلبداع، مهارة ، مهارة التحليل وحل المشكالتالوقت

 ، مهارة التواصل باللغة االنجليزيةعدديّةمهارات ،

 دليل سياحي
 وإدارةمهارة التخطيط والتنظيم ، مهارة االتصال والعمل مع الفريق

 ،واالبتكار اإلبداع، مهارة ، مهارة التحليل وحل المشكالتالوقت

 ، مهارة التواصل باللغة االنجليزيةعدديّةمهارات 
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  الّسياحةتشغيل المرأة في قطاع  1.1

في هذا  إنا تعيين  إلىل تحتاج  الّسياحةالمنشآت العاملة في قطاع  غالبّيةأن  إلىجمعها  تمّ تشير نتائج تحليل البيانات التي 

في . لعمل المرأةفي هذا القطاع  عدم الحاجة إلىذلك  يعود  وبشكل رئيس  نّ إ( ف20، وكما يبين الجدول )%(76وبنسبة ) القطاع

 نا لإللكن بشكل عام يبقى هناك تشغيل طبيعة العمل ل تناسب المرأة في هذا القطاع.  % من المنشآت بأنّ 25حين ذكر حوالي 

 %.24في مهن هذا القطاع بنسبة ل تقل عن 

 

 ناثاإلحسب سبب عدم تعيين  الّسياحة: توزيع المنشآت في قطاع 20جدول 

 عدد المنشآت ناثاإلأسباب عدم تعيين 

 585 طبيعة العمل ال تناسب المرأة

 1,420 عدم الحاجة

 11 عدم وجود كفاءات

 150 عدم رغبة صاحب العمل

 12 الدين ال يسمح

 1 فة المادية العاليةلكلّ ا

 697 غير معرف

 عتمّ و التقاليد و نظرة المج العادات

 
52 

 المنشأه في حالة اغالق

 
5 

 2,933 المجموع

 

 

 ناثاإلحسب سبب عدم تعيين  الّسياحة: توزيع المنشآت في قطاع 20شكل 

طبيعة العمل ال تناسب 
 المرأة
10% 

 عدم الحاجة
19% 

 عدم وجود كفاءات
0% 

 عدم رغبة صاحب العمل
1% 

 الدين ال يسمح
0% 

 غير معرف
11% 

العادات و التقاليد و نظرة 
 المجتمع

1% 

 المنشأه في حالة اغالق
0% 
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 ،مهن نادل/ سفرجيضمن هذا القطاع، يتبين أن أهم المهن التي يعملن بها هي  نا اإلوعند دراسة  المهن التي تعمل بها 

 إلى إضافة، ن(اخيوالطهاة )الطب، وتدبير منزلي ومدبري، موظف الستقبالومهنة ، نوالبائعي، ومهن كاتب حجوزات السفر

بنسبة  الوسط إقليم في نا اإل على المستقبلي الطلب ويتركزن. والتسويق، والسكرتيرين التنفيذيين واإلداريي اإلعالن اختصاصيي

 %(2.2) الشمال فقط إقليمالطلب في  في حين كان ,%(3نحو ) الجنوب إقليمفي  نا اإلطلب على ال كان، بينما %(94.8أكبر )

 األنشطةبرز أ (21)فيما يبين الشكل رقم  .نا لإل( فرصة عمل 3,528) اإلجماليحي  بلغ حجم الطلب  من إجمالي حجم الطلب،

هي في مجال أنشطة  نا اإل% من المنشآت التي ترغب بتعيين 44 قرابة حي  يظهر بأنّ  نا اإلالتي ترغب بتعيين  القتصادّية

% 32أن هناك حوالي  نا اإلالمتعلق بالمنشآت التي ل ترغب بتعيين ( 21رقم )خدمة المطاعم والطعام المتنقل فيما أظهر الرسم 

 في وظائفها.  نا اإلغب بتعيين رمن المنشآت في هذا النشاط ل ت

 قليماإلحسب المهنة و الّسياحةفي قطاع  ناثلإلفرص العمل : توزيع 21جدول 

 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 المهنة
عدد فرص 

 العمل
 المهنة

عدد فرص 
 العمل

 المهنة
عدد 
فرص 
 العمل

 1284 نادل /سفرجي

المنظفون والمساعدون في الفنادق 

 31 كاتب حجوزات سفر 20 خرىوالمؤسسات األوالمكاتب 

 25 موظف االستقبال 14 موظف االستقبال 579 كاتب حجوزات سفر

 16 مدبرو تدبير منزلي 14 كاتب حجوزات سفر 473 مدبرو تدبير منزلي

 15 الطهاة )الطباخون( 13 نادل /سفرجي 231 موظف االستقبال

 231 الطهاة )الطباخون(
والمسؤولون  المدربون والموجهون

 13 نادل /سفرجي 7 الرياضيون

 12 عامل تنظيفات فندق 6 البيانات يكتبة مدخل 102 والتسويق اإلعالناختصاصيو 

 3 الطهاة )الطباخون( 85 عامل تنظيفات فندق

العاملون في 

االستعالمات وخدمات 

الزبائن الذين لم 

 5 يصنفوا في مكان آخر

المنظفون والمساعدون في الفنادق 

 84 خرىوالمكاتب والمؤسسات األ

 السكرتيريون التنفيذيون واالداريون

2 

المنظفون 

والمساعدون في 

الفنادق والمكاتب 

 4 خرىوالمؤسسات األ

 76 باريستا

 امناء الصندوق )الكاشير(

2 

 اإلعالناختصاصيو 

 والتسويق
2 

 1 العاّمةاختصاصيو العالقات  68 نادل رئيسي

نادل/ طعام )كومي، 

 1 غارسون(

     68 نادل/ طعام )كومي، غارسون(

     67 امناء الصندوق )الكاشير(

     59 أخرىبائع/ 
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 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

مشغلو آالت تصنيع منتجات النسيج 

والفرو والجلود الذين لم يصنفوا في 

   59 مكان آخر

  

في المكاتب  التّنظيفمدبرو ومشرفو 

   55 خرىوالفنادق والمؤسسات األ
  

     52 رادات(أيمحاسب عام )نفقات و 

مساعد طاهي تنفيدي/ مساعد رئيس 

 48 طهاة
    

مدربو الرياضة واللياقة البدنيةـ وقادة 

 37 البرامج الرياضية
    

المترجمون والمفسرون واللغويون 

 34 اآلخرون
    

     34 مشرف تعبئة وتغليف

ميكانيكي تركيب آالت ومعدات 

 صناعية
32     

     28 مشرفو تدبير خدمات مباني

     27 مشغلو المقاسم الهاتفية

     25 السكرتيريون التنفيذيون واالداريون

     23 منظم رحالت سياحية

اثيل خشبية تمّ نحات و حفار تحف و 

 )نجار حفر(
22     

     22 كتبة مدخلو البيانات

     22 دليل سياحي

     Patissier 21شيف الحلويات 

     20 وتطوير الكوادر التّدريباختصاصيو 
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 للنشاط االقتصادي وفق ا ناثاإلحسب الرغبة في تعيين  الّسياحةتوزيع المنشآت في قطاع : 21شكل 

  

تجارة 
 التجزئة 

أنشطة  11%
اإلقامة 
قصيرة 
 المدى
11% 

مواقع 
المخيمات و 
مواقف 
مركبات 
 االستجمام 

1% 

أنشطه خدمة 
المطاعم 
والطعام 
 المتنقل

11% 

أنشطه تقديم 
 المشروبات

9% 

أنشطة 
وكاالت 
 السفر
11% 

في تعيين ال ترغب توزيع المنشآت التي 
 اإلناث

تجارة 
التجزئة 
 األخرى 

1% 

أنشطة 
اإلقامة 
قصيرة 
 المدى
11% 

مواقع 
المخيمات و 
مواقف 
مركبات 
 االستجمام 

1% 

أنشطه خدمة 
المطاعم 
والطعام 
 المتنقل

11% 

أنشطه تقديم 
 المشروبات

1% 

أنشطة 
وكاالت 
 السفر
19% 

توزيع المنشآت التي ترغب في تعيين 
 اإلناث
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 الّسياحةفي قطاع  اإلعاقاتتشغيل ذوي  1.1

في القطاع  ( عامل54,904من أصل ) ( عاماًل 292قد بلغ ) اإلعاقات( أن عدد العاملين من ذوي 23يبين الجدول )

 في القطاع نفسه لكن أكثر المهن التي يتركزون فيها هي مهنة متنوعة%( فقط، وهم يعملون في مهن 0.5ويشكلون ما نسبته )

ومهن عامل ،  خرىن في الفنادق والمكاتب والمؤسسات األين والمساعديلمنظفل إضافة،  تدبير منزلي مدبري نادل /سفرجي ومهنة

 اإلعاقةأغلب هؤلء العاملين هم من ذوي  كما وأشارت البيانات المتاحة بأنّ  .كاتب حجوزات السفرن( ثم الطهاة )الطباخيالمجلى و

 .ةتليها السمعيّ   ةالحركيّ 

 حسب المهنة الّسياحةفي قطاع  اإلعاقات: توزيع العاملين من ذوي 22جدول 

الوسط إقليم المهنة الشمال إقليم  الجنوب إقليم   

   2 مدير مالي 

  مدراء المطاعم
1 

 

 1 (Graphics Designerمصمم غرافيكي )
  

 1 رادات(أيمحاسب عام )نفقات و 
 

4 

 1 والتسويق اإلعالناختصاصيو 
  

النحاتون والفنانون التشكيليون الذين لم يصنفوا في مكان 

 آخر
7 

  

 1 يرتبط بهم محصلو الديون وما
  

 11 كاتب حجوزات سفر
  

 1 كتبة استقبال الفنادق
  

 2 موظف االستقبال
  

العاملون في االستعالمات وخدمات الزبائن الذين لم يصنفوا 

 في مكان آخر
3 

  

  كتبة المخازن والمستودعات
2 

 

 1 18 الطهاة )الطباخون(
 

  مساعد طاهي تنفيدي/ مساعد رئيس طهاة
2 

 

 Boulanger 1شيف المخبز 
  

 Patissier 1شيف الحلويات 
  

 3 طاهي/ مقبالت
  

 3 نادل رئيسي
  

 55 نادل /سفرجي
  

 Runner 3مسؤول النظافة /
  

 3 مجهِّز عصائر )معلم عصير(
  

 3 نادل/ طعام )كومي، غارسون(
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الوسط إقليم المهنة الشمال إقليم  الجنوب إقليم   

 3 باريستا
  

في المكاتب والفنادق والمؤسسات  التّنظيفمدبرو ومشرفو 

 خرىاأل
4 

  

   مشرف المجلى
1 

 Steward 18 1 4عامل المجلى 

 36 مدبرو تدبير منزلي
 

2 

 3 بائع مشروبات باردة وساخنة
  

 2 مناء الصندوق )الكاشير(أ
  

  1 7 أخرىبائع/ 

 3  1 حراس األمن

   1 حداد/ مطرقة آلية

   1 ميكانيكي أنظمة تكييف

   2 عمال الحرف الخزفية وما يرتبط بهم

   1 صانعو المنتجات الحرفية الزجاجية وقطعها وتلميعها

عمال الحرف اليدوية الخشبية وصانعو السالل وما يرتبط 

 بهم
4   

   6 اثيل خشبية )نجار حفر(تمّ نحات و حفار تحف و 

   3 الخبازون وصانعو المعجنات والحلويات

   1 نجار اثاث خشبي

   1 خياطو المالبس والفراء والقبعات

   1 صباغ أقمشة

   3 سائق

المنظفون والمساعدون في الفنادق والمكاتب والمؤسسات 

 خرىاأل
19 7  

   5 عامل تنظيفات فندق

   1 حّمال أمتعه/ فندق

   1 عامل غسيل

 1  3 عامل مصبغة –كوى 

 2   العاملون في الحدائق والبستنة

   3 نقل وتحميل وتنزيلعامل   

 17 15 259 المجموع
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 حسب المهنة الّسياحةفي قطاع  اإلعاقاتتوزيع العمالة من ذوي : 22شكل 
 

 

كان لمجموعة من األسباب نظراً  اإلعاقات، فعلياً، ل تفضل توظيف ذوي الّسياحةالمنشآت في قطاع  أنّ  الّدراسةتبين نتائج 

 طبيعة %( بأنّ 38%(، بينما أشار حوالي )41وبنسبة ) القطاع ل يرغبون لعدم الحاجة للتعيينهذا العمل في  أصحاب نّ أ أبرزها

( منشأة أنها ستقدم 382)عام أعلنت لكن بشكل %( عن تحديد السبب، 13امتنع ) ، في حيناإلعاقاتالعمل غير مناسبة لذوي 

المنظفون والمساعدون في الفنادق والمكاتب والمؤسسات و، كاتب حجوزات سفر :أهمها ( فرصة عمل في مهن مختلفة659)

 الوسط. إقليموقد تركز الطلب بشكل كبير في  .، وعامل المجلىخرىوبائع/أل، خرىاأل

 قليماإلحسب المهنة و الّسياحةفي قطاع  اإلعاقاتلذوي  المستقبليّة فرص العملتوزيع : 23جدول 

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم المهنة

 1 (Graphics Designer)مصمم غرافيكي 
  1 

 1 28 (راداتأينفقات و)محاسب عام  
 30 

 22 والتسويق اإلعالناختصاصيو 
  22 

 1 والوسائط المتعددة اإللكترونيّةمصممو المواقع 
  1 

 44 اآلخرونالمترجمون والمفسرون واللغويون 
  44 

 4 النحاتون والفنانون التشكيليون الذين لم يصنفوا في مكان آخر
  4 

 3 مندوبو الشراء
  3 

 2 السكرتيريون التنفيذيون واالداريون
  2 

  المدربون والموجهون والمسؤولون الرياضيون
1 

 1 

 4 7 البيانات يخلكتبة مد
 10 

 6 كاشير/ صراف نقود
  6 

 2 والسفر الّسياحةكتبة وكاالت 
  2 

 2 وكيل سفر
  2 

مدبرو تدبير  سفرجي/نادل 
 منزلي

المنظفون 
والمساعدون في 

الفنادق 
والمكاتب 
والمؤسسات 
 األخرى

عامل المجلى 

Steward 
الطهاة 

 (الطباخون)
كاتب حجوزات 

 سفر
النحاتون  أخرى/ بائع

والفنانون 
التشكيليون 

الذين لم يصنفوا 
 في مكان آخر

55 

38 

27 
23 

20 

11 
8 7 
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 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم المهنة

 116 2 5 109 كاتب حجوزات سفر

 5 مشغلو المقاسم الهاتفية
  5 

 23 2 1 20 موظف االستقبال

العاملون في االستعالمات وخدمات الزبائن الذين لم يصنفوا في مكان 

 آخر
2 

  2 

 3 كتبة المخازن والمستودعات
  3 

 1 منظم رحالت سياحية
  1 

 33 (الطباخون)الطهاة 
  33 

 3 مساعد رئيس طهاة/ مساعد طاهي تنفيدي
  3 

 Boulanger 3شيف المخبز 
  3 

 17 مقبالت/ طاهي
  17 

 1 نادل رئيسي
  1 

 3 56 سفرجي/نادل 
 59 

 9 (معلم عصير)مجهِّز عصائر 
  9 

 20 باريستا
  20 

 4 خرىفي المكاتب والفنادق والمؤسسات األ التّنظيفمدبرو ومشرفو 
 

3 7 

 Steward 55 1 5 61عامل المجلى 

 26   26 مدبرو تدبير منزلي

 4   4 اقتصاد منزلي

 33  2 31 (الكاشير)امناء الصندوق 

 70  2 68 أخرى/ بائع

 5 3 2  حراس األمن

 1   1 صيانة أنظمة تكييف مركزي/ ميكانيكي

 1   1 الخزفية وما يرتبط بهمعمال الحرف 

 1   1 فنان خزف

 2   2 صانعو المنتجات الحرفية الزجاجية وقطعها وتلميعها

 7   7 النقاشون والمزخرفون وكاتبو الرموز

 22   22 عمال الحرف اليدوية الخشبية وصانعو السالل وما يرتبط بهم

 44   44 (نجار حفر)اثيل خشبية تمّ نحات و حفار تحف و 

 1   1 خياط أغطية الرأس والقبعات 

 107 6 8 94 خرىالمنظفون والمساعدون في الفنادق والمكاتب والمؤسسات األ

 1 1   عامل تنظيفات فندق

 3   3 مشرف تعبئة وتغليف

 2   2 عاملون آخرون لم يصنفوا في مكان آخر

 827 21 30 776 المجموع
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 الّتعيينوطرق  الّسياحةصعوبات تعيين العاملين في قطاع  1.8

ت آ%( من المنش28، بينما )الّتعيينة صعوبات في أي%( من المنشآت ل تواجه 72ما نسبته ) عن أنّ  الّدراسةكشفت نتائج 

النقص في العمالة ممن لديهم المهارات المطلوبة  إلى، وتعزى هذه الصعوبات الّتعيين)معظمها منشآت فردية( تواجه صعوبات في 

 أكاديمّياوكذلك النقص في العمالة المؤهلة  ,نحو العمل إيجابّيةللنقص في العمالة ممن لديهم قيم واتجاهات  إضافةبشكل رئيس، 

 (.24)انظر الجدول 

 

 الّتعيينحسب صعوبات  الّسياحةتوزيع المنشآت في قطاع : 24جدول 

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم الّتعيينصعوبات 

 278 30 5 244 اكاديميّ  أالنقص في العمالة المؤهلة 

 529 38 27 463 النقص في العمالة ممن لديهم المهارات المطلوبة

نحو العمل و  إيجابيّةالنقص في العمالة ممن لديهم قيم واتجاهات 

 مهارات داعمة للتشغيل
480 23 37 540 

 18   18 جر المطلوبارتفاع األ

 163 8  155 عدم االلتزام بالدوام

 34 6  27 ترك العمل بعد تعلم المهنة

 11   11 نقص في الكفاءات المتخصصة في التخصصات الدقيقة

 37 6  32 ثقافة العيب

 4   4 اللغه االنجليزيه

 12 3  9 ، الكسل(ةاألمانة، المزاجيخالقيات العمل )االلتزام باعدم 

 5  1 3 )الموافقات ،الضمان،القانون ( ةداريات اإلجراءاإلصعوبة 

 1,658 131 57 1,469 المجموع
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 التّعيينحسب صعوبات  الّسياحةتوزيع المنشآت في قطاع : 23شكل 

 

عدم  إلى أت تعود بشكل رئيسفي مهن هذا القطاع فهي من وجهة نظر المنش اإلعاقةق بأسباب عدم تعيين ذوي أما فيما يتعل

أن طبيعة العمل  إلى% 39قرابة هذا السبب، في حين أشار  إلىذلك  تعزو% من هذه المنشآت 41 قرابة نالحاجة للتعيين حي  أ  

 .24وكما في الشكل  ,اإلعاقةغير مناسبة لذوي 

 

 اإلعاقةأسباب عدم تعيين ذوي حسب  الّسياحةتوزيع المنشآت في قطاع : 24شكل 
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المباشر من خالل  الّتعيين ( بأنّ 25)وحسب الجدول  الّدراسةفقد أظهرت  ،الّتعيينوفيما يتصل بالطرق المستخدمة في 

بنسبة  اإللكترونّيةوالمواقع  الّصحف إعالناتمن خالل  الّتعيين%(، يليه 56هو األكثر استخداماً وبنسبة ) الشخصّية الّتصالت

وبنسبة  التي تقيمها وزارة العمل الوظيفّيةام يواأل الّتشغيلّية وطنّيةالالحمالت  من خالل مكاتب التشغيل الّتعيينثم   ,%(31)

 منهما. لكلّ  %(3)

 قليماإلو الّتعيينحسب طرائق  الّسياحةتوزيع المنشآت في قطاع  :25جدول 

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم الّتعيينطرائق 

 146 7 8 130 مكاتب التشغيل

 17 3 1 13 ديوان الخدمة المدنية

 1,303 96 22 1,185 اإللكترونيّةو المواقع  الّصحف

 2,373 263 135 1,975 الشخصيّة االتّصاالتمباشرة من خالل 

 110 عرض خدمات
 

3 113 

 7 1  6 المهني التّدريبمراكز 

 286 27 4 259 **وزارة العمل

 16   16 وكالء السفر جمعيّة

 1   1 عالن على باب المنشاةإ

 9 2  7 أخرى

 التي تقيمها وزارة العمل( الوظيفّيةام يللتشغيل واأل وطنّيةالعن طريق الحمالت  الّتعيينل كذدلك تمّ **) تش
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 قليماإلو التّعيينحسب طرائق  الّسياحةتوزيع المنشآت في قطاع  :25شكل 
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ارتفاع  %( منهم بأنّ 24، وقد أجاب )الّسياحةالعمل عن الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع  أصحابئل سُ كما و

ات التي جراءاإل%( 16، ونحو )القوانين والتشريعات الناظمة للعمل إلىأشاروا  %(20الضرائب تؤثر على أداء القطاع، بينما )

 ,أخرىمن جهة  .ةضعف الحوافز الماديّ وبنفس النسبة وكذلك ضعف القدرات التسويقية  إلى%( 13) أشاربينما ، تعيق الستثمار

%( من 43)قرابة حي  أشار  ,المنشآت العاملة في القطاع حول إمكانية تطبيق العمل المرن في مهن القطاعضاً سؤال أي تمّ 

عقد  أشكالكل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد المنشآت أنها يمكن أن تطبق نظام العمل المرن، وهو نظام يقّدر 

قد تشمل العمل لبعض الوقت، أو العمل ضمن ساعات مرنة، وأسبوع العمل المكثف، والسنة العمل المرن المحددة في هذا النظام والتي 

قرابة أشار حي  ، إمكانية إحالل العمالة المحلية بدل العمالة الوافدة  ضاً سؤال المنشآت حولأي تمّ كما و .1للعمل عن بعد إضافةالمرنة، 

 إمكانية إحالل العمالة المحلية في مهن القطاع بدلً من العمالة الوافدة الحالية.  إلى (62%)

 

 قليماإلو القطاع تواجه التي الصعوبات حسب الّسياحة قطاع في المنشآت توزيع:  26جدول 

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم قطاعالالصعوبات التي تواجه 

 1691 155 104 1432 القوانين والتشريعات الناظمة للعمل

 2102 228 117 1757 ارتفاع الضرائب

 1399 137 74 1188 ات التي تعيق االستثمارجراءاإل

 9 ضعف الترويج لإلستثمار
  

9 

 1140 128 81 931 ضعف القدرات التسويقية

جار، أجور العاملين، الماء أي) نتاجارتفاع تكاليف مدخالت اإل

 (األوليّةوالكهرباء والوقود، المواد الخام 
31 5 2 38 

العالمية  االقتصاديّةسلبا  بتيعات االزمة  نتاجتأثر الطلب على اإل

 زمات السياسية في دول الجوارواأل
12  1 13 

 938 110 57 772 هجرة الكفاءات

 1117 118 93 905 ضعف الحوافز المادية

 41 1 1 39 الّسوقالمنافسه القويه في 

 3   3 الجمارك المرتفعه

 25 2 3 21 صعوبة وارتفاع تكاليف تصاريح العمال والتراخيص

 24   24 الركود االقتصادي والتضخم وقلة المشاريع

 13 1  12 ابل ازدياد العماله الوافدهص العماله المحليه المؤهله مققن

 82 5 5 72 أخرى
 

  

                                                           
1
 .2017وزارة العمل، قانون نظام العمل المرن  
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 قليماإلو القطاع تواجه التي الصعوبات حسب الّسياحة قطاع في المنشآت توزيع : 26شكل 
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 الفصل الثالث

 الّسياحةتحليل جانب العرض في قطاع 
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 الّسياحةفي قطاع  للّتدريب المزّودةأهم الجهات  1.1

ومراكز ، الّتطبيقّيةع التابعة لجامعة البلقاء تمّ كليات المجفي األردن في  الّتدريبو عليمللت المزّودةتنحصر أبرز الجهات 

 والخاّصة الحكومّية األردنّيةالمهني، وعدد من الجامعات  الّتدريبالتعليم المهني التابعة لوزارة التربية والتعليم، ومؤسسة 

 الّتدريبالتعليم وجمالي عدد الجهات التي تقدم لفنون الطهي، بحي  بلغ إ الملكّية األكاديمّيةو، الّتطبيقّيةيات لكلّ ا إلى ضافةباإل

 ( توزيع هذه الجهات حسب سنة بدء تقديم الخدمة.27) ويبين الجدولمؤسسة.  23قرابة  الّسياحةهيل لجميع المهن في قطاع والتأ

 / التعليم المهنيالتّدريبديم خدمات حسب سنة بدء تق للتّدريب المزّودة: الجهات 27جدول  

 سنة بدء تقديم الخدمة الّتدريبمزودي 

 1997 التّطبيقيّةع/ جامعة البلقاء تمّ كليات المج

 1957 التعليم المهني/ وزارة التربية والتعليم

 1976 المهني التّدريبمؤسسة 

 1999 / وكالة الغوثالتّدريبمراكز 

 1993 جامعة الزيتونة

 1999 الحسين بن طاللجامعة 

 1994 جامعة اربد

 1991 الجامعة الهاشمية

 1989 األهليّةعمان 

 1989 جامعة فيالدلفيا

 1962 األردنيّةالجامعة 

 1997 التّطبيقيّةجامعة البلقاء 

 2001 غرفة تجارة عمان

 1976 جامعة اليرموك

 2005 األوسطجامعة الشرق 

 1999 األردنيّةالفنادق  جمعيّة

 2008 لفنون الطهي الملكيّة األكاديميّة

 1980 التّطبيقيّة الجامعيّةكلية عمون 

 2005 مركز استشارات الجامعة االلمانية

 1999 مركز استشارات جامعة عمان العربية

 2002 مركز استشارات الجامعة العربية المفتوحة

 أماديوسشركة 

 

2005 

 أكاديمية البتراء للسياحة و السفر

 

2013 

 

 

 الّسياحةفي قطاع  المطّبقة تدريبّيةالالبرامج  1.1

( خريجاً 10,111( برنامجاً تدريبياً، وبلغ عدد خريجيها قرابة )15الخاصة بهذا القطاع نحو ) تدريبّيةالبلغ عدد البرامج 

%(، ثم 29) وبنسبةكاتب حجوزات سفر برنامج من  تمنهم قد تخرج ى. كانت النسبة الكبر(2016-2014)خالل األعوام 

 %(.10ثم برنامج نادل رئيسي ) %(11)شيف الحلويات %(، يليه برنامج 14) أدلء السفربرنامج 
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 (2016-2014) لألعوام الّسياحةفي قطاع  المطبّقة تدريبيّةالالبرامج  :28جدول 

المجموع  2016 2015 2014 يالتّدريبالبرنامج 

 2967 1083 1089 795 حجوزات سفركاتب  يلكلّ ا

 1387 359 453 575 أدالء السفر

 1121 426 336 359 شيف الحلويات 

 1028 324 295 409 نادل رئيسي

 922 236 327 359 مدراء الفنادق

 894 533 201 160 نيمساعدو الطباخ

 822 396 247 179 النادلون

 336 16 307 13 دليل سياحي

 151 1 150 0 الطهاة )الطباخون(

 150 0 150 0 وكيل سفر

 125 0 18 107 وأمناء المتاحف رشيفموظفو األ

 102 53 36 13 النقاشون والمزخرفون وكاتبو الرموز

 38 11 12 15 موظف االستقبال

 34 23 11 0 مدراء المطاعم

 34 18 0 16 نادل /سفرجي

 10111 3479 3632 3000 المجموع
 

 

 

 الّسياحةفي قطاع  المطبّقة تدريبيّةالحسب البرامج  للتّدريب المزّودةالجهات  يتوزيع خريج: 27شكل 
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خالل األعوام  ا( خريجً 8,031الخاصة بهذا القطاع نحو )الذكور  تدريبّيةال، بلغ عدد خريجي البرامج أخرىمن ناحية 

شيف الحلويات %(، ثم برنامج 34) كاتب حجوزات سفر وبنسبةمن برنامج  تمنهم تخرج الغالبةنسبة ال(. 2014-2016)

 الّسياحةفي قطاع  تدريبّيةال%(. في المقابل، بلغ عدد خريجات البرامج 11) برنامج نادل رئيسي وبنسبة%(، يليه 13)وبنسبة 

%(، ثم 29) أدلء السفر وبنسبةمن برنامج  تنسبة كبيرة منهن تخرج ،(2016-2014خريجة خالل األعوام ) (2,080)قرابة 

 %(.10) كاتب حجوزات السفر وبنسبة %(، ثم برنامج12) ن وبنسبةمساعدي الطباخي برنامج

 

حسب الجنس لألعوام  الّسياحةفي قطاع  المطبّقة تدريبيّةالضمن البرامج  للتّدريب المزّودةالجهات  يتوزيع خريج: 28شكل 

(2014-2016) 

 

 

          لألعوام الّسياحةفي قطاع  المطبّقة تدريبيّةالالذكور حسب أبرز البرامج  للتّدريب المزّودةخريجو الجهات : 29شكل 

(2014-2016) 

 

 79%ذكور، 

 إناث21% 

2753 

1028 898 784 776 712 644 

161 68 67 36 36 34 18 16 
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  لألعوام الّسياحةفي قطاع  المطبّقة تدريبيّةالحسب أبرز البرامج  للتّدريب المزّودةخريجات الجهات : 30شكل 

(2014-2016) 

 

%( 11الوسط، و ) إقليم%( في 76بنحو ) قليماإلبحسب  الّسياحةفي قطاع  للّتدريب المزّودةتوزع خريجو الجهات 

 جندرّيًافي هذا القطاع  للّتدريب المزّودةتوزع خريجو الجهات  أخرىي الشمال والجنوب على التوالي. من ناحية إقليم%( في 13)

 إقليم% في 76) اإناثً %( 21% في الجنوب(، ونحو )13% في الشمال و 11الوسط و  إقليم% في 76)  ا%( ذكورً 79بواقع )

 % في الجنوب(.12% في الشمال و 12الوسط و 

  

611 

250 
214 

175 
138 130 110 93 89 83 83 66 

22 16 0 
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-2014) لألعوام قليماإلو الّسياحةفي قطاع  المطبّقة تدريبيّةالحسب أبرز البرامج  للتّدريب المزّودةخريجو الجهات  : 31شكل 

2016) 

 إعدادو إقليمفي كل  تدريبّيةال( يبين البرامج 29ن الجدول )إعلى حدة، ف إقليمفي كل  المقّدمة أما فيما يتصل بالبرامج 

مختلفة  تدريبّيةالوسط توزعوا ضمن برامج  إقليم( متدرباً في 7,655وبشكل عام تخرج ) .(2016-2014) لألعوامخريجيها 

. في المقابل، بلغ عدد خريجي مزودي نالنادلي، يليه برنامج شيف الحلويات ، ثم برنامجكاتب حجوزات سفربرنامج  :أبرزها

رنامج ب، ثم برنامج كاتب حجوزات السفر( خريجاً توزعوا بين 1,146الشمال قرابة ) إقليمفي  (2016-2014) لألعوام الّتدريب

أدلء رنامج بغالبيتهم من  ( خريج1310الجنوب فقد بلغ عدد الخريجين ) إقليم. أما في نأدلء السفر، ثم برنامج مساعدي الطباخي

 دق.برنامج كاتب حجوزات السفر، يليه برنامج نادل رئيسي، ثم برنامج مدراء الفنا، ثم  السفر

  

 إقليم الوسط
11% 

إقليم 
 الشمال

11% 

إقليم 
 الجنوب

11% 

 كاتب حجوزات سفر

 Patissierشيف الحلويات 

 النادلون

 نادل رئيسي

 أدلء السفر

 مدراء الفنادق

 مساعدو الطباخون

 السياحة العالجية

2153 

894 

822 

799 

779 
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602 

300 

 اقليم الوسط

0200400600

 كاتب حجوزات سفر

 أدلء السفر

 مساعدو الطباخون

 Patissierشيف الحلويات 

 مدراء الفنادق

534 

287 

181 

99 

45 

 إقليم الشمال

 أدلء السفر

 كاتب حجوزات سفر

 نادل رئيسي

 مدراء الفنادق

 Patissierشيف الحلويات 

 مساعدو الطباخون

 السياحة العالجية

321 

280 

229 
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128 

111 

36 

 إقليم الجنوب
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 (2016-2014) لألعوام قليماإلحسب البرنامج و الّسياحةفي قطاع  المطبّقة تدريبيّةالالبرامج  ي: توزيع خريج29جدول 

 يالّتدريبالبرنامج 

 الوسط إقليم

ع
مو
ج
لم
 الشمال إقليم ا

ع
مو
ج
لم
 الجنوب إقليم ا

ع
مو
ج
لم
 ا

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

 205 41 82 82 45 16 11 18 672 179 234 259 مدراء الفنادق

 34 23 11 0 مدراء المطاعم

   
0 

   
0 

 125 0 18 107 وأمناء المتاحف أرشيفموظفو اال

   
0 

   
0 

 150 0 150 0 وكيل سفر

   
0 

   
0 

 280 84 96 100 534 210 198 126 2153 789 795 569 كاتب حجوزات سفر

 38 11 12 15 موظف االستقبال

   
0 

   
0 

 321 111 107 103 287 64 105 118 779 184 241 354 أدالء السفر

 300 0 300 0 العالجية الّسياحة

   
0 13 7 16 36 

 151 1 150 0 (الطباخون)الطهاة 

   
0 

   
0 

 128 50 40 38 99 34 31 34 894 342 265 287 شيف الحلويات 

 822 396 247 179 النادلون

   
0 

   
0 

 799 212 229 358 نادل رئيسي

   
0 51 66 112 229 

 34 18 0 16 سفرجي/نادل 

   
0 

   
0 

النقاشون والمزخرفون وكاتبو 

 102 53 36 13 الرموز

   
0 

   
0 

 111 43 48 20 181 111 40 30 602 379 113 110 نيمساعدو الطباخ

 1310 457 446 407 1146 435 385 326 7655 2587 2801 2267 المجموع
 

 

ا. لكن شهرً  48شهور و  8، حي  تراوحت بين الّسياحةفي قطاع  الّتدريبمن قبل مزودي  المقّدمةتنوعت مدد البرامج 

 (.2016-2014%( لألعوام )45وبنسبة بلغت ) اتدريبيً  اشهرً  12من البرامج كانت مدتها  ىكبرالنسبة ال

 
 (2016-2014لألعوام )حسب مدة البرنامج باألشهر  الّسياحةفي قطاع  المطبّقة تدريبيّةالالبرامج : 32شكل 

 شهور 1
 شهور 8 1%

1% 
 شهور 10
8% 

 شهر 11
11% 

 شهر 10
9% 

 شهر 11
11% 

 شهر 11
11% 

 شهر 18
1% 
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للمؤهل  األدنىالحد  أنّ  الّدراسةفقد كشفت نتائج  الّسياحةفي قطاع  تدريبّيةالمي لخريجي البرامج يعلتوفيما يتعلق بالمؤهل ال

( أدنى المؤهالت 30(، ويبين الجدول )البكالوريوس( و )أقل من أساسيتراوح بين )مي للمقبولين في هذه البرامج  قد يعلتال

أقل  وفي كل برنامج تدريبي. وبشكل عام بلغ عدد الخريجين ممن مؤهلهم (2016-2014)مية للخريجين لمجموع األعوام يعلتال

وقرابة  ,( خريجاً 6,377مستوى التعليم األساسي ) هم فيمن مفي حين بلغ عدد الخريجين ، ين ( خريج3)فقط أساسي  من

( خريجين حاصلين على 6، وأخيراً كان فقط )التوجيهي كحد أدنى( مؤهلهم 3,271ثانوي، ونحو )( خريجاً مؤهلهم العلمي 454)

 .(2016-2014) لألعوام درجة البكالوريوس

-2014) لألعوام األدنىمي يعلتي والمؤهل الالتّدريبحسب البرنامج  الّسياحةفي قطاع  بّقةالمط تدريبيّةالخريجو البرامج  :30جدول 

2016) 

 المجموع بكالوريوس توجيهي ثانوي اساسي أقل من أساسي يالتّدريبالبرنامج 

 922 0 922 0 0 0 مدراء الفنادق

 34 0 34 0 0 0 مدراء المطاعم

 125 0 125 0 0 0 وأمناء المتاحف رشيفموظفو األ

 150 0 150 0 0 0 وكيل سفر

 2967 0 0 0 2967 0 كاتب حجوزات سفر

 38 0 0 0 38 0 موظف االستقبال

 1387 0 1336 51 0 0 أدالء السفر

 336 0 336 0 0 0 العالجية الّسياحة

 151 0 150 1 0 0 (الطباخون)الطهاة 

 1121 6 116 0 1002 3 شيف الحلويات 

 822 0 0 0 816 0 النادلون

 1028 0 0 402 626 0 نادل رئيسي

 34 0 0 0 34 0 سفرجي/نادل 

 102 0 102 0 0 0 النقاشون والمزخرفون وكاتبو الرموز

 894 0 0 0 894 0 نيمساعدو الطباخ

 10111 6 3271 454 6377 3 المجموع
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 (2016-2014) لألعوام األدنىمي يعلتحسب المؤهل ال الّسياحةفي قطاع  المطبّقة تدريبيّةالتوزيع خريجي البرامج  :33شكل 

حسب ة موزع الّسياحةالخاصة بقطاع  تدريبّيةالمن البرامج  (2016-2014) لألعوامالخريجين  عدادأ( 31ويبين الجدول )

 أقل من تعليمللحاصلين على  ( في برنامج الطهاة )الطباخون(3فقط ) مي، حي  لوحظ أن عدد الخريجين قد بلغيعلتالمؤهل ال

في برنامج  ( خريج402درجة البكالوريوس, و ) حاصلين علىفقط في برنامج شيف الحلويات ن ( خريجي6و) ,األساسي

برنامج الطهاة  نفسضمن  ( خريج1,002عدد الخريجين ) في حين بلغ ن على مرحلة التعليم الثانوي.( فقط حاصليالنادلون)

تعليم ل على  ( حاصلينن)مساعدو الطباخي( خريجاً ضمن برنامج 894، ثم )على مرحلة التعليم األساسي  )الطباخون( حاصلين

( خريجاً 2967وقد كان أكبر عدد ضمن مرحلة التعليم هذه هم خريجو برنامج كتبة استقبال الفنادق وبحوالي ) .يتجاوز األساسي

( في 1336التوجيهي فقد بلغ عدد الخريجين )لحاصلين على التعليم األساسي فقط. وضمن الخريجين ا حاصلين على مرحلة

 ( في برنامج دليل سياحي.336( في برنامج مدراء الفنادق، ونحو )922برنامج أدلء السفر، ثم )

  

 اساسي
11% 

 ثانوي
1% 
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 (2016-2014) لألعوام األدنىلمؤهل العلمي ي واالتّدريبحسب البرنامج  التّدريب: خريجو مزودي 31جدول 

أقل من 

 أساسي
 الخريجون بكالوريوس الخريجون توجيهي الخريجون ثانوي الخريجون أساسي الخريجون

الطهاة 

 )الطباخون(
3 

كتبة استقبال 

 الفنادق
 1336 أدالء السفر 402 النادلون 2967

شيف 

 الحلويات
6 

  
الطهاة 

 )الطباخون(
   922 مدراء الفنادق 51 أدالء السفر 1002

  
مساعدو 

 نيالطباخ
894 

منظم 

رحالت 

 سياحية

   336 دليل سياحي 1

  
شيف 

 الحلويات
816  

 
كاتب حجوزات 

 سفر
150   

  
  626 النادلون

 
منظم رحالت 

 سياحية
150   

  
موظف 

 االستقبال
38  

 

موظفو 

 رشيفاأل

وأمناء 

 المتاحف

125   

  
  34 نادل رئيسي

 
الطهاة 

 )الطباخون(
116   

   
  

 

النقاشون 

والمزخرفون 

 وكاتبو الرموز

102   

   
  

 
   34 مدراء المطاعم

 

  

 (2016-2014) لألعواموالجنس  األدنىحسب المؤهل العلمي  التّدريبتوزيع خريجي مزودي  : 34شكل 

  

 اساسي
11% 

 ثانوي
1% 

 توجيهي
11% 

 ذكور
 اساسي

11% 

 ثانوي
1% 
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11% 

 إناث
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هم من ( 2016-2014لألعوام ) للّتدريب المزّودةخريجي الجهات  غالبّية( أن 32وحسب الجدول ) الّدراسةأظهرت وكما 

ة بوبنس الّتطبيقّيةجامعة البلقاء التي تشرف عليها ع تمّ كليات المج ليهات%(،  52) المهني وبنسبة الّتدريبمؤسسة خريجي 

 الجامعّية%( من كلية عمون 7وقرابة )%(،  8.5وبنسبة )خريجو التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم  %(، يليه12)

 .خرىوالمؤسسات األ والخاّصة الّرسمّيةثم باقي الجامعات ، الّتطبيقّية

 (2016-2014) لألعوام للتّدريب المزّودةحسب الجهة  التّدريبتوزيع خريجي مزودي  :32جدول 

 المجموع 2016 2015 2014 للتّدريب المزّودةالجهات 

 1178 300 461 417 التّطبيقيّةع/ جامعة البلقاء تمّ كليات المج

 858 322 247 289 التعليم المهني/ وزارة التربية والتعليم

 5280 2211 1668 1401 المهني التّدريبمؤسسة 

 95 39 38 18 / وكالة الغوثالتّدريبمراكز 

 58 14 23 21 جامعة الزيتونة

 116 42 37 37 جامعة الحسين بن طالل

 40 22 3 15 جامعة اربد

 467 80 97 290 الجامعة الهاشمية

 24 9 7 8 األهليّةعمان 

 21 7 4 10 جامعة فيالدلفيا

 255 115 84 56 األردنيّةالجامعة 

 63 16 20 27 التّطبيقيّةجامعة البلقاء 

 600 0 600 0 غرفة تجارة عمان

 31 13 2 16 جامعة اليرموك

 125 40 41 44 االوسطجامعة الشرق 

 141 55 34 52 لفنون الطهي الملكيّة األكاديميّة

 707 187 246 274 التّطبيقيّة الجامعيّةكلية عمون 

 52 7 20 25 أكاديمية البتراء للسياحة و السفر

 10111 3479 3632 3000 المجموع
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 (2016-2014) لألعوام للتّدريب المزّودةحسب الجهة  التّدريبتوزيع خريجي مزودي : 35شكل 

  

جامعة البلقاء / كليات المجتمع
 التطبيقية

11% 

وزارة التربية / التعليم المهني
 والتعليم

8% 

 مؤسسة التدريب المهني
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 وكالة الغوث/ مراكز التدريب
1% 

جامعة 
 الزيتونة

1% 

جامعة 
الحسين بن 

 طالل
1% 

 الجامعة الهاشمية
1% 

 الجامعة االردنية
1% 

جامعة البلقاء 
 التطبيقية

1% 
 غرفة تجارة عمان

1% 

جامعة الشرق 
 االوسط

1% 

االكاديمية الملكية لفنون 
 الطهي

1% 

 كلية عمون الجامعية التطبيقية
1% 

أكاديمية البتراء للسياحة 
 والسفر

1% 
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 (2016-2014)والجنس لمجموع األعوام  للتّدريب المزّودةحسب الجهة  التّدريب: توزيع خريجي مزودي 33جدول 

 المجموع أنثى ذكر للّتدريب المزّودةالجهات 

 1178 430 748 التّطبيقيّةع/ جامعة البلقاء تمّ كليات المج

 858 0 858 التعليم المهني/ وزارة التربية والتعليم

 5280 654 4626 المهني التّدريبمؤسسة 

 95 7 88 / وكالة الغوثالتّدريبمراكز 

 58 5 53 جامعة الزيتونة

 116 17 99 جامعة الحسين بن طالل

 40 1 39 جامعة اربد

 467 221 246 الهاشميةالجامعة 

 24 4 20 األهليّةعمان 

 21 2 19 جامعة فيالدلفيا

 255 150 105 األردنيّةالجامعة 

 63 10 53 التّطبيقيّةجامعة البلقاء 

 600 332 268 غرفة تجارة عمان

 31 12 19 جامعة اليرموك

 125 23 102 جامعة الشرق االوسط

 141 65 76 لفنون الطهي الملكيّة األكاديميّة

 707 126 581 التّطبيقيّة الجامعيّةكلية عمون 

 52 21 31 أكاديمية البتراء للسياحة و السفر

 10111 2080 8031 المجموع

 

  

 (2016-2014)والجنس لمجموع األعوام  للتّدريب المزّودةحسب الجهة  التّدريبتوزيع خريجي مزودي : 36شكل 
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وعدد خريجي كل برنامج  ,التي تقدمها تدريبّيةالالبرامج و ,للّتدريبللتعليم و المزّودةالجهات  في ما يخصّ  عمقاً  أكثر بنظرةو

, ن, ومساعدي الطهاة الطباخيشيف الحلوياتو ،كتبة استقبال الفنادقظهر أن برنامج  فقد(، 34على النحو المبين في الجدول )

وكذلك التعليم المهني في وزارة التربية  ,المهني الّتدريبالمتدربين والطلبة في مؤسسة  عليها من قبالً إهي أكثر البرامج ن والنادلي

 (. 2016-2014خالل الفترة ) للّتدريبدة زيع الخريجين ألبرز الجهات المزوضاً يبّين توأي( 39الشكل ) .والتعليم

 (2016-2014) لألعوامي التّدريبوالبرنامج  للتّدريب المزّودةحسب الجهة  التّدريبمزودي  و:خريج 34جدول 

 عدد الخريجين يالتّدريبالبرنامج  للتّدريب المزّودةالجهات 

 التّطبيقيّةع/ جامعة البلقاء تمّ كليات المج

 230 مدراء الفنادق

 34 مدراء المطاعم

 690 أدالء السفر

 122 الطهاة )الطباخون(

 858 الطهاة )الطباخون( المهني/ وزارة التربية والتعليم التعليم

 المهني التّدريبمؤسسة 

 2967 كتبة استقبال الفنادق

 38 موظف االستقبال

 Patissier 816شيف الحلويات 

 626 النادلون

 34 نادل رئيسي

 799 نيمساعدو الطباخ

 جامعة الزيتونة

 

 50 مدراء الفنادق

 8 أدالء السفر

 جامعة الحسين بن طالل

 

 44 مدراء الفنادق

 49 أدالء السفر

 23 دليل سياحي

 جامعة اربد

 
 40 أدالء السفر

 الجامعة الهاشمية

 

 221 مدراء الفنادق

 125 أدالء السفر

 121 أدالء السفر

 24 مدراء الفنادق األهليّةعمان 

 21 مدراء الفنادق جامعة فيالدلفيا

 255 أدالء السفر األردنيّةالجامعة 

 63 مدراء الفنادق التّطبيقيّةجامعة البلقاء 

 غرفة تجارة عمان

 

 150 وكيل سفر

 150 كاتب حجوزات سفر

 300 دليل سياحي

 18 أدالء السفر جامعة اليرموك
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 عدد الخريجين يالتّدريبالبرنامج  للتّدريب المزّودةالجهات 

 13 دليل سياحي 

 جامعة الشرق االوسط

 
 125 أدالء السفر

 141 الطهاة )الطباخون( لفنون الطهي الملكيّة األكاديميّة

 التّطبيقيّة الجامعيّةكلية عمون 

 

 269 مدراء الفنادق

 30 أدالء السفر

 6 شيف الحلويات

 402 النادلون

 أكاديمية البتراء للسياحة و السفر

 

 51 أدالء السفر

 1 منظم رحالت سياحية

 10111 المجموع

 

 

 

شيف الحلويات  موظف الستقبال كتبة استقبال الفنادق

Patissier 
 مساعدو الطباخون نادل رئيسي النادلون

2967 

38 

816 
626 

34 

799 

 مؤسسة التدريب المهني

النقاشون والمزخرفون  (الطباخون)الطهاة  أدلء السفر مدراء المطاعم مدراء الفنادق
 وكاتبو الرموز

230 

34 

690 

122 102 

 جامعة البلقاء التطبيقية/ كليات المجتمع 
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 (2016-2014) لألعوامي التّدريبوالبرنامج  للتّدريب المزّودة اتالجه ألبرز التّدريبتوزيع خريجي مزودي : 37شكل 

 

 منظم رحالت سياحية دليل سياحي كاتب حجوزات سفر

150 

300 

150 

 غرفة تجارة عمان

 النادلون Patissierشيف الحلويات  أدلء السفر مدراء الفنادق

269 

30 6 

402 

 كلية عمون الجامعية التطبيقية

 أدلء السفر موظفو الرشيف وأمناء المتاحف مدراء الفنادق

221 

125 121 

 الجامعة الهاشمية
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هناك  كشفت النتائج عن أن فقدفي تدريبهم ورفع كفاءتهم،  للّتدريب المزّودةودور الجهات  اإلعاقاتأما فيما يتصل بذوي 

 . لفنون الطهي الملكّية األكاديمّيةتقدمه  اإلعاقات( متدرب من ذوي 2ُيدّرب ) "الطهاة )الطباخون(" اواحدً  اتدريبيّ  ابرنامجً 

 

 العاملين إعدادفي برامج  المتضّمنة العاّمةالمهارات  1.1.1

لدى الجهات  المطّبقة تدريبّيةالفي البرامج  الداعمة للتشغيل والمتوفرة بشكل كاف   العاّمة( المهارات 35يبين الجدول )

الداعمة للتشغيل مع محدودية في  العاّمةالتي تركز على المهارات  المطّبقةقليلة هي البرامج  ,حي  كما يظهر .للّتدريب المزّودة

 المهارات المتوفرة نفسها.
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 بشكل كاف   تدريبيّةالالبرامج  توفّرهاالداعمة للتشغيل والتي  العاّمة: المهارات 35جدول 

 الداعمة للتشغيل والمتوافرة بشكل كافي العاّمةالمهارات  يالتّدريبالبرنامج 

 مدراء الفنادق
 إدارة، مهارة التخطيط والتنظيم و ات العمل اليوميإجراءتطوير سياسات ومهارة االتصال، 

 ، مهارات القيادة الوقت

 مدراء المطاعم
، مهارة الحاسوب، مهارة التخطيط  العمل اليوميات إجراءتطوير سياسات ومهارة االتصال، 

 ، مهارات القيادةالوقت إدارةوالتنظيم و

 وأمناء المتاحف رشيفموظفو األ
، مهارة الحاسوب، مهارة التخطيط  ات العمل اليوميإجراءتطوير سياسات ومهارة االتصال، 

 الوقت. إدارةوالتنظيم و

 وكيل سفر
تزويد الزبائن ، مهارة الحاسوب،  ات العمل اليوميإجراءتطوير سياسات ومهارة االتصال، 
 تقنيات البيع وخدمة العمالء ،بمعلومات السفر

 كاتب حجوزات سفر
مهارة االتصال، مهارة التحليل وحل المشكالت، مهارة الحاسوب، مهارة التخطيط والتنظيم 

 الوقت. إدارةو

 موظف االستقبال
المشكالت، مهارة الحاسوب، مهارة التخطيط والتنظيم مهارة االتصال، مهارة التحليل وحل 

 ، مهارة التواصل باللغة االنجليزية. وخدمة الزبائن اإلتيكيتمهارات الوقت،  إدارةو

 أدالء السفر
، مهارة الحاسوب، مهارة التخطيط والتنظيم  وخدمة الزبائن اإلتيكيتمهارات مهارة االتصال، 

 الوقت. إدارةو

 دليل سياحي
االتصال، مهارة التحليل وحل المشكالت، مهارة الحاسوب، مهارة التخطيط والتنظيم  مهارة

 واالبتكار، مهارة التواصل باللغة االنجليزية. اإلبداعالوقت، مهارة  إدارةو

 الطهاة )الطباخون(
 اإلبداع، مهارة  المطبخ عملّيات إدارةمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل المشكالت، 

 واالبتكار.

 المطبخ. عملّيات إدارةمهارة االتصال،  شيف الحلويات

 النادلون
، مهارة الحاسوب، مهارة التخطيط والتنظيم  وخدمة الزبائن اإلتيكيتمهارات مهارة االتصال، 

 الوقت. إدارةو

 نادل رئيسي
وخدمة  اإلتيكيتمهارات مهارة االتصال، مهارة التحليل وحل المشكالت، مهارة الحاسوب، 

 .عدديّة، مهارة التواصل باللغة االنجليزية، مهارات  الزبائن

 نادل /سفرجي
واالبتكار، مهارة التواصل  اإلبداع، مهارة  وخدمة الزبائن اإلتيكيتمهارات مهارة االتصال، 

 .عدديّةباللغة االنجليزية، مهارات 

 .مهارة الحاسوب، مهارة االتصال النقاشون والمزخرفون وكاتبو الرموز

 المطبخ عملّيات إدارة، مهارة االتصال نيمساعدو الطباخ
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 كاف  بشكل  تدريبيّةالالبرامج  توفّرهاالداعمة للتشغيل والتي  العاّمةمهارات التوزيع النسبي لل: 36جدول 

 استخدام  العاّمةالمهارات 

 الحاسوب

 اإلبداع

 والبتكار

 مهارات

 االتصال

 التحليل

 وحل المشاكل

 التخطيط

 وتنظيم الوقت

التواصل باللغة 

 اإلنجليزية

مهارات 

يالتّدريبالبرنامج  عدديّة  

 %16 %51 %47 %48 %42 %51 %46 مدراء الفنادق

%0 %0 %1 %1 %1 مدراء المطاعم  1% 0% 

 %17 %16 %8 %6 %13 %16 %15 متاحفوأمناء  أرشيفموظفو 

 %0 %1 %1 %0 %0 %1 %0 متحفمدير 

 %0 %0 %2 %2 %2 %2 %2 وكيل سفر

 %0 %2 %2 %0 %2 %0 %2 كاتب حجوزات سفر

 %0 %1 %0 %1 %0 %0 %0 موظف االستقبال

 %0 %0 %2 %0 %2 %1 %1 أدالء السفر

 %0 %4 %4 %4 %3 %0 %4 دليل سياحي

 %66 %4 %15 %17 %13 %4 %4 الطهاة )الطباخون(

 %0 %11 %11 %12 %9 %11 %10 شيف الحلويات 

 %0 %8 %8 %9 %11 %8 %12 النادلون

 %0 %0 %0 %1 %0 %0 %0 نادل رئيسي

 %1 %0 %1 %0 %1 %1 %1 النقاشون والمزخرفون 

 %0 %0 %0 %0 %1 %1 %1 نو الطباخيمساعد

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
 

توفرة بدرجة كافية لدى عدد من خريجي البرامج المختلفة وبقدر ممن المهارات ال اهناك عددً  بأنّ ويظهر من الجدول السابق 

%( 51-%42متفاوت، حي  وجد أن خريجي برنامج مدراء الفنادق يمتلكون أغلب المهارات وبنسب مرتفعة تتراوح بين )

وأمناء المتاحف بين  رشيفاأل ريجي برنامج موظفيالمكتسبة لدى خ . في حين تراوحت المهاراتعددّيةباستثناء المهارات ال

 %( ألغلب المهارات.17-8%)

 

 الّسياحةفي قطاع  المقّدمةبرامج رفع الكفاءة  1.1.1

رفع الكفاءة ل وذلك ؛للّتدريب المزّودةمن الجهات  المقّدمةالقصيرة   دوراتال في اكبيرً  اهناك تنوعً  أنّ من الواضح 

 الّسياحةيمكن الستفادة منها في خدمات قطاع  تدريبّية( دورة 17)قرابة هناك عام ، وبشكل الّسياحةدي العاملة في قطاع يلأل

المتدربين  إعداد( 37(. حي  يظهر الجدول )2016-2014ومتدّربة خالل الفترة ) ا( متدّربً 4583تلفة خّرجت ما يقارب )المخ

قرابة القصيرة التي تلقوها خالل نفس الفترة، وسظهر بشكل واضح بأن  تدريبّيةال الجنسين في عدد من الدورات لكاّل ة اإلجمالي

مثل  أخرىتزويد الزبائن بمعلومات السفر و تفاصيل  ربين قد تلقوا دورة "غاليليو" ، تليها دورتا:%( من أجمالي عدد المتد18)

 .الّتذاكر إصدار أميديوسثم دورة  ,الّصحةعفاءات الجمركية ومخاطر النظم والتعليمات واإل
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 توزيع المتدربين حسب دورات رفع الكفاءة التي تلقوها والعام الذي تدربوا فيه  :  37جدول 

 تدريبيّةال  الدورة
 عدد المتدربين

 المجموع
2014 2015 2016 

 178 68 31 79 ات العمل اليوميإجراءتطوير سياسات و

 13 13 0 0 والّسالمة الّصحةعلى التقيد بتعليمات وتنظيمات  تأكيدال

 20 0 0 20 المطبخ عمليّات إدارة

 40 0 0 40 تقدير طلبات الطعام وكلفتها

 252 107 80 65 الشخصيّة والّسالمة الّصحةوبه  التّداول وآليّاتوسالمة الغذاء  بصّحة التّامةالمعرفة 

 309 77 141 91 والتوثيق باستخدام الحاسوب  واإلقامةالسفر  حجوزات تأكيد

 806 321 283 202   الّصحةعفاءات الجمركية ومخاطر مات السفر والنظم والتعليمات واإلتزويد الزبائن بمعلو

 62 0 20 42 الّسياحيّةوالمجموعات في الجوالت  األفراديقود ويرشد 

 47 4 13 30 وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات 

 294 90 136 68 تقنيات البيع وخدمة العمالء

 210 0 20 190 فنون الطبخ العالمية

 353 143 113 97 في التدبير الفندقي والضيافة اإلشرافمهارات 

 20 0 0 20 مهارات الحلويات

 83 43 15 25 مهارات القيادة

 370 178 132 60 مهارات االتصال

 696 208 288 200 تذاكر إصدار أميديوسدوره 

 830 350 240 240 دورة غاليلو

 4583 1602 1512 1469 المجموع

 

المهني قد أطلقت في  الّتدريبومؤسسة (، USAID) األمريكية وكالة النماءوبالتعاون من  الّسياحةومن الجدير بالذكر أن وزارة 

وذلك بهدف رفع  ؛الّسياحة" لتدريب عدد من العاملين في مجال قطاع الحترافية"طرق نحو  :بعنوان اتدريبيّ  ابرنامجً  2016عام 

 .الّسياحّيةير الجودة للعاملين في هذا القطاع وبخاصة العاملين منهم في قطاع الفنادق يامع
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 الفصل الرابع

 الّسياحةتقدير فجوة العرض والطلب في قطاع 
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 المتوفرة لهذه المهن تدريبّيةالوبين البرامج  مهنة لكلّ  تدريبّيةالن االحتياجات الفجوة بي 1.1

العمل في العاملين المراد استخدامهم في  أصحابالتي يطلبها  تدريبّيةالمقارنة البرامج  الّدراسةيتناول هذا الفصل من 

-2014)خالل األعوام  للّتدريب المزّودةالتي وفرتها الجهات  تدريبّيةال، مع البرامج (2019-2017) لألعوام الّسياحةقطاع 

 وذلك بهدف معرفة مدى التقارب أو التباعد بين ما هو مطلوب وما هو معروض. ؛(2016

بشكل عام وفي األردن بشكل خاص من المؤشرات التي تدلل على حقيقة خلل في  عالمياً  يعتبر ارتفاع معدلت البطالة

، تقصي الّدراسة، من خالل هذه تمّ  وجود فجوة بين العرض والطلب. وقدى هو األولقوى سوق العمل، واألمر البديهي للوهلة 

ومجالتها المختلفة. وقد كشفت النتائج عن اآلتي: عدد المنشآت العاملة في  الّسياحةالفجوة بين العرض والطلب في قطاع  مقدار

 لألعوام اإلجماليوعاملة. وبشكل عام بلغ حجم الطلب  ( عامل54,905جمالي بلغ )إ( منشأة بحجم عمالة 2,933هذا القطاع )

 لألعوام( 10,111) اإلجمالي( فرصة عمل ضمن هذا القطاع، في حين بلغ حجم العرض 16,007نحو ) (2017-2019)

 الّسوق، مما يعني أن طلب( كفائض 5,896كبيرة جداً تقدر بنحو ) عددّيةوجود فجوة  إلى، األمر الذي يشير (2014-2016)

العمل في  أصحابتلبية جميع الطلب من قبل  وسيكون هناك عجز في ,%( من حجم العرض100قادر على استيعاب ما نسبته )

 .الّسوق

التي طلب  تدريبّيةالالبرامج بعض ( 38الجدول ) يبين تدريبّيةالجوانب العرض والطلب ضمن البرامج  فتعرّ ول

 .الّتدريب ويقدمها مزود تدريبّيةالعمل توافرها وما يقابلها من برامج  أصحاب
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 الّسياحةالمطلوبة والمعروضة في قطاع  تدريبيّةال: البرامج 38جدول 

 الفجوة العرض الطلب ي المطلوبالتّدريبالبرنامج 

 فائض عرض 3 34 31 مدراء المطاعم

 فائض طلب 73 0 73 المترجمون والمفسرون اللغويون

 فائض طلب 72 0 72 والفنانون التشكيليونالنحاتون 

 فائض طلب 123 0 123 مدربو الرياضة والياقة البدنية

 فائض طلب 955 151 1106 الطهاة والطباخون

 فائض عرض 1881 2967 1086 كاتب حجوزات سفر

 فائض طلب 66 0 66 مشغلو المقاسم الهاتفية

 فائض طلب 518 38 556 موظف استقبال

 فائض عرض 1642 1723 81 سياحيونأدالء 

 فائض طلب 4745 1884 6629 نادلون

 فائض طلب 1336 0 1336 المنظفون والمساعدون في الفنادق

 فائض عرض 904 1121 214 شيف حلويات

 فائض عرض 922 922 0 فنادق إدارة

 فائض عرض 769 894 125 مساعدو الطباخون

 فائض عرض 121 125 4 وأمناء المتاحف رشيفموظفو األ

 فائض عرض 89 102 13 النقاشون والمزخرفون وكاتبو الرموز

 فائض طلب 933 0 933 مشرف مجلى وعامل مجلى
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في حين  ,العمل هي أكثر تحديداً وتخصيصاً  أصحابالمطلوبة من قبل  تدريبّيةالويالحظ من الجدول أعاله أن البرامج 

ضرورة تسليط الضوء أكثر من قبل  إلى اإلشارةوتجدر  .حد ما إلىعامة  الّتدريبمن مزودي  المقّدمة تدريبّيةالأن  البرامج 

ن والمساعدي الّتنظيفعمال  :عليها فائض طلب مثلأخرى مهن توجد بينما  ,على المهن التي فيها فائض عرض الّتدريبمزودي 

 ما دورات سريعة كافية لتلبية الغرض.نّ , وإإعدادتخصيص وفتح برامج  إلىوالتي ل تحتاج  ,عامل مجلىو في الفنادق

 .إقليم لكلّ والعمل  أصحابمطلوبة من قصيرة األمد ال تدريبّيةالالبرامج  يبين الجدول أدناهو

 التّدريبوال تتوفر لدى مزودي  (2019-2017) لألعوام األكثر طلبا   تدريبيّةال: البرامج 39جدول 

 المطلوب تدريبهم األفرادعدد  ي المطلوبالتّدريبالبرنامج 

 51 ات العمل اليوميإجراءتطوير سياسات و

 20 تطوير خطط العمل

 1 مع الموردين حول تزويد المواد والمستلزمات التفاوض

 11 وضع جداول العمل

 70 والّسالمة الّصحةعلى التقيد بتعليمات وتنظيمات  تأكيدال

 11 بما يضمن تطوير العمل االستراتيجّيات إعداد

 123 المعرفة باقسام المطعم المختلفة ومهام كل قسم

 4 واالثرية الفنّيةالمعرفة بتاريخ القطع 

 84 ات تخزين المقتنيات وعرضهاإجراء تنسيق

 479 صيانتها وكيفّيةوالمعدات في المطبخ  باألدواتالمعرفة 

 739 األولّية اإلسعافاتالمعرفة في 

 977 المطبخ عملّيات إدارة

 600 تقدير طلبات الطعام وكلفتها

 565 البوفيه المفتوح والحفالت إدارةتنظيم و

 525 وطبخ ومناولة الطعام إعدادتدريب الجهازعلى 

 777 وجودته وتحديد كمية طعام الوجبة ) الطبق( التاْكد من نوعية الطعام

 843 طباق خاصة حسب حاجة الزبائنأ إعداد

 1,614 الشخصّية والّسالمة الّصحةوبه  الّتداول وآلّياتوسالمة الغذاء  بصّحة الّتامةالمعرفة 

 629 باستخدام الحاسوب الّتذاكر إصدارو  إعداد

 40 تشغيل مقسم هاتف او نظام هواتف

 108 والتوثيق باستخدام الحاسوب  واإلقامةالسفر  حجوزات تأكيد

 3 الترفيهية األنشطةتنسيق 

 11 أخرىخط الرحلة ومشاكل  حل مشاكل

 5 ات الوصول والمغادرةإجراءات الفنادق والمطارات ومحطات القطار وغيرها من إجراءالمساعدة في 
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 المطلوب تدريبهم األفرادعدد  ي المطلوبالتّدريبالبرنامج 

مثل النظم والتعليمات واالعفاءات الجمركية ومخاطر  أخرىتزويد الزبائن بمعلومات السفر و تفاصيل 
 الّصحة

3 

 24 المحليينتنسيق النشاطات مع االدالء 

 83 الّسياحّيةوالمجموعات في الجوالت  األفراديقود ويرشد 

 583 لمختلف المعدات والتجهيزات المّتبعة الّتنظيف بآلّياتمعرفة  

 413 استخدامها وآلّياتوغيرها  الكيماوّية الّتنظيفالمعرفة بمواد 

 1,877 وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات 

 359 استفسار حولها أيعن  اإلجابةوالقدرة على  المقّدمةالمعرفة بقائمة الطعام 

 127 المشروبات الباردة والساخنة وعمل الكوكتيالت أنواعالمعرفة بكافة 

 27 عدادالقدرة على التذوق واإل

 84 التعامل مع المعدات

 6 العجين وخفقه إعداد

 2 على العاملين في المخبز و المطبخ اإلشراف

 1 معرفة بطرق التزيين المختلفة

 134 المعرفة بطرق تصنيف وتغليف المالبس

 59 التسويق السياحي

 9 مهارات االتصال

 31 مهارت اتقان اللغة االنجليزية للفنادق

 62 تذاكر إصدار أميديوسدوره 

 97 دورة غاليلو

 cyber 20دورة 

 14 اليومية عملّياتال إدارةوتنظيم وتخطيط 

 4 التقارير إعداد عملّياتمراقبة 

Photoshop 1 فوتو شوب 
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 التّدريبوال تتوفر لدى مزودي  إقليمفي كل  (2019-2017) لألعوامالمطلوبة  تدريبيّةال: البرامج 40جدول 

 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم ي المطلوبالتّدريبالبرنامج 

  3 12 ات العمل اليوميإجراءتطوير سياسات و

 2 2 7 تطوير خطط العمل

   1 مع الموردين حول تزويد المواد والمستلزمات التفاوض

   1 وضع جداول العمل

   3 اتجراءتعزيز السياسات واإل

  1 8 والّسالمة الّصحةعلى التقيد بتعليمات وتنظيمات  تأكيدال

  3 2 بما يضمن تطوير العمل االستراتيجّيات إعداد

  1 1 المعرفة باقسام المطعم المختلفة ومهام كل قسم

   2 واالثرية الفنّيةالمعرفة بتاريخ القطع 

   22 صيانتها وكيفّيةوالمعدات في المطبخ  باألدواتالمعرفة 

   45 األولّية اإلسعافاتالمعرفة في 

  7 44 المطبخ عملّيات إدارة

   21 تقدير طلبات الطعام وكلفتها

   25 البوفيه المفتوح والحفالت إدارةتنظيم و

   18 وطبخ ومناولة الطعام إعدادتدريب الجهازعلى 

 1  36 وجودته وتحديد كمية طعام الوجبة ) الطبق( التاْكد من نوعية الطعام

  1 35 طباق خاصة حسب حاجة الزبائنأ إعداد

   82 الشخصّية والّسالمة الّصحةوبه  الّتداول وآلّياتوسالمة الغذاء  بصّحةالمعرفة 

  3 133 باستخدام الحاسوب الّتذاكر إصدارو  إعداد

 1  4 تشغيل مقسم هاتف او نظام هواتف

  3 26 والتوثيق باستخدام الحاسوب واإلقامةالسفر  حجوزات تأكيد

   2 الترفيهية األنشطةتنسيق 

   4 أخرىخط الرحلة ومشاكل  حل مشاكل

ات إجراءات الفنادق والمطارات ومحطات القطار وغيرها من إجراءالمساعدة في 
 الوصول والمغادرة

4   

عفاءات مثل النظم والتعليمات واإل أخرىتفاصيل تزويد الزبائن بمعلومات السفر و
 الّصحةالجمركية ومخاطر 

1   

   5 المحلييندالء تنسيق النشاطات مع األ

   5 الّسياحّيةوالمجموعات في الجوالت  األفراديقود ويرشد 

 4 1 12 لمختلف المعدات والتجهيزات المّتبعة الّتنظيف بآلّياتمعرفة  

  2 6 استخدامها وآلّياتوغيرها  الكيماوّية الّتنظيفالمعرفة بمواد 
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 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم ي المطلوبالتّدريبالبرنامج 

 4 7 98 وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات 

   21 استفسار حولها أيعن  اإلجابةوالقدرة على  المقّدمةالمعرفة بقائمة الطعام 

   9 المشروبات الباردة والساخنة وعمل الكوكتيالت أنواعالمعرفة بكافة 

   8 عدادالقدرة على التذوق واإل

  1 5 التعامل مع المعدات

 2   على العاملين في المخبز والمطبخ اإلشراف

   1 بطرق التزيين المختلفةالمعرفة 

   21 الّتذاكر صدارإل أميديوسدورة 

   25 دورة غاليليو

   cyber 5دورة 

   3 اليومية عملّياتال إدارةتخطيط وتنظيم و

   Photoshop 1فوتو شوب 

 

 لهذه المهن تدريبّيةالالبرامج  توّفرهامهنة وبين المهارات التي  لكلّ الفجوة بين المهارات المطلوبة  1.1

الداعمة للتشغيل في كل من جانبي العرض والطلب.  العاّمةالمهارات  سابقاً، في الفصل الثاني والثال  الّدراسةنت بيّ 

العمل  أصحابالمهارات التي طلبها  غالبّيةتوفر  للّتدريب المزّودةمقارنة بين الجدولين اتضح أن الجهات  إجراءومن خالل 

 .الّسياحةالداعمة للتشغيل في قطاع  العاّمةوجد فجوة بين العرض والطلب فيما يتعلق بالمهارات توبدرجة كافية. وعليه، ل 

في العاملين في مواقع العمل وفي المنوي  توّفرهاالعمل على ضرورة  أصحابالتي أكد  الفنّيةوفيما يتعلق بالمهارة 

ينبغي التوصية  الّدراسةنه وفي ضوء نتائج هذه إف  ,. ولذلكالمقّدمة تدريبّيةالامج مشمولة ضمن البرتعيينهم، فإنها في غالبها غير 

 في اآلتي: إيجازهاالمطلوبة والتي يمكن  الفنّيةتوفر هذه  المهارات  تدريبّيةبضرورة توفير برامج 

 باستخدام الحاسوب التّذاكر إصدارو  إعداد -

  دورات متقدمة في السكرتاريا -

  وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات  -

  األوليّة اإلسعافاتالمعرفة في  -

 لمختلف المعدات والتجهيزات  المتّبعة التّنظيف بآليّاتمعرفة   -

 استفسار حولها  أيعن  اإلجابةوالقدرة على  المقّدمةالمعرفة بقائمة الطعام  -

 دامها استخ وآليّاتوغيرها  الكيماويّة التّنظيفالمعرفة بمواد  -

 المطبخ  عمليّات إدارة -
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 صيانتها  وكيفيّةوالمعدات في المطبخ  باألدواتالمعرفة  -

 والتوثيق باستخدام الحاسوب   واإلقامةالسفر  حجوزات تأكيد -

  الشخصيّة والّسالمة الّصحةوبه  التّداول وآليّاتوسالمة الغذاء  بصّحة التّامةالمعرفة  -

 طباق خاصة حسب حاجة الزبائن أ إعداد -

 نبذة تعريفية تاريخية عن القطع المعروضة  إعدادو أتطوير  -

 المشروبات الباردة والساخنة وعمل الكوكتيالت  أنواعالمعرفة بكافة  -

 خلط مواد عجينة الخزف و إعداد -

 المعرفة باقسام المطعم المختلفة ومهام كل قسم  -

 تقدير طلبات الطعام وكلفتها -

 

  ناثاإلالعرض والطلب على العمالة من  الفجوة بين 1.1

. في حين أن هناك نا اإلعبرت عن عدم رغبتها بتعيين  الّسياحةت العاملة في قطاع آالمنش غالبّيةكشفت النتائج أن  

توزع هذا الطلب  (2019-2017) لألعوامعمل  ةفرص (4,449)للعمل في هذا القطاع يقدر بنحو  نا اإلعلى  امستقبليًّ  اطلبً 

. وكذلك نجد أن ن(مهن مدبري تدبير منزلي، والطهاة )الطباخيومهن كاتب حجوزات السفر، ومهنة موظف الستقبال، و ،مهن نادلضمن 

نسبة  ،(2016-2014)خريجة خالل األعوام  (2,080)تخريج  تمّ أنه  إلى، حي  أشارت بيانات المسح نا اإلمن  اهناك عرضً 

كتبة  %(، ثم برنامج12) ن وبنسبةمساعدي الطباخي %(، ثم برنامج29) أدلء السفر وبنسبةمن برنامج  تكبيرة منهن تخرج

 (2,369) , حي  أنّ بين ما هو معروض وما هو مطلوب األولّيةوهنا نالحظ الفجوة الرقمية  (. %10) وبنسبة استقبال الفنادق

 (.الّسياحةضمن قطاع  عليهن فائض طلب نا اإلمن 

( أدناه، حي  41في الجدول ) المبّينةالطالع على تفصيل المهن المطلوبة وتخصصات الخريجات المعروضة وويمكن 

بين العرض والطلب، وانسجام كبير في سوق عمل هذا القطاع. حي  يالحظ أنه ل يوجد توافق  اوواضحً  اكبيرً  يبين أن هناك خلاًل 

وهي تشير للتخصصات  .لصالح الطلب أخرىوفجوة  ,)مؤشر بطالة(وأن هناك فجوة في بعض التخصصات لصالح العرض 

وهذه الفجوة المحتسبة في الجدول هي  .(2019-2017خالل األعوام ) نا لإل الّسياحةالقادرة على خلق فرص عمل في قطاع 

المشار إليها في  الفجوة نّ ة أشارت سابقاً لوجود فائض عرض فإوحي  أن الفجو .من المعروض الّسوقبمقارنة ما يستوعبه 

مع ما هو معروض من برامج لدى الجهات  الّسوقوعدم مواءمة ما هو مطلوب في  ,ما تدل على سوء التخطيطنّ الجدول أدناه إ

 في األردن. للّتدريب المزّودة
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 ( 2019-2017لألعوام ) ناثلإلالمطلوبة والمعروضة  تدريبيّةالالفجوة بين البرامج : 41جدول 

 الفجوة العدد المطلوب العدد المعروض يالتّدريبالبرنامج 

 فائض عرض 138 0 138 مدراء الفنادق

 فائض عرض 16 0 16 مدراء المطاعم

 عرضفائض  87 2 89 وأمناء المتاحف رشيفموظفو األ

 طلبفائض  558 641 83 كاتب حجوزات سفر

 فائض عرض 208 6 214 كتبة استقبال الفنادق

 طلبفائض  252 274 22 موظف االستقبال

 فائض عرض 608 3 611 أدالء السفر

 فائض عرض 153 22 175 دليل سياحي

 فائض عرض 58 25 83 منظم رحالت سياحية

 طلبفائض  186 279 93 الطهاة )الطباخون(

 عرضفائض  Patissier 110 21 89شيف الحلويات 

 فائض عرض 1440 1570 130 النادلون

 فائض عرض 57 9 66 النقاشون والمزخرفون وكاتبو الرموز

 فائض عرض 202 48 250 نيمساعدو الطباخ

 فائض طلب 108 108 0 المنظفون والمساعدون في الفنادق

 فائض طلب 37 37 0 المترجمون والمفسرون واللغويون

 فائض طلب 45 45 0 واللياقة البدنية اضةمدربو الري
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 لهم المقّدمة تدريبّيةالوبين البرامج  اإلعاقاتالفجوة بين الطلب على العمالة من ذوي  1.1

يشكلون ما نسبته ( عامل في القطاع 54,905من أصل ) ( عاماًل 214)سابقاً في الفصل الثاني أن هناك  الّدراسةبينت 

، تدبير منزلي مدبريمهنة  :لكن أكثر المهن التي يتركزون فيها هي ,في القطاع نفسه متنوعة%( فقط، وهم يعملون في مهن 0.4)

كما  .، ومهنة كاتب حجوزات السفر والطهاةخرىن في الفنادق والمكاتب والمؤسسات األين والمساعديلمنظفل إضافةومهنة نادل، 

  الحركية. اإلعاقةوأشارت البيانات المتاحة بأن أغلب هؤلء العاملين هم من ذوي 

كاتب حجوزات سفر،  :( فرصة عمل. في مهن مختلفة أهمها659( منشأة أنها ستقدم )382عام أعلنت )لكن بشكل 

، ونادل، وعامل المجلى، ونحات خرىالمنظفون والمساعدون في الفنادق والمكاتب والمؤسسات األوالمترجمون اللغويون، و

 الحركية تحديداً. اإلعاقةالوسط وعلى ذوي  إقليموقد تركز الطلب بشكل كبير في  .اثيلتمّ وحفار تحف و

 

، وتؤكد على الّسياحةقطاع في  اإلعاقاتلذوي  تدريبّيةالبرامج ال في تزويد اقصورً أن هناك  الّدراسةعليه، تجد و

 ع.تمّ لهذه الفئة من المج مالئمة تدريبّيةضرورة توفير برامج 
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 الخامسالفصل 

 في قطاع  بشرّيةالخطة تنمية الموارد 

 الّسياحة
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 التصاالت وتكنولوجيا المعلومات القطاع  بشرّيةالموارد خطة ال إعداد منهجّية

 (2016-2018) 

 

  الّسياحةلجنة استشارية لقطاع أوال: تشكيل 

وبالتنسيق مع وزارة  بشرّيةالالمركز الوطني لتنمية الموارد بموجب كتاب  الّسياحةقطاع لت اللجنة الستشارية تشكل

تضمنت مهام و. ع المدنيتمّ لممثلين من مؤسسات المج ضافةالعمل، وتضم اللجنة أعضاء من كال القطاعين العام والخاص باإل

للدراسة  عدادجميع مراحل اإلالمشاركة في ، والستراتيجّياتا القطاع على مستوى السياسات ويادراسة هموم وقض اللجنةهداف أو

 .ير المهنية للقطاعياعلى المع ةوافقالم ةساودروتقديم المشورة، 

 

  الّسياحةفي قطاع دراسة المركز الوطني للفجوة بين جانبي العرض والطلب  إعدادثانيا: 

 الّدراسة عّينةو ,هداف, وأمنهجّيةبتطوير  بشرّيةاللتنمية الموارد الوطني المركز  بالشراكة مع قطاعّيةال ت اللجنةقام

تنفيذ مسح ميداني بالتعاون مع  تمّ حي  ، لتصالت وتكنولوجيا المعلومات اقطاع  فيللفجوة بين جانبي العرض والطلب التحليلية 

قامت في القطاع.كما  الّتدريبارات من قبل مؤسسات تزويد تمشمل منشآت ممثلة للقطاع، وتعبئة اس العاّمة اإلحصاءاتدائرة 

 .الّدراسةفي مختلف مراحل  الوطني العمل مع المركزمتابعة ب اللجنة

 

بناء  على نتائج دراسة المركز الوطني للفجوة بين جانبي العرض   الّسياحة قطاعّيةال بشرّيةالالموارد تنمية : تطوير خطة ثالثا  

  الّسياحةفي قطاع والطلب 

 :تمّ  ، الّسياحةفي قطاع بناًء على نتائج دراسة المركز الوطني للفجوة بين جانبي العرض والطلب 

  الّسياحةالمشاركة في صياغة التوصيات أو مذكرة سياسات تخدم قطاع . 

  وأخذ مالحظاتهم على الخطة  ,الستشارية للدراسة اللجنةعلى  الّسياحة لقطاع قطاعّيةال بشرّيةالعرض مسودة خطة الموارد

 وتضمينها.

  بشكلها النهائي.  الّسياحةقطاع ل قطاعّيةال بشرّيةالإقرار خطة تنمية الموارد 
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 (2019-2018) الّسياحةلقطاع  بشرّيةالخطة تنمية الموارد 

 (بشريّةال)وضعت هذه الخطة بناًء على نتائج دراسة المركز الوطني لتنمية الموارد 

 (1019-1018)الّسياحةلقطاع  بشرّيةالخطة تنمية الموارد 

 بشرّيةالعدها المركز الوطني لتنمية الموارد أوالتي  الّسياحةوضعت هذه الخطة بناًء على نتائج دراسة الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع 

 ( :1الهدف االستراتيجي)

 "الّنوعّيةو الكمّية"للقطاع  المستقبلّيةوقوة عاملة مؤهلة لتلبية االحتياجات الحالية  عدادإل الّسياحةوالتعليم المهني والتقني في قطاع  الّتدريباالرتقاء بخدمات 

  الّسياحةوالتعليم المهني والتقني في قطاع  الّتدريبالعمل عن خريجي مؤسسات  أصحاب: زيادة مستوى رضا 1داء للهدف الستراتيجي مؤشر األ

 .الّسياحةوالتعليم المهني والتقني تستجيب الحتياجات قطاع  الّتدريببرامج   :(1النتيجة )
 

 الجهات ذات العالقة مسؤولية التنفيذ وسيلة التحقق الزمني طاراإل مؤشر األداء النشاط

مجلس المهارات تشكيل  1.1

 للسياحة والفندقة قطاعّيةال

 كتاب تشكيل المجلس 
 
 

   ثيل القطاع الخاص ل تمّ نسبة
مجلس % من تشكيلة 70عن   تقل

 المهارات

 بانتظام.المجلس اعات تمّ اج عقد 
 
 

من  الثاني الربع 

  2018عام 

 

 

اع ربع تمّ اج

 قلسنوي على األ

 مجلس  كتاب تشكيل
 المهارات القطاعية

 
 
 
 

 اعات تمّ محاضر اج
موقع مجلس المهارات 

عضاء أغلبية أمن 
  المجلس.

 العمل معالي وزير

/ رئيس مجلس 

 الّتدريبالتشغيل و

والتعليم المهني 

 والتقني

 وزارة العمل 

  المعنية الّسياحّيةالجمعيات 
والتعليم المهني  الّتدريبمؤسسات 
القطاعين العام  فيوالتقني 

والمهن  الّسياحةوالخاص في قطاع 
 المرتبطة به .

  الّسياحةوزارة 

 خطة عمل تنفيذية لقطاع إعداد 2.1

 والشروع بتنفيذها الّسياحة

 

 

 خطة العمل التنفيذية لألعوام  إعداد
(2018-2019 .) 

 دوار والمسؤوليات على توزيع األ
 الجهات المعنية

الربع الثال  من 

  2018عام 

 

  وثيقة الخطة التنفيذية
-2018لألعوام )

2019 ) 

  تقارير المتابعة
 والتقييم الربعية

  التقرير السنوي 

 + الّسياحةوزارة 

 +وزارة العمل

 الّسياحّيةالجمعيات 

المهارات مجلس 

  الّسياحّيةالجمعيات  

  الّسياحةوزارة العمل ووزارة  

  والتعليم  الّتدريبالتشغيل ومجلس
 المهني والتقني

  مجلس المهارات القطاعية
 للسياحة والفندقة.
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 الجهات ذات العالقة مسؤولية التنفيذ وسيلة التحقق الزمني طاراإل مؤشر األداء النشاط

 

 

خطة عمل تنفيذية  إعداد تابع ....

والشروع  الّسياحة لقطاع

 بتنفيذها

 القطاعية للسياحة

  التواصل مع الجهات الممولة
ويل خطة العمل تمّ والداعمة لتبني 
  الّسياحةالتنفيذية لقطاع 

الربع 

من عام   الثال 

2018  

 

 ميزانية الخطة  إعداد
 التنفيذية 

(2018-2019) 

  تقارير المتابعة
 والتقييم الربعية

  التقرير السنوي 

مجلس المهارات 

للسياحة  قطاعّيةال

 والفندقة

 والتعليم  الّتدريبمجلس التشغيل و
 المهني والتقني

 الجهات الممولة والداعمة 

ير يامراجعة وتطوير المع 3.1

للمهن   المهنية المتوفرة

 الّسياحة  المطلوبة في قطاع

 إعدادوالمهن المرتبطة بها و

متوفرة وبما ينسجم مع الغير 

نتائج دراسة المركز الوطني 

 بشرّيةاللتنمية الموارد 

بمشاركة فاعلة من القطاع 

   الخاص

 ير المهنية ياتحدي  وتطوير المع
 الّسياحّيةالفندقية ولعدد من المهن 
وتزويدها لمزودي المطلوبة 

المهني والجمعيات  الّتدريب
لتطوير مهارات   المعنية الّسياحّية

 في المهن الّنوعّيةلعاملين ا
 والفندقية الّسياحّية

الربع 

من عام   الرابع

2018  

 

 ير المهنية ياوثيقة المع
 المحدثة

  كتب التعميم على
 المزّودةالجهات 

 في القطاع للّتدريب

مجلس المهارات 

للسياحة  قطاعّيةال

 والفندقة

 اد وضبط الجودة تمّ مركز الع
والتعليم المهني  الّتدريبلقطاع 
 والتقني

 ير المهنية لمهن ياتحدي  المع
المعززة  الّسياحةوأعمال قطاع 

 .العاقةشخاص ذوي األ إلدماج
 

 

 

الربع الثال  

والرابع من عام 

2018 

 

 

 ير المهنية ياوثيقة المع
 المحدثة

مجلس المهارات 

للسياحة  قطاعّيةال

 والفندقة

 اد وضبط الجودةتمّ مركز الع 
والتعليم المهني  الّتدريبلقطاع 
 .والتقني

 لحقوق األشخاص على المجلس األ
 ذوي األعاقة
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مراجعة وتطوير البرامج  4.1

والتقنية لقطاع  تدريبّيةال

 الّتدريبفي مؤسسات  الّسياحة

والتعليم المهني والتقني وبحي  

 تدريبّيةالتغطي الحتياجات 

 .للمعوقين 

 وتطوير و مراجعة البرامج  إعداد

 برزتهاأوالتقنية التي  تدريبّيةال

 :تيةي تغطي المهن اآلوالت الّدراسة

 الفندقية دارةاإل -

 الطعام والشراب إدارة -

 صحة وسالمة الغذاء  -

 مهارات التواصل -

 .اإلتيكيتمهارات  -

المعرفة بطرق التزيين  -
 والحلويات لألطباقالمختلفة 

مهارات اتقان اللغة  -
 النجليزية 

 التسويق اللكتروني -

و نظام أتشغيل مقسم هاتف  -
 هواتف

  األولّية اإلسعافاتبالمعرفة  -

 .محالت التحف إدارة -

 الّسياحةمكاتب خدمات  -

الربع الرابع من 

 2018من عام 

 ة ياوحتى نه

 2019العام  

  تقارير مؤسسات
والتعليم  الّتدريب

لمراجعة وتطوير 
 تدريبّيةالالبرامج 
 والتقنية 

   وثائق البرامج
والتقنية  تدريبّيةال

 المطورة

 ادتمّ قرارات الع 

مجلس المهارات 

للسياحة  قطاعّيةال

 والفندقة

والتعليم المهني  الّتدريبمؤسسات 
القطاعين العام  فيوالتقني 
 والخاص

تعزيز مشاركة المرأة،  5.1 

في التخطيط  كينها وتفعيل دورهاتمّ و

من  والتعليم المهني والتقني للّتدريب

الصغيرة تبني المشاريع  خالل 

 والمتوسطة.

  لتلبية  تدريبّيةالتطوير البرامج

المراة  بهدف زيادة احتياجات 

في سوق العمل نسبة مشاركتها 

وتحديدا في القطاع السياحي 

الصغيرة وزيادة نسبة المشاريع 

 .التي تديرها  والمتوسطة

 

الربع الرابع من 

 2018عام 

العام  وحتى نهاية 

2019 

  مزوديتقارير 
  الّتدريب

   وثائق البرامج
 المطورة تدريبّيةال

 ادتمقرارات الع 
 
 
 

مجلس المهارات 

 للسياحة  قطاعّيةال

 
 

والتعليم المهني  الّتدريبمؤسسات 
القطاعين العام  فيوالتقني 
 والخاص 
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لرفع كفاءة  تدريبّيةتنفيذ دورات  6.1

 الّسياحةمدربي ومعلمي قطاع 

والمهن المرتبطة 

 الّتدريبمؤسسات   في  بها

والتعليم على المهارات التي 

بما ينسجم و يطلبها سوق العمل

مع نتائج دراسة المركز 

 بشرّيةالالوطني لتنمية الموارد 

 

 ( ( دورات )تدريب 10-5عقد

المدربين( لرفع كفاءة فنية 

للمدربين /المعلمين المهنيين 

 الّتدريبمؤسسات   العاملين في

والتعليم في مجال البرامج 

 التي تنفذها مؤسساتهم تدريبّيةال

 اعمليًّ  الّتدريبن يكون أعلى 

وبالتعاون مع القطاع  اونظريًّ 

 .السياحي 

الربع الرابع من 

 2018عام 

والربع الول من 

 2019عام 

  وثائق الدورات
 تدريبّيةال

  صور عن الشهادات
مصدقة من مركز 

اد وضبط تمّ الع
 جودة ال

مجلس المهارات 
للسياحة  قطاعّيةال

+مزودو 
والتعليم  الّتدريب

 المهني والتقني 
+ 

 القطاع الخاص 

  والتعليم المهني  الّتدريبمؤسسات
القطاعين العام  فيوالتقني 
 والخاص 

  المانحة. الّدولّيةالجهات 

 وضبط الجودة  ادتمّ مركز الع 

 القطاعيننشاء شراكات بين إ 7.1

العام والخاص ومؤسسات 

في مجال   ع المدنيتمّ المج

 الّتدريبتنفيذ وتقييم برامج 

مل على تغطية توبحي  تش

 متطلبات المعوقين

 عدد من مراكز  وتشغيل إدارة

القطاع من قبل المهني  الّتدريب

 الّسياحّيةالخاص ممثال بالجمعيات 

من خالل توقيع اتفاقيات شراكة 

هذه المراكز ووضع  دارةإل

على  بناءً  للّتدريبالخطط 

متطلبات سوق العمل ونتائج 

 الّدراسة

الربع األول من 

 2019عام 

  وثائق التفاقيات ما
بين القطاع العام 

والخاص بخصوص 
المشتركة  دارةاإل

لمرافق تدريب قطاع 
  الّسياحة

مجلس المهارات 
للسياحة  قطاعّيةال

 والفندقة +
مزودو 

الجمعيات +الّتدريب

 +الّسياحّية

 القطاع الخاص

 

  والتعليم المهني  الّتدريبمؤسسات
القطاعين العام  فيوالتقني 
 والخاص 

 مؤسسات القطاع الخاص 

 وزارة العمل 

  الّسياحّيةالجمعيات 

  تنفيذ دراسات ومسوح حول قياس

 أصحابرضا الطلبة والخريجين و

العمل عن برامج ومؤسسات 

   والتعليم الّتدريب

من  ولاألالربع 

 2019عام 
  وثائق ونتائج

   الدراسات والمسوح

مجلس المهارات 
 قطاعّيةال

 للسياحة والفندقة 

  والتعليم المهني  الّتدريبمؤسسات
القطاعين العام  فيوالتقني 
 والخاص 

 اد وضبط الجودة تمّ مركز الع 

  الّسياحّيةالجمعيات  

طالق مبادرات تعاون )توأمة( إ 8.1

و التشغيل أ الّتدريبفي مجال 

أو الستشارات مع جهات 

ية ودولية في قطاع إقليم

 قائمة بالمؤسسات والجهات  إعداد
 المستهدفة الّدولّيةية وقليماإل

  التواصل مع هذه الجهات 

  القيام بزيارة عمل للمؤسسات

 الربع الثال 

من عام  والرابع

2019 

  الجهات بأسماءقائمة 
التوأمة فيما  تتمّ التي 
 بينها

  نسخة عن المراسالت

مجلس المهارات 

للسياحة  قطاعّيةال

 والفندقة

 والتعليم  الّتدريبمجلس التشغيل و
 المهني والتقني.

  المانحة. الّدولّيةالجهات 

  الّسياحّيةالجمعيات  
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 الّدولّيةية وقليماإلوالجهات  الّسياحة
 المستهدفة

 أي عقد اتفاقية تعاون "توأمة" أو 
 للتعاون  أخرىترتيبات 

ية قليماإلمع الجهات 
 .الّدولّيةو

 تقرير زيارة العمل 

 .وثيقة اتفاقية التعاون 

 مؤسسات القطاع الخاص 

متابعة ترخيص مزودي  9.1

 الّسياحةبقطاع  الّتدريب

 تدريبّيةالاد برامجهم تمّ واع

  في  الّتدريبمزودي  عدادأحصر

ترخيصهم  تمّ الذين  الّسياحةقطاع 

وفقا  ؛تدريبّيةالاد برامجهم تمّ واع

العمل والمهن  أصحابلمتطلبات 

 .والمهارات المطلوبة

 ير ترخيص ياسس ومعمراجعة أ

في قطاع  الّتدريبمزودي 

 والفندقة  الّسياحة

(2018-

2019) 

  وثائق الترخيص
اد الصادرة من تمّ والع

 معالي الوزير 

 جازات مزاولة المهنة إ 

 تقارير المتابعة والتقييم 

مجلس المهارات 

للسياحة  قطاعّيةال

 والفندقة

 اد وضبط الجودةتمّ مركز الع 
والتعليم المهني  الّتدريبلقطاع 
 والتقني
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 (: 2لهدف الستراتيجي )ا

 .الّسياحةتحسين بيئة العمل والستثمار في قطاع 

 2019-2018لالعوام في  الّسياحة: ارتفاع معدلت الستثمار في قطاع 2داء للهدف لستراتيجي مؤشرات األ

 (: تطوير بيئة وظروف العمل في القطاع السياحي2النتيجة )
 

 الجهات ذات العالقة مسؤولية التنفيذ وسيلة التحقق الزمني طاراإل مؤشر األداء النشاط

 أصحابتعريف العاملين و 1.2

 الّسياحةالعمل في مهن قطاع 

 بحقوقهم وواجباتهم العمالية. 

 

  على  تدريبّيةورش عقد

بواقع  مستوى كل محافظة

قل ورشة عمل واحدة على األ

 :في كل محافظة في مجالي  

 أصحابلعاملين وا تعريف -
العمل في القطاع السياحي 
حول الحقوق والواجبات 

 العمالية

نشرات تعريفية   إعداد  -
 الّصحة  ير/متطلبات يابمع

للعاملين  المهنية  والّسالمة
 في القطاع السياحي 

الربع الرابع 

من عام 

2018 

الربع الول 

والثاني من عام 

2019 

 وثائق ورش العمل 

مجلس المهارات 

للسياحة  قطاعّيةال

 والفندقة

 السالمة التفتيش و وزارة العمل/مديرية
 المهنية  الّصحةو

 لقطاع اد وضبط الجودة تممركز الع
 والتعليم المهني والتقني الّتدريب

  المهني. الّتدريبمؤسسة 

 في مجال السالمة  الّتدريب ومزود
 المهنية  الّصحةو

  الّدولّيةمنظمة العمل 

  الّسياحّيةالجمعيات 

  مجلس المهارات القطاعية للسياحة
 والفندقة.

 
 

سهام في تحسين ظروف اإل 2.2

وبيئة العمل في منشآت قطاع 

 .الّسياحة

 دراسة تقييمية وتقديم  إعداد

 الّصحةالتوصيات حول واقع 

وبيئة وظروف  العاّمة والّسالمة

 الّسياحّية المنشآتالعمل في 

الربع 

من عام   الرابع

2018 
 التقييمية الّدراسة 

المركز الوطني 

لتنمية الموارد 

 بشرّيةال

  الّصحةووزارة العمل/مديرية السالمة 
 المهنية 

  الّسياحّيةالجمعيات  

 دراسة تقييمية وتقديم  إعداد

التوصيات حول واقع 

التشريعات وسياسات العمل في 

 القطاع السياحي

الربع األول 

من عام 

2019 
 التقييمية الّدراسة 

المركز الوطني 

لتنمية الموارد 

 بشرّيةال

 وزارة العمل 

 لقطاع اد وضبط الجودة تمّ مركز الع
 والتعليم المهني والتقني الّتدريب

  الّسياحّيةالجمعيات  
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تقديم دورات رفع كفاءة فنية  3.2

 الّسياحّيةالمنشآت  صحابأل

وللعاملين فيها لزيادة تنافسيتهم في 

 سوق العمل

 دورات رفع كفاءة واحدة  عقد 

العمل وللعاملين في  صحابأل

القطاع السياحي على مستوى 

 .كل محافظة

الربع الرابع 

من عام 

2018 

والربعين الول 

والثاني من 

 2019العام 

  وثائق الدورات
 .تدريبّيةال

  الّتدريبمزودو 

 والتعليم المهني والتقني  الّتدريب مزودو
 من القطاعين العام والخاص

 والتعليم المهني  الّتدريبمجلس التشغيل و 

  الّسياحّيةالجمعيات 

  مجلس المهارات القطاعية للسياحة
 والفندقة.

تقديم  4.2

المهارات الحياتية   على  دورات

للعاملين  الضرورّية العاّمة

لزيادة  الّسياحةقطاع   في

 تنافسيتهم في سوق العمل

  على واحدة  تدريبّيةعقد دورة

 مستوى كل محافظة

  التية: العاّمةالمهارات   على

 مهارة استخدام الحاسوب -

 مهارة التصال   -

 العمل مع الفريق -

 التخطيط والتنظيممهارة  -

 الوقت إدارة -

مهارة التحليل وحل   -
 المشكالت

  والبتكار اإلبداعمهارة   -

  عددّيةمهارات  -

مهارة التواصل باللغة  -
 اإلنجليزية

 مهارة تحمل ضغط العمل   -

 واللتزام األخالقمهارة  -

 

 

 

الربع األول 

والربع الثاني 

من عام 

2019 

  وثائق الدورات
 تدريبّيةال
 

المهارات مجلس 

للسياحة  قطاعّيةال

 والفندقة

 والتعليم المهني والتقني  الّتدريب مزودو
 من القطاعين العام والخاص 

  الّسياحّيةالجمعيات  
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تحدي  وتطوير قاعدة بيانات  5.2

لقطاع السياحي تغطي معلومات ل

جانب الطلب في سوق العمل بناًء 

على دراسة المركز الوطني لتنمية 

 بشرّيةالالموارد 

  قاعدة البيانات تضم معلومات

حول  المستقبلّيةوالطلب الحالية 

المهارات المطلوبة في سوق 

 (.العاّمةو الفنّيةالعمل )

 رتمّ مس
 قاعدة البيانات 

مجلس المهارات 

للسياحة  قطاعّيةال

 والفندقة

 وزارة العمل 

  ثارواآل الّسياحةوزارة 

  الّسياحّيةالجمعيات 

 لقطاع اد وضبط الجودة تمّ مركز الع
 والتعليم المهني والتقني الّتدريب

 مكاتب التوظيف الخاصة 

لكترونية إ منصةنشاء إ 6.2

 الّسياحةلقطاع 

 
 

 الموقع  كترونّيةال منصةنشاء إ"

لكتروني " كمحطة واحدة اإل

 للحصول على المعلومات عن : 

 الباحثين عن عمل : 

الوظائف والحتياجات من  -
 القوى العاملة المطلوبة 

 للّتدريب وطنّيةالالبرامج  -
والتشغيل لالستفادة من 

 والتشغيل  الّتدريب عملّية

المنح والخصومات من  -
  تعليمّيةقبل المؤسسات ال

 األكاديمّية

ة الّتدريببرامج الدورات  -
لكافة المهن وكافة 

 المستويات

 العمل :   أصحاب -

المهنية والتطور ير ياالمع -
 الوظيفي

قوائم متضمنة كافة  -
  الّتدريبمزودي 

متاحة من ال الّتدريبليات آ -

الربع الثاني 

من عام 

2019 

   نشر تقارير المتابعة
والتقييم والتقارير 
الربعية والتقرير 

السنوي للقطاع على 
  اإللكترونّيةالصفحة 

  عدد الزيارات
 اإللكترونّيةللبوابة 

وتحميل المعلومات 
ير ياالخاصة بمع
 عمل المهن 

  عدد المشاركات
  تدريبّيةالبالدورات 

  الخريجين عدد
على  والحاصلين

 ادية وشهاداتتمّ اع

  عدد المشتغلين
)شمال  قليماإلبحسب 

 /وسط/جنوب(
 

مجلس المهارات 

للسياحة  قطاعّيةال

وزارة والفندقة+

 العمل 

  الّتدريبمؤسسات  الّسياحّيةالجمعيات 
 والتعليم المهني والتقني 
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تدريب في موقع المنشأة 
و من أن يل و تدريب اونأ

 الّسياحّيةخالل الجمعيات 
 وغيره الّتدريبمزودي 

 الباحثين عن عمل  -

 بحا  الدراسات واأل -

 نماذج تقييمية -

 الّسياحةالترويج لقطاع  7.2

 والمهن المرتبطة به 

  تصميم وتنفيذ برنامج
وطني توعوي شامل 

للترويج للسياحة يهدف 
كخيار وظيفي 

  Career Mapجذاب

الربع 

من عام   الرابع

2018 

  المواد الدعائية
 والترويجية

 الّسياحةوزارة 

+مجلس المهارات 

للسياحة  قطاعّيةال

الجمعيات والفندقة+

 الّسياحّية

  الّسياحةوزارة  

 وزارة العمل 

 والتعليم المهني والتقني الّتدريب مزودو 

  الخاصمؤسسات القطاع 

  المانحة الّدولّيةالجهات 
 
 

  ب  رسائل دعائية عبر

كترونية لقطاع الصفحة اإل

 والمهن المرتبطة به الّسياحة

الرسائل والمواد   رتمّ مس
 الدعائية والترويجية

 الّسياحّيةالجمعيات 

  وزارة العمل 

  الّسياحةوزارة 

 الّتدريبمجلس التشغيل ومانة سر أ 
 والتعليم المهني والتقني

 
 

التنسيق مع الجهات  8.2

ويل تمّ والمؤسسات المعنية بال

 الّسياحةلزيادة انتفاع قطاع 

والمهن المرتبطة به من برامجها 

 ويلية. تمّ ومشاريعها ال

  تقديم مقترح عمل للجهات

لزيادة انتفاع قطاع   ويليةتمّ ال

والمهن المرتبطة به  الّسياحة

من برامجها ومشاريعها 

 ويلية في مجال: تمّ ال

 نشاء المشاريع الصغيرةإ -

ة للمنشآت توّسعأعمال ال -
 القائمة

الربع الثال  

والرابع من 

 2019عام 

  وثائق مقترحات
العمل والتقارير ذات 

 العالقة

مجلس المهارات 

للسياحة  قطاعّيةال

وزارة +والفندقة

التخطيط والتعاون 

وزارة +الدولي

  الّسياحة

 ويلية مثل صندوق التنمية تمّ الصناديق ال
   والتشغيل

  لتطوير المشاريع  األردنّيةالمؤسسة
 القتصادّية

  المانحة الّدولّيةالجهات 
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 الخطة التنفيذية لتلبية احتياجات القطاع من القوى العاملة المدربة والمؤهلة

 

 المجال

 

 النشاط / الفعالية

 

 جهة التنفيذ

 

 مؤشر االداء

الزمني  طاراإل

 باألشهر

 إلى من

 

 

 

 

 

تصميم 

البرامج 

 تدريبيّةال

من  الكميّة تدريبيّةالتحديد االحتياجات 

  الّدراسةواقع 

 

 

مجلس فريق عمل مشكل من قبل 

للسياحة والفندقة  قطاعيّةالمهارات ال

 يضم الفريق خبراء ومختصين .

  الكميّةقائمة باالحتياجات 

 تخصصات/جنس... (قاليم/ أ/  إعداد) 

 

 2018وز تمّ 

 

 2018آب 

 النّوعيّة تدريبيّةالتحديد االحتياجات 

) تخصصات /  الّدراسةمن واقع 

 مهارات (

 

  النّوعيّةقائمة باالحتياجات 

والمهارات الواجب ات أيحصر الكف

 دماجها ضمن البرامجإ

دائية ات/ المهارات األياقائمة بالكف

والمعرفية واالتجاهية ومهارات ريادة 

 اإلبداعو األعمال

 

 

 

لول أي

2018 

 

 

لول أي

2018 

 برامج مصممة اد وضبط الجودةتممركز االع  تدريبيّةالتصميم البرامج 

 دة بكتاب رسمي تمّ برامج مع تدريبيّةالاد البرامج تماع

 

 

 

 

ويل تمّ 

 التّدريب

من صندوق  ويلتمّ وتقديم وثيقة  إعداد

والتعليم المهني  التّدريبالتشغيل و

 والتقني

للسياحة  قطاعيّةمجلس المهارات ال

 والفندقة

والتعليم  التّدريبقرار مجلس التشغيل و

 ويلتمّ المهني والتقني بالموافقة على  ال

لول أي

2018 

لول أي

2018 

والتعليم  التّدريبصندوق التشغيل و ويل الالزم تمّ الحصول على ال

 المهني والتقني

 

 

تشرين اول  ويل تمّ بدء االنفاق من ال

2018 

تشرين 

 2018ثاني 

مجلس ويل  بين تمّ توقيع اتفاقية 

للسياحة والفندقة  قطاعيّةالمهارات ال

والتعليم  التّدريبصندوق التشغيل وو

 المهني والتقني

 التّدريبقرار مجلس التشغيل و

والتعليم المهني والتقني بناء على 

ويل في صندوق تمّ تنسيب لجنة ال

والتعليم المهني  التّدريبالتشغيل و

 والتقني

مجلس االتفاقيات موقعة بين الصندوق و

 للسياحة والفندقة قطاعيّةالمهارات ال

 

 2018تشرين اول 
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 المجال

 

 النشاط / الفعالية

 

 جهة التنفيذ

 

 مؤشر االداء

الزمني  طاراإل

 باألشهر

 إلى من

 

 

 

تنفيذ البرامج 

 تدريبيّةال

تشرين ثاني  لرفع كفاءة المدربين تدريبيّةالعقد البرامج  التّدريبمزودو  تدريب المدربين بالتعاون مع القطاع 

2018 

كانون اول 

2018 

تحديد شروط التحاق المتدربين 

 تدريبيّةالبالبرامج 

للسياحة  قطاعيّةمجلس المهارات ال

 والفندقة

 

 2018لول أي دةتمّ الشروط محددة ومع

كانون اول  قائمة بالمتدربين  التّدريبمزودو  اختيار المتدربين 

2018 

 2019اذار 

للسياحة  قطاعيّةمجلس المهارات ال التّدريبدوار مزودي أتحديد 

 والفندقة

 

سماء البرامج حسب كل مزود أجدول يبين 

 للتّدريب

 2018تشرين ثاني 

للبرامج  عمليّةة والالنّظريتنفيذ الجوانب  التّدريبمزودو  التّدريبتنفيذ 

  تدريبيّةال

 

كانون ثاني 

2019 

 

 

تقييم البرامج 

 تدريبيّةال

 دة تمّ ير التقييم معيامع االختبارات والفحوص إعداد ير التقييم الداخليياتحديد مع

 ( عمليّة) اختبارات نظرية و

 2019كانون ثاني 

 بعد كل برنامج بشهرين  الّدراسةع تمّ من مج عيّنةدراسات االثر على  دراسات تتبعية للخريجين إجراء ير التقييم الخارجيياتحديد مع

 بعد انتهاء كل برنامج  مراجعتها تتمّ فة محددة ولكلّ ا التّدريبدراسة كلف 
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 الفصل السادس

 النتائـج والتوصيــات
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النتائج 1.1   

بواقع  توّزعتوعاملة،  ( عامل54,904( منشأة، وهي توظف نحو )2,933) الّسياحةبلغ عدد المنشآت في قطاع 

المنشآت العاملة في  غالبّيةالجنوب. وُتعتبر  إقليم%( في 6الشمال، وما نسبته ) إقليم%( في 11الوسط، ونحو) إقليم%( في 83)

 . لكيانها القانوني وفًقا%( 41القطاع منشآت فردية )

%(، تليها المنشآت 44عمال( وبنسبة ) 5-1: المنشآت الصغيرة الحجم )إلى الّسياحةتصنيف المنشآت في قطاع  تمّ وقد 

 غالبّية %(. وُيذكر أن64ل( وبنسبة )امع 10-6ثم المنشآت متوسطة الحجم )%(، 34وأكثر( وبنسبة ) عاماًل  11الكبيرة الحجم )

%( من المنشآت العاملة في هذا 21) (، بينما2019-2017في حجم الطلب لديها في األعوام ) اهناك انخفاضً  المنشآت أفادت بأنّ 

 .(2019-2017) لألعواموا انخفاض الطلب على منتجاتهم توّقعوكذلك  ،هاإنتاجالطلب على  في اأن هناك ارتفاعً القطاع بينت 

الذكور العاملين مؤهلهم  غالبّية. ونجد أن نا لإل%( فقط 10%( للذكور مقابل )90ن في القطاع بواقع )ويتوزع العامل

%( منهم مؤهلهم التعليمي 18)قرابة في حين كان  ,%( أقل من ثانوية عامة25ونحو ) %(36وبنسبة ) العاّمةالثانوية التعليمي 

من ناحية  .عامة ثانوية%( 27ونحو ) %(42) مؤهلهن التعليمي بكالوريوس وبنسبة نا اإل غالبّيةفي المقابل فإن ، بكالوريوس

%( من غير األردنيين، وتعتبر النسبة 21، مقابل )جنسّيةال%( من العاملين في هذا القطاع هم أردنيو 79، فان ما نسبته )أخرى

 وكذلك الجنوب.ي الشمال والوسط إقليمقريبة جداً في 

 يمدبر(، و%5.4عامل المجلى )و، %(7ن( )والطهاة )الطباخي ،%(13نادل / سفرجي ) ةمهنأن  الّدراسةوقد أظهرت 

ن في الفنادق والمكاتب والمؤسسات ين والمساعديالمنظفو، %(5.3) خرىفي المكاتب والفنادق والمؤسسات األ الّتنظيف يومشرف

 . الّسياحةفي قطاع  إشغاًل ، هي المهن األكثر %(3.4) كاتب حجوزات سفر%(، و3.7( حراس األمنو، %(24.) خرىاأل

في مجموعة من المهن لكن بنسبة قليلة.  نا اإلبشكل رئيس على توظيف الذكور بشكل عام مع وجود  الّسياحةيركز قطاع 

 (2019-2017) لألعوامبلغ حجم الطلب على مهن هذا القطاع  وبشكل عام .الوسط إقليم كما ويتركز الطلب على العمالة أكثر في

 .نا اإلمن  عاملة (4,449( مقابل )11,558بلغ ) على الذكوروبحجم طلب  عامل مطلوب،( 16,007حوالي )

ن في والمنظفين المساعدي، مهن نادل/سفرجيعلى  (2019-2017) لألعوامعلى الذكور  اهناك طلبً  نّ إل عام فوبشك

 .تدبير منزلي ومدبري، وعامل المجلى ، ن )الطهاة(والطباخي، وكاتب حجوزات السفر، خرىالفنادق والمكاتب والمؤسسات األ

ب حجوزات السفر، والبائعين، ومهنة موظف الستقبال، ومهن كات ،مهن نادل/ سفرجيضمن نه إف نا اإلبينما الطلب على 

. نسكرتيرين التنفيذيين واإلدارييوالتسويق، وال اإلعالن اختصاصيي إلى إضافةن(، ومدبري تدبير منزلي، والطهاة )الطباخي

 .(43%-49%)تراوحت بين بنسبة  الّدوران عملّيةناشئ عن هو بروز الحاجة للعمال الجدد أن  إلى اإلشارةوتجدر 

في العاملين في مواقع العمل وفي المنوي تعيينهم،  توّفرهاالعمل على ضرورة  أصحابالتي أكد  الفنّيةوفيما يتعلق بالمهارة 

ة ينبغي التوصية بضرور الّدراسةوفي ضوء نتائج هذه  ,ولذلك. المقّدمة تدريبّيةالفإنها في غالبها غير مشمولة ضمن البرامج 

: في اآلتي إيجازهاوالتي يمكن  ,الّسياحةلعدد من المهن ضمن قطاع  بةالمطلو الفنّيةالمهارات توفر هذه  تدريبّيةتوفير برامج 

، األولّية اإلسعافاتالمعرفة في و، وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات و، باستخدام الحاسوب الّتذاكر إصدارو إعدادمهارة 

 اإلجابةوالقدرة على  المقّدمةالمعرفة بقائمة الطعام ، وكذلك لمختلف المعدات والتجهيزات المّتبعة الّتنظيف بآلّيات معرفةمهارة الو

المعرفة و، المطبخ عملّيات إدارةمهارة ، واستخدامها وآلّياتوغيرها  الكيماوّية الّتنظيفالمعرفة بمواد و، استفسار حولها أيعن 
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المعرفة ، ووالتوثيق باستخدام الحاسوب واإلقامةالسفر  حجوزات تأكيد، ومهارة صيانتها وكيفّيةوالمعدات في المطبخ  باألدوات

 .الشخصّية والّسالمة الّصحةوبه  الّتداول وآلّياتوسالمة الغذاء  بصّحة الّتامة

، ويعود ذلك إنا المنشآت العاملة في القطاع ل يرغبون في تعيين  غالبّيةأن  إلىجمعها  تمّ تشير نتائج تحليل البيانات التي 

 في تركز( فرصة عمل ت3,528) نا اإلالمستقبلي على الطلب وقد بلغ لعمل المرأة. في هذا القطاع  عدم الحاجة إلىبشكل رئيس 

الوسط ويشكلون ما  إقليمفي كبير  بترّكزيعملون  ( عاماًل 292) اإلعاقات، بلغ عدد العاملين من ذوي أخرى. من ناحية الوسط إقليم

نادل /سفرجي  مهنة :في القطاع نفسه لكن أكثر المهن التي يتركزون فيها هي متنوعةوهم يعملون في مهن %( فقط، 0.5نسبته )

مهن عامل المجلى والطهاة ، وخرىفي الفنادق والمكاتب والمؤسسات األن ين والمساعديلمنظفل إضافة، مدبري تدبير منزلي ومهنة

  ةالحركيّ  اإلعاقةأغلب هؤلء العاملين هم من ذوي  أنّ إلى كما وأشارت البيانات المتاحة  .ن( ثم كاتب حجوزات السفر)الطباخي

عام أعلنت ، لكن بشكل اإلعاقاتل تفضل توظيف ذوي  الّسياحةأن المنشآت في قطاع  الّدراسةتبين نتائج كما و ة.تليها السمعيّ 

المنظفون والمساعدون في الفنادق كاتب حجوزات سفر، و( فرصة عمل في مهن مختلفة أهمها 659( منشأة أنها ستقدم )382)

 اإلعاقاتولذوي  الوسط إقليمالطلب بشكل كبير في  وقد تركز .، وعامل المجلىخرى، وبائع/ألخرىوالمكاتب والمؤسسات األ

 .الحركية

ت آ%( من المنش28، بينما )الّتعيينة صعوبات في أي%( من المنشآت ل تواجه 72ما نسبته ) عن أنّ  الّدراسةكشفت نتائج 

النقص في العمالة ممن لديهم المهارات المطلوبة بشكل  وهي ناشئة عن ,الّتعيينفردية( تواجه صعوبات في  )معظمها منشآت

وفيما  .أكاديمّياوكذلك النقص في العمالة المؤهلة > نحو العمل إيجابّيةللنقص في العمالة ممن لديهم قيم واتجاهات  إضافةرئيس، 

هو األكثر  الشخصّية الّتصالتالمباشر من خالل  الّتعيين بأنّ  الّدراسة، فقد أظهرت الّتعيينيتصل بالطرق المستخدمة في 

من خالل  الّتعيينوأقلها  ,%(31بنسبة ) اإللكترونّيةوالمواقع  الّصحف إعالناتمن خالل  الّتعيين%(، يليه 56استخداماً وبنسبة )

 أصحاب. كما وسئل منهما لكلّ  %(3وبنسبة )التي تقيمها وزارة العمل  الوظيفّيةام يواأل الّتشغيلّية وطنّيةالمكاتب التشغيل الحمالت 

%( منهم بأن ارتفاع الضرائب تؤثر على أداء 24، وقد أجاب )الّسياحةالعمل عن الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع 

 .ات التي تعيق الستثمارجراء%( اإل16ونحو ) قوانين والتشريعات الناظمة للعمل، ال إلى%( أشاروا 20القطاع، بينما )

( خريجاً 10,111( برنامجاً تدريبياً، وبلغ عدد خريجيها قرابة )15القطاع نحو )الخاصة بهذا  تدريبّيةالبلغ عدد البرامج 

%(، ثم 29) كاتب حجوزات سفر وبنسبةبرنامج من  تمنهم قد تخرج ى. كانت النسبة الكبر(2016-2014)خالل األعوام 

 %(.10ثم برنامج نادل رئيسي ) %(11)شيف الحلويات %(، يليه برنامج 14) أدلء السفربرنامج 

 

خالل األعوام  ا( خريجً 8,031الخاصة بهذا القطاع الذكور نحو ) تدريبّيةال، بلغ عدد خريجي البرامج أخرىمن ناحية 

شيف الحلويات %(، ثم برنامج 34) كاتب حجوزات سفر وبنسبةمن برنامج  تمنهم تخرج الغالبةنسبة ال(. 2014-2016)

 الّسياحةفي قطاع  تدريبّيةال%(. في المقابل، بلغ عدد خريجات البرامج 11) برنامج نادل رئيسي وبنسبة%(، يليه 13)وبنسبة 
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%(، ثم 29) أدلء السفر وبنسبةمن برنامج  تنسبة كبيرة منهن تخرج ،(2016-2014خريجة خالل األعوام ) (2,080)قرابة 

 %(.10) كاتب حجوزات السفر وبنسبة برنامج%(، ثم 12) ن وبنسبةمساعدي الطباخي برنامج

%( في 13%( )11الوسط، و ) إقليم%( في 76ياً بنحو )إقليم الّسياحةفي قطاع  للّتدريب المزّودةتوزع خريجو الجهات 

بواقع  جندرّيًافي هذا القطاع  للّتدريب المزّودةتوزع خريجو الجهات  أخرىي الشمال والجنوب على التوالي. من ناحية إقليم

الوسط  إقليم% في 76) اإناثً %( 21% في الجنوب(، ونحو )13% في الشمال و 11الوسط و  إقليم% في 76)  ا%( ذكورً 79)

 % في الجنوب(.12% في الشمال و 12و 

الوسط توزعوا ضمن برامج  إقليم( متدرباً في 7,655ج )تخرّ فقد على حدة،  إقليمفي كل  المقّدمة أما فيما يتصل بالبرامج 

. في المقابل، بلغ عدد خريجي نالنادلي، يليه برنامج شيف الحلويات ، ثم برنامجكاتب حجوزات سفرمختلفة أبرزها برنامج  تدريبّية

، برنامج كاتب حجوزات السفر( خريجاً توزعوا بين 1,146الشمال قرابة ) إقليمفي  (2016-2014) لألعوام الّتدريبمزودي 

غالبيتهم من  ( خريج1310الجنوب فقد بلغ عدد الخريجين ) إقليم. أما في نأدلء السفر، ثم برنامج مساعدي الطباخيرنامج بثم 

 برنامج كاتب حجوزات السفر، يليه برنامج نادل رئيسي، ثم برنامج مدراء الفنادق.، ثم  أدلء السفررنامج ب

 األدنىعن  أن الحد  الّدراسةفقد كشفت نتائج  الّسياحةفي قطاع  تدريبّيةالمي لخريجي البرامج يعلتوفيما يتعلق بالمؤهل ال

أشارت نتائج تحليل البيانات  حي (، البكالوريوس( و )أقل من أساسيمي للمقبولين في هذه البرامج  قد تراوح بين )يعلتللمؤهل ال

عدد الخريجين ممن  أنّ إلى  برنامج تدريبي في كل( 2016-2014)مية للخريجين لمجموع األعوام يعلتأدنى المؤهالت ال حول

ثانوي، ونحو مي يعلتمؤهلهم الممن ( خريجاً 454وقرابة )( خريجاً 6,377من مستوى التعليم األساسي ) ّيةليمعتمؤهالتهم ال

  .التوجيهي كحد أدنىمؤهلهم ممن  ( 3,271)

مؤسسة خريجي هم من ( 2016-2014لألعوام ) للّتدريب المزّودةخريجي الجهات  غالبّيةأن  الّدراسةأظهرت وكما 

خريجو التعليم المهني  %(، يليه12ة )بوبنس الّتطبيقّيةع التابعة لجامعة البلقاء تمّ كليات المج %(،  ثم52) المهني وبنسبة الّتدريب

 الّرسمّيةثم باقي الجامعات ، الّتطبيقّية الجامعّية%( من كلية عمون 7وقرابة ) %(،8.5وبنسبة )في وزارة التربية والتعليم 

 .خرىوالمؤسسات األ والخاّصة

هناك  كشفت النتائج عن أنّ  فقدفي تدريبهم ورفع كفاءتهم،  للّتدريب المزّودةودور الجهات  اإلعاقاتأما فيما يتصل بذوي 

وبسؤال . لفنون الطهي الملكّية األكاديمّيةتقدمه  اإلعاقات( متدرب من ذوي 2ُيدّرب ) ن("ا "الطهاة )الطباخيواحدً  اتدريبيً  ابرنامجً 

 .تدريبّيةلتقديم برامج  اً استعداد جهة أي لم تبد  ع، تمّ لهذه الفئة من المج المستقبلّية الّتدريبعن فرص  الّتدريبالتعليم ومزودي 

( دورة مقدمة من جهات 17حي  بلغ عددها )، الّتدريبلتعليم ول المزّودةمن الجهات  المقّدمةتتنوع دورات رفع الكفاءة 

 (.2016-2014( متدرباً ومتدربًة لألعوام )4583مختلفة كانت قد خّرجت ) تدريبّيةو تعليمّية

قادر على  الّسوقمما يعني أن ، طلب( كفائض 5,896كبيرة جداً تقدر بنحو ) عددّيةوجود فجوة  إلىمما سبق نخلص 

  .الّسوقالعمل في  أصحابتلبية جميع الطلب من قبل  فيوسيكون هناك عجز  ,%( من حجم العرض100استيعاب ما نسبته )

 أصحابالمطلوبة من قبل  تدريبّيةالالبرامج  أنّ  الّسياحةأظهرت نتائج تقدير الفجوة بين جانبي الطلب والعرض في قطاع  حي 

فهناك  ,وبالتالي .حد ما إلىعامة  الّتدريبمن مزودي  المقّدمة تدريبّيةالفي حين أن  البرامج  ا,وتخصيصً  االعمل هي أكثر تحديدً 

التي مهن ال ل تحتاج بعض , في حينعلى المهن التي فيها فائض عرض الّتدريبضرورة لتسليط الضوء أكثر من قبل مزودي 

ما دورات وإنّ  إعدادتخصيص وفتح برامج  إلى وعامل مجلى, ن في الفنادقوالمساعدي الّتنظيفعمال  :عليها فائض طلب مثل
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مع ما هو معروض من  ,الّسوقوهذا بدوره يدل على سوء التخطيط وعدم مواءمة ما هو مطلوب في  سريعة كافية لتلبية الغرض.

 في األردن. للّتدريب المزّودةبرامج لدى الجهات 

في العاملين في مواقع العمل وفي المنوي  توّفرهاالعمل على ضرورة  أصحابالتي أكد  الفنّيةوفيما يتعلق بالمهارة 

ينبغي التوصية  الّدراسةنه وفي ضوء نتائج هذه إف  ,. ولذلكالمقّدمة تدريبّيةالامج تعيينهم، فإنها في غالبها غير مشمولة ضمن البر

 التّذاكر إصدارو  عدادإ في اآلتي: إيجازهاالمطلوبة والتي يمكن  الفنّيةتوفر هذه  المهارات  تدريبّيةبضرورة توفير برامج 

، األوليّة اإلسعافاتالمعرفة في و، وخدمة الزبائن اإلتيكيتالمعرفة بمهارات و، دورات متقدمة في السكرتارياو، باستخدام الحاسوب

 أيعن  اإلجابةعلى والقدرة  المقّدمةالمعرفة بقائمة الطعام و، لمختلف المعدات والتجهيزات المتّبعة التّنظيف بآليّات معرفةو

السفر  حجوزات تأكيدو، المطبخ عمليّات إدارةو، استخدامها وآليّاتوغيرها  الكيماويّة التّنظيفالمعرفة بمواد و، استفسار حولها

، الشخصيّة والّسالمة الّصحةوبه  التّداول وآليّاتوسالمة الغذاء  بصّحة التّامةلمعرفة وا، والتوثيق باستخدام الحاسوب واإلقامة

 .تقدير طلبات الطعام وكلفتها، وام المطعم المختلفة ومهام كل قسمباقسالمعرفة و

تقدر بنحو فجوة رقمية بين ما هو معروض وما هو مطلوب هناك أن  نا اإليبين تحليل الفجوة بين العرض والطلب على 

هناك كشفت نتائج المسح أن فقد ، اإلعاقاتأما بالنسبة لفجوة العرض والطلب على ذوي . نا اإلعلى  طلبفائض  (2,369)

كاتب ، خاصة في مهن اإلعاقاتهناك فائض طلب على ذوي  ,( فرصة عمل في مهن مختلفة وبالتالي659( منشأة ستقدم )382)

، ونادل، وعامل المجلى، خرىن في الفنادق والمكاتب والمؤسسات األين والمساعديالمنظفن، وحجوزات سفر، والمترجمين اللغويي

 .الحركية تحديًدا اإلعاقةالوسط وعلى ذوي  إقليموقد تركز الطلب بشكل كبير في  .اثيلتمّ تحف وونحات وحفار 

 للّتدريب المزّودةالجهات  الداعمة للتشغيل في كل من جانبي العرض والطلب، اتضح أنّ  العاّمةوبخصوص طبيعة المهارات 

العمل. وعليه،  أصحابضافية لم يذكرها إ أخرىلمهارات  إضافةالعمل وبدرجة كافية  أصحابتوفر جميع المهارات التي طلبها 

 . الّسياحةالداعمة للتشغيل في قطاع  العاّمةوجد فجوة بين العرض والطلب فيما يتعلق بالمهارات تل 
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 التوصيات 1.1

 على ضرورة تبني التوصيات اآلتية: الّدراسةعلى ما سبق تؤكد  وبناءً 

للسياحة  قطاعّيةمجلس المهارات الوالتعليم المهني تشكيل  الّتدريبمجلس التشغيل و تولّىأن ي .1

في قطاع  األردنّيةفي مجال تدريب وتشغيل القوى العاملة  قطاعّيةرسم السياسات ال تولّىلي ؛والفندقة

 .والفندقة  الّسياحة

 ما يلي :للسياحة والفندقة  قطاعّيةمجلس المهارات الوبإشراف  للّتدريب المزّودةالجهات  تولّىن تأ .2

  رار تمّ باس الّسياحةالمطلوبة في قطاع  تدريبّيةالمراجعة وتطوير البرامج. 

 تدريبّيةالفي البرامج  إلزامّيةة والداعمة للتشغيل كحقيبة دماج المهارات الحياتية والرياديّ إ. 

 الّسياحةغير مطلوبة لسوق العمل في قطاع  تدريبّيةة برامج أيلغاء إ. 

 ويل مثل هذه الدراسات.تممع تقديم حوافز مالية سنوية ل تتبعيهدراسات  إجراء 

 مكان العمالة الوافدة. األردنّيةالتدريجي للعمالة  اإلحاللن تتابع وتواصل وزارة العمل تطبيق سياسة أ .3

وهو  الّدراسةهذه ب لم يكن مشمول كونه ؛دراسات تضم المنشآت العاملة ضمن القطاع غير المنظم إجراء .4

 كبيرة من العاملين. اعدادً أيستوعب 

وذلك بالتعاون مع وزارة  الّسياحةالعمل لتفعيل توظيف المرأة في قطاع  صحابتكثيف الجهود التوعوية أل .5

 التجارة . والعمل وغرف الصناعة 

بنسبة  اإلعاقاتتفعيل العمل بالتشريع القانوني الذي ينص على ضرورة التزام المنشآت بتشغيل ذوي  .6

الالزم بالتعاون مع وزارة العمل وغرف الصناعة وغرف  الّتدريبهم ؤعطاإ%(، و4ل تقل عن )

 التجارة.

مالئمة يطلبها  تدريبّيةالتنسيق مع المنظمات غير الربحية لتوفير دعم مالي وفني لتنفيذ برامج  .7

 .الّتدريبللتعليم و المزّودةالعمل في القطاع غير تلك التي تزودها الجهات  أصحاب

لتتبع التطور  ؛لتحدي  بيانات القطاع وذلك بمعدل مرة واحدة كل ثال  سنوات دورّيةدراسات  إجراء .8

في القطاع من حي  العمالة وخصائصهم والمهارات المطلوبة منهم، وللتأكد من انعكاس تطبيق خطة 

 على القطاع. بشرّيةالتنمية الموارد 

الدراسات حول تطور  إجراءلتسهيل  ؛وربطها بجهة واحدة ةيّ ّسياحالالعمل على توحيد قاعدة البيانات   .9

 أداء القطاع السياحي وعالقته بالعرض والطلب على العمالة.

 والفندقة الّسياحة في قطاع الّتدريبو بشرّيةالجاد منصة الكترونية لخدمة الموارد يإ .01
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