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 تقديم
  

ةاللتنمية املوارد  الوطنيّ لي وأسرة املركز  يطيب ّ بشري 
 
العرض والطلب في  بين جانبي فجوةالنضع بين أيديكم دراسة  أن

ةامل الوساطةقطاع  دريبقطاع التشغيل ّو إصالح ادةمع منطلقات مشروع إع منسجمة دراسةوهي  ،وأنشطة التأمين الي 
 
 الت

حاداملدعوم من  والتقنيّ  املنهيّ والتعليم 
 
ّ االت دريبالتشغيل ّو مجلسعلى تنفيذه  ُيشرف، والذي األوروبي 

 
 املنهيّ والتعليم  الت

ةمن املؤسسات  دوبمشاركة العدي ،والتقنيّ  ة الحكومي  ةويركز على ضرورة وجود دراسات  ؛والقطاع الخاص املعني   مسحي 

ة ةاللسوق العمل، وتطوير خطط لتنمية املوارد  قطاعي   فتعرّ طاعات، وذلك بغرض  املساعدة في ضمن هذه الق بشري 

ةاالحتياجات ال ة قطاعي  ةّو الكمي  ات ذهالعمل على تطوير ه ثم ّمن املؤهالت واملهارات، ومن  النوعي  حثين عن لدى البا اإلمكاني 

ةالفي االستخدام األمثل للموارد عمل؛ األمر الذي سيساهم  ة التخطيط، أسواء من خالل  بشري  اتتطوير  معملي   االستراتيجي 

دريبخاص في قطاع التشغيل ّو شكلوصنع القرار لبرامج سوق العمل الفعالة، وب
 
ّ.والتقنيّ  املنهيّ والتعليم  الت

راسةهذه  وتنقسم
نإذ  ،رئيسة فصوّل ستة إلى الد  ّ اإلطارالفصل األول  يتضم  ظري 

 
راسةالخاص ب الن

من حيث  الد 

ةملصادر البيانات  ضافة، باإّلتهاتها وأهدافها وأهميتها وأسئلشكلم بعة لذلك واملنهجي 
 
نّو .املت جانب  تحليلالفصل الثاني  يتضم 

ةامل الوساطةالطلب في قطاع   تم ّي ثم ّ .جانب العرض في القطاع املستهدف تحليلالفصل الثالث  ويتناوّلالتأمين.  شطةوأن الي 

نلعلى نتائج الفصل الرابع يأتي الفصل الخامس  استخالص الفصل الرابع والذي ُيقدر فجوة العرض والطلب، وبناءّ   يبي 

ةالوضعها لجسر هذه الفجوة ولتنمية املوارد  تم ّالخطط التي   الفصل السادس  بشري 
 
العاملة في القطاع املستهدف. وأخيرا

ّوالذي يعرض أبرز النتائج والتوصيات.

راسةإذ نضع بين أيديكم هذه  نناوإ
ّاالستفادة منها  تم ّ، فإننا نرجو أن تالد  في  استفادة، وأن تخدم توجهات املركز  حق 

ةالفي مجاالت تنمية املوارد  الدؤوبةتعزيز جهود األردن الرائدة ّو . راجين املولى عز وجل أن يأخذ بأيدينا لخدمة األردن بشري 

ّاألغلى.

ّ

ّاملركز رئيس

 عبد هللا عبابنة.د. أ
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 الملخص التنفيذي

( عامالً 26,093( منشأة، وهي توظف نحو )289) وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة بلغ عدد المنشآت في قطاع 

الجنوب. وُتعتبر  إقليم%( في 4الشمال، وما نسبته ) إقليم%( في 11الوسط، ونحو) إقليم%( في 85وعاملة، توزعت بواقع )

، %(19) فردّيةمنشآت  ثمّ  %(،11ما نسبته ) شكلوت القانونيّ منشآت تضامنية وفقاً لكيانها المنشآت العاملة في القطاع  غالبّية

 %( منشآت ذات مسؤولية محدودة.11ونحو )

وأنشطة التأمين ضمن ثالث مجموعات رئيسة هي: المنشآت  مالّيةالتصنيف المنشآت في قطاع الوساطة  تمّ وقد 

المنشآت  ثمّ %(، 13وأكثر( وبنسبة ) عامالً  11%(، تليها المنشآت الكبيرة الحجم )11عمال( وبنسبة ) 1-1الصغيرة الحجم )

الطلب  ارتفاع بّينت%( من المنشآت العاملة في هذا القطاع 11) %(. وُيذكر أنّ 11ل( وبنسبة )امع 13-1متوسطة الحجم )

-1311خالل األعوام ) / خدماتهمالطلب على منتجاتهم ارتفاع، وكذلك توقعوا 1311في العام  وخدماتها على انتاجها

1311.) 

الذكور العاملين مؤهلهم  غالبّية . ونجد أنّ اً ناثإ%( فقط 11%( للذكور مقابل )17ن في القطاع بواقع )ويتوّزع العامل

العامالت في  اإلناث%( من 73) نجد أنّ  في المقابل %(،11، يليه دبلوم متوسط )%(11وبنسبة ) بكالوريوسالتعليمي 

%( من العاملين في 99ما نسبته ) نّ إ( دبلوم متوسط. من ناحية أخرى، ف%18القطاع مؤهلهن العلمي بكالوريوس ونحو )

 الوسط. إقليمين في ردنيّ األحصر غير وينين، ردنيّ األ%( من غير 1، مقابل )جنسّيةالو أردنيّ هذا القطاع هم 

هي المهن الصناديق  أمناءادات وتمّ المختلفة مثل موظفي القروض واالع مالّيةالالخدمات أن مهن  الّدراسةوقد أظهرت 

ة أمين مهن نّ إالشمال ف إقليمالوسط، بينما في  إقليموكذلك الحال في . وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة في قطاع  إشغاالاألكثر 

الجنوب  إقليمفي كذلك الحال هي المهن األكثر انتشاراً بين العاملين في القطاع. صندوق وصراف عمالت وصراف كاشير 

 .إشغاالً كانت األكثر  أمين صندوق وصراف عمالت وصراف كاشيرفان مهن 

)كاشير(، وصراف صراف نقود و أمين صندوق، ( على مهن1311-1311لألعوام ) اً هناك طلب نّ إعام ف شكلوب

وتجدر االشارة الى بروز الحاجة للعمال الجدد  . اإلدارّيةالسياسات  دوب تأمين، وموظف قروض، واختصاصييعمالت، ومن

هو  1311-1311ارتفاع حجم الطلب على العاملين في األعوام  على أساس أعمال التوسعة، األمر الذي يدعو للتفاؤل بأنّ 

 .وظيفيّ  %( أكثر من كونه مجرد دوران  133 -%81تراوحت بين )ع بنسبة توسّ  عملّيةناشئ عن 

، التحليل المالي، ومهارة شراف والمتابعةاإلأكثر مهارة مطلوبة ضمن مهن القطاع هي: مهارة  أنّ  الّدراسة بّينتو

تدقيق الحسابات ومراجعتها، ومهارة ، ومهارة الصرف والقبض عملّياتمهارة ، ووالنفقات اإليراداتتحليل عناصر ومهارة 

 .التأمين، ومهارات البيع والتسويق أنواعكافة  إدراك

%( في 11بنسبة ال تقل عن ) هناك نسبة تشغيل كبيرة لإلناث في هذا القطاع لى أنّ إ تشير نتائج تحليل البياناتو

 اإلعاقات. من ناحية أخرى، بلغ عدد العاملين من ذوي ناإلدارّية، ومراقبين مالييّ السياسات  المحاسبة، واختصاصييمهن 

سبع مهن مختلفة في القطاع نفسه: مهنة مدير أعمال ، وهم يعملون في الوسط إقليمحصري في  شكل( عامل يعملون ب9)

 .تجاريّ مندوب مبيعات وق حسابات، مدقّ ووتأمين،  مالّيةمدير فرع خدمات وتأمين، 
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%( من 13%( من المنشآت ال تواجه أية صعوبات في التعيين، بينما )80ما نسبته ) عن أنّ  الّدراسةكشفت نتائج 

 شكلالمهارات المطلوبة ب يملكونتواجه صعوبات في التعيين، وتعزى هذه الصعوبات إلى النقص في العمالة ممن  المنشآت

بالطرق المستخدمة في التعيين، فقد  يّتصلنحو العمل. وفيما  إيجابّيةواتجاهات  اً قيم التي تملكالعمالة  نقصإلى إضافة رئيس، 

%(، يليه التعيين من 11هو األكثر استخداماً وبنسبة ) الشخصّيةصاالت التعيين المباشر من خالل االتّ  أنّ  الّدراسةأظهرت 

 %(.1التعيين عن طريق مكاتب التشغيل وبنسبة ) ثمّ %(، 18وبنسبة ) اإللكترونّيةالصحف والمواقع  إعالناتخالل 

( برنامجاً تدريبياً، وبلغ عدد خريجيها قرابة 13الخاصة بهذا القطاع نحو ) تدريبّيةالبلغ عدد البرامج هذا، وقد 

منهم قد تخرجوا من برنامج كاتب حسابات/مسك  ى(. كانت النسبة الكبر1311-1311)( خريجاً خالل األعوام 9,938)

 مالّيةكاتب حسابات/مدقق مطالبات  ثمّ %(، 11.1برنامج وسيط سوق مالي وبنسبة ) ثمّ %(، 11.1دفاتر وكانت نسبتهم )

 %(.13.1وبنسبة )

خالل األعوام  اً ( خريج4,752الخاصة بهذا القطاع الذكور نحو ) تدريبّيةالمن ناحية أخرى، بلغ عدد خريجي البرامج 

برنامج كاتب  ثمّ %(، 19.1(. نسبة كبيرة منهم تخرجوا من برنامج كاتب حسابات/مسك دفاتر وبنسبة )1311-1311)

%(، ومحاسب عام/إيرادات 1.7%(، يليه برنامج وسيط سوق مالي وبنسبة )7.8وبنسبة ) مالّيةحسابات/مدقق مطالبات 

( 5,186والتأمين قرابة ) مالّيةالفي قطاع الوساطة  تدريبّيةالخريجات البرامج  %(. في المقابل، بلغ عدد1.7ونفقات وبنسبة )

من برنامج كاتب حسابات/مسك دفاتر وبنسبة  ت(. نسبة كبيرة منهن تخرج1311-1311خريجة خالل األعوام )

وبنسبة  مالّيةبرنامج كاتب حسابات/مدقق مطالبات  ثمّ %(، 17.1برنامج وسيط سوق مالي وبنسبة ) ثمّ %(، 11.1)

(11.1.)% 

( متدرباً في 7,143) نحوياً إقليموأنشطة التأمين  مالّيةالفي قطاع الوساطة  للّتدريب المزّودةتوزع خريجو الجهات 

برنامج وسيط سوق  ثمّ برنامج كاتب حسابات/مسك دفاتر عام،  :مختلفة أبرزها تدريبّيةالوسط توزعوا ضمن برامج  إقليم

-1311لألعوام ) الّتدريب. في المقابل، بلغ عدد خريجي مزودي مالّيةمالي، يليه برنامج كاتب حسابات/ مدقق مطالبات 

وسيط سوق مالي. أما في  ثمّ ( خريجاً توزعوا بين كاتب حسابات/مسك دفاتر عام، 2,249الشمال قرابة ) إقليم( في 1311

كاتب حسابات/  ثمّ ، رنامج كاتب حسابات/مسك دفاتر عام( خريجاً غالبيتهم من ب111) الخّريجينالجنوب فقد بلغ عدد  إقليم

 .مالّيةمدقق مطالبات 

في تدريبهم ورفع كفاءتهم، فقد كشفت النتائج عن عدم  للّتدريب المزّودةودور الجهات  اإلعاقاتبذوي  يّتصلا فيما أمّ 

عن فرص  الّتدريبصة، وهذا األمر بحاجة لدراسة وإعادة نظر. وبسؤال مزودي لذوي االحتياجات الخا تدريبّيةوجود برامج 

على استعداد لتقديم برامج  الّتطبيقّيةع في جامعة البلقاء تمّ المج كلّّيات ع، وجدنا أنّ تمّ لهذه الفئة من المج المستقبلّية الّتدريب

 ( متدربين.1( متدربين، كاتب حسابات/ ماسك دفاتر عام )1وسيط سوق مالي ) تدريبّية



   

 ك 
 

دورات مكافحة قبال أكثر على اإل عام ُيعدّ  شكل، وبللّتدريب المزّودةمن الجهات  قّدمةالمدورات رفع الكفاءة  تتنّوع

مخاطر ومقررات بازل بعدد متدربين (، تليها دورات إدارة ال1311-1311لألعوام ) اً ( متدرب91بلغ ) إجماليب غسل األموال

 ( متدرباً.11عدد متدربين بلغ ) إجماليدورة الحوكمة واالمتثال ب ثمّ (، 1311-1311لألعوام ) اً ( متدرب11بلغ ) إجمالي

مهني مستقبالً  إعدادسيقدم برامج  المصرفّية الّدراساتمعهد  لى أنّ إ، تجدر االشارة المستقبلّية عدادلى برامج اإلإوباإلشارة 

( 11رنامج مدير تسهيالت، و)( في ب11ن، و)ي( في برنامج مدراء مالي11بواقع )على ثالثة برامج  اً ( متدرب71لتدريب )

 ن. ين قانونييمحاسب

السوق قادر  ( كفائض عرض، مما يعني أنّ 7,147ة كبيرة جداً تقدر بنحو )عدديّ لى وجود فجوة إمما سبق نخلص 

 ةلعاط كونت%( س91.8وهي حوالي ) ةباقيالالنسبة  بينما يتوقع أنّ  ،%( فقط من حجم العرض8.2على استيعاب ما نسبته )

 نظراً ألنّ  ،لعاطلين عن العمل أقل مما هو عليه هنال الفعليّ وبالتالي حجم  الفعلّيةالفجوة  لى أنّ إشارة وتجدر اإل، عن العمل

  مشابهة. في قطاعات أخرىوبكثرة استيعابها  تمّ يما نّ إهذا القطاع فقط و ال تلبي اً هناك مهن

التي أكد أصحاب العمل على ضرورة توفرها في العاملين في مواقع العمل وفي المنوي  فنّيةالق بالمهارة وفيما يتعلّ 

ينبغي التوصية  الّدراسةوفي ضوء نتائج هذه  ،. ولذلكالمتقّدمة تدريبّيةالبرامج ها في غالبها غير مشمولة ضمن التعيينهم، فإنّ 

 ،والقبض الصرف عملّيات يجازها في اآلتي:إبة والتي يمكن المطلو فنّيةالر هذه  المهارات توفّ  تدريبّيةبضرورة توفير برامج 

 المعادلة والقيمة تبديلها تمّ ي التي العملة وفحص حساب مهاراتو، المالي التحليلو، التقارير إعدادو، التأمين أنواع كافة إدراكو

 .المركبات حوادث عن الناتجة المخاطر تقييمو، المطلوبة للعملة

ر ودورات رفع الكفاءة والتي تعتبر مخصصة ومحددة تمّ المس الّتدريبويمكن تلبية الطلب الموجود من خالل برامج 

والحرص على توفير البرامج  ،لى هذا الطلبإ للّتدريب المزّودةعلى ضرورة التفات الجهات  الّدراسة وتؤكدأكبر.  شكلب

دورات/  شكلأو تنفيذها على  الحالّية. وهي برامج يمكن دمجها في البرامج إقليم كلّ المطلوبة من أصحاب العمل ول تدريبّيةال

 .فنّيةبرامج رفع كفاءة 

يقدر بنحو  للعمل في هذا القطاع اإلناثعلى  اً مستقبليّ  اً هناك طلب أنّ  اإلناثتحليل الفجوة بين العرض والطلب على  يبّين

، حيث اإلناثمن  اً هناك عرض ضمن مهن مختلفة. وكذلك نجد أنّ  وزعت( ت1311-1311فرصة عمل لألعوام ) (111)

هم من  الّدراسةالمختلفة والمشمولة بمسح  للّتدريب المزّودةالجهات من  الخّريجين%( من 11) لى أنّ إت بيانات المسح أشار

من  (4,822) ، حيث إنّ الكبيرة بين رقم الخريجات ورقم فرص العمل المتوفرة لإلناث الرقمّية. وهنا نالحظ الفجوة اإلناث

 وأنشطة التأمين(. مالّيةالضمن قطاع الوساطة  نال يوجد طلب يحتويه اإلناث

 اإلعاقاتمن ذوي  عاملين( 9هناك ) أنّ  الّدراسة بّينتفقد ، اإلعاقاتا بالنسبة لفجوة العرض والطلب على ذوي أمّ 

كشفت نتائج المسح كما مهن مختلفة في القطاع نفسه.  سبع( عامالً، وهم يعملون في 11391أصل )في القطاع من  يعملون

أي ال يوجد و ( فرصة عمل.17وأنشطة التأمين على استعداد لتوفير ) مالّيةال( منشأة عاملة في قطاع الوساطة 11هناك ) أنّ 

 منوي عقدها مستقبالً. اإلعاقاتذوي خاصة ب تدريبّيةبرامج 
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 ةالعام للدراس اإلطار

  



 

2 
 

 

  



 

3 
 

مةالم 1.1  قد 

 فنّيةالومن خالل مشروع المنار تطوير النظم واألدوات  1331منذ عام  بشرّيةاللتنمية الموارد  الوطنيّ المركز  تولّى

 المفتاحّية الّدولّيةوتقديم مجموعة من المؤشرات  في األردن، حيث قام بتكييف بشرّيةالوالتنفيذية لبناء نظام معلومات الموارد 

لتحديد التحديات والفرص لنظام  الضرورّية البنائّيةوإنتاج اللبنات  ،ةردنيّ األالى البيئة  بشرّيةالبنظم معلومات الموارد  المتعلّقة

 .بشرّيةاللموارد معلومات ا

موضوع المسوح   أنّ اّل إبشرّية الى اآلن، العلى نظام معلومات الموارد  ات المهّمة التي طرأتصالحاإلورغم تقدم 

من األيدي العاملة وتحديد المهارات  الكمّيةاالحتياجات  فتعرّ ى جمع معلومات عن قطاعات محددة لالتي تركز عل قطاعّيةال

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

، المهنيّ  اإلرشاد عملّية فاعلّيةقد يضعف من  ،وبالتالي .في سوق العمل وغياب بيانات دقيقة عن تلك القطاعات المهّمةللقطاعات 

 تشغيل في  سوق العمل.والتي قد تقود إلى  حدوث اختالالت في كفاءة ال

 ولوّيةاألللقطاعات ذات  دورّيةمبادرة إجراء دراسات  والتقنيّ  المهنيّ  الّتدريبتبنى مجلس التشغيل والتعليم و ،ومن هنا

قام المجلس بتحديد ثالثة  ،عليه ل ذلك على مسح جانبي العرض والطلب للقوى العاملة، وبناءً تمّ ، وقد اشردنيّ األفي االقتصاد 

وهذه تحديد ستة قطاعات أخرى  تمّ اً، حقّ ال ها.إعداداالنتهاء من  تمّ و كخطوة أولى في تنفيذ هذه المبادرة أولوّيةقطاعات ذات 

 وقطاعصناعة المالبس،  وقطاعوأنشطة التأمين،  مالّيةالالوساطة ، وقطاع صناعة األثاث، وقطاع الزراعةالقطاعات هي: قطاع 

ويلها من صندوق تمّ  تمّ ، والتي الّدراساتت مهمة تنفيذ هذه كلّ . وقد أوالتركيبات الكهروميكانيكية، وقطاع التجميل وتصفيف الشعر

، والذي يتعاون في تنفيذها مع دائرة بشرّيةاللتنمية الموارد  الوطنيّ ، إلى المركز والتقنيّ  المهنيّ  الّتدريبالتشغيل والتعليم و

المتابعة  عملّية في القطاعين العام والخاص في المعنّية. أضف إلى ذلك  مشاركة ممثلين عن الجهات العاّمةاإلحصاءات 

 ت لهذه الغاية. شكل استشارّيةعبر لجان  الّدراساتاف على هذه واإلشر

 والتقنيّ  المهنيّ والتعليم  الّتدريبقطاع التشغيل و إصالحمنسجمة مع منطلقات مشروع إعادة  الّدراساتوتأتي هذه 

؛ ويركز المعنّية الحكومّية، والذي ُتشرف على تنفيذه وزارة العمل وبمشاركة العديد من المؤسسات األوروبيّ  االّتحادالمدعوم من 

طاعات، وذلك ضمن هذه الق بشرّيةاللسوق العمل، وتطوير خطط لتنمية الموارد  قطاعّية مسحّيةعلى ضرورة وجود دراسات 

العمل على تطوير هذه  ثمّ من المؤهالت والمهارات، ومن  النوعّيةو الكمّية قطاعّيةاالحتياجات الف تعرّ دة في بغرض  المساع

 مالتخطيط، أ عملّيةسواء من خالل  بشرّيةالفي االستخدام األمثل للموارد  عن عمل؛ األمر الذي سيساهملدى الباحثين  اإلمكانّيات

 المهنيّ والتعليم  الّتدريبخاص في قطاع التشغيل و شكلبرامج سوق العمل الفعالة، وبوصنع القرار ل االستراتيجّياتتطوير 

 .والتقنيّ 

 .وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة ويغطي هذا التقرير قطاع 
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راسة أهمي ة 1.1  الد 

تسعى لتقدير  كونهااألولى من نوعها على مستوى الوطن العربي  الّدراسةتعتبر في كونها  الّدراسةهذه  أهمّيةتكمن 

 الكمّية ردنيّ األوذلك من خالل تحليل قوى سوق العمل  ،وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة في قطاع  ردنيّ األالفجوة في سوق العمل 

مع الطلب  ،النوعّيةو الكمّية والتقنيّ  المهنيّ والتعليم  الّتدريبثالً بمخرجات مزودي تمّ ، واستنباط مدى تجانس العرض مالنوعّيةو

  .من خالل المسح الميدانيّ  ،النوعّيةو الكمّيةاجات سوق العمل ثل في حتمّ والم

المدعوم  والتقنيّ  المهنيّ والتعليم  الّتدريبقطاع التشغيل و إصالحمنسجمة مع منطلقات مشروع  الّدراساتتأتي هذه كما 

وبمشاركة العديد  والتقنيّ  المهنيّ والتعليم  الّتدريبمجلس التشغيل و، والذي ُتشرف على تنفيذه وزارة العمل/ األوروبيّ  االّتحادمن 

في كونها ستضع الخطوط العريضة لخطط  الّدراسةيز هذه تمّ كما وتومن ناحية أخرى،  .المعنّيةوالخاصة  الحكومّيةمن المؤسسات 

يق التوازن، حقّ نها أن تسهم في جسر الفجوة وت، والتي من شأوأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة في قطاع   بشرّيةالتنمية الموارد 

ثلة بالفجوة الواضحة بين جانبي العرض تمّ الم بشرّيةالار الموارد ثمّ األمر الذي سيقلل من مقدار االختالالت في منظومة تنمية واست

 مع األخذ بعين االعتبار ،ةفي األردن ويسهم بتعزيز التنافسيّ  االقتصاديّ  ا على معدل النموّ يجابيّ إالطلب، وهذا بدوره  سيترك أثراً و

 ة على مستوى أقاليم المملكة.الفروقات النسبيّ 

راسةأهداف  1.1  الد 

 يجازها في اآلتي:إاف يمكن يق مجموعة من األهدحقّ لى تإ الحالّية الّدراسةتسعى 

 ات المهن/ األعمال المطلوبة ضمن القطاع.تحديد مسميّ  .1

 نتاج القطاع.إيم الطلب الحالي والمستقبلي على تقي .1

 مهنة من المهن الموجودة في القطاع. كلّ من العمالة ل المستقبلّية الكمّيةتحديد االحتياجات  .1

 مهنة من المهن المطلوبة في القطاع. كلّ ل المستقبلّيةو الحالّية تدريبّيةالتحديد االحتياجات  .1

 القطاع من برامج تدريب رفع الكفاءة للعاملين.تحديد احتياجات المنشآت العاملة ضمن  .1

وتدريب  إعدادفي القطاعين العام والخاص في  الّتدريباتجاهات أصحاب العمل نحو االستفادة والتعاون مع مزودي  فتعرّ  .1

 القوى العاملة ضمن القطاع.

 ضمن منشآتهم. اإلناثأصحاب العمل نحو تشغيل  اتاتجاهات واستعدادف تعرّ  .7

 ضمن منشآتهم. اإلعاقاتأصحاب العمل نحو تشغيل ذوي  اتات واستعداداتجاهف تعرّ  .8

 وتدريب العمالة المطلوبة. عدادفي القطاعين العام والخاص إل للّتدريب المزّودةواستعداد الجهات  جاهزّيةق من حقّ الت .9

 لجسر هذه الفجوة. المعنّيةتحديد مدى اتساع الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل والتنسيق مع الجهات  .13

وفعال باعتباره من العناصر األكثر  ءفي القطاع لخلق رأس مال بشري كف بشرّيةالتطوير خطة وبرامج لتنمية الموارد  .11

 توفراً في األردن.
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راسةأسئلة  1.1  الد 

 األسئلة اآلتية: نجابة عألهداف السابقة الذكر من خالل اإليق احقّ ت الّدراسةتحاول 

 ؟عليميّ من حيث المهنة والجنس والمستوى التّ  وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة خصائص العاملين الحاليين في قطاع ما  .1

ين حقّ من حيث المدة والمستوى التعليمي للملت وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة لمهن قطاع  قّدمةالمخصائص البرامج ما  .1

 ؟الخّريجينوعدد  الّتدريبومواقع 

 (؟1311-1311لألعوام ) وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة في قطاع  النوعّيةو الكمّيةاحتياجات سوق العمل ما  .1

 مهنة من مهن القطاع؟ كلّ من المهارات في  وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة احتياجات المنشآت في قطاع ما  .1

وأنشطة  مالّيةالالوساطة التي تخدم قطاع  الّتدريبمج برنامج من برا كلّ في  الّتدريبالمهارات التي يقدمها مزودو ما  .1

 ؟التأمين

 ؟وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة في قطاع  المرأةلتوظيف  المستقبلّيةو الحالّيةالفرص ما  .1

 ؟وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة كينها في قطاع تمّ و المرأةلتدريب  المستقبلّيةو الحالّيةالفرص ما  .7

 ؟وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة في قطاع  اإلعاقاتلتوظيف ذوي  المستقبلّيةو الحالّيةالفرص ما  .8

 ؟وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة لدخول سوق العمل في قطاع  اإلعاقاتلتدريب ذوي  المستقبلّيةو الحالّيةالفرص ما  .9

 ؟وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة الصعوبات التي تواجهها المنشآت في التعيين في قطاع ما  .13

 ؟وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة أهم المزايا التي تقدمها المنشآت للعاملين فيها في قطاع ما  .11

 

راسة منهجي ة 1.1  الد 

 الحالّيةعبر مسح احتياجاتها  وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة جانب الطلب للشركات العاملة ضمن قطاع  الّدراسةتغطي 

من  الّتدريبوجانب العرض الذي توفره جهات تزويد  ،الّتدريب( من القوى العاملة و1311-1311لألعوام ) المستقبلّيةو

 ضمن القطاع المستهدف. للّتدريب المستقبلّيةوتوجهاتها  الحالّيةات هذه الجهات عبر مسح إلمكانيّ  ،الّتدريبوبرامج  الخّريجين

 

راسةع وعينة تم  مج 1.1.1  الد 

 )جانب الطلب( مسح احتياجات الشركات 1.1.1.1

قاليم للمتغّيرات الرئيسة للمسح على مستوى المحافظات واألتصميم عينة المسح للحصول على تقديرات موثوقة  تمّ 

التصنيف  والذي يتبع العاّمةتنفذه دائرة اإلحصاءات الذي  العام للمنشآت الّتعدادلى اطار إالثالثة. وصممت عينة هذا المسح استناداً 

 حدة.  لألمم المتّ ISIC4 الرابع الصناعي الدولي 
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 :فرعّية قطاعات ويندرج تحت هذا القطاع مجموعة

 األخرى مالّيةال الوساطة أنواع. 

 الحياة على التأمين. 

 ،الحياة على التأمين بخالف التأمين. 

 مالّيةال الخدمات ألنشطة المساعدة األخرى األنشطة. 

 التأمين وسماسرة ءكاّل و أنشطة. 

 

 ؛إلى طبقات الّدراسةع تمّ خذ باالعتبار المهن التي يقوم بها هذا القطاع من خالل تقسيم مجاأل تمّ ولغايات هذا المسح 

ع تمّ توزيع مج يبّين 1جيد حسب المحافظات والمهن وفئة العاملين في المنشأة. والجدول  شكلع بتمّ ثيل للمجتمّ لضمان التجانس وال

 .1311 االقتصادّيةالعام للمنشآت  الّتعدادحسب فئة العاملين من بيانات  الّدراسة

 

ة المنشآت: 1 جدول ةال الوساطة قطاع في االقتصادي   1111 المحافظة حسب التأمين وأنشطة مالي 

 المحافظة
 فئة العاملين

راسةع تم  مج  الد 
1- 4 5 - 9 11 - 49 51 - 99 111+ 

 222 63 11 63 49 87 العاصمة

 1     1 البلقاء

 20   1 6 13 الزرقاء

 3     6 مأدبا

 19    4 15 إربد

 12    3 11 المفرق

 2     3 جرش

 1     1 عجلون

 1    1  الكرك

 1     1 الطفيلة

 1     1 معان

 8   1 4 6 العقبة

 291 34 03 33 63 021 المجموع
 

 

إجراء مسح شامل  تمّ يق أهداف هذا المسح وهو الحصول على تقديرات ومؤشرات على مستوى المحافظة حقّ ولغايات ت

في هذا القطاع حسب فئة  االقتصادّيةتوزيع عينة المنشآت  1الجدول  يبّين. وفي جميع المحافظات االقتصادّيةلجميع المنشآت 

 العاملين والمحافظة.
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ة المنشآت عينة توزيع: 1 جدول ةال الوساطة قطاع في االقتصادي   والمحافظة العاملين فئة حسب التأمين وأنشطة مالي 

 المحافظة
 فئة العاملين

راسةع تم  مج  الد 
1- 4 5 - 9 11 - 49 51 - 99 111+ 

 222 63 11 63 49 87 العاصمة

 1     1 البلقاء

 20   1 6 13 الزرقاء

 3     6 مأدبا

 19    4 15 إربد

 12    3 11 المفرق

 2     3 جرش

 1     1 عجلون

 1    1  الكرك

 1     1 الطفيلة

 1     1 معان

 8   1 4 6 العقبة

 291 34 03 33 63 021 المجموع

 

 )جانب العرض( الت دريبمسح مزودي  1.1.1.1

 ثالً بـاآلتي:تمّ ين في المملكة مالرئيس والتقنيّ  المهنيّ والتعليم  الّتدريبلهذا المسح من كافة مزودي  الّدراسةع تمّ ن مجتكوّ 

 الّتطبيقّيةع/ جامعة البلقاء تمّ المج كلّّيات. 

  وكالة الغوثالّتدريبمراكز /. 
 

جمعية المجمع  ،للّتدريبالنمط المتقدم خرى تابعة للقطاع الخاص )أى مجموعة من معاهد ومراكز تدريب إل ضافةباإل

ا بالنسبة تقدم خدمات تدريب مهني ضمن مهن القطاع المستهدف. أمّ  (المصرفّية الّدراساتمعهد ، ينالقانونيّ العربي للمحاسبين 

 أمكن حصرها، وذلك رغمالتي الخاص و ين العاممعاهد/ مراكز/ مواقع تدريب من القطاع ألهملعينة المسح فقد كانت عينة شاملة 

 .اً لتالي يتوقع أن يكون عددها محدوداملة ضمن القطاع الخاص، وباالع الّتدريبعدم توفر معلومات دقيقة عن جهات 

 

راسةأدوات  1.1.1  الد 

رئيس  شكلر باالستبانة األولى تغطي جانب الطلب )أصحاب العمل(، وتوفّ  ،الّدراسةيق أهداف حقّ تصميم استبانتين لت تمّ 

 فنّيةالمن العمالة في المهن المختلفة والمهارات  الكمّية، واحتياجات المؤسسة تدريبّيةالالعاملين واحتياجاتهم  إعدادبيانات عن 

وطبيعة  اإلعاقاتر االستبانة بيانات عن تشغيل ذوي )الداعمة للتشغيل( المطلوبة لممارسة المهن المختلفة.  كما وتوفّ  العاّمةو

لصعوبات التي يواجهها أصحاب العمل في ل إضافةالمهن، وفي أي  المرأةالمهن الممكن أن يشغلوها، وكذلك بيانات عن تشغيل 

 للعاملين. قّدمةالمالمتبعة في التعيين والمزايا  والطرقتعيين العمالة 



 

8 
 

 تدريبّيةالرئيس بيانات حول البرامج  شكلر ب(، حيث توفّ الّتدريب، فتغطي جانب العرض )مزودي أما االستبانة الثانية

ع الكفاءة وخصائصهم، ودورات رف الخّريجينين وحقّ الملت عدادأضمن مهن القطاع المستهدف و الّتدريبالمتاحة لدى مزودي 

نحو  الّتدريبإلى توجهات مزودي  ضافةوأيضا للمرأة، باإل اإلعاقاتالمتوفرة لذوي  الّتدريبفرص وللعمال الممارسين، 

استخدام نفس  تمّ  قده .  وينبغي اإلشارة إلى أنّ الّتدريبدفة بالفئات المسته مأ تدريبّيةالسواء في البرامج  المستقبلّيةعات التوسّ 

 منها.  كلّ الثالثة لتشابه البيانات المطلوبة عن  ولوّيةاألاالستبانة في دراسات القطاعات ذات 

عرضها  تمّ ، وبشرّيةاللتنمية الموارد  الوطنيّ من قبل الباحثين في المركز  ولّيةاألتطوير االستبانتين بصورتهما  تمّ ولقد 

األخذ بالتعديالت المقترحة، وبخاصة تلك  تمّ ، وستشارّيةوعلى أعضاء اللجنة اال العاّمةاً على خبراء من دائرة االحصاءات حقّ ال

  .اجراء التعديالت المناسبة على ضوء مالحظاتهم تمّ التعديالت/المالحظات التي حظيت باإلجماع من قبل هؤالء الخبراء. و

 هيزهاجمع البيانات وتج 1.1

 

 مسح الشركات )جانب الطلب( 1.1.1

 تنفيذ جمع بيانات مسح المنشآت وفق اإلجراءات اآلتية: تمّ 

 أسئلة االستبانة. كلّ التوضيحات الالزمة ل يتضّمندليل لتعبئة االستبانة للباحث الميداني )جامع البيانات(  إعداد 

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

  تقسيمهم إلى  تمّ ، مشرفين 1يتابعهم  اإلناث)جامع بيانات( من الذكور و اً ميدانيّ  اً باحث 80اختيار وتدريب ما مجموعه

 الّتدريبفي مركز  الّتدريب تمّ مجموعة حيث  كلّ مجموعتين وتدريبهم على إجراء المسح وتعبئة االستبانة بواقع يومين ل

 اإلحصائي.

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

 . 1/7/1311_  1/1/1311العمل المشمولة بالمسح، وذلك خالل فترة االسناد من 

 .العاّمةف بذلك من موظفي دائرة اإلحصاءات كلّ ة وترميزها من قبل الفريق المأمعبتدقيق االستبانات ال -

 جداول البيانات الخام. إعدادإدخال البيانات إلى الحاسوب، و -
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 )جانب العرض( الت دريبمسح مزودي  1.1.1

 وفق اإلجراءات اآلتية: الّتدريبتنفيذ جمع بيانات مسح مزودي  تمّ 

 الرئيسة في األردن لجمع بيانات المسح الالزمة  والتقنيّ  المهنيّ  الّتدريبممثلي جهات التعليم و يف فريق عمل ضمّ كلّ ت

 .سبعةوعددهم 

  خاللها تعريف المشاركين  تمّ  11/1/1311بتاريخ  بشرّيةاللتنمية الموارد  الوطنيّ عقد جلسة ألعضاء الفريق في المركز

 بأداة المسح ومتطلبات تعبئتها، وتدريبهم على آلية تعبئة االستبانات.

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

 .1/1/1311  _ 1/1/1311المشمولة بالمسح، وذلك خالل الفترة من  الّتدريب

 بشرّيةاللتنمية الموارد  الوطنيّ ف بذلك من موظفي المركز كلّ تدقيق االستبانات المعبأة وترميزها من قبل الفريق الم. 

 جداول البيانات الخام. إعدادإدخال البيانات إلى الحاسوب، و 

 

 تبويب البيانات ونشرها 1.1

قراراها من أعضاء اللجنة إبعد  الّدراسةالالزمة لعرض  البيانّيةوالرسومات  التكرارّيةتحديد التقاطعات والجداول  تمّ 

 تمّ ، وProClarity، وقام اختصاصيو البرمجة بمعالجة جداول البيانات الخام الستخراجها وعرضها باستخدام برنامج ستشارّيةاال

 نبثقة عنها.والتوصيات الم الّدراسةل أيضا على ملخص ألهم نتائج تمّ تضمينها بهذا التقرير الذي اش
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 الفصل الثاني 

الوساطة تحليل جانب الطلب في قطاع 

ةال  وأنشطة التأمين مالي 
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 وأنشطة التأمين مالي ةالانتاج منشآت قطاع الوساطة  1.1

ناداً است 2014لغاية النصف األول من عام ( منشأة 289) وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة بلغ عدد المنشآت في قطاع 

الشمال، وما  إقليم%( في 11.1) الوسط، ونحو إقليم%( في 81.8، توزعت بواقع )العاّمةحصاءات للمسح الذي أجرته دائرة اإل

 (.1 شكلوال 1الجنوب )أنظر الجدول  إقليم( في %1.8نسبته )

ةال الوساطة قطاع في المنشآت توزيع:9 جدول  المحافظة/ قليماإل حسب التأمين وأنشطة مالي 

 عدد المنشآت  / المحافظة قليماإل

 245 الوسط إقليم

 221 عمان

 1 البلقاء

 20 الزرقاء

 3 مأدبا

 33 الشمال إقليم

 19 إربد

 12 المفرق

 2 جرش

 11 الجنوب إقليم

 1 الكرك

 1 الطفيلة

 1 معان

 8 العقبة

 289 المجموع

 
 

  

ةال الوساطة قطاع في المنشآت توزيع: 1 شكل  المحافظة/ قليماإل حسب التأمين وأنشطة مالي 

 إقليم الوسط
85% 

إقليم 
 الشمال

14% 

إقليم 
 الجنوب

4% 

221 

1 
20 

3 
19 12 

2 1 1 1 8 

 العقبة معان الطفيلة الكرك جرش المفرق اربد مأدبا الزرقاء البلقاء عمان
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كما  1311العام و 1913عدد المنشآت في هذا القطاع قد تفاوتت من حيث نشأتها ما بين العام  أنّ  الّدراسةوأظهرت 

%( من المنشآت العاملة في هذا القطاع بدأت بتقديم الخدمة منذ العام 13.3حوالي ) لى أنّ إتشير البيانات و(، 4يوضح الجدول )

العاملين في  إجمالي%( من 17.1وهي توظف نحو )، 1993مة بعد العام د%( منها بدأت بتقديم الخ81.1وحوالي ) ،2000

 ( عامالً وعاملة.26,093القطاع والبالغ )

ةال الوساطة قطاع في المنشآت توزيع: 4 جدول  الخدمة تقديم بدء سنة حسب التأمين وأنشطة مالي 

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

1950 3 6,112 1994 13 81 

1951 1 205 1995 7 802 

1960 3 4,123 1996 5 385 

1963 4 531 1997 8 251 

1966 1 392 1998 4 1,057 

1972 1 76 1999 7 20 

1973 1 3,039 2000 8 513 

1975 2 212 2001 8 30 

1976 4 447 2002 7 489 

1978 3 2,624 2003 10 56 

1979 1 7 2004 12 1,005 

1980 7 704 2005 10 49 

1981 1 154 2006 18 205 

1985 2 2 2007 25 269 

1987 2 89 2008 22 240 

1988 6 207 2009 19 168 

1990 4 694 2010 14 174 

1991 1 3 2011 6 50 

1992 15 456 2012 8 36 

1993 11 101 2013 5 23 

  2014 2 13 

 26,093 مجموع العاملين 289 مجموع المنشآت
 

 

  

ةال الوساطة قطاع في المنشآت توزيع: 1 شكل  الخدمة تقديم بدء سنة حسب التأمين وأنشطة مالي 
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 وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة ما يزيد على النصف بقليل من المنشآت العاملة في قطاع  لى أنّ إ( 5ويشير الجدول )

مسؤولية الذات  فردّيةالالمنشآت  شكل، وتالقانونيّ وفقاً لكيانها  شركات تضامن%( هي 11.1قرابة ) حيث أنّ  فردّيةهي منشآت 

 .%( على التوالي11.1%( و)11.1)%(، 18.1ما نسبته ) العاّمةوالشركات المساهمة  محدودةال

ةال الوساطة قطاع في المنشآت توزيع:  5 جدول  قليماإلو القانوني   الكيان حسب التأمين وأنشطة مالي 

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم للمنشأة القانونيّ الكيان 

 53 4 12 37 فرديّةمؤسسة 

 126 7 20 100 شركة تضامن

 47     47 شركة ذات مسؤولية محدودة

 7     7 شركة توصية بسيطة

 1     1 شركة توصية باألسهم

 45     45 شركة مساهمة عامة

 7     7 أجنبية

 2   1 1 حكومي

 289 11 33 245 المجموع

 

  

ةال الوساطة قطاع في المنشآت توزيع: 9 شكل  قليماإلو القانوني   الكيان حسب التأمين وأنشطة مالي 

 

ضمن ثالث مجموعات رئيسة  وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة واستناداً لنتائج المسح يمكن تصنيف المنشآت في قطاع 

 عامالً  11%(، تليها المنشآت الكبيرة الحجم )11) شكلتعمال( والتي تنتشر بنسبة كبيرة  1-1هي: المنشآت الصغيرة الحجم )

 %(. 11ل( وبنسبة )امع 13-1متوسطة الحجم )الالمنشآت  ثمّ %(، 13وأكثر( وبنسبة )
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ةال الوساطة قطاع في المنشآت توزيع: 6 جدول  قليماإلو المنشأة حجم حسب التأمين وأنشطة مالي 

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم حجم المنشأة

 133 2 25 105 صغيرة

 68 6 8 54 متوسطة

 88 3   85 كبيرة

 289 11 33 245 المجموع

 

  

  

ةال الوساطة قطاع في المنشآت توزيع: 4 شكل  قليماإلو المنشأة حجم حسب التأمين وأنشطة مالي 

 

والجنس، ويالحظ  قليماإلوحسب حجم المنشأة  وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة ( توزيع المنشآت في قطاع 7الجدول ) يبّينو

 . الشمال والجنوب إقليم، وفي العاملين الذكور أكبر في المنشآت صغيرة الحجم وكذلك المتوسطة نسبة أنّ 
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ةال الوساطة قطاع في المنشآت توزيع: 1 جدول  والجنس قليماإلو المنشأة حجم حسب التأمين وأنشطة مالي 

 حجم المنشأة
 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 المجموع إياث ذكودر المجموع إياث ذكودر المجموع إياث ذكودر

 8 0 8 74 8 66 377 64 313 صغيرة

 46 7 39 55 7 48 440 79 361 متوسطة

 0 0 36 0     25057 8553 16504 كبيرة

 90 7 83 128 14 114 25875 8696 17179 المجموع

 

  

  

ةال الوساطة قطاع في المنشآت توزيع: 5 شكل  والجنس قليماإلو المنشأة حجم حسب التأمين وأنشطة مالي 

 

 ارتفاع%( من المنشآت في هذا القطاع عن 13.8وحول تقييم أصحاب العمل لحجم الطلب على منتجاتهم، فقد أعلنت )
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ةال الوساطة قطاع في والعاملين المنشآت توزيع: 9 جدول  على الطلب لحجم العمل أصحاب تقييم حسب التأمين وأنشطة مالي 

 1119 لعام منتجاتهم

 عدد المنشآت الكبيرة عدد المنشآت المتوسطة عدد المنشآت الصغيرة عدد العاملين عدد المنشآت تقييم الطلب

 44 16 29 22033 89 ارتفاع

 34 27 53 3218 114 يوجد تغيير ال

 7 25 48 665 80 انخفاض

 2   3 178 6 غير معرف

 88 68 133 26093 289 المجموع

 

  

  

ةال الوساطة قطاع في والعاملين المنشآت توزيع: 6 شكل  على الطلب لحجم العمل أصحاب تقييم حسب التأمين وأنشطة مالي 

 1119 لعام المنشأة حجم وحسب منتجاتهم

 

 %31؛ ارتفاع

؛ اليوجد تغيير

39% 

؛ انخفاض

28% 

؛  غير معرف

2% 

 عدد المنشآت

 %22؛ ارتفاع

؛ اليوجد تغيير

40% 

؛ انخفاض

36% 

؛  غير معرف

3% 

 عدد المنشآت الصغيرة

 ارتفاع

24% 

 اليوجد تغيير

39% 

 انخفاض

37% 

 عدد المنشآت المتوسطة

 ارتفاع

50% 

 اليوجد تغيير

39% 

 انخفاض

8% 

 غير معرف

3% 

 عدد المنشآت الكبيرة
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ةال الوساطة قطاع في المنشآت توزيع: 3 جدول  منتجاتهم على الطلب لحجم العمل أصحاب توقع حسب التأمين وأنشطة مالي 

 (1115-1119) لألعوام

 2015 2014 2013 تقييم الطلب

 86 89 89 ارتفاع

 119 123 114 يوجد تغيير ال

 63 61 80 انخفاض

 21 17 6 غير معرف

 289 289 289 المجموع
 

 

 

ةال الوساطة قطاع في المنشآت توزيع: 1 شكل  منتجاتهم على الطلب لحجم العمل أصحاب توقع حسب التأمين وأنشطة مالي 

 (1115-1119) لألعوام

 

على تنبؤات أصحاب العمل  االقتصادّيةالسياسية و الحالّيةانعكاس الظروف لى ضرورة األخذ بعين االعتبار إشارة وتجدر اإل

 .المستقبلّية

 

ةالخصائص  1.1  وأنشطة التأمين مالي ةالللعاملين في قطاع الوساطة  النوعي ةو الكمي 

( عامالً وعاملة 26,093قد بلغ ) وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة عدد العاملين في قطاع  كشفت نتائج تحليل البيانات عن أنّ 

عام،  شكلب العلمّيةمؤهالت العاملين ف تعرّ . وبناثلإل%( 11.1%( مقابل )11.1للذكور بواقع ) غالبّية، توزعوا ب1311لعام 

بينما نجد  ،ط%( مؤهلهم دبلوم متوسّ 11.1مقابل ) %(،11.8وبنسبة ) بكالوريوس ميّ الذكور العاملين مؤهلهم العل غالبّية نجد أنّ 

 متوسط.%( دبلوم 18.1العامالت في القطاع مؤهلهن العلمي بكالوريوس ونحو ) اإلناث%( من 73.1) أنّ 
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من مؤهالتهم  يليهم بكالوريوس%( مؤهلهم 11.1) ، فإننا نجد أنّ جمالياإلمستوى العلى  العلمّيةوبتحليل مؤهالت العاملين 

  ة.ة عامّ %( مؤهالتهم ثانويّ 9.3، وما نسبته )%(11.1وبنسبة )دبلوم متوسط  العلمّية

 

ةال الوساطة قطاع في العاملين توزيع: 11 جدول  والجنس المؤهل العلمي   حسب التأمين وأنشطة مالي 

 المجموع أنثى ذكر المؤهل العلمي

 1770 189 1581 أقل من ثانوي

 8   8 تلمذة مهنية

 2233 478 1755 ثانوية عامة

 3669 1575 2094 دبلوم متوسط

 17043 6126 10917 بكالوريوس

 1370 349 1021 من بكالوريوس أعلى

 26093 8717 17376 المجموع
 

 

 

  

ةال الوساطة قطاع في العاملين توزيع: 9 شكل  والجنس المؤهل العلمي   حسب التأمين وأنشطة مالي 

 %7؛ أقل من ثانوي

 %9؛ ثانوية عامة

 %14؛ دبلوم متوسط

 %65؛ بكالوريوس

اعلى من 

 %5؛ بكالوريوس

 اإلجمالي

؛ أقل من ثانوي
9% 

؛  ثانوية عامة
10% 

؛ دبلوم متوسط
12% 

؛ بكالوريوس
63% 

اعلى من 
؛ بكالوريوس

6% 

 ذكور

؛ أقل من ثانوي
؛  ثانوية عامة 2%

5% 

؛ دبلوم متوسط
18% 

؛ بكالوريوس
70% 

اعلى من 
؛ بكالوريوس

4% 

 إناث
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ةال الوساطة قطاع في العاملين توزيع: 11 جدول  قليماإلو المؤهل العلمي   حسب التأمين وأنشطة مالي 

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم المؤهل العلمي

 1770 3 16 1751 أقل من ثانوي

 8     8 تلمذة مهنية

 2233 9 32 2192 ثانوية عامة

 3669 14 11 3644 دبلوم متوسط

 17043 61 64 16919 بكالوريوس

 1370 3 6 1361 من بكالوريوس أعلى

 26093 90 128 25875 المجموع

 

   

ةال الوساطة قطاع في المنشآت توزيع: 3 شكل  قليماإلو المؤهل العلمي   حسب التأمين وأنشطة مالي 

 

 أمناءادات وتمّ المختلفة مثل موظفي القروض واالع مالّيةالموظفي الخدمات  ( أنّ 12كما يشير الجدول ) الّدراسةوقد أظهرت 

 . وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة في قطاع  إشغاالهي المهن األكثر الصناديق 

 

هي المهن ة أمين صندوق وصراف عمالت وصراف كاشير مهن نّ إالشمال ف إقليمالوسط، بينما في  إقليموكذلك الحال في 

 وصراف عمالت وصراف كاشير أمين صندوقمهن  نّ إالجنوب ف إقليمفي كذلك الحال األكثر انتشاراً بين العاملين في القطاع. 

 .إشغاالً كانت األكثر 

 

  

أقل من 
؛ ثانوي

ثانوية  7%
؛  عامة

8% 

دبلوم 
؛  متوسط

14% 

بكالوريو
 %65؛ س

اعلى من 
بكالوريو

 %5؛ س

 إقليم الوسط

أقل من 
؛ ثانوي

13% 

ثانوية 
؛  عامة

25% 

دبلوم 
؛  متوسط

9% 

بكالوريو
 %49؛ س

اعلى من 
بكالوريو

 %40؛ س

 إقليم الشمال

أقل من 
؛ ثانوي

3% 

ثانوية 
؛  عامة

10% 

دبلوم 
؛  متوسط

16% 

بكالوريو
 %68؛ س

اعلى من 
بكالوريو

 %30؛ س

 إقليم الجنوب
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ةال الوساطة قطاع في العاملين توزيع: 11 جدول  قليماإلو والجنس المهنة حسب التأمين وأنشطة مالي 

 المهنة
 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 المجموع
 أيثى ذكر أيثى ذكر أيثى ذكر

 39         4 35 االدارة  والرؤساء التنفيذيونمدراء 

 41         4 37 المدراء الماليون

 40         8 32 ماليّة/ وساطة عمليّاتمدير دائرة ال

 439       7 89 343 مدير أعمال مصرفية

 151     2 2 23 124 مدير أعمال تأمين

 70   3   6 10 51 مدير مالي

 30         15 14 مدير حسابات

 6         3 4 مدير تدقيق حسابات

 1           1 مدير موازنة

 4           4 ماليّةمدير رقابة 

 1         1   مدراء التخطيط والسياسات

 143         26 117 مدراء البيع والتسويق

 314   1   1 25 286 والتأمين ماليّةالمدراء فروع خدمات 

 453       2 114 338 مدير فرع بنك

 169         7 162 مركزية عمليّاتمدير 

 58         55 3 انتمّ ان والتعديل على االئتمّ مدير الرقابة على االئ

 6         3 4 ارثمّ مدير است

 8           8 مدير التسهيالت

 13         7 6 ادات و بوالص(تمّ )كفاالت واع تجاريّ ويل تمّ مدير 

 3           3 في الرياضيات والعلوم االكتوارية واالحصاء االختصاصيون

 772   10   5 195 561 محاسب عام )نفقات وإيرادات(

 63         11 52 محاسب تكاليف

 4         3 1 محاسب رواتب وأجور

 365         82 283 مدقق )مراجع( حسابات

 2         2   منظم موازنة

 9           9 ارثمّ المجال المالي و االستالمستشارون  في 

 356         104 252 مراقب مالي

 199         57 142 مستشار مالي

 71         36 35 محللون ماليون

 1         1   محلل موازنة

 12         10 2 محللو االدارة والتنظيم

 1490   4   4 643 840 اإلداريّةاختصاصيو السياسات 

 25         13 12 اختصاصيو  شؤون المالك والمهن

 150         24 126 وتطوير الكوادر التّدريباختصاصيو 

 114         39 75 اختصاصيو االعالن والتسويق

 3         1 1 االقتصاديون

 3           3 وسطاء السندات والتجار الماليون

 10         4 6 وسيط سندات

 8         4 4 ماليوسيط سوق 

 879         152 727 اد والقروضتمّ موظفو االع

 2030         1345 685 اداتتمّ موظف اع

 1294         609 685 موظف كفاالت

 195         171 24 موظف بوالص
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 1890         1015 875 هاأنواعموظف قروض ب

 585         318 268 انتمّ موظف بطاقات االئ

 66       1 41 24 مساعدو االختصاصيين في المحاسبة

 379         137 243 كاتب حسابات/ ماسك دفاتر عام

 11         10 1 ماليّةكاتب حسابات/ مدقق مطالبات 

 1490         38 1452 صراف/ مصرف )بنك(

 7           7 مخمنو ومقيمو الخسائر

 2           2 مخّمن عقارات

 30         1 28 مركبات مخّمن

 15         1 14 مخّمن تأمين

 366       2 142 222 مندوبو التأمين

 19         7 12 مندوب تأمين/ بحري

 1           1 مندوب تأمين/ جوي

 131         19 112 مندوب تأمين/ مركبات

 139       2 13 124 مندوب تأمين/ عقارات

 7           7 مندوب تأمين/ مصانع

 33       1 13 19 مندوب تأمين/ حياة

 25         16 9 مندوب تأمين صحي

 1           1 مندوب تأمين أخطار شحن

 77         20 56 ةتجاريّ مندوبو المبيعات ال

 1           1 وكيل تجارة خدمات

 156         88 68 / الخدماتتجاريّ مندوب 

 5           5 مندوبو الشراء

 1           1 / عامتجاريّ وسيط 

 24         12 12 ء التأمينكاّل وسطاء و و

 5           5 ء الشحن والتخليصكاّل و

 439         22 417 الصناديق في المصارف  والكتبة المرتبطون بهم أمناء

 81         80 1 كاتب حسابات/ صندوق

 3091   12   34 843 2203 أمين صندوق

 169 5 37 6 27 46 47 صراف عمالت

 341         23 318 ماليّةصراف أوراق 

 567   13 4 10 355 185 صراف نقود/ كاشير

 40           40 عّداد نقود

 167         24 143 محصلو الديون وما يرتبط بهم

 173   3     95 75 كاتب حسابات/ بنك )مصرف(

 9         3 6 كاتب حسابات/ عام

 1         1   ماليّةكاتب أسهم وسندات 

 8           8 كاتب تدقيق تواقيع

 144         55 89 كاتب تأمين

 106         7 99 ماليّةكاتب 

 45         11 34 الصندوق )الكاشير( أمناء

 5202 2 0 2 10 1338 3850 المهن األخرى المساندة

 26093 7 83 14 114 8696 17179 المجموع
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 إشغاالا  األكثر المهن حسب التأمين وأنشطة مالي ةال الوساطة قطاع في المنشآت توزيع: 11 شكل
 

 

  

ةال الوساطة قطاع في المنشآت توزيع: 11 شكل  قليماإلو إشغاالا  األكثر المهن حسب التأمين وأنشطة مالي 
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%( من العاملين 99.3ما نسبته ) نّ إ، فوأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة ات العاملين في قطاع عام عن جنسيّ  شكلوبالحديث وب

 .جميع أقاليم المملكةجداً في  متقاربةين، وتعتبر النسبة ردنيّ األ%( من غير 1.3مقابل ) جنسّيةالو أردنيّ في هذا القطاع هم 

 

ةال الوساطة قطاع في العاملين توزيع: 19 جدول ةال حسب التأمين وأنشطة مالي    جنسي 

 جنسيّةال

 ذكر
مجموع 

 الذكور

 أنثى
مجموع 

 اإلناث
 إقليم المجموع

 الوسط

 إقليم

 الشمال

 إقليم

 الجنوب

 إقليم

 الوسط

 إقليم

 الشمال

 إقليم

 الجنوب

 25907 8682 7 12 8663 17225 83 114 17028 أردنيّ 

 186 35   2 33 151     151 أردنيّ غير 

 26093 8717 7 14 8696 17376 83 114 17179 المجموع
 

  

  

ةال الوساطة قطاع في المنشآت توزيع: 11 شكل  قليماإلو العاملين جنسي ة حسب التأمين وأنشطة مالي 
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;  غير أردني
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2% 
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100% 

 إقليم الجنوب
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ة تدريبي ةالاالحتياجات  1.1  وأنشطة التأمين  مالي ةالللمؤسسات في قطاع الوساطة  المستقبلي ةو الحالي 

 توظيففي ال اإلناثن بقية القطاعات في ارتفاع نسبة العامالت رئيس ع شكلب وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة قطاع يختلف 

الوسط، حيث بلغ حجم الطلب على مهن هذا القطاع  إقليمز الطلب على العمالة أكثر في . كما ويتركّ نسبتها للذكور عوتقاربها م

الوسط  إقليم( في 111) منها ،(183) وحده قرابة 1311غ الطلب في العام (، بينما بل111) ( حوالي1311-1311لألعوام )

ينخفض حجم  في حين. اإلناث( من 189للذكور مقابل ) (191حوالي )و، الجنوب إقليم( في 9)و الشمال إقليم( في 1مقارنة مع )

 .1311( في العام 118) ويعود إلى االرتفاع لحوالي، 1311( في عام 111لى )إع الطلب المتوقّ 

مؤهل  أنّ  تبّين(، حيث 1311-1311المطلوبة لألعوام ) العلمّيةضح لنا مستوى المؤهالت ( يتّ 14وباالطالع على الجدول )

 ،. الدبلوم المتوسطألكثر طلباً يليه هو ا بكالوريوس

ةال الوساطة قطاع في العمالة على الطلب توزيع: 14 جدول  لألعوام والجنس المؤهل العلمي   حسب التأمين وأنشطة مالي 

(1114-1116) 

 المؤهل العلمي
 4106عدد الفرص لعام  4100عدد الفرص لعام  4102عدد الفرص لعام 

 المجموع أيثى ذكر المجموع أيثى ذكر المجموع أيثى ذكر

 0     0     1   1 ثانوية عامة

 181     0     26 15 11 دبلوم متوسط

 287 91 47 124 84 39 352 174 179 بكالوريوس

 13 91 47 124 84 39 380 189 191 المجموع
 

   

ةال الوساطة قطاع في العمالة على الطلب توزيع: 19 شكل  (1116-1114) لألعوام المؤهل العلمي   حسب التأمين وأنشطة مالي 
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صراف نقود )كاشير(، وصراف عمالت،  أمين صندوق، ( على مهن1311-1311لألعوام ) اً هناك طلب نّ إعام ف شكلوب

من  إقليم كلّ في  ( تفصيل حجم الطلب15الجدول )ح  . ويوضّ اإلدارّيةالسياسات  ف قروض، واختصاصييومندوب تأمين، وموظّ 

 .المهن المختلفة

 

ةال الوساطة قطاع في العمالة على الطلب مجموع توزيع: 14 شكل  المهنة حسب التأمين وأنشطة مالي 

 

ةال الوساطة قطاع في العمالة على الطلب توزيع: 15 جدول  1114 لعام قليماإلو المهنة حسب التأمين وأنشطة مالي 

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم المهنة

 11     11 مدير حسابات 

 4     4 والتأمين مالي ةالمدراء فروع خدمات 

 17     17 المحاسبون

 13     13 محاسب عام )نفقات وإيرادات( 

 1     1 محاسب تكاليف

 8     8 مدقق )مراجع( حسابات 

 4     4 مراقب مالي  

 2     2 محللون ماليون

 23     23 اإلداري ةاختصاصيو السياسات 

 1     1 وتطوير الكوادر الت دريباختصاصيو 

 19     19 اختصاصيو االعالن والتسويق

ةاختصاصيو العالقات   16     16 العام 

 4     4 الت طبيقي ةمبرمجو البرامج 

 3     3 األنظمةاداريو 

 3     3 اد والقروضتم  موظفو االع

 4     4 موظف كفاالت 

 28     28 هاأنواعموظف قروض ب

 2     2 كاتب حسابات/ ماسك دفاتر عام 
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 38     38 مندوبو التأمين

 19     19 مندوب تأمين/ مركبات

 11     11 مندوب تأمين/ حياة  

 3     3 مندوب تأمين صحي 

 2     2 ةتجاري  مندوبو المبيعات ال

 6     6 / الخدماتتجاري  مندوب  

 2     2 السكرتيريون التنفيذيون واالداريون

 1     1 البيانات ومدخل/كتبة 

 76   3 73 أمين صندوق

 9 7 2   صراف عمالت   

 43 2   41 صراف نقود/ كاشير

 3     3 يرتبط بهممحصلو الديون وما 

العاملون في االستعالمات وخدمات الزبائن الذين لم يصنفوا 
 في مكان آخر

0     0 

 3     3 الصندوق )الكاشير( أمناء

 380 9 5 366 المجموع

 

عديم ا من حيث الخبرة المطلوب توافرها في العمالة المطلوبة فقد تركز الطلب على عدد سنوات خبرة تتراوح بين وأمّ 

أيضاً ارتفاعاً في  يبّين( والذي 16ضح ذلك من خالل الجدول ). ويتّ ن بخبرة عدة سنواتالموظفيون الجدد( الخبرة )الخريجي

وذلك نظراً لرخص أجورهم والقدرة على  ،خبرة( وفي األقاليم الثالثة على حد سواء ةدون أيالجدد ) الخّريجينالطلب على 

 .االحتفاظ بهم لفترة معينة

 

ةال الوساطة قطاع في المطلوبة العمالة توزيع: 16 جدول  لألعوام والجنس المطلوبة الخبرة سنوات حسب التأمين وأنشطة مالي 

(1114-1116) 

 سنوات الخبرة
 4106عدد الفرص لعام  4100عدد الفرص لعام  4102عدد الفرص لعام 

 أيثى ذكر أيثى ذكر أيثى ذكر

0 77 122 29 70 36 74 

1 35 24 8 8 12 12 

2 37 16         

3 24 22   6   6 

4 1 1         

5 12 4 3       

6 3           

8 1           

 91 47 84 39 189 191 المجموع
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ةال الوساطة قطاع في المطلوبة العمالة توزيع: 15 شكل -1114) لألعوام المطلوبة الخبرة سنوات حسب التأمين وأنشطة مالي 

1116) 

 

ارتفاع حجم  ( بروز الحاجة للعمال الجدد على أساس أعمال التوسعة، األمر الذي يدعو للتفاؤل بأنّ 17الجدول ) يبّينو

من %( أكثر 91.1 -%81.1توسع بنسبة تراوحت بين ) عملّيةهو ناشئ عن  1311-1311الطلب على العاملين في األعوام 

 .وظيفيّ  كونه مجرد دوران  

ةال الوساطة قطاع في المطلوبة العمالة توزيع: 11 جدول  لألعوام( توسع/ دوران) توفرها أسباب حسب التأمين وأنشطة مالي 

(1114-1116) 

 4106عدد الفرص لعام  4100عدد الفرص لعام  4102عدد الفرص لعام  طبيعة الوظيفة

 0 0 18 دوران

 132 111 318 توسع

 6 12 44 هماكاّل 

 138 124 380 المجموع
 

   

ةال الوساطة قطاع في المطلوبة العمالة توزيع: 16 شكل  لألعوام (توسع/ دوران) توفرها أسباب حسب التأمين وأنشطة مالي 

(1114-1116) 

0 1 2 3 4 5 6 8

2014 

0 1 2 3 4 5 6 8

2015 

0 1 2 3 4 5 6 8

2016 

؛  دوران
5% 

؛  توسع
84% 

؛  كالهما
12% 

2014 

؛  توسع
90% 

؛  كالهما
10% 

2015 

 توسع
96% 

 كالهما
4% 

2016 
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وأنشطة  مالّيةالالوساطة ، من خالل سؤال أصحاب العمل عن أكثر مهارة مطلوبة ضمن مهن قطاع الّدراسةوكشفت نتائج 

لمام كاإل في المعينين لهذه المهن توافرهاجب الوا فنّيةال مهاراتال يبّينالجدول الموجود أدناه، والذي ب لموضحةا عن النتائج، التأمين

 التقارير والحساب وفحص العملة. إعدادالتأمين،  أنواعكافة  إدراكالصرف والقبض، و عملّياتب

ةال الوساطة قطاع في العمالة توزيع: 19 جدول  لدى تتوفر وال لها مطلوبة مهارة وأكثر المهنة حسب التأمين وأنشطة مالي 

 (1116-1114) لألعوام العاملين

 عدد الفرص الطلوبة فنيّةالالمهارة  المهنة

 مدير حسابات 
 7 التحليل المالّ

 4 اإلشراف والرقابة

 7 اإلشراف والمتابعة والتأمين ماليّةالمدراء فروع خدمات 

 3 والنفقات اإليراناتتحليل عناصر  المحاسبون

 محاسب عام )نفقات وإيرادات( 
 19 التحليل المالّ

 3 الصرف والقبض عملي ات

 5 الحسابات ومراجعتهاتدقيق  مدقق )مراجع( حسابات 

 3 المتابعة والرقابة مراقب مالي  

 مندوبو التأمين
 40 التأمين أيواعكافة  إندراك

 5 مهادرات البيع والتسويق

 مندوب تأمين/ مركبات
 13 تقييم المخاطر الناتجه عن حوانث المركبات

 6 التأمين أيواعكافة  إندراك

 أمين صندوق
 76 التقادرير إعدان

 93 الصرف والقبض عملي ات

 18 الصرف والقبض عملي ات صراف عمالت   

 صراف نقود/ كاشير

 1 اإلشراف والرقابة

 1 المتابعة والرقابة

 52 الصرف والقبض عملي ات

تبديلها والقيمة  تم  مهادرات حساب وفحص العملة التّ ي

 المعانلة للعملة المطلوبة
15 
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ةالمهارات  1.1 ةالالوساطة المطلوب توافرها لدى العاملين في قطاع  العام    وأنشطة التأمين مالي 

الداعمة للتشغيل في  العاّمةمهارة من المهارات  كلّ  أهمّيةدرجة  تبّينجداول  يةانثمّ لت عليها تمّ بعد  تحليل البيانات التي اش

 الضرورّية العاّمةالمهارات  يبّين(، والذي 19استخالص الجدول ) تمّ ، وأنشطة التجميل مالّيةالالوساطة مهنة من مهن قطاع  كلّ 

 .تدريبّيةالدماج تلك المهارات في برامجها إ الّتدريبب من مزودي مهنة من المهن، األمر الذي يتطلّ  كلّ ل

ة المهارات: 13 جدول ة العام   المطلوبة للمهن للتشغيل الداعمة الضروري 

ةالمهارات  المهنة  المطلوبة العام 

 مدير حسابات 
مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع 

للتخطيط  العاّمةت المهارات شكالالفريق مهارات عددية مهارات التحليل وحل الم
 والتنظيم وادارة الوقت مهارات التواصل باللغة االنجليزية

 والتأمين مالّيةالمدراء فروع خدمات 
مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع 

للتخطيط  العاّمةت المهارات شكالالفريق مهارات عددية مهارات التحليل وحل الم
 والتنظيم وادارة الوقت مهارات التواصل باللغة االنجليزية

 المحاسبون
االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع مهارة استخدام الحاسوب مهارة 
للتخطيط والتنظيم وادارة  العاّمةت المهارات شكالالفريق  مهارات التحليل وحل الم

 الوقت 

 محاسب عام )نفقات وإيرادات( 
مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع 

للتخطيط  العاّمةت المهارات شكالليل وحل المالفريق مهارات عددية مهارات التح
 والتنظيم وادارة الوقت مهارات التواصل باللغة االنجليزية

 محاسب تكاليف
مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع 

للتخطيط  العاّمةت المهارات شكالالفريق مهارات عددية مهارات التحليل وحل الم
 والتنظيم وادارة الوقت مهارات التواصل باللغة االنجليزية

 مدقق )مراجع( حسابات 
مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع 

للتخطيط والتنظيم وادارة  العاّمةت المهارات شكالالفريق  مهارات التحليل وحل الم
 الوقت 

 مراقب مالي  
مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع 

للتخطيط  العاّمةت المهارات شكالالفريق مهارات عددية مهارات التحليل وحل الم
 والتنظيم وادارة الوقت مهارات التواصل باللغة االنجليزية

 محللون ماليون
والتفكير مهارات االتصال والعمل مع مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع 

للتخطيط  العاّمةت المهارات شكالالفريق مهارات عددية مهارات التحليل وحل الم
 والتنظيم وادارة الوقت مهارات التواصل باللغة االنجليزية

 اإلدارّيةاختصاصيو السياسات 
مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع 

للتخطيط والتنظيم وادارة الوقت مهارات  العاّمةالفريق مهارات عددية  المهارات 
 التواصل باللغة االنجليزية

 وتطوير الكوادر الّتدريباختصاصيو 
االتصال والعمل مع  مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات

للتخطيط  العاّمةت المهارات شكالالفريق مهارات عددية مهارات التحليل وحل الم
 والتنظيم وادارة الوقت مهارات التواصل باللغة االنجليزية

 اختصاصيو االعالن والتسويق
مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع 

للتخطيط  العاّمةت المهارات شكالمهارات عددية مهارات التحليل وحل المالفريق 
 والتنظيم وادارة الوقت مهارات التواصل باللغة االنجليزية

 العاّمةاختصاصيو العالقات 
مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع 

للتخطيط والتنظيم وادارة الوقت مهارات  العاّمةالفريق مهارات عددية المهارات 
 التواصل باللغة االنجليزية
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 الّتطبيقّيةمبرمجو البرامج 
مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع 

للتخطيط  العاّمةت المهارات شكالالفريق مهارات عددية مهارات التحليل وحل الم
 مهارات التواصل باللغة االنجليزية والتنظيم وادارة الوقت

 األنظمةداريو إ
مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع 

ت  مهارات التواصل باللغة شكالالفريق مهارات عددية مهارات التحليل وحل الم
 االنجليزية

 اد والقروضتمّ موظفو االع
االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع مهارة استخدام الحاسوب مهارة 

للتخطيط  العاّمةت المهارات شكالالفريق مهارات عددية مهارات التحليل وحل الم
 والتنظيم وادارة الوقت مهارات التواصل باللغة االنجليزية

 موظف كفاالت 
مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع 

للتخطيط  العاّمةت المهارات شكالالفريق مهارات عددية مهارات التحليل وحل الم
 والتنظيم وادارة الوقت مهارات التواصل باللغة االنجليزية

 هاأنواعموظف قروض ب
مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع 

للتخطيط والتنظيم وادارة الوقت مهارات  العاّمةالفريق مهارات عددية المهارات 
 التواصل باللغة االنجليزية

 كاتب حسابات/ ماسك دفاتر عام 
مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع 

للتخطيط والتنظيم وادارة الوقت مهارات  العاّمةالفريق مهارات عددية  المهارات 
 التواصل باللغة االنجليزية

 مندوبو التأمين
مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع 

للتخطيط  العاّمةت المهارات شكالالفريق مهارات عددية مهارات التحليل وحل الم
 اصل باللغة االنجليزيةوالتنظيم وادارة الوقت مهارات التو

 مندوب تأمين/ مركبات
مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع 

للتخطيط  العاّمةت المهارات شكالالفريق مهارات عددية مهارات التحليل وحل الم
 والتنظيم وادارة الوقت مهارات التواصل باللغة االنجليزية

حياة مندوب تأمين/    
مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع 

للتخطيط  العاّمةت المهارات شكالالفريق مهارات عددية مهارات التحليل وحل الم
 والتنظيم وادارة الوقت مهارات التواصل باللغة االنجليزية

 مندوب تأمين صحي 
ع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبدا

للتخطيط  العاّمةت المهارات شكالالفريق مهارات عددية مهارات التحليل وحل الم
 والتنظيم وادارة الوقت مهارات التواصل باللغة االنجليزية

 ةتجاريّ مندوبو المبيعات ال
والعمل مع مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات االتصال 

للتخطيط  العاّمةت المهارات شكالالفريق مهارات عددية مهارات التحليل وحل الم
 والتنظيم وادارة الوقت مهارات التواصل باللغة االنجليزية

 / الخدماتتجاريّ مندوب  
مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع 

 امهارات التواصل باللغة االنجليزيةالفريق مهارات عددية  

 السكرتيريون التنفيذيون واالداريون
مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع 

للتخطيط والتنظيم وادارة الوقت مهارات  العاّمةالفريق مهارات عددية المهارات 
 التواصل باللغة االنجليزية

 مدخلو البيانات /كتبة
مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع 

للتخطيط  العاّمةت المهارات شكالالفريق مهارات عددية مهارات التحليل وحل الم
 والتنظيم وادارة الوقت مهارات التواصل باللغة االنجليزية

 أمين صندوق
االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع مهارة استخدام الحاسوب مهارة 

للتخطيط  العاّمةت المهارات شكالالفريق مهارات عددية مهارات التحليل وحل الم
 والتنظيم وادارة الوقت مهارات التواصل باللغة االنجليزية

 صراف عمالت   
مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع 

للتخطيط  العاّمةت المهارات شكاللفريق مهارات عددية مهارات التحليل وحل الما
 والتنظيم وادارة الوقت مهارات التواصل باللغة االنجليزية
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 صراف نقود/ كاشير
مهارة استخدام الحاسوب  مهارات االتصال والعمل مع الفريق مهارات عددية 

للتخطيط والتنظيم وادارة الوقت  العاّمةت المهارات شكالمهارات التحليل وحل الم
 مهارات التواصل باللغة االنجليزية

 محصلو الديون وما يرتبط بهم
مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع 

للتخطيط  العاّمةت المهارات شكالالفريق مهارات عددية مهارات التحليل وحل الم
 والتنظيم وادارة الوقت مهارات التواصل باللغة االنجليزية

العاملون في االستعالمات وخدمات الزبائن الذين لم 
 يصنفوا في مكان آخر

مهارة استخدام الحاسوب مهارة االبداع والتفكير مهارات االتصال والعمل مع 
للتخطيط  العاّمةات ت المهارشكالالفريق مهارات عددية مهارات التحليل وحل الم

 والتنظيم وادارة الوقت مهارات التواصل باللغة االنجليزية

 الصندوق )الكاشير( أمناء
مهارة استخدام الحاسوب مهارات االتصال والعمل مع الفريق مهارات عددية 

 ت مهارات التواصل باللغة االنجليزيةشكالمهارات التحليل وحل الم

 

 

ةالالوساطة في قطاع  المرأةتشغيل  1.1   وأنشطة التأمين مالي 

ال  وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة من المنشآت العاملة في قطاع  نسبة معينة جمعها إلى أنّ  تمّ تشير نتائج تحليل البيانات التي 

في هذا القطاع. لكن  عدم الحاجةلى إرئيس  شكلذلك  يعود وب نّ إ( ف20الجدول ) يبّينناث في هذا القطاع، وكما إرغب في تعيين ت

 .%(11.1بالمقارنة ببقية القطاعات حيث تصل إلى ) علىمن األفي مهن هذا القطاع  اإلناثتشغيل نسب بقى تعام  شكلب

ةال الوساطة قطاع في المنشآت توزيع: 11 جدول  اإلناث تعيين عدم سبب حسب التأمين وأنشطة مالي 

 عدد المنشآت اإلناثأسباب عدم تعيين 

 11 طبيعة العمل ال تناسب المرأة

 234 عدم الحاجة

 4 عدم رغبة صاحب العمل

 40 غير معرف

 289 المجموع
 

 

ةال الوساطة قطاع في المنشآت توزيع: 11 شكل  اإلناث تعيين عدم سبب حسب التأمين وأنشطة مالي 

طبيعة العمل ال تناسب 
 المرأة

4% 

 عدم الحاجة

81% 

عدم رغبة صاحب 
 العمل

1% 

 غير معرف

14% 
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نفس المهن األكثر طلباً أهم المهن التي يعملن بها هي  أنّ  تبّينضمن هذا القطاع، ي اإلناثوعند دراسة  المهن التي تعمل بها 

وهي مهن أمين صندوق وصراف نقود )كاشير(، وصراف عمالت، ومندوب تأمين  ،اإلناثييز بين الذكور وتمّ في القطاع ودون 

الوساطة في بقية أقاليم المملكة في قطاع  اإلناثالوسط، بينما ال يوجد طلب على  إقليمهذا الطلب على  نحصروي وموظف قروض.

 الشمال. إقليمفي أمين صندوق وصراف عدا على مهنة  وأنشطة التأمين مالّيةال

 

ةال الوساطة قطاع في اإلناث من المطلوبة العمل وفرص المنشآت توزيع: 11 جدول  قليماإلو المهنة حسب التأمين وأنشطة مالي 

  
 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 عدد المنشآت فرص العمل  عدد المنشآت فرص العمل  عدد المنشآت فرص العمل 

         1 4 مدير حسابات 

         4 8 المحاسبون

         4 5 محاسب عام )نفقات وإيرادات( 

         1 2 مدقق )مراجع( حسابات 

         2 2 مراقب مالي  

         3 3 اإلداري ةاختصاصيو السياسات 

         1 7 اختصاصيو االعالن والتسويق

ةاختصاصيو العالقات           2 12 العام 

         2 2 اد والقروضتم  موظفو االع

         1 1 موظف كفاالت 

         1 14 هاأنواعموظف قروض ب

         7 14 مندوبو التأمين

         1 7 مندوب تأمين/ مركبات

         1 6 مندوب تأمين/ حياة  

         1 1 ةتجاري  مندوبو المبيعات ال

         1 6 / الخدماتتجاري  مندوب  

         1 1 السكرتيريون التنفيذيون واالداريون

     2 3 5 13 أمين صندوق

     2 2     صراف عمالت   

 1 2     8 29 صراف نقود/ كاشير

         1 2 الصندوق )الكاشير( أمناء

 1 2 3 5 49 138 المجموع
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ةالالوساطة في قطاع  اإلعاقاتتشغيل ذوي  1.1  وأنشطة التأمين مالي 

حيث ال ( عامالً في القطاع 11391من أصل ) ين( عامل9قد بلغ ) اإلعاقاتعدد العاملين من ذوي  ( أنّ 22الجدول ) يبّين

الوسط  إقليمحصري في  شكلهذا القطاع يعملون بفي  اإلعاقاتالعاملين من ذوي  الجدول أيضا أنّ  يبّين. وأي نسبة تذكرون شكلي

 فقط.

ةال الوساطة قطاع في اإلعاقات ذوي من العاملين توزيع: 11 جدول  المهنة حسب التأمين وأنشطة مالي 

 المهنة
 الوسط إقليم

 عدد المنشآت نوالموظف

 1 1 مدير أعمال تأمين

 1 1 والتأمين مالي ةالمدراء فروع خدمات 

 1 1 مدقق )مراجع( حسابات 

 1 1 ةتجاري  مندوبو المبيعات ال

 1 1 عموم كتبة الدوائر

 1 1 كاتب حسابات/ بنك )مصرف( 

 1 1 في الفنادق والمكاتب والمؤسسات األخرىالمنظفون والمساعدون 

 9 9 المجموع
 

 

ةال الوساطة قطاع في اإلعاقات ذوي من العمالة توزيع: 19 شكل  المهنة حسب التأمين وأنشطة مالي 
 

نظراً  اإلعاقات، فعلياً، ال تفضل توظيف ذوي وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة المنشآت في قطاع  أنّ  الّدراسةنتائج  تبّين

 .ت العمل فيهلطبيعة القطاع ومتطلبا

 مدير أعمال تأمين

12% 

مدراء فروع خدمات 
 المالية والتأمين

16% 

 حسابات( مراجع)مدقق  

16% 
مندوبو المبيعات 

 التجارية
11% 

 عموم كتبة الدوائر

15% 

/  كاتب حسابات 
 (مصرف)بنك 

15% 

المنظفون والمساعدون 
في الفنادق والمكاتب 
 والمؤسسات األخرى

15% 
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ةالالوساطة صعوبات تعيين العاملين في قطاع  1.1  وطرق التعيين وأنشطة التأمين مالي 

المنشآت %( من 20ال تواجه أية صعوبات في التعيين، بينما ) %( من المنشآت80ما نسبته ) عن أنّ  الّدراسةكشفت نتائج 

 إضافةرئيس،  شكلتواجه صعوبات في التعيين، وتعزى هذه الصعوبات إلى النقص في العمالة ممن لديهم المهارات المطلوبة ب

 (.23نحو العمل )انظر الجدول  إيجابّيةللنقص في العمالة ممن لديهم قيم واتجاهات 

ةال الوساطة: توزيع المنشآت في قطاع 11جدول   حسب صعوبات التعيين وأنشطة التأمين مالي 

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم صعوبات التعيين

 14   3 11 النقص في العمالة المؤهلة اكاديميا

 21 1 7 13 النقص في العمالة ممن لديهم المهارات المطلوبة

ةالنقص في العمالة ممن لديهم قيم واتجاهات  نحو العمل  إيجابي 
 و مهارات داعمة للتشغيل

14 4 1 19 

 2   2   ارتفاع االجر المطلوب

 1     1 عدم االلتزام بالدوام

 3     3 ترك العمل بعد تعلم المهنة

 59 2 15 42 المجموع
 

  

  

ةال الوساطة قطاع في المنشآت توزيع :13 شكل  التعيين صعوبات حسب التأمين وأنشطة مالي 

النقص في 
العمالة المؤهلة 

 %26؛ اكاديميا

النقص في 
العمالة ممن 

لديهم المهارات 
؛  المطلوبة

30% 

النقص في 
العمالة ممن 
لديهم قيم 
واتجاهات 
ايجابية نحو 

العمل و مهارات 
؛  داعمة للتشغيل

34% 

عدم االلتزام 
 %3؛ بالدوام

ترك العمل بعد 
؛  تعلم المهنة

7% 

 إقليم الوسط

النقص في 
العمالة المؤهلة 

 %23؛ اكاديميا

النقص في 
العمالة ممن 

لديهم المهارات 
؛  المطلوبة

35% 

النقص في 
العمالة ممن 
لديهم قيم 
واتجاهات 
ايجابية نحو 

العمل و مهارات 
؛  داعمة للتشغيل

31% 

ارتفاع االجر 
 %3؛ المطلوب

عدم االلتزام 
 %2؛ بالدوام

ترك العمل بعد 
؛  تعلم المهنة

5% 

 اإلجمالي

النقص في 
العمالة ممن 

لديهم المهارات 
؛  المطلوبة

50% 

النقص في 
العمالة ممن 
لديهم قيم 
واتجاهات 
ايجابية نحو 

العمل و مهارات 
؛  داعمة للتشغيل

50% 

 إقليم الجنوب

النقص في 
العمالة المؤهلة 

 %20؛ اكاديميا

النقص في 
العمالة ممن 

لديهم المهارات 
؛  المطلوبة

45% 

النقص في 
العمالة ممن 
لديهم قيم 
واتجاهات 
ايجابية نحو 

العمل و مهارات 
؛  داعمة للتشغيل

23% 

ارتفاع االجر 
؛  المطلوب

13% 

 إقليم الشمال
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التعيين المباشر من خالل  ( بأنّ 11وحسب الجدول ) الّدراسةبالطرق المستخدمة في التعيين، فقد أظهرت  يّتصلوفيما 

 اإللكترونّيةالصحف والمواقع  إعالنات%(، يليه التعيين من خالل 13.1هو األكثر استخداماً وبنسبة ) الشخصّيةاالتصاالت 

 %(.1.3التعيين عن طريق مكاتب التشغيل وبنسبة ) ثمّ %(، 17.1وبنسبة )

 

ةالالوساطة : توزيع المنشآت في قطاع 11جدول   قليماإلو طرق التعيينحسب  وأنشطة التأمين مالي 

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم طرق التعيين

 21     21 مكاتب التشغيل

 4     4 المدنيةديوان الخدمة 

 98 5   93 اإللكتروني ةالصحف و المواقع 

 216 6 17 193 الشخصي ةمباشرة من خالل االتصاالت 

 18     18 عرض خدمات

 357 11 17 329 المجموع
 

  

  

ةال الوساطة قطاع في المنشآت توزيع: 11 شكل  قليماإلو التعيينطرق  حسب التأمين وأنشطة مالي 

؛  مكاتب التشغيل
6% 

ديوان الخدمة 
 %1؛ المدنية

الصحف 
والمواقع 
، االلكترونية

28% 
مباشرة من 
خالل 

االتصاالت 
؛  الشخصية

61% 

؛  عرض خدمات
5% 

 اإلجمالي
؛  مكاتب التشغيل

6% 

ديوان الخدمة 
 %1؛ المدنية

الصحف و 
المواقع 
؛ االلكترونية

28% 
مباشرة من 
خالل 

االتصاالت 
؛  الشخصية

59% 

؛  عرض خدمات
5% 

 إقليم الوسط

مباشرة من 
خالل 

االتصاالت 
؛  الشخصية

100% 

 إقليم الشمال

الصحف 
والمواقع 
،  االلكترونية

45% 

مباشرة من 
خالل 

االتصاالت 
؛  الشخصية

55% 

 إقليم الجنوب
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 الفصل الثالث

الوساطة تحليل جانب العرض في قطاع 

ةال  وأنشطة التأمين مالي 
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دةأهم الجهات  1.1  وأنشطة التأمين مالي ةالفي قطاع الوساطة  للت دريب المزو 

للقطاع العام وواحدة لوكالة  انمنها تتبع جهتانجهات رئيسة،  خمسفي األردن في   للّتدريب المزّودةتنحصر أبرز الجهات 

 ( توزيع هذه الجهات حسب سنة بدء تقديم الخدمة.25) الجدول يبّينلقطاع الخاص. ول انتتبع وجهتان الّدولّيةالغوث 

دة الجهات:  15 جدول   المهني   التعليم/ الت دريب خدمات تقديم بدء سنة حسب للت دريب المزو 

 سنة بدء تقديم الخدمة الت دريب ومزود

 1997 التّطبيقيّةع/ جامعة البلقاء تمّ المج كلّيّات

 1963 / وكالة الغوثالتّدريبمراكز 

 2009 للتّدريبالنمط المتقدم 

 1984 نالقانونيّ جمعية المجمع العربي للمحاسبين 

 1971 المصرفيّة الّدراساتمعهد 

 

-1311الرئيسة في المملكة لألعوام ) تدريبّيةالين بالجهات حقّ عدد الملت بأنّ  الّتدريبوتكشف البيانات الواردة من مزودي 

ون في حقّ %(، يليهم الملت71.8) الّتطبيقّيةع التابعة لجامعة البلقاء تمّ المج كلّّياتاً تركزوا في حقّ ( ملت19891( قد بلغ )1311

( خريجاً، غالبيتهم من خريجي 18191) الخّريجينحين بلغ مجموع  %(. في11.1)وبنسبة  التابعة لوكالة الغوث الّتدريبمراكز 

%(، 11.1وبنسبة ) في وكالة الغوث الّتدريبمراكز %(، يليهم خريجو 71.1وبنسبة ) الّتطبيقّيةع في جامعة البلقاء تمّ المج كلّّيات

 عدادأو االستيعابّية( الطاقة 26الجدول ). ويوضح %(1.1ين وبنسبة )القانونيّ جمعية المجمع العربي للمحاسبين خريجي  ثمّ 

حيث يالحظ أيضاً من الجدول انخفاض  ،المختلفة للّتدريب المزّودة( حسب الجهات 1311-1311لألعوام ) الخّريجينين وحقّ الملت

 في القطاع الخاص. الّتدريبمن مزودي  الخّريجين عدادأ

دة الجهات: 16 جدول دريب المزو  ة الطاقة حسب للت  يجينو ينحق  الملت عدادأو االستيعابي   (1119-1111) لألعوام الخر 

 الت دريبجهة 

2011 2012 2013 

الطاقة 

 االستيعابيّة
 نوحقّ الملت نوالخّريج

الطاقة 

 االستيعابيّة
 نوحقّ الملت نوالخّريج

الطاقة 

 االستيعابيّة
 نوحقّ الملت نوالخّريج

 4563 4173 4640 4796 4370 4840 5130 4963 5160 الت طبيقي ةع/ جامعة البلقاء تم  المج كل ي ات

 1311 1205 2500 1065 984 2500 869 838 2500 / وكالة الغوثالت دريبمراكز 

 62 62 100 25 25 100 20 20 100 للت دريبقدم تالنمط الم

جمعية المجمع العربي للمحاسبين 
 نالقانوني  

600 504 504 600 482 482 600 245 245 

راساتمعهد  ة الد   375 375 500 306 306 400 140 140 250 المصرفي 

 6556 6060 8340 6674 6167 8440 6663 6465 8610 المجموع
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دة الجهات: 11 شكل دريب المزو  ة الطاقة حسب للت  يجينو ينحق  الملت عدادأو االستيعابي   (1119-1111) لألعوام الخر 

 

  

يجينو ينحق  الملت توزيع: 11 شكل دة الجهات حسب الخر   (1119-1111) لألعوام للت دريب المزو 
 

 

/  كليات المجتمع
جامعة البلقاء 

 %15؛ التطبيقية

/ التعليم المهني
وزارة التربية 

 %44؛ والتعليم

مؤسسة التدريب 
 %30؛ المهني

الشركة الوطنية 
للتشغيل 
والتدريب 

 %8؛ المهني

/  مراكز التدريب
؛  وكالة الغوث

3% 

مؤسسة مصاعد 
مؤسسة مصاعد  %1؛ االردن

 %0.1؛ االردن

 الملتحقون

/  كليات المجتمع
جامعة البلقاء 

 %16؛ التطبيقية

/ التعليم المهني
وزارة التربية 

 %41؛ والتعليم

مؤسسة التدريب 
 %24؛ المهني

الشركة الوطنية 
للتشغيل 
والتدريب 

 %15؛ المهني

/  مراكز التدريب
؛  وكالة الغوث

4% 

 الخريجون
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كانت أقل من الطاقة  للّتدريب المزّودةين في جميع الجهات حقّ الملت عدادأ نّ ( أ11) شكلوال( 27ويالحظ من الجدول )

، ةاليتمتأعوام لثالثة و عتمّ المج كلّّيات%( في 133كانت قريبة من نسبة ) االستيعابّيةين للطاقة حقّ ولكن نسبة الملت ،االستيعابّية

 .كلّّياتيشير إلى ارتفاع اإلقبال على هذه الاألمر الذي 

دة الجهات: 11 جدول دريب المزو  ة للطاقة ينحق  الملت نسبة حسب للت   (1119-1111) لألعوام االستيعابي 

 2013 2012 2011 التّدريب ومزود

 %98.3 %99.1 %99.4 التّطبيقيّةع/ جامعة البلقاء تمّ المج كلّيّات

 %52.4 %42.6 %34.8 / وكالة الغوثالتّدريبمراكز 

 %62.0 %25.0 %20.0 للتّدريبالنمط المتقدم 

 %40.8 %80.3 %84.0 نالقانونيّ جمعية المجمع العربي للمحاسبين 

 %75.0 %76.5 %56.0 المصرفيّة الّدراساتمعهد 

 

 

 

دة الجهات: 19 شكل دريب المزو  ة للطاقة ينحق  الملت نسبة حسب للت   (1119-1111) لألعوام االستيعابي 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

جامعة / كليات المجتمع
 البلقاء التطبيقية

وكالة / مراكز التدريب
 الغوث

جمعية المجمع العربي  النمط المتقدم للتدريب
 للمحاسبين القانونين

 معهد الدراسات المصرفية

2011 2012 2013
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دة الجهات: 19 جدول دريب المزو  يجين نسبة حسب للت  ة للطاقة الخر   (1119-1111) لألعوام االستيعابي 

 2013 2012 2011 الت دريبمزودي 

 %92.3 %90.3 %96.2 الت طبيقي ةع/ جامعة البلقاء تم  المج كل ي ات

 %40.4 %39.4 %33.5 / وكالة الغوثالت دريبمراكز 

 %35.7 %25.0 %20.0 للت دريبالنمط المتقدم 

 %68.4 %80.3 %84.0 نالقانوني  جمعية المجمع العربي للمحاسبين 

راساتمعهد   %71.4 %76.5 %56.0 المصرفي ة الد 

 

 
دة الجهات: 14 شكل دريب المزو  يجين نسبة حسب للت  ة للطاقة الخر   (1119-1111) لألعوام االستيعابي 

 

 

 وأنشطة التأمين مالي ةالالوساطة في قطاع  المطب قة تدريبي ةالالبرامج  1.1

( خريجاً 9,938( برنامجاً تدريبياً، وبلغ عدد خريجيها قرابة )13الخاصة بهذا القطاع نحو ) تدريبّيةالبلغ عدد البرامج 

 كاتب حسابات/مسك دفاتر وكانت نسبتهممن برنامج  تمنهم قد تخرج ى(. كانت النسبة الكبر1311-1311خالل األعوام )

من  .%(13.1)وبنسبة  مالّيةكاتب حسابات/مدقق مطالبات  ثمّ %(، 11.1وسيط سوق مالي وبنسبة ) برنامج ثمّ %(، 11.1)

فقط )البرامج التي تزيد مدتها عن أربعة أشهر(  المهنيّ  عدادممثالً بعدد خريجي برامج اإل الفعليّ ناحية أخرى، بلغ حجم العرض 

 .تدريبّية( برامج 6( خريجاً ضمن )7,788نحو )

 

96.2% 

33.5% 

20.0% 

84.0% 

56.0% 

90.3% 

39.4% 

25.0% 

80.3% 
76.5% 

92.3% 

40.4% 
35.7% 

68.4% 71.4% 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

جامعة / كليات المجتمع
 البلقاء التطبيقية

وكالة / مراكز التدريب
 الغوث

جمعية المجمع العربي  النمط المتقدم للتدريب
 للمحاسبين القانونين

 معهد الدراسات المصرفية

2011 2012 2013
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ةال البرامج: 13 جدول ةال الوساطة قطاع في المطب قة تدريبي   (1119-1111) لألعوام التأمين وأنشطة مالي 

 .اً وظيفيّ  اً شهور وأكثر( والتي تعتبر مدتها كافية إلعطاء خريجيها توصيف 1العاملين )مدتها  إعداد* برامج 

 

 يكلّ المجموع ال 2013 2012 2011 يالتّدريبالبرنامج 

 51 15 10 26 مدير أعمال مصرفية

 66 0 30 36 مدير تدقيق حسابات  

 14 0 10 4 مدير موازية 

مالي ةمدير درقابة     4 10 0 14 

 29 15 14 0 مدير فرع بنك 

 368 85 136 147 محاسب عام )يفقات وإيرانات( 

 24 10 10 4 محاسب تكاليف

 272 85 103 84 مدقق )مراجع( حسابات* 

 192 61 68 63 منظم موازية 

 22 11 11 0 محاسب قايويّ*

 15 5 10 0 محاسب مالّ

 26 26 0 0 محاسب انادري*

 46 13 17 16 مراقب مالّ  

 83 10 34 39 مستشادر مالّ

 70 27 43 0 مصرفّ اسلمّ

 238 74 80 84 محللون ماليون

 22 0 10 12 محللو االنادرة والتنظيم

 173 71 59 43 اإلنادري ةاختصاصيو السياسات 

 39 22 17 0 اختصاصيو االعلن والتسويق

 49 21 20 8 األيظمةانادريو 

 1206 449 365 392 وسيط سوق مالّ* 

 51 23 28 0 اناتتم  موظف اع

 189 66 34 89 انتم  موظف بطاقات االئ

 5177 1566 1792 1819 كاتب حسابات/ ماسك نفاتر عام* 

 1020 293 366 361 *مالي ةكاتب حسابات/ مدقق مطالبات 

 124 28 46 50 مندوب تأمين/ بحري*

 33 33 0 0 / الخدمات*تجادري  مندوب  

 294 24 136 134 / عام*تجادري  وسيط 

 5 5 0 0 وسطاء تجادرة نولية

 26 0 14 12 صراف عملت   

 9938 3038 3473 3427 المجموع
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دة الجهات خريجي توزيع: 15 شكل دريب المزو  ةال البرامج حسب للت  ةال الوساطة قطاع في المطب قة تدريبي   التأمين وأنشطة مالي 

 (1119-1111) واألعوام
 

خالل األعوام  اً ( خريج1.711الخاصة بهذا القطاع الذكور نحو ) تدريبّيةالمن ناحية أخرى، بلغ عدد خريجي البرامج 

كاتب برنامج  ثمّ %(، 19.1) كاتب حسابات/مسك دفاتر وبنسبةمن برنامج  ت(. نسبة كبيرة منهم تخرج1311-1311)

 ومحاسب عام/إيرادات ونفقات%(، 1.7) وسيط سوق مالي وبنسبة%(، يليه برنامج 7.8) وبنسبة مالّيةحسابات/مدقق مطالبات 

خريجة  (1.181)قرابة  والتأمين مالّيةالالوساطة في قطاع  تدريبّيةالخريجات البرامج  %(. في المقابل، بلغ عدد1.7)وبنسبة 

برنامج  ثمّ %(، 11.1) كاتب حسابات/مسك دفاتر وبنسبةمن برنامج  ت(. نسبة كبيرة منهن تخرج1311-1311خالل األعوام )

 %(.11.1) وبنسبة مالّيةكاتب حسابات/مدقق مطالبات برنامج  ثمّ %(، 17.1) وسيط سوق مالي وبنسبة

فقط، فقد بلغ حجم العرض من الذكور نحو  المهنيّ  عدادممثال بخريجي برامج اإل الفعليّ ذا ما أردنا تقدير حجم العرض إو

 . اإلناث( خريجة من 4,637وقرابة ) اً ( خريج3,265)

 

  

دة الجهات خريجي توزيع: 16 شكل دريب المزو  ةال البرامج ضمن للت  ةال الوساطة قطاع في المطب قة تدريبي   الجنس حسب مالي 
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دة الجهات خريجو: 11 شكل دريب المزو  ةال البرامج أبرز حسب الذكور للت  ةال الوساطة قطاع في المطب قة تدريبي   وأنشطة مالي 

 التأمين
 

 

دة الجهات خريجات: 19 شكل دريب المزو  ةال البرامج أبرز حسب للت  ةال الوساطة قطاع في المطب قة تدريبي   التأمين وأنشطة مالي 

 

 عدادأو إقليم كلّ في  تدريبّيةالالبرامج  يبّين( 30الجدول ) نّ إعلى حدة، ف إقليم كلّ في  المتقّدمة بالبرامج يّتصلا فيما أمّ 

مختلفة  تدريبّيةالوسط توزعوا ضمن برامج  إقليم( متدرباً في 7,143عام تخرج ) شكل(. وب1311-1311خريجيها لألعوام )

. في مالّيةكاتب حسابات/ مدقق مطالبات ، يليه برنامج وسيط سوق ماليبرنامج  ثمّ عام،  كاتب حسابات/مسك دفاترأبرزها برنامج 

كاتب ( خريجاً توزعوا بين 2,249الشمال قرابة ) إقليم( في 1311-1311لألعوام ) الّتدريبالمقابل، بلغ عدد خريجي مزودي 

( خريجاً غالبيتهم من برنامج 111) الخّريجينالجنوب فقد بلغ عدد  إقليما في . أمّ وسيط سوق مالي ثمّ عام،  حسابات/مسك دفاتر

 .مالّيةكاتب حسابات/ مدقق مطالبات  ثمّ ، عام كاتب حسابات/مسك دفاتر
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ةال البرامج خريجي توزيع: 91 جدول ةال الوساطة قطاع في المطب قة تدريبي   قليماإلو البرنامج حسب التأمين وأنشطة مالي 

يالت دريبالبرنامج   الشمال إقليم الوسط إقليم 
 إقليم
 الجنوب

 0 0 51 مدير أعمال مصرفية

 0 44 22 مدير تدقيق حسابات  

 0 0 14 مدير موازية 

مالي ةمدير درقابة     14 0 0 

 0 0 29 مدير فرع بنك 

 0 73 295 محاسب عام )يفقات وإيرانات( 

 0 0 24 محاسب تكاليف

 0 86 186 مدقق )مراجع( حسابات 

 0 120 72 منظم موازية 

 0 0 22 محاسب قايويّ

 0 0 15 محاسب مالّ

 19 0 7 محاسب انادري

 0 0 46 مراقب مالّ  

 0 22 61 مستشادر مالّ

 0 0 70 مصرفّ اسلمّ

 25 32 181 محللون ماليون

 0 0 22 محللو االنادرة والتنظيم

 0 0 173 اإلنادري ةاختصاصيو السياسات 

 0 0 39 اختصاصيو االعلن والتسويق

 0 0 49 األيظمةانادريو 

 0 202 1004 وسيط سوق مالّ 

 0 0 51 اناتتم  موظف اع

 0 25 164 انتم  موظف بطاقات االئ

 352 1332 3493 كاتب حسابات/ ماسك نفاتر عام 

 150 197 673 مالي ةكاتب حسابات/ مدقق مطالبات 

 0 0 124 مندوب تأمين/ بحري   

 0 0 33 / الخدماتتجادري  مندوب  

 0 116 178 / عامتجادري  وسيط 

 0 0 5 وسطاء تجادرة نولية

 0 0 26 صراف عملت   

 546 2249 7143 المجموع
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دة الجهات خريجو: 13 شكل دريب المزو  ةال البرامج أبرز حسب للت  ةال الوساطة قطاع في المطب قة تدريبي   التأمين وأنشطة مالي 

 (1119-1111) لألعوام قليماإلو
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و  شهر، حيث تراوحت بين وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة في قطاع  الّتدريبمن قبل مزودي  المتقّدمةعت مدد البرامج تنوّ 

 .1311% لعام 78وبنسبة بلغت  اً تدريبيّ  اً شهر 11كانت مدتها  هامن ىكبر. لكن النسبة الاً شهر 11

 

 
ةال البرامج: 91 شكل ةال الوساطة قطاع في المطب قة تدريبي   1111 لعام باألشهر البرنامج مدة حسب التأمين وأنشطة مالي 

 

 

 
ةال البرامج: 91 شكل ةال الوساطة قطاع في المطب قة تدريبي   1111 لعام باألشهر البرنامج مدة حسب التأمين وأنشطة مالي 
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ةال البرامج: 91 شكل ةال الوساطة قطاع في المطب قة تدريبي   1119 لعام باألشهر البرنامج مدة حسب التأمين وأنشطة مالي 

 

 
عن  أن  الّدراسةفقد كشفت نتائج  والتأمين مالّيةالالوساطة في قطاع  تدريبّيةالوفيما يتعلق بالمؤهل العلمي لخريجي البرامج 

والبكالوريوس، وهناك شريحة غير معروفة المؤهل  الحد األدنى للمؤهل العلمي للمقبولين في هذه البرامج  قد تراوح بين التوجيهي

 شكلبرنامج تدريبي. وب كلّ ( وفي 1311-1311للخريجين لمجموع األعوام ) العلمّية( أدنى المؤهالت 31الجدول ) يبّينو العلمي

( خريجاً مؤهلهم 1,093(، وقرابة )1311-1311( خريجاً لألعوام )7,788) توجيهيممن مؤهلهم  الخّريجينعام بلغ عدد 

 ( خريجاً. 1,057الذين لم يعرف مؤهلهم العلمي  الّتدريبكحد أدنى، بينما كان عدد خريجي مراكز  بكالوريوسالعلمي 

 

ةال البرامج خريجو: 91 جدول ةال الوساطة قطاع في المطب قة تدريبي   والمؤهل يالت دريب البرنامج حسب التأمين وأنشطة مالي 

 األدنى العلمي

 بكالوريوس توجيهي يالتّدريبالبرنامج 

 0 14 مدير أعمال مصرفية

 0 0 مدير تدقيق حسابات  

 0 0 مدير موازية 

مالي ةمدير درقابة     0 0 

 0 29 مدير فرع بنك 

 0 123 محاسب عام )يفقات وإيرانات( 

 0 0 محاسب تكاليف

 0 78 مدقق )مراجع( حسابات 

 0 48 منظم موازية 

 0 22 محاسب قايويّ

 0 15 محاسب مالّ

 0 26 محاسب انادري

 0 24 مراقب مالّ  
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 0 29 مستشادر مالّ

 0 70 مصرفّ اسلمّ

 0 97 محللون ماليون

 0 0 محللو االنادرة والتنظيم

 0 173 اإلنادري ةاختصاصيو السياسات 

 0 39 اختصاصيو االعلن والتسويق

 0 49 األيظمةانادريو 

 1194 12 وسيط سوق مالّ 

 0 51 اناتتم  موظف اع

 0 189 انتم  موظف بطاقات االئ

 5145 0 كاتب حسابات/ ماسك نفاتر عام 

 998 0 مالي ةكاتب حسابات/ مدقق مطالبات 

 124 0 مندوب تأمين/ بحري   

 33 0 / الخدماتتجادري  مندوب  

 294 0 / عامتجادري  وسيط 

 0 5 تجادرة نوليةوسطاء 

 0 0 صراف عملت   

 7788 1093 المجموع

 

  

  

ةال البرامج خريجي توزيع: 99 شكل ةال الوساطة قطاع في المطب قة تدريبي   األدنى العلمي المؤهل حسب التأمين وأنشطة مالي 

 (1119-1111) لألعوام
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 مالّيةالالوساطة الخاصة بقطاع  تدريبّيةال( من البرامج 1311-1311لألعوام ) الخّريجين إعداد( 32الجدول ) يبّينو

كاتب حسابات/مسك دفاتر ( ضمن برنامج 5,145قد بلغ ) الخّريجينموزعين حسب المؤهل العلمي، حيث لوحظ أن عدد  والتأمين

 ثمّ من يحملون درجة البكالوريوس، ان متمّ موظف بطاقات ائ( خريجاً ضمن برنامج 189) و، التوجيهيللحاصلين على  عام

 الحاصلين على البكالوريوس. اإلدارّية( خريجاً في برنامج أخصائيو السياسات 171)

 

دريب مزودي خريجو:91 جدول  (1119-1111) لألعوام األدنى العلمي والمؤهل يالت دريب البرنامج حسب الت 

 توجيهي

ن
و
ج

ري
خ

ال
 

 بكالوريوس

ن
و
ج

ري
خ

ال
 

 189 انتمّ االئ بطاقات موظف 5145 عام دفاتر ماسك/ حسابات كاتب

 173 اإلدارّية السياسات اختصاصيو 1194 مالي سوق وسيط

 123 (وإيرادات نفقات) عام محاسب  998 مالّية مطالبات مدقق/ حسابات كاتب

 70 اسالمي مصرفي 294 عام/ تجاريّ  وسيط

 97 ماليون محللون 124 بحري/ تأمين مندوب

 78 حسابات( مراجع) مدقق  33 الخدمات/ تجاريّ  مندوب

 48 موازنة منظم   

 51 اداتتمّ اع موظف  

 39 والتسويق االعالن اختصاصيو  

 29 بنك فرع مدير   

 49 األنظمة اداريو  

 22 قانوني محاسب    

 26 اداري محاسب  

 24 مالي مراقب    

 14 مصرفية أعمال مدير  

 29 مالي مستشار  

 15 مالي محاسب  

 12 مالي سوق وسيط   

 5 دولية تجارة وسطاء  

 342 المجموع 4598 المجموع
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2011 

  

2012 
 

  

2013 

  

 (1119-1111) لألعوام والجنس األدنى العلمي المؤهل حسب الت دريب مزودي خريجي توزيع: 94 شكل
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هم من ( 1311-1311لألعوام ) للّتدريب المزّودةخريجي الجهات  غالبّية ( أنّ 33وحسب الجدول ) الّدراسةكما أظهرت 

 ينالقانونيّ جمعية المجمع العربي للمحاسبين خريجي  ثمّ %(، 71.1وبنسبة ) الّتطبيقّيةع التابعة لجامعة البلقاء تمّ المج كلّّياتخريجي 

 .المصرفّية الّدراساتمعهد %( من 1.1%(، وقرابة )11.1) وبنسبة

 

دة الجهة حسب الت دريب مزودي خريجي توزيع: 99 جدول  (1119-1111) لألعوام للت دريب المزو 

دةالجهات  دريب المزو   المجموع 2012 2011 2010 للت 

 7494 2260 2604 2630 الّتطبيقّيةع/ جامعة البلقاء تمّ المج كلّّيات

 294 116 76 102 / وكالة الغوثالّتدريبمراكز 

 285 128 94 63 للّتدريبالنمط المتقدم 

 1209 245 472 492 نالقانونيّ جمعية المجمع العربي للمحاسبين 

 656 289 227 140 المصرفّية الّدراساتمعهد 

 9938 3038 3473 3427 المجموع
 

 

دة الجهة حسب الت دريب مزودي خريجي توزيع: 95 شكل  (1119-1111) لألعوام للت دريب المزو 

 

دة الجهة حسب الت دريب مزودي خريجي توزيع:94 جدول  (1119-1111) األعوام لمجموع والجنس للت دريب المزو 

دةالجهات  دريب المزو   المجموع أنثى ذكر للت 

 7494 4332 3162 الّتطبيقّيةع/ جامعة البلقاء تمّ المج كلّّيات

 294 266 28 / وكالة الغوثالّتدريبمراكز 

 285 85 200 للّتدريبالنمط المتقدم 

 1209 283 926 نالقانونيّ جمعية المجمع العربي للمحاسبين 

 656 220 436 المصرفّية الّدراساتمعهد 

 9938 5186 4752 المجموع
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دة الجهة حسب الت دريب مزودي خريجي توزيع: 96 شكل  (1119-1111) األعوام لمجموع والجنس للت دريب المزو 
 

 كلّ التي تقدمها وعدد خريجي  تدريبّيةاللالطالع على البرامج  للّتدريب المزّودةجهة من الجهات  كلّ ق أكثر في وبالتعمّ 

كاتب حسابات/مسك دفاتر عام، ووسيط سوق مالي وكاتب برنامج  (، والذي يظهر أنّ 35الجدول )ن في برنامج على النحو المبيّ 

 .عتمّ المج كلّّياتفي قباالً لدى المتدربين والطلبة إهي البرامج األكثر  مالّيةحسابات/مدقق مطالبات 

 

دة الجهة حسب الت دريب مزودي خريجو: 95 جدول دريب المزو   (1119-1111) لألعوام يالت دريب والبرنامج للت 

دةالجهات  دريب المزو  يجينعدد  يالت دريبالبرنامج  للت   الخر 

 التّطبيقيّةع/ جامعة البلقاء تمّ المج كلّيّات

 1082 وسيط سوق مالي

 5087 كاتب حسابات/ ماسك دفاتر عام 

 998 مالّيةكاتب حسابات/ مدقق مطالبات 

 33 / الخدماتتجاريّ مندوب  

 294 / عامتجاريّ وسيط 

 / وكالة الغوثالت دريبمراكز 

 112 وسيط سوق مالي 

 58 كاتب حسابات/ ماسك دفاتر عام 

 124 مندوب تأمين/ بحري   

 للت دريبالنمط المتقدم 

 48 منظم موازنة 

 24 مراقب مالي  

 173 اإلدارّيةاختصاصيو السياسات 

 40 األنظمةاداريو 

 نالقانوني  جمعية المجمع العربي للمحاسبين 

 37 مدير أعمال مصرفية

 66 مدير تدقيق حسابات  

 14 مدير موازنة 

مالّيةمدير رقابة     14 

 368 محاسب عام )نفقات وإيرادات( 

 24 محاسب تكاليف
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 194 مدقق )مراجع( حسابات 

 144 منظم موازنة 

 22 مراقب مالي  

 83 مستشار مالي

 141 محللون ماليون

 22 محللو االدارة والتنظيم

 32 كاتب حسابات/ ماسك دفاتر عام 

 22 مالّيةكاتب حسابات/ مدقق مطالبات 

 26 صراف عمالت   

راساتمعهد   المصرفي ة الد 
 14 مدير أعمال مصرفية

 29 مدير فرع بنك 

 

 

 

/  كاتب حسابات  وسيط سوق مالي
 ماسك دفاتر عام

مدقق / كاتب حسابات
 مطالبات مالية

/  مندوب تجاري 
 الخدمات

 عام/ وسيط تجاري

1082 

5087 

998 

33 
294 

   جامعة البلقاء التطبيقية/ كليات المجتمع
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دة الجهة حسب الت دريب مزودي خريجي توزيع: 91 شكل  (1119-1111) لألعوام يالت دريب والبرنامج للت دريب المزو 
 



 

59 
 

%( 71) برنامج، وجد أنّ  كلّ من حيث نسبة المحتوى التطبيقي في  للّتدريب المزّودةوبمراجعة البيانات الواردة من الجهات 

الذين تلقوا  الخّريجين(%، بينما بلغت نسبة 93-71نسبة المحتوى التطبيقي فيه ) اً قد تلقوا تدريب الّتدريبمن خريجي مراكز 

الذين تلقوا تدريباً مستوى  الخّريجين(، ونسبة %11.7)(% قرابة 73-11نسبة المحتوى التطبيقي فيه تتراوح بين ) اً تدريب

 (.%11.1(% حوالي )13-13المحتوى التطبيقي فيه تتراوح بين )

 (1119-1111) لألعوام يالت دريب والبرنامج التطبيقي المحتوى نسبة حسب الت دريب مزودي خريجي توزيع: 96 جدول

30-50 51-70 71-90 

 الخريجون يالتّدريبالبرنامج  الخريجون يالتّدريبالبرنامج  الخريجون يالتّدريبالبرنامج 

 26 صراف عملت 1082 وسيط سوق مالّ 124 مندوب تأمين/ بحري

 66 مدير تدقيق حسابات 294 / عامتجادري  وسيط  58 كاتب حسابات/ ماسك نفاتر عام

 14 مالي ةمدير درقابة    78 مدقق )مراجع( حسابات

 46 مراقب مالّ   29 مدير فرع بنك

 5269 كاتب حسابات/ ماسك نفاتر عام   124 وسيط سوق مالّ

 368 محاسب عام )يفقات وإيرانات(   212 االعلن والتسويقاختصاصيو 

 194 مدقق )مراجع( حسابات   40 األيظمةانادريو 

 14 مدير موازية   7 محاسب انادري

 33 / الخدماتتجادري  مندوب    22 محاسب قايويّ

 192 منظم موازية   15 محاسب مالّ

 1020 مالي ةكاتب حسابات/ مدقق مطالبات    97 محللون ماليون

 24 محاسب تكاليف   14 مدير أعمال مصرفية

 22 محللو االنادرة والتنظيم   70 مصرفّ اسلمّ

 141 محللون ماليون   51 اناتتم  موظف اع

 37 مدير أعمال مصرفية   189 انتم  موظف بطاقات االئ

 83 مستشادر مالّ   5 وسطاء تجادرة نولية

 

  

30-50 
11% 

51-70 
14% 

71-90 
75% 

 عام/ وسيط تجاري وسيط سوق مالي 

1082 

294 

51-70% 
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 (1119-1111) لألعوام يالت دريب والبرنامج التطبيقي المحتوى نسبة حسب الت دريب مزودي خريجي توزيع: 99 شكل

 

 قد في جميع أقاليم المملكة الّتدريبخريجي مزودي  غالبّية ويمكن التعمق في التحليل على مستوى األقاليم، حيث نجد أنّ 

كانت النسبة  الشمال إقليم%(، بينما في 19.9الوسط كانت النسبة ) إقليم(%، ففي 93-71تلقوا تدريباً نسبة محتواه التطبيقي )

 %(.91.9الجنوب ) إقليم%(، وفي 81.7)
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 (1119-1111) لألعوام قليماإلو التطبيقي المحتوى نسبة حسب الت دريب مزودي خريجي توزيع:  91 جدول

 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم نسبة المحتوى التطبيقي

30%-50% 1094 25 44 

51%-70% 1058 318  

71%-90% 4991 1906 502 

 546 2249 6858 المجموع
 

   

 (1119-1111) لألعوام قليماإلو التطبيقي المحتوى نسبة حسب الت دريب مزودي خريجي توزيع: 93 شكل

 

التي تقدمها  تدريبّيةاللهذه الجهات ضمن البرامج  االستيعابّيةالى الطاقة  للّتدريب المزّودةوفيما يتعلق بنسبة خريجي الجهات 

الجنوب  إقليمفي جميع البرامج، باستثناء بعض البرامج المقامة في % 133ها دون ، فنالحظ أنّ والتأمين مالّيةالالوساطة في قطاع 

 مثل برنامج محلل مالي.

يجين نسبة حسب الت دريب مزودي خريجي توزيع: 99 جدول ة للطاقة الخر   الوسط إقليم في يالت دريب والبرنامج االستيعابي 

 (1119-1111) لألعوام

 يالتّدريبالبرنامج 
الطاقة 

 االستيعابيّة
2011 

 الخّريجيننسبة 

االستيعابيّةللطاقة   
2012 

 الخّريجيننسبة 

االستيعابيّةللطاقة   
2013 

 الخّريجيننسبة 

االستيعابيّةللطاقة   

 %12.5 15 %8.3 10 %21.7 26 120 مدير أعمال مصرفية

 %0.0 0 %12.5 10 %15.0 12 80 مدير تدقيق حسابات  

 %0.0 0 %25.0 10 %10.0 4 40 مدير موازنة 

مالي ةمدير رقابة     80 4 5.0% 10 12.5% 0 0.0% 

 %30.0 15 %28.0 14 %0.0 0 50 مدير فرع بنك 

30%-
50% 
13% 50%-

70% 
15% 70%-

90% 
72% 

 إقليم الوسط

30%-
50% 
1% 

50%-
70% 
14% 

70%-
90% 
85% 

 إقليم الشمال

30%-
50% 
8% 

70%-
90% 
92% 

 إقليم الجنوب
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 %9.0 65 %15.3 110 %16.7 120 720 محاسب عام )نفقات وإيرادات( 

 %12.5 10 %12.5 10 %5.0 4 80 محاسب تكاليف

 %16.7 65 %18.7 73 %12.3 48 390 مدقق )مراجع( حسابات 

 %34.0 36 %22.6 24 %11.3 12 106 منظم موازنة 

 %22.0 11 %22.0 11 %0.0 0 50 محاسب قانوني

 %12.5 5 %25.0 10 %0.0 0 40 محاسب مالي

 %14.0 7 %0.0 0 %0.0 0 50 محاسب اداري

 %14.0 13 %18.3 17 %17.2 16 93 مراقب مالي  

 %6.3 10 %15.0 24 %16.9 27 160 مستشار مالي

 %13.5 27 %21.5 43 %0.0 0 200 مصرفي اسالمي

 %11.4 48 %14.5 61 %17.1 72 420 محللون ماليون

 %0.0 0 %12.5 10 %15.0 12 80 محللو االدارة والتنظيم

 %100.0 71 %83.1 59 %60.6 43 71 اإلداري ةاختصاصيو السياسات 

 %36.7 22 %28.3 17 %0.0 0 60 اختصاصيو االعالن والتسويق

 %44.7 21 %42.6 20 %17.0 8 47 األنظمةاداريو 

 %42.0 370 %34.3 302 %37.7 332 880 وسيط سوق مالي 

 %28.8 23 %35.0 28 %0.0 0 80 اداتتم  موظف اع

 %25.0 50 %12.5 25 %44.5 89 200 انتم  موظف بطاقات االئ

 %46.9 1106 %52.5 1240 %48.6 1147 2,360 كاتب حسابات/ ماسك دفاتر عام 

 %25.7 175 %37.9 258 %35.3 240 680 مالي ةكاتب حسابات/ مدقق مطالبات 

 %23.3 28 %38.3 46 %41.7 50 120 مندوب تأمين/ بحري   

 %27.5 33 %0.0 0 %0.0 0 120 / الخدماتتجاري  مندوب  

 %13.1 21 %63.8 102 %34.4 55 160 / عامتجاري  وسيط 

 %12.5 5 %0.0 0 %0.0 0 40 وسطاء تجارة دولية

 %0.0 0 %17.5 14 %15.0 12 80 صراف عمالت   

 %29.4 2252 %33.4 2558 %30.5 2333 7,657 المجموع
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يجين نسبة حسب الت دريب مزودي خريجي توزيع: 41 شكل ة للطاقة الخر   لألعوام الوسط إقليم في يالت دريب والبرنامج االستيعابي 

(1111-1119) 

 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

 مدير أعمال مصرفية

 مدير تدقيق حسابات  

 مدير موازنة 

 مدير رقابة مالية  

 مدير فرع بنك 

 (نفقات وإيرادات)محاسب عام  

 محاسب تكاليف

 حسابات( مراجع)مدقق  

 منظم موازنة 

 محاسب قانوني

 محاسب مالي

 محاسب اداري

 مراقب مالي  

 مستشار مالي

 مصرفي اسالمي

 محللون ماليون

 محللو االدارة والتنظيم

 اختصاصيو السياسات االدارية

 اختصاصيو االعالن والتسويق

 اداريو االنظمة

 وسيط سوق مالي 

 موظف اعتمادات

 موظف بطاقات االئتمان

 ماسك دفاتر عام/ كاتب حسابات 

 مدقق مطالبات مالية/ كاتب حسابات

 بحري/ مندوب تأمين   

 الخدمات/ مندوب تجاري 

 عام/ وسيط تجاري

 وسطاء تجارة دولية

 صراف عمالت   

2013

2012

2011
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يجين نسبة حسب الت دريب مزودي خريجي توزيع: 93 جدول ة للطاقة الخر   الشمال إقليم في يالت دريب والبرنامج االستيعابي 

 (1119-1111) لألعوام

دريبالبرنامج   يالت 
 الطاقة

ة  االستيعابي 
4100 

يجيننسبة   الخر 

 االستيعابي ةللطاقة 
4104 

يجيننسبة   الخر 

 االستيعابي ةللطاقة 
4103 

يجيننسبة   الخر 

 االستيعابي ةللطاقة 

 %0.0 0 %12.5 20 %15.0 24 160 مدير تدقيق حسابات  

 %12.5 20 %16.3 26 %16.9 27 160 محاسب عام )يفقات وإيرانات( 

 %8.3 20 %12.5 30 %15.0 36 240 مدقق )مراجع( حسابات 

 %7.8 25 %13.8 44 %15.9 51 320 منظم موازية 

 %0.0 0 %12.5 10 %15.0 12 80 مستشادر مالّ

 %12.5 10 %12.5 10 %15.0 12 80 محللون ماليون

 %32.9 79 %26.3 63 %25.0 60 240 وسيط سوق مالّ 

 %26.7 16 %15.0 9 %0.0 0 60 انتم  موظف بطاقات االئ

 %32.4 350 %43.1 465 %47.9 517 1,080 كاتب حسابات/ ماسك نفاتر عام 

 %18.8 45 %23.8 57 %39.6 95 240 مالي ةكاتب حسابات/ مدقق مطالبات 

 %1.9 3 %21.3 34 %49.4 79 160 / عامتجادري  وسيط 

 %20.1 568 %27.2 768 %32.4 913 2,820 المجموع

 

 

يجين نسبة حسب الت دريب مزودي خريجي توزيع: 41 شكل ة للطاقة الخر   لألعوام الشمال إقليم في يالت دريب والبرنامج االستيعابي 

(1111-1119) 
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يجين نسبة حسب الت دريب مزودي خريجي توزيع: 41 جدول ة للطاقة الخر   الجنوب إقليم في يالت دريب والبرنامج االستيعابي 

 (1119-1111) لألعوام

دريبالبرنامج   يالت 
 الطاقة

ة  االستيعابي 
4100 

يجيننسبة   الخر 

 االستيعابي ةللطاقة 
4104 

يجيننسبة   الخر 

 االستيعابي ةللطاقة 
4103 

يجيننسبة   الخر 

 االستيعابي ةللطاقة 

 %19.0 19 %0.0 0 %0.0 0 100 محاسب انادري

 %100.0 16 %56.3 9 %0.0 0 16 محللون ماليون

 %30.6 110 %24.2 87 %43.1 155 360 كاتب حسابات/ ماسك نفاتر عام 

 %30.4 73 %21.3 51 %10.8 26 240 مالي ةكاتب حسابات/ مدقق مطالبات 

 %30.4 218 %20.5 147 %25.3 181 716 المجموع

 

 

يجين نسبة حسب الت دريب مزودي خريجي توزيع: 41 شكل ة للطاقة الخر   الجنوب إقليم في يالت دريب والبرنامج االستيعابي 

 (1119-1111) لألعوام
 

عدم وجود  في تدريبهم ورفع كفاءتهم، فقد كشفت النتائج عن للّتدريب المزّودةودور الجهات  اإلعاقاتبذوي  يّتصلا فيما أمّ 

 الّتدريبعن فرص  الّتدريبوبسؤال مزودي  لذوي االحتياجات الخاصة، وهذا األمر بحاجة لدراسة وإعادة نظر. تدريبّيةبرامج 

 قوف تدريبّيةعلى استعداد لتقديم برامج  الّتطبيقّيةع في جامعة البلقاء تمّ المج كلّّيات ع، وجدنا أنّ تمّ لهذه الفئة من المج المستقبلّية

 (.11البرامج المحددة في الجدول )

 يالت دريب والبرنامج الت دريب مزودي حسب مستقبالا  تدريبهم المتوقع اإلعاقات ذوي من المتدربين توزيع: 41 جدول
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 التّطبيقيّةع/ جامعة البلقاء تمّ المج كلّيّات يالتّدريبالبرنامج 

 4 وسيط سوق مالّ 

 4 كاتب حسابات/ ماسك نفاتر عام 

 3 المجموع

 

 

 يالت دريب والبرنامج الت دريب مزودي حسب مستقبالا  تدريبهم المتوقع اإلعاقات ذوي من المتدربين توزيع: 49 شكل

 

 

 وأنشطة التأمين مالي ةالالوساطة العاملين في مهن قطاع  إعدادبرامج  1.1

 

ةالمهارات  1.1.1 نة العام   العاملين إعدادفي برامج  المتضم 

لدى الجهات  المطّبقة تدريبّيةالفي البرامج  كاف   شكلالداعمة للتشغيل والمتوافرة ب العاّمة( المهارات 42الجدول ) يبّين

 .للّتدريب المزّودة

 

 

 

 وسيط سوق مالي 
50% 

/  كاتب حسابات 
 ماسك دفاتر عام

50% 

 جامعة البلقاء التدريبية/ كليات المجتمع
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ة المهارات: 41 جدول ةال البرامج توفرها والتي للتشغيل الداعمة العام   كاف   شكلب تدريبي 

ةالمهارات  يالت دريبالبرنامج   كاف   شكلالداعمة للتشغيل والمتوافرة ب العام 

 مدير أعمال مصرفية

 االتصال والعمل مع الفريق مهارات

 مهارات التخطيط وتنظيم الوقت

 تشكالمهارات التحليل  وحل الم

 مهارات االبداع واالبتكار

 مهارات عددية

 مهارات التواصل باللغة االنجليزية

 مهارات استخدام الحاسوب

 بشري ةالمدراء الموارد 

 مدير فرع بنك 

 ارثم  مدير است

 مدقق )مراجع( حسابات 

 محاسب قانوني

 محاسب مالي

 محاسب اداري

 مصرفي اسالمي

 محللون ماليون

 اختصاصيو االعالن والتسويق

 األنظمةاداريو 

 وسيط سوق مالي 

 وسيط سوق مالي 

 اداتتم  موظف اع

 انتم  موظف بطاقات االئ

 كاتب حسابات/ ماسك دفاتر عام 

 كاتب حسابات/ ماسك دفاتر عام 

 مالي ةكاتب حسابات/ مدقق مطالبات 

 مندوب تأمين/ بحري   

 / الخدماتتجاري  مندوب  

 / عامتجاري  وسيط 

 وسطاء تجارة دولية
 

 

 

مةبرامج رفع الكفاءة  1.1.1  وأنشطة التأمين مالي ةالالوساطة في قطاع  المتقد 

دورات مكافحة غسل عام ُيعد االقبال أكثر على  شكلوب ،للّتدريب المزّودةمن الجهات  قّدمةالمدورات رفع الكفاءة  تتنّوع

 إجماليبعدد متدربين  ات إدارة المخاطر ومقررات بازل(، تليها دور1311-1311لألعوام ) اً ( متدرب91بلغ ) إجماليباألموال، 

 .متدرباً  (11بلغ ) عدد متدربين إجماليب الحوكمة واالمتثالدورة  ثمّ (، 1311-1311لألعوام ) اً ( متدرب11بلغ )
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بوا الذي والعام تلقوها التي الكفاءة رفع دورات حسب المتدربين توزيع: 49 جدول   فيه تدر 

 يالت دريبالبرنامج 
 عدد المتدربين

 المجموع
2011 2012 

 20 11 9 ادارة مخاطر ومقررات لجنة بازل

 44 20 24 ادارة مخاطر ومقررات لجنة بازل

 96 53 43 مكافحة غسيل أموال

 16 16 0 الحوكمة واالمتثال

 176 100 76 المجموع

 

 

 (1119-1111) لألعوام تلقوها التي الكفاءة رفع دورات حسب المتدربين توزيع: 44 شكل
 

أكبر عدد  ، ولكنتدريبّيةساعة  133-13بين  للّتدريب المزّودةمن الجهات  المتقّدمةتتراوح مدة دورات رفع الكفاءة 

 إجمالي%( من 11.1)من هذه الدورات  الخّريجينحيث كانت نسبة عدد  ،ساعة 93التي مدتها خريجين كان في الدورات 

 حصري. شكلالوسط ب إقليمدورات رفع الكفاءة تركزت في  وُيالحظ أنّ (، 1311-1311المتدربين لألعوام )

بوا الذي والعام تلقوها التي الكفاءة رفع دورات حسب المتدربين توزيع: 44 جدول  بالساعات الدورة ومدة فيه تدر 

 مدة الدورة بالساعة يالت دريبالبرنامج 
 عدد المتدربين

2011 2012 

 11 9 30 ادارة مخاطر ومقررات لجنة بازل

 20 24 180 ادارة مخاطر ومقررات لجنة بازل

 53 43 90 أموالمكافحة غسيل 

 16 0 500 الحوكمة واالمتثال

 100 76 المجموع
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 الحوكمة واالمتثال مكافحة غسيل أموال ادارة مخاطر ومقررات لجنة بازل
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 بالساعات الدورة مدة حسب تلقوها التي الكفاءة رفع دورات ضمن المتدربين توزيع: 45 شكل 

 

دة الت دريب وجهات تلقوها التي الكفاءة رفع دورات حسب المتدربين توزيع: 45 جدول   الدورات لهذه المزو 

 يالت دريبالبرنامج 

راساتمعهد   المصرفي ة الد 

2011 2012 

 أنثى ذكر أنثى ذكر

 11 20 9 24 ادارة مخاطر ومقررات لجنة بازل

 20 33 13 30 مكافحة غسيل أموال

 6 10 0 0 الحوكمة واالمتثال

 37 63 22 54 المجموع

 

 

 (1119-1111) لألعوام  تلقوها التي الكفاءة رفع دورات حسب المهني   الت دريب مؤسسة في المتدربين توزيع: 46 شكل
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مهني  إعدادقدم برامج يس المصرفّية الّدراساتمعهد  لى أنّ إشارة ، تجدر اإلالمستقبلّية عدادبرامج اإللى إوباإلشارة 

( 11مدير تسهيالت، و)في برنامج ( 11)، ونيمدراء ماليفي برنامج  (11)بواقع  ثالثة برامجعلى  اً متدرب (71)مستقبالً لتدريب 

  ن.ين قانونييمحاسب

ة الطاقة: 46 جدول ةال والجهة البرنامج مسمى حسب مستقبالا  تنفيذها المزمع المهني   عداداإل لبرامج االستيعابي   تدريبي 

 يالتّدريبالبرنامج 
2015 

 المصرفيّة الّدراساتمعهد 

 25 المددراء الماليون

 25 مدير التسهيلت  

 25 محاسب قايويّ

 75 المجموع
 

 

ة الطاقة: 41 شكل راساتمعهد  في مستقبالا  تنفيذها المزمع رفع الكفاءة لبرامج االستيعابي  ة الد   البرنامج مسمى حسب المصرفي 
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 محاسب قانوني مدير التسهيالت   المدراء الماليون

 معهد الدراسات المصرفية
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 الرابع الفصل

تقدير فجوة العرض والطلب في قطاع 

ةالالوساطة   وأنشطة التأمين مالي 
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73 
 

 المتوفرة لهذه المهن تدريبي ةالمهنة  وبين البرامج  كل  ل تدريبي ةالالفجوة بين االحتياجات  1.1

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

 للّتدريب المزّودةالتي وفرتها الجهات  تدريبّيةال(، مع البرامج 1311-1311وأنشطة التأمين لألعوام ) مالّيةالقطاع الوساطة 

 (، وذلك بهدف معرفة مدى التقارب أو التباعد بين ما هو مطلوب وما هو معروض.1311-1311خالل األعوام )

يقة خلل في قوى حقّ خاص من المؤشرات التي تدلل على  شكلعام وفي األردن ب شكليعتبر ارتفاع معدالت البطالة ب

 ، تقصي مقدارالّدراسة، من خالل هذه تمّ  عرض والطلب. وقدفجوة بين ال سوق العمل، واألمر البديهي للوهلة األولى هو وجود

وأنشطة التأمين ومجاالتها المختلفة. وقد كشفت النتائج عن اآلتي: عدد  مالّيةالالفجوة بين العرض والطلب في قطاع الوساطة 

عام بلغ حجم الطلب  شكلوبوعاملة.  ( عامالً 11391بلغ ) إجمالي( منشأة بحجم عمالة 189المنشآت العاملة في هذا القطاع )

 ( 7788) جمالي( فرصة عمل ضمن هذا القطاع، في حين بلغ حجم العرض اإل111( نحو )1311-1311لألعوام ) جمالياإل

 ( كفائض عرض، مما يعني أنّ 7,147ة كبيرة جداً تقدر بنحو )(، األمر الذي يشير الى وجود فجوة عدديّ 1311-1311لألعوام )

%( 91.8وهي حوالي )الباقية النسبة  تكونبينما يتوقع أن  ،%( فقط من حجم العرض8.2عاب ما نسبته )السوق قادر على استي

  .عن العمل ةلعاط

 مهنال نظراً ألنّ  ،أقل مما هو عليه هنا الفعليّ وبالتالي حجم العاطلين عن العمل  ،الفعلّيةالفجوة  لى أنّ إشارة وتجدر اإل

ح االستخدام الذي تجريه دائرة فبمقارنة بسيطة مع بيانات مساستيعابها في قطاعات أخرى،  تمّ يهذا القطاع ضمن  ىال تلب التي

بينما بقية العمالة تتوجه للقطاعات  ،%( فقط13بهذا القطاع تخدم القطاع بما نسبته ) المتعلّقةالمهن  أنّ  تبّيني العاّمةحصاءات اإل

في الخارج، حيث هناك طلب مرتفع على مهن المحاسبة في دول  الداخل أمء في األخرى فهو قطاع حيوي ومصّدر للعمالة سوا

. من ناحية أخرى، تجدر 1الرأي إعالناتمن خالل  ةردنيّ األالخليج العربي كما يظهر في تقرير اتجاهات الطلب على العمالة 

ناك قطاع آخر غير منظم وغير مشمول ضمن لكن فعلياً ه ،مالمنظّ  تقديره في ظل القطاع الرسميّ  تمّ حجم الفجوة  أنّ لى اإلشارة إ

. من ناحية أخرى، 2العمالة الرسمية المنظمة إجمالي%( من 11تقدر بنحو ) كبيرة من العاملين اً إعدادوهو يستوعب  الّدراسةهذه 

اعية على تمّ واالج االقتصادّيةالسياسية و الحالّيةب على راسمي السياسات في مجال التشغيل االلتفات الى انعكاس الظروف يتوجّ 

 .خاصة قطاع البنوك اً سلب المستقبلّيةؤات أصحاب العمل على تنبحد سواء 

التي طلب  تدريبّيةالالبرامج  يبّين( والذي 48انظر الجدول ) تدريبّيةالجوانب العرض والطلب ضمن البرامج ف ولتعرّ 

 .الّتدريب ويقدمها مزود تدريبّيةأصحاب العمل توافرها وما يقابلها من برامج 

 

 

  

                                                           

1
 http://www.almanar.jo/AlManarWeb/Portals/0/PDF/Rai%202012.pdf 

 

2
 http://www.mop.gov.jo/uploads/informal%20sector%20panoramic%20study%20final.pdf 

 

http://www.almanar.jo/AlManarWeb/Portals/0/PDF/Rai%202012.pdf
http://www.mop.gov.jo/uploads/informal%20sector%20panoramic%20study%20final.pdf
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ةال البرامج:  41 جدول ةال الوساطة قطاع في والمعروضة المطلوبة تدريبي   التأمين وأنشطة مالي 

 فائض الطلب العدد المعروض ي المعروضالتّدريبالبرنامج  العدد المطلوب ي المطلوبالتّدريبالبرنامج 

 55- 66 مدير تدقيق حسابات 11 مدير حسابات 

 101- 108 والتأمين مالي ةالمددراء فروع خدمات  7 والتأمين مالي ةالمددراء فروع خدمات 

 42- 63 المحاسبون 21 المحاسبون

 344- 368 محاسب عام )يفقات وإيرانات( 24 محاسب عام )يفقات وإيرانات( 

 23- 24 محاسب تكاليف 1 محاسب تكاليف

 264- 272 )مراجع( حساباتمدقق  8 مدقق )مراجع( حسابات 

 42- 46 مراقب مالّ 4 مراقب مالّ  

 237- 238 محللون ماليون 2 محللون ماليون

 150- 173 اإلنادري ةاختصاصيو السياسات  23 اإلنادري ةاختصاصيو السياسات 

وتطوير  الت ددريباختصاصيو 

 الكواندر
1    1 

 20- 39 والتسويقاختصاصيو االعلن  19 اختصاصيو االعلن والتسويق

ةاختصاصيو العلقات   16   ال يوجد عرض 16 العام 

 4   ال يوجد عرض 4 الت طبيقي ةمبرمجو البرامج 

 46- 49 األيظمةانادريو  3 األيظمةانادريو 

 48- 51 اناتتم  موظف اع 3 ان والقروضتم  موظفو االع

 4   ال يوجد عرض 4 موظف كفاالت 

يوجد عرضال  98 هاأيواعموظف قروض ب    98 

 5,175- 5177 كاتب حسابات/ ماسك نفاتر عام 2 كاتب حسابات/ ماسك نفاتر عام 

 45   ال يوجد عرض 45 مندوبو التأمين

 19   ال يوجد عرض 19 مندوب تأمين/ مركبات

 23   ال يوجد عرض 23 مندوب تأمين/ حياة  

 3   ال يوجد عرض 3 مندوب تأمين صحّ 

 2   ال يوجد عرض 2 ةتجادري  ال مندوبو المبيعات

 27- 33 / الخدماتتجادري  مندوب  6 / الخدماتتجادري  مندوب  

 6,705- 6707 ال يوجد عرض 2 السكرتيريون التنفيذيون واالنادريون

 1   ال يوجد عرض 1 مدخلو البيايات /كتبة

 175   ال يوجد عرض 175 أمين صندوق

 9- 26 صراف عملت 18 صراف عملت   

 93   ال يوجد عرض 93 صراف يقون/ كاشير

 3   ال يوجد عرض 3 محصلو الديون وما يرتبط بهم

 620 مجموع الطلب
مجموع العرض الذي يلبي المسميات 

 المطلوبة
6733 -6,092 
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 المطلوبة من قبل أصحاب العمل هي أكثر تحديداً وتخصيصاً في حين أنّ  تدريبّيةالالبرامج  ويالحظ من الجدول أعاله أنّ 

على ضرورة التفات الجهات  الّدراسة وتؤكد .خاصة في مجال التأمين عامة نوعاً ما الّتدريبمن مزودي  قّدمةالم تدريبّيةالالبرامج 

( 19المطلوبة من أصحاب العمل والمبينة في الجدول ) تدريبّيةاللى هذا الطلب والحرص على توفير البرامج إ للّتدريب المزّودة

 .إقليم كلّ المطلوب توفيرها ل تدريبّيةالالبرامج  يبّين( والذي 13أدناه، وكذلك الجدول )

 

ةال البرامج: 49 جدول دريب مزودي لدى رتتوف   وال( 1116-1114) لألعوام المطلوبة تدريبي   الت 

 عدد األفراد المطلوب تدريبهم الطلوبة فنيّةالالمهارة 

 7 التحليل المالّ

 4 اإلشراف والرقابة

 7 اإلشراف والمتابعة

 3 والنفقات اإليراناتتحليل عناصر 

 19 التحليل المالّ

 3 الصرف والقبض عملي ات

 5 تدقيق الحسابات ومراجعتها

 3 المتابعة والرقابة

 40 التأمين أيواعكافة  إندراك

 5 مهادرات البيع والتسويق

 13 عن حوانث المركبات الناتجةتقييم المخاطر 

 6 التأمين أيواعكافة  إندراك

 76 التقادرير إعدان

 93 الصرف والقبض عملي ات

 18 الصرف والقبض عملي ات

 1 اإلشراف والرقابة

 1 المتابعة والرقابة

 52 الصرف والقبض عملي ات

 15 تبديلها والقيمة المعانلة للعملة المطلوبة تم  التّ ي مهادرات حساب وفحص العملة
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ةال البرامج:  43 جدول  الت دريب مزودي لدى تتوفر وال إقليم كل   في( 1116-1114) لألعوام المطلوبة تدريبي 

 4106لعام  عدد الفرص 4100عدد الفرص لعام  4102عدد الفرص لعام  الطلوبة فنيّةالالمهارة 

 0 0 7 التحليل المالّ

 0 0 4 اإلشراف والرقابة

 0 3 4 اإلشراف والمتابعة

 0 0 3 والنفقات اإليراناتتحليل عناصر 

 8 3 8 التحليل المالّ

 0 0 3 الصرف والقبض عملي ات

 0 0 5 تدقيق الحسابات ومراجعتها

 0 0 3 المتابعة والرقابة

 7 1 32 التأمين أيواعكافة  إندراك

 0 0 5 مهادرات البيع والتسويق

 0 0 13 عن حوانث المركبات الناتجةتقييم المخاطر 

 0 0 6 التأمين أيواعكافة  إندراك

 30 30 16 التقادرير إعدان

 19 17 57 الصرف والقبض عملي ات

 0 9 9 الصرف والقبض عملي ات

 0 0 1 اإلشراف والرقابة

 0 0 1 المتابعة والرقابة

 15 15 22 الصرف والقبض عملي ات

تبديلها والقيمة  تم  مهادرات حساب وفحص العملة التّ ي

 المعانلة للعملة المطلوبة
15 0 0 

 

 

 لهذه المهن تدريبي ةالمهنة وبين المهارات التي توفرها البرامج  كل  الفجوة بين المهارات المطلوبة ل 1.1

ن جانبي العرض والطلب. م كلّ الداعمة للتشغيل في  العاّمةالمهارات  سابقاً، في الفصل الثاني والثالث الّدراسة بّينت

توفر جميع المهارات التي طلبها أصحاب العمل  للّتدريب المزّودةالجهات  جراء مقارنة بين الجدولين اتضح أنّ إومن خالل 

 مالّيةالالوساطة الداعمة للتشغيل في قطاع  العاّمةق بالمهارات وبدرجة كافية. وعليه، ال يوجد فجوة بين العرض والطلب فيما يتعلّ 

 .وأنشطة التأمين
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التي أكد أصحاب العمل على ضرورة توفرها في العاملين في مواقع العمل وفي المنوي  فنّيةالق بالمهارة وفيما يتعلّ 

ينبغي التوصية  الّدراسةوفي ضوء نتائج هذه . ولذلك قّدمةالم تدريبّيةالبرامج ها في غالبها غير مشمولة ضمن التعيينهم، فإنّ 

 يجازها في اآلتي:إوالتي يمكن  المطلوبة فنّيةالتوفر هذه  المهارات  تدريبّيةبضرورة توفير برامج 

  والقبض الصرف عملّيات -

 .والقبض الصرف عملّيات -

 .التأمين أنواع كافة إدراك -

 .التقارير إعداد -

 .المالي التحليل -

 .المطلوبة للعملة المعادلة والقيمة تبديلها تمّ ي التي العملة وفحص حساب مهارات -

 .المركبات حوادث عن الناتجة المخاطر تقييم -

 

  اإلناثالفجوة بين العرض والطلب على العمالة من  1.1

عبرت عن عدم رغبتها  وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة % من المنشآت العاملة في قطاع 11ما نسبته  كشفت النتائج أنّ  

فرصة عمل  (111)للعمل في هذا القطاع يقدر بنحو  اإلناثعلى  اً مستقبليّ  اً هناك طلب . في حين أنّ مختلفة ألسباب اإلناثبتعيين 

 لى أنّ إت بيانات المسح ، حيث أشاراإلناثمن  اً هناك عرض ضمن مهن مختلفة. وكذلك نجد أنّ  ع( توزّ 1311-1311لألعوام )

. وهنا نالحظ الفجوة اإلناثهم من  الّدراسةالمختلفة والمشمولة بمسح  للّتدريب المزّودةالجهات من  الخّريجين%( من 17.8)

 .لإلناثالكبيرة بين رقم الخريجات ورقم فرص العمل المتوفرة  الرقمّية

( أدناه، حيث 11ي الجدول )ويمكن االطالع على تفصيل المهن المطلوبة وتخصصات الخريجات المعروضة والمبينة ف

هناك  وأنّ  ال يوجد توافق بين العرض والطلب،في سوق عمل هذا القطاع. حيث يالحظ أنه  اً وواضح اً كبير هناك خلالً  أنّ  يبّين

وهي تشير للتخصصات القادرة على  ،فجوة في بعض التخصصات لصالح العرض )مؤشر بطالة( وفجوة أخرى لصالح الطلب

 (.1311-1311لإلناث خالل األعوام ) وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة خلق فرص عمل في قطاع 
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ةال البرامج بين الفجوة:  51 جدول  (1116-1114) لألعوام لإلناث والمعروضة المطلوبة تدريبي 

 الفجوة المعروضالعدد  العرض المطلوبالعدد  الطلب

 5- 9 مدير تدقيق حسابات 4 مدير حسابات

 مالي ةالمددراء فروع خدمات  12 المحاسبون

 والتأمين

20 -8 

محاسب عام )يفقات 

 وإيرانات(

 93- 99 المحاسبون 6

 97- 99 محاسب عام )يفقات وإيرانات( 2 مدقق )مراجع( حسابات

 5- 6 محاسب تكاليف 2 مراقب مالّ

 62- 65 مدقق )مراجع( حسابات 3 اإلنادري ةاختصاصيو السياسات 

   7 مراقب مالّ 7 اختصاصيو االعلن والتسويق

ةاختصاصيو العلقات   52- 64 محللون ماليون 12 العام 

 53- 54 اإلنادري ةاختصاصيو السياسات  2 ان والقروضتم  موظفو االع

 1     1 موظف كفاالت

 49     49 هاأيواعموظف قروض ب

 24     24 مندوبو التأمين

 7     7 مندوب تأمين/ مركبات

 23     23 مندوب تأمين/ حياة

 1     1 ةتجادري  مندوبو المبيعات ال

 2 4 / الخدماتتجادري  مندوب  6 / الخدماتتجادري  مندوب 

 115     115 أمين صندوق

 6- 7 صراف عملت 2 صراف عملت

 87     87 صراف يقون/ كاشير

 442فائض عرض =  033 المجموع 362 المجموع

 

  

 

مة تدريبي ةالوبين البرامج  اإلعاقاتالفجوة بين الطلب على العمالة من ذوي  1.1  لهم المتقد 

ون أي نسبة شكل، ال ي( عامالً 11391أصل )من العاملين في القطاع من ( 9)هناك  سابقاً في الفصل الثاني أنّ  الّدراسة بّينت

 مهن مختلفة في القطاع نفسه.  سبع، وهم يعملون في تذكر

( 17على استعداد لتوفير ) وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة ( منشأة عاملة في قطاع 11هناك ) كشفت نتائج المسح أنّ 

 .منوي عقدها مستقبالً  اإلعاقاتخاصة بذوي  تدريبّيةكما ال يوجد برامج  فرصة عمل.
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 الخامسالفصل 

في قطاع  بشري ةالخطة تنمية الموارد 

ةالالوساطة   وأنشطة التأمين مالي 
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ةاللقطاع الوساطة  بشري ةالخطة الموارد  إعداد منهجي ة   المصرفي ةو مالي 

ةالأوال: تشكيل الفريق القطاعي للوساطة   المصرفي ةو مالي 

ةالللوساطة الفريق القطاعي  شكلت رقم  والتقنيّ  المهنيّ والتعليم  الّتدريببموجب كتاب مجلس التشغيل و المصرفي ةو مالي 

البنك المركزي ( برئاسة ممثل من القطاع الخاص وعضوية ممثلين من وزارة العمل، 22/9/2112( بتاريخ )2/1/22)أس

أمانة ة للتشغيل، والوطنيّ الشركة ووممثلي قطاع التأمين،  ،وممثلي البنوك الخاصة، اعيتمّ للضمان االج العاّمةالمؤسسة و، ردنيّ األ

هداف الفريق دراسة هموم وقضايا القطاع على مستوى أتضمنت مهام وو. والتقنيّ  المهنيّ والتعليم  الّتدريبسر مجلس التشغيل و

، ورفع  يهاعل ةوافقالمو ة للقطاعالمهنيّ المعايير  ةساللقطاع، ودر بشرّية، وتطوير خطة تنمية موارد االستراتيجّياتالسياسات و

 .والتقنيّ  المهنيّ والتعليم  الّتدريبله لمجلس التشغيل واجميع نتاجات أعم

راسة إعدادثانيا:  ةالمكتبية وخطة موارد  الد  ةاللقطاع الوساطة  أولي ة بشري    المصرفي ةو مالي 

 والتقنيّ  المهنيّ والتعليم  الّتدريبالتشغيل وات قطاع صالح)جوبا( إل األوروبيّ عبر مشروع خدمات الدعم  الفريق القطاعيقام 

اعات قام تمّ ردن، وعقد الفريق القطاعي أربعة اجفي األ المصرفّيةو مالّيةالبتطوير دراسة مكتبية تناولت واقع قطاع الوساطة 

تنمية موارد  لخطة أولّية مسّودة إعدادلى لمختلف شؤون وقضايا القطاع، وخلص إ مفصالً  جرى تحليالً ، وأالّدراسةعبرها بمناقشة 

بناًء على دراسة الفجوة بين  ولّيةاأل الخّطة مسّودةاالتفاق على مراجعة وتطوير  تمّ ، والمصرفّيةو مالّيةاللقطاع الوساطة  بشرّية

 ها.إعدادب بشرّيةاللتنمية الموارد  الوطنيّ ف المركز كلّ جانبي العرض والطلب التي 

ةالللفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع الوساطة  الوطني  ثالثا: دراسة المركز    المصرفي ةو مالي 

التحليلية  الّدراسةهداف وعينة وأ منهجّيةبتطوير  بشرّيةاللتنمية الموارد  الوطنيّ بالتعاون مع المركز  الفريق القطاعيقام 

تنفيذ مسح ميداني بالتعاون مع دائرة  تمّ ، حيث المصرفّيةو مالّيةالللفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع الوساطة 

في القطاع. كما قام فريق  الّتدريبارات من قبل مؤسسات تزويد تمّ شمل منشآت ممثلة للقطاع، وتعبئة اس العاّمةاإلحصاءات 

 .الّدراسةفي مختلف مراحل  الوطنيّ ر من ضمن الفريق القطاعي بمتابعة العمل مع المركز مصغّ 

ةالية الموارد رابعا: تطوير خطة تنم ةال بشري  ةالللوساطة  قطاعي  للفجوة  الوطني  بناءا على نتائج دراسة المركز  المصرفي ةو مالي 

ةالبين جانبي العرض والطلب في قطاع الوساطة  ةو مالي   المصرفي 

 :تمّ  المصرفّيةو مالّيةالللفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع الوساطة  الوطنيّ بناًء على نتائج دراسة المركز 

  المصرفّيةو مالّيةالللوساطة  قطاعّيةال بشرّيةالخطة الموارد  مسّودةمراجعة وتطوير. 

  وأخذ  ،للدراسة ستشارّيةعلى اللجنة اال المصرفّيةو مالّيةالللوساطة  قطاعّيةال بشرّيةالخطة الموارد  مسّودةعرض

 وتضمينها. الخّطةمالحظاتهم على 

  مالّيةالللوساطة القطاعي على الفريق  المصرفّيةو مالّيةالللوساطة  قطاعّيةال بشرّيةالخطة الموارد  مسّودةعرض 

 وتضمينها. الخّطةوأخذ مالحظاتهم على  ،المصرفّيةو

  ها النهائي.شكلب المصرفّيةو مالّيةالللوساطة  قطاعّيةال بشرّيةالإقرار خطة تنمية الموارد 



 

 
 

 

ةالالوساطة قطاع ل بشري ةالخطة تنمية الموارد   (1111-1111)والبنوك والتأمين لألعوام  مالي 
 

ةهذه  عدتأ) (والبنوك والتأمين مالي ةالالوساطة قطاع ل بشري ةاللتنمية الموارد  الوطني  بناءا على نتائج دراسة المركز  الخط   
 

 : (1) االستراتيجي الهدف

ةالالوساطة  قطاع تزويد   كما ونوعا  المستقبلي ةو الحالي ةبقوى عاملة مدربة ومؤهلة وبما يتفق مع متطلبات اصحاب العمل والبنوك والتأمين  مالي 

 : 1االستراتيجي  مؤشر االداء للهدف

 (1111كما ونوعا في عام  المستقبلي ةو الحالي ةصحاب العمل لمتطلبات أ المعني ةخريجي المؤسسات التعليمية  عدادأمة برامج ومواء

   :(1النتيجة )

ةالتستجيب الحتياجات لقطاع الوساطة  والتقني   المهني  والتعليم  الت دريببرامج مؤسسات   والبنوك والتأمين مالي 

 مؤشر األداء النشاط
 اإلطار
 الزمني

 قحق  وسيلة الت
مسؤولية 
 التنفيذ

 الجهات ذات العالقة

 الوطنيّ تعزيز تشكيلة الفريق  0.0

الوساطة لقطاع  بشريّةاللتنمية الموارد 
ةال  والبنوك والتأمين مالي 

   51القطاع غير الحكومّ يمثل ما ال يقلل علن %

ملللن تشلللكيلة الفريلللق القطلللاعّ ) فريلللق الملللوادرن 

 (والبنوك والتأمين مالي ةالالوساطة لقطاع  بشري ةال

 

 لللعقلللد االج ول وايتخلللاب درئللليس الفريلللق اع األتم 

 القطاعّ 

 

 بايتظاماعاته تم  الفريق القطاعّ يعقد اج. 

 

للللللللللللاج اع تم 

نودري 

للفريلللللللللللللق 

القطللللللللاعّ 

بواقللللللللللللللللع 

للللللللللللاج اع تم 

 كللللل  واحللللد 

شللللللللللللهرين  

اعتبادرا  من 

الربللللللللللللللللع 

الرابللع  مللن 

 3114عام 

   كتاب تشكيل

 الفريق القطاعّ.

   محضر

األول  اعتم  االج

 للفريق القطاعّ.

مجلللس التشللغيل 

 الت للللللللللللللللددريبو

ّ  والتعللليم   المهنلل

  ّ  .والتقن

 

  .وزادرة العمل 

 .البنك المركزي 

 اعّ.تم  الضمان االج 

   لةالنقابة للعلاملين فلّ  العام 

المصللللللللللادرف والتللللللللللامين 

 والمحاسبة

   ةدرنيي  األجمعية البنوك. 

 شركات التأمين. اتحان 

  .جمعية الصرافين 

   الت للللللللللددريبمؤسسللللللللللات 

والتعليم من القطاعين العلام 

 والخاص



 

 
 

 مسحيّةال الّدراسةتحليل نتائج  0.4

 الوطنيّ الميدانية التي نفذها المركز 

 للقطاع  بشريّةاللتنمية الموارد 

   تقرير جايبّ العرض والطلب 

  الد دراسةتوصيات  

الربللللللللللللللللع 

الثاللللن ملللن 

 3114عام 

 نة  الد دراسة مسو 

 للقطاع  قطاعي ةال

ّ  المركز   اللوطن

لتنميلللة الملللوادرن 

 بشري ةال

 الفريق القطاعّ 

خطة عمل تنفيذية لتطوير  إعداد 0.3

 للقطاع بشريّةالالموارد 
  3113-3115 لألعلللوامخطلللة العملللل التنفيذيلللة-

 معدة وقابلة للتنفيذ 3112

 نوادر والمسلللللؤوليات عللللللى الجهلللللات توزيلللللع األ

  الخط ةوالفريق القطاعّ فّ تنفيذ  المعني ة

  الربلللللللللللع

ع بلللللللللالرا

ملللن علللام 

3114 

 

   الخط للللللةوثيقللللللة 

 لألعللوامالتنفيذيللة 

3115--3112 

   تقلللادرير المتابعلللة

 والتقييم الربعية.

   التقرير السنوي 

 الت للللددريبمجلللللس التشللللغيل و الفريق القطاعّ

ّ  والتعليم  ّ   المهن  .والتقن

 

  ّالتواصللل مللع الجهللات الممولللة والداعمللة لتبنلل

 ويل خطة العمل التنفيذية للقطاع تم  

  الربلللللللللللع

االول 

والثلللللللايّ 

ملللن علللام 

3115 

 

   الخط لللةميزاييلللة 

 لألعللوامالتنفيذيللة 

3115--3112 

   تقلللادرير المتابعلللة

 والتقييم الربعية.

   التقرير السنوي 

 الت للددريبمجلللس التشللغيل و  الفريق القطاعّ

ّ  والتعليم  ّ   المهن  . والتقن

 الجهات الممولة والداعمة 

 

العمل في  أهميّةنشر الوعي ب  0.2

قطاع البنوك والتأمين والوساطة 

 . ماليّةال

 المعدة من قبل  الد دراسة التقرير التحليلّ لنتائج

ّ  المركز  متاح  بشري ةاللتنمية الموادرن  الوطن

 .للجهات ذات العلقة 

 الد دراسةتزويد جميع الجهات ذات العلقة ب. 

الربللللللللللللللللع 

الرابللع  مللن 

 3114عام 

 رتم  ومس

  الد دراسةوضع 

على الموقع 

 اإللكترويّ. 

 الد دراسة يشر 

وسائل عبر 

 اإلعلن المختلفة.

مجلللس التشللغيل 

 الت للللللللللللللللددريبو

ّ  والتعللليم   المهنلل

  ّ  .والتقن

  ّجميع الجهات المذكودرة ف

 .الد دراسة

ة المهنيّ مراجعة وتطوير المعايير  0.0

عمال المطلوبة في قطاع للمهن واأل

وبما  ماليّةالالبنوك والتأمين والوساطة 

 الوطنيّ ينسجم مع نتائج دراسة المركز 

   بشريّةاللتنمية الموارد 

 ة لمهللن وأعمللال المهني للنلللة المعللايير أوثللائق و

 القطاع التالية محدثة ومطودرة  ومنشودرة

 والجماعيلة(  ملن  فرني لةموظف مبيعلات البنلك )ال

حين القلددرة عللى تسلويق خلدمات البنلك ومعرفلة 

للللدى العمللللء  مصلللداقيةدرغبلللات العمللللء وبنلللاء 

والتعامل بإيسايية. كذلك الفعالية فّ البيع والقلددرة 

 تحويللل الفللرص الللى جهللد عملللّ ململلو علللى 

 )التسويق(.

  مدير فلرع البنلك  وذللك ملن خللل التركيلز عللى

3115-

3112 

وثيقلللللللة المعلللللللايير 

  المحدثة المهني  

للللللمركللللللز االع الفريق القطاعّ ان وضللللللبط تم 

 الجونة



 

 
 

المعرفللللة  اكتسللللابمهللللادرات اإلنادرة ومهللللادرات 

ر. تم  ليلللات التحسلللن المسلللآوتطويرهلللا والتفكيلللر ب

 (.االستراتيجية)اإلنادرة الوسطى واإلنادرة 

  موظف ومدير العلقات البنكية )علقلات العمللء

والمتعللاملين(  وذلللك مللن خلللل المعرفللة بللأنوات 

وتحليللل السللوق للقللددرة علللى  االقتصللانيالتحليللل 

مهلللادرات  بنلللاء حلللوادر فعلللال ملللع العمللللء وكلللذلك

وخطلللللط إنادرة  االتصلللللال)مهلللللادرات  االتصلللللال

 المعرفة(.

 .مدير مخاطر 

  موظللف بنللك إسلللمّ وتقللديم منتجللات تتللواءم مللع

 الشريعة اإلسلمية.

 ولي للة المصللرفي ةالخللدمات  وموظفلل للاع) الد    اناتتم 

 ومستندات وغيرها(.

 وبكافلللة  تجلللادري  التسلللويق فلللّ مجلللال التلللأمين ال

 ه.أيواع

 إقللراض المشللادريع المتوسللطة والصللغيرة  وموظفلل

 ومتناهية الصغر.

 الخللللدمات البنكيللللة الحديثللللة )الموبايللللل   وموظفلللل

االيتريللللل والهللللاتف العللللاني والصللللراف ا لللللّ 

 (اييةتم  االئوالبطاقات 

 يظلللللم المعلوملللللات المحاسلللللبية البنكيلللللة  وموظفللللل

 والتأمينية.

 التلدقيق التلأمينّ الطبلّ ومقيملّ الخسلائر  وموظف

 التأمينية والوسطاء والسماسرة.

 (.الد ولي ةن )القيون المحاسبية والمحاسب 

 شركات الصرافة وأسعادر العملت. وموظف 

 

فيي قطياع  تدريبيّةالتطوير البرامج  0.6

 ماليّييييةالالبنييييوك والتييييأمين والوسيييياطة 

ذات  تدريبيّيةالبالتعاون ميع المؤسسيات 

 العالقة. 

ة التاليلة  مراجعلة ومطلودرة والتقني   تددريبي ةالالبرامج 

 ومحدثة  :

  .ّالتسويق المصرف 

  والتشغيلية(. االستراتيجية) اإلنادري ةالمهادرات 

 .إنادرة المعرفة 

3115    تقادرير مؤسسات

والتعللليم  الت للددريب

لمراجعة وتطوير 

 تددريبي لةالالبرامج 

 ة والتقني  

مؤسسللللللللللللللللات 

 الت لللللللللللللللللللددريب

 والتعليم

 الفريق القطاعّ

 



 

 
 

  علقللللللللات العملللللللللء العلقللللللللات البنكيللللللللة(

 والمتعاملين(.

  االتصالمهادرات. 

 .إنادرة المخاطر 

 .الحوكمة 

 .المصادرف اإلسلمية 

  ولي ة المصرفي ةالعلقات  . الد 

 وبكافللة  تجللادري  التسللويق فللّ مجللال التللأمين ال

 ه.أيواع

  أنوات إقراض المشادريع المتوسطة والصغيرة

 الصغر. ومتناهية

 االيتريلل الخدمات البنكيلة الحديثلة )الموبايلل  

والهلللاتف العلللاني والصلللراف ا للللّ والبطاقلللات 

 (اييةتم  االئ

  والتأمينية. البنكيةيظم المعلومات المحاسبية 

  التللللدقيق التللللأمينّ الطبللللّ وتقيلللليم الخسللللائر

 والسمسرة. مالي ةالالتأمينية والوساطة 

  ولي ةالقيون المحاسبية  .الد 

 .العملت األجنبية ويظم التجادرة الخاصة بها 

   وثللللائق البللللرامج

ة والتقني لل تددريبي للةال

 المطودرة.

  أنوات تقيللللللللللللللليم

للللتع د بالتعللللاون تم 

مللع الجهللات ذات 

 العلقة.

لرفييع كفيياءة  تدريبيّييةتنفيييذ دورات  0.1

ين فيييييييي  المهنيّيييييييالميييييييدربين/المعلمين 

 المهنيييييّ والتعليييييم  التّييييدريبمؤسسييييات 

علييى المهييارات التييي يتطلبهييا  والتقنيييّ 

بميييا ينسيييجم ميييع نتيييائج و سيييوق العميييل

لتنمييية المييوارد  الييوطنيّ دراسيية المركييز 

   بشريّةال

للملللددربين   فني لللةال( نودرات لرفلللع الكفلللاءة 4عقلللد )

ين العللللاملين فللللّ القطللللاع لللللدى  المهني لللل/المعلمللللين 

ّ  والتعللليم  الت للددريبمؤسسللات  ّ   المهنلل علللى  والتقنلل

ر فلّ تم  رة تراعّ التطلودر المسلتم  نودرات مس  شكل

التلّ يحتاجهلا  فني لةالفلّ المجلاالت  المجال والقطلاع

 القطاع 

وثللللللائق الللللللدودرات  3115

 .تددريبي ةال
  الفريللللللللللللللللللق

 القطاعّ

  إعللللدانمعهللللد 

الملللللللللللللددربين 

التلابع لجامعلة 

البلقلللللللللللللللللللاء 

 الت طبيقي ة

  والتعلليم  الت ددريبمؤسسات

  ّ ّ   المهنللللللل ملللللللن  والتقنللللللل

 القطاعين العام والخاص 

  ولي ةالجهات  المايحة. الد 



 

 
 

يز فيي مجيال تيدريب تمّ إيجاد مركز  0.3

فيييي  فنيّييية استشييياراتوتطيييوير وتقيييديم 

مجيييييال البنيييييوك والتيييييأمين والوسييييياطة 

والصيرافة يعميل عليى المسيتوى  ماليّةال

ي وييدار مين قبيل مجليس شيراكة قليماإل

يضييييم أطييييراف القطيييياع وذلييييك لتوحيييييد 

جهييييود القطيييياع وتركيزهييييا فييييي ضييييوء 

 الفرص السياسية المتاحة.

  وثيقللة اتفاقيللة إيشللاء  3113 إيشاء المركز

 المركز  

 الت للللللللللددريبمؤسسللللللللللات    الفريق القطاعّ

ّ  والتعللللليم  ّ   المهنلللل  والتقنلللل

 ومؤسسات القطاع الخاص

  وزادرة العمل 

 الت ددريبمجلس التشغيل و 

  المصرفي ة الد دراساتمعهد. 

 .البنك المركزي 

  ةدرنيي  األجمعية البنوك. 

  ّيقابلللللللللة العلللللللللاملين فللللللللل

 المصادرف والتأمين.

 

نشاء شراكات بين القطاعين العيام إ 0.2

والخاص في مجيال تنفييذ وتقيييم بيرامج 

 التّيدريبللقطياع فيي مؤسسيات  التّدريب

 والتقنيّ  المهنيّ والتعليم 

عدن  اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم  الموقعلة 

فّ القطلاعين العلام الخلاص  الت ددريببين مزوني 

 تددريبي ةاللإلنادرة المشتركة للمرافق والبرامج 

الربع الثايّ 

مللللللن عللللللام 

3112 

 الد دراسلللللاتوثلللللائق 

 والمسوح  

 الت للللللللللددريبمؤسسللللللللللات    الفريق القطاعّ

ّ  والتعللللليم  ّ   المهنلللل  والتقنلللل

 ومؤسسات القطاع الخاص

ندراسللات مكتبيللة ومسللوحات ميداييللة تنفللذ حللول 

درضلللا اصلللحاب العملللل علللن بلللرامج ومؤسسلللات 

 والتعليم   الت ددريب

الربع الثايّ 

من عام 

3112 

ندراسللات مكتبيللة ومسللوحات ميداييللة تنفللذ حللول 

يجيندرضلا الطلبلة و علن بلرامج ومؤسسلات  الخلر 

ّ  والتعليم  الت ددريب ّ   المهن    والتقن

 

 

الربع الثايّ 

من عام 
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 :(1) االستراتيجيالهدف 

ةاللمملكة من خالل تعزيز قطاع البنوك والتأمين والوساطة لجاذبة  اريةثم  استبيئة توفير   مالي 

 :1االستراتيجي  داء للهدفمؤشر األ

ةالار في قطاع البنوك والتأمين والوساطة ثم  االستارتفاع معدالت    1111-1111وشركات الصرافة خالل الفترة   مالي 

 : (1النتيجة )

 ردنفي األ والمصرفي المالي قطاعوتحفيز التعزيز 

 مؤشر األداء النشاط
 اإلطار
 الزمني

 قحق  وسيلة الت
مسؤولية 
 التنفيذ

 الجهات ذات العالقة

ليشيمل  ردنييّ األتسريع تعديل قانون البنك المركزي  4.0

 المالي. االستقرار

القلللللللللايون  اقلللللللللرادر 3115 القايون    تعديل واقرادر

 بوضعه النهائّ

الفريللللللللللللللق 

 القطاعّ
  البنلللللك المركلللللزي

ّ  األ   درني

  الجهللللللللللللللللات ذات

 بإصللللللللدادرالعلقللللللللة 

 التشريع

 

للحكومية نحيو  ماليّيةالتوجيه المعنيين في السياسية  4.4

متوازنييية وذليييك لعيييدم منافسييية قطييياع  اقتيييراضسياسييية 

األعمييال المحلييي علييى السيييولة المتييوفرة فييي االقتصيياد 

 . الوطنيّ 

 الداخلّ االقتراض ايخفاض

قاعلللدة بيايللللات البنلللك المركللللزي 

 متاحة 

3115-

3112 

علللللللدن مسلللللللتخدمّ 

قاعللدة بيايللات البنللك 

 المركزي متاحة 

  الفريلللللللللق

 القطاعّ

 

  مالي ةالوزادرة. 

  البنلللللك المركلللللزي

ّ  األ   درني

 

اإلسيالمية  المصرفيّةالتوسع في ترخيص المنتجات  4.3

 واسيتقطابلما لها من دور في خليق فيرص عميل جدييدة 

التيييي ترغيييب فيييي هيييذا  الّدوليّيييةيييية وقليماإل اراتثمّ االسيييت

 النوع من المنتجات.

 

 ادر اسلمية.ثم  تطوير انوات است

 

عللللللللللللللللللام 

3115  

متابعلللللللة عائلللللللدات 

 ادرثم  االست

الفريللللللللللللللق 

 القطاعّ
  البنلللللللللك المركلللللللللزي

ّ  األ  .درني



 

 
 

ة تجاريّيتطوير وسائل تسيويق المنتجيات التأمينيية ال 4.2

لتلبييي الطلييب المتنييامي علييى أن تكييون ضييمن مسييتويات 

 أسعار معقولة.

 

متاحللة  منتجللات تأمينيللة جديللدة

 المستهدفة  للفئات

3115-

3112 

خطللللللللللة تسللللللللللويق 

 متكاملة

الفريللللللللللللللق 

 القطاعّ
  شللللللللركات التلللللللللأمين

 . ةدرنيي  األ

 

ع في تقديم منتجات اإلقراضية للمشاريع التوسّ  4.0

 المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

 

زيللللللللللانة المبللللللللللالغ  3115 ويل تم  زيانة مبالغ ال

المقترضللللللللة مللللللللن 

 األفران 

  الفريلللللللللق

 القطاعّ

  المركللللللللز

  ّ  اللللللللوطن

لتنميلللللللللللة 

الملللللللوادرن 

  بشري ةال

 JEDCO 

  المؤسسللللللات القائمللللللة

ويللللللللللللل تم  علللللللللللللى ال

الصلللللغيرة للمشلللللادريع 

والمتوسطة والمتناهية 

 الصغر.

 

 

 Onlineفي وسائل الدفع اإللكتروني  ) ارثمّ االست 4.6

Banking, E-payments) 

payment.mobile.fawteercom.RTGS.ACH 

   

 

 الربللللللللللللللع  مستوى المدفوعات  ادرتفاع

األول مللللن 

عللللللللللللللللللام 

3115 

بيايللللللللللات البنللللللللللك 

 المركزي 

الفريللللللللللللللق 

 القطاعّ
  البنلللللللللك المركلللللللللزي

ّ  األ  .درني

 ة تجادري  البنوك ال 

 شركات االتصاالت 

 الشركات الوسيطة 
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 النتائج 1.1

( عامالً 26,093( منشأة، وهي توظف نحو )289) وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة بلغ عدد المنشآت في قطاع 

الجنوب. وُتعتبر  إقليم%( في 4الشمال، وما نسبته ) إقليم%( في 11الوسط، ونحو) إقليم%( في 85وعاملة، توزعت بواقع )

%(، 19) فردّيةمنشآت  ثمّ  %(،11ما نسبته ) شكلوت القانونيّ ة وفقاً لكيانها المنشآت العاملة في القطاع منشآت تضامنيّ  غالبّية

 %( منشآت ذات مسؤولية محدودة.11ونحو )

وأنشطة التأمين ضمن ثالث مجموعات رئيسة هي: المنشآت  مالّيةالتصنيف المنشآت في قطاع الوساطة  تمّ وقد 

المنشآت  ثمّ %(، 13وأكثر( وبنسبة ) عامالً  11%(، تليها المنشآت الكبيرة الحجم )11عمال( وبنسبة ) 1-1الصغيرة الحجم )

الطلب  ارتفاع بّينت%( من المنشآت العاملة في هذا القطاع 11) %(. وُيذكر أنّ 11عامل( وبنسبة ) 13-1متوسطة الحجم )ال

-1311خالل األعوام ) / خدماتهمالطلب على منتجاتهم ارتفاع، وكذلك توقعوا 1311في العام  وخدماتها على انتاجها

1311.) 

ر العاملين مؤهلهم الذكو غالبّية . ونجد أنّ اً ناثإ%( فقط 11%( للذكور مقابل )17ن في القطاع بواقع )والعامل يتوّزع

العامالت في  اإلناث%( من 73) نجد أنّ  في المقابل %(،11، يليه دبلوم متوسط )%(11وبنسبة ) بكالوريوس عليميّ ال

%( من العاملين في 99ما نسبته ) %( دبلوم متوسط. من ناحية أخرى، فانّ 18القطاع مؤهلهن العلمي بكالوريوس ونحو )

 الوسط. إقليمين في ردنيّ األوينحصر غير ين، ردنيّ األ%( من غير 1، مقابل )جنسّيةالو أردنيّ هذا القطاع هم 

هي المهن الصناديق  أمناءادات وتمّ المختلفة مثل موظفي القروض واالع مالّيةالالخدمات مهن  أنّ  الّدراسةوقد أظهرت 

ة أمين مهن الشمال فانّ  إقليمالوسط، بينما في  إقليموكذلك الحال في . وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة في قطاع  إشغاالاألكثر 

الجنوب  إقليمفي كذلك الحال هي المهن األكثر انتشاراً بين العاملين في القطاع. صندوق وصراف عمالت وصراف كاشير 

 .إشغاالً كانت األكثر  أمين صندوق وصراف عمالت وصراف كاشيرمهن  فانّ 

صراف نقود )كاشير(، وصراف و أمين صندوق، ( على مهن1311-1311لألعوام ) اً هناك طلب عام فانّ  شكلوب

لى بروز الحاجة للعمال الجدد إشارة .  وتجدر اإلاإلدارّيةالسياسات  دوب تأمين، وموظف قروض، واختصاصييعمالت، ومن

هو  1311-1311ارتفاع حجم الطلب على العاملين في األعوام  على أساس أعمال التوسعة، األمر الذي يدعو للتفاؤل بأنّ 

 .وظيفيّ  %( أكثر من كونه مجرد دوران  133 -%81توسع بنسبة تراوحت بين ) عملّيةناشئ عن 

، التحليل المالي، ومهارة شراف والمتابعةاإلأكثر مهارة مطلوبة ضمن مهن القطاع هي: مهارة  أنّ  الّدراسة بّينتو

تدقيق الحسابات ومراجعتها، ومهارة ، ومهارة الصرف والقبض عملّياتمهارة ، ووالنفقات اإليراداتناصر تحليل عومهارة 

 .التأمين، ومهارات البيع والتسويق أنواعكافة  إدراك

%( في مهن 11بنسبة ال تقل عن ) هناك نسبة تشغيل كبيرة لإلناث في هذا القطاع لى أنّ إ تشير نتائج تحليل البيانات

( 9) اإلعاقات. من ناحية أخرى، بلغ عدد العاملين من ذوي ن، ومراقبين ماليياإلدارّيةالسياسات  المحاسبة، واختصاصيي

الوسط، وهم يعملون في سبع مهن مختلفة في القطاع نفسه: مهنة مدير أعمال تأمين،  إقليمحصري في  شكلل يعملون بامع

 .تجاريّ مندوب مبيعات وق حسابات، مدقّ ووتأمين،  مالّيةمدير فرع خدمات و
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%( 13)تواجه %( من المنشآت ال تواجه أية صعوبات في التعيين، بينما 80ما نسبته ) عن أنّ  الّدراسةكشفت نتائج 

رئيس،  شكلصعوبات في التعيين، وتعزى هذه الصعوبات إلى النقص في العمالة ممن لديهم المهارات المطلوبة ب من المنشآت

بالطرق المستخدمة في التعيين، فقد  يّتصلنحو العمل. وفيما  إيجابّيةللنقص في العمالة ممن لديهم قيم واتجاهات  إضافة

%(، يليه التعيين من 11هو األكثر استخداماً وبنسبة ) الشخصّيةصاالت التعيين المباشر من خالل االتّ  بأنّ  الّدراسةأظهرت 

 %(.1التعيين عن طريق مكاتب التشغيل وبنسبة ) ثمّ %(، 18وبنسبة ) نّيةاإللكتروالصحف والمواقع  إعالناتخالل 

( خريجاً 9,938( برنامجاً تدريبياً، وبلغ عدد خريجيها قرابة )13الخاصة بهذا القطاع نحو ) تدريبّيةالبلغ عدد البرامج 

من برنامج كاتب حسابات/مسك دفاتر وكانت نسبتهم  تمنهم قد تخرج ى(. كانت النسبة الكبر1311-1311)خالل األعوام 

 %(.13.1وبنسبة ) مالّيةكاتب حسابات/مدقق مطالبات  ثمّ %(، 11.1برنامج وسيط سوق مالي وبنسبة ) ثمّ %(، 11.1)

خالل األعوام  اً ( خريج4,752الخاصة بهذا القطاع الذكور نحو ) تدريبّيةالمن ناحية أخرى، بلغ عدد خريجي البرامج 

برنامج كاتب  ثمّ %(، 19.1من برنامج كاتب حسابات/مسك دفاتر وبنسبة ) ت(. نسبة كبيرة منهم تخرج1311-1311)

%(، ومحاسب عام/إيرادات 1.7%(، يليه برنامج وسيط سوق مالي وبنسبة )7.8وبنسبة ) مالّيةحسابات/مدقق مطالبات 

( 5,186والتأمين قرابة ) مالّيةالفي قطاع الوساطة  تدريبّيةال%(. في المقابل، بلغ عدد خريجات البرامج 1.7ونفقات وبنسبة )

من برنامج كاتب حسابات/مسك دفاتر وبنسبة  جت(. نسبة كبيرة منهن تخر1311-1311خريجة خالل األعوام )

وبنسبة  مالّيةبرنامج كاتب حسابات/مدقق مطالبات  ثمّ %(، 17.1برنامج وسيط سوق مالي وبنسبة ) ثمّ %(، 11.1)

(11.1.)% 

( متدرباً في 7,143) ياً بنحوإقليموأنشطة التأمين  مالّيةالفي قطاع الوساطة  للّتدريب المزّودةتوزع خريجو الجهات 

برنامج وسيط سوق مالي،  ثمّ مختلفة أبرزها برنامج كاتب حسابات/مسك دفاتر عام،  تدريبّيةالوسط توزعوا ضمن برامج  إقليم

( في 1311-1311لألعوام ) الّتدريب. في المقابل، بلغ عدد خريجي مزودي مالّيةسابات/ مدقق مطالبات يليه برنامج كاتب ح

الجنوب  إقليموسيط سوق مالي. أما في  ثمّ ( خريجاً توزعوا بين كاتب حسابات/مسك دفاتر عام، 2,249الشمال قرابة ) إقليم

كاتب حسابات/ مدقق مطالبات  ثمّ ( خريجاً غالبيتهم من برنامج كاتب حسابات/مسك دفاتر عام ، 111) الخّريجينفقد بلغ عدد 

 .مالّية

في تدريبهم ورفع كفاءتهم، فقد كشفت النتائج عن عدم  للّتدريب المزّودةودور الجهات  اإلعاقاتبذوي  يّتصلا فيما أمّ 

عن فرص  الّتدريباألمر بحاجة لدراسة وإعادة نظر. وبسؤال مزودي  لذوي االحتياجات الخاصة، وهذا تدريبّيةوجود برامج 

على استعداد لتقديم برامج  الّتطبيقّيةع في جامعة البلقاء تمّ المج كلّّيات ع، وجدنا أنّ تمّ لهذه الفئة من المج المستقبلّية الّتدريب

 متدربين.( 1كاتب حسابات/ ماسك دفاتر عام )و( متدربين، 1وسيط سوق مالي ) تدريبّية

دورات مكافحة عام ُيعد االقبال أكثر على  شكل، وبللّتدريب المزّودةمن الجهات  قّدمةالمدورات رفع الكفاءة  تتنّوع

(، تليها دورات إدارة المخاطر ومقررات بازل بعدد متدربين 1311-1311لألعوام ) اً ( متدرب91بلغ ) إجماليب غسل األموال

 ( متدرباً.11عدد متدربين بلغ ) إجماليدورة الحوكمة واالمتثال ب ثمّ (، 1311-1311ام )لألعو اً ( متدرب11بلغ ) إجمالي

مهني مستقبالً  إعدادسيقدم برامج  المصرفّية الّدراساتمعهد  لى أنّ إشارة ، تجدر اإلالمستقبلّية عدادلى برامج اإلإوباإلشارة 
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( 11رنامج مدير تسهيالت، و)( في ب11ن، و)يمدراء مالي ( في برنامج11بواقع )على ثالثة برامج  اً ( متدرب71لتدريب )

 ن. ين قانونييمحاسب

السوق قادر  ( كفائض عرض، مما يعني أنّ 7,147ة كبيرة جداً تقدر بنحو )عدديّ لى وجود فجوة إمما سبق نخلص 

عن  ةلن عاطكوت%( س91.8باقي النسبة وهي حوالي ) ع أنّ %( فقط من حجم العرض بينما يتوقّ 8.2على استيعاب ما نسبته )

هناك  نظراً ألنّ  ،أقل مما هو عليه هنا الفعليّ وبالتالي حجم العاطلين عن العمل  ،الفعلّيةالفجوة  لى أنّ إشارة وتجدر اإل، العمل

  مشابهة. في قطاعات أخرىوبكثرة استيعابها  تمّ يوال تلبي هذا القطاع  اً مهن

التي أكد أصحاب العمل على ضرورة توفرها في العاملين في مواقع العمل وفي المنوي  فنّيةالق بالمهارة وفيما يتعلّ 

ينبغي التوصية  الّدراسةوفي ضوء نتائج هذه . ولذلك المتقّدمة تدريبّيةالبرامج ها في غالبها غير مشمولة ضمن التعيينهم، فإنّ 

 ،والقبض الصرف عملّيات يجازها في اآلتي:إبة والتي يمكن المطلو فنّيةالتوفر هذه  المهارات  تدريبّيةبضرورة توفير برامج 

 المعادلة والقيمة تبديلها تمّ ي التي العملة وفحص حساب مهاراتو، المالي التحليلو، التقارير إعدادو، التأمين أنواع كافة إدراكو

 .المركبات حوادث عن الناتجة المخاطر تقييمو، المطلوبة للعملة

ر ودورات رفع الكفاءة والتي تعتبر مخصصة ومحددة تمّ المس الّتدريبويمكن تلبية الطلب الموجود من خالل برامج 

لى هذا الطلب والحرص على توفير البرامج إ للّتدريب المزّودةعلى ضرورة التفات الجهات  الّدراسة وتؤكدأكبر.  شكلب

دورات/  شكلأو تنفيذها على  الحالّية. وهي برامج يمكن دمجها في البرامج إقليم كلّ المطلوبة من أصحاب العمل ول تدريبّيةال

 .فنّيةبرامج رفع كفاءة 

يقدر بنحو  للعمل في هذا القطاع اإلناثعلى  اً مستقبليّ  اً هناك طلب أنّ  اإلناثتحليل الفجوة بين العرض والطلب على  يبّين

، اإلناثمن  اً هناك عرض ضمن مهن مختلفة. وكذلك نجد أنّ  ع هذا الطلب( توزّ 1311-1311فرصة عمل لألعوام ) (111)

هم  الّدراسةالمختلفة والمشمولة بمسح  للّتدريب المزّودةالجهات من  الخّريجين%( من 11) لى أنّ إت بيانات المسح حيث أشار

 ، وبناًء عليه فإنّ لإلناثالكبيرة بين رقم الخريجات ورقم فرص العمل المتوفرة  الرقمّية. وهنا نالحظ الفجوة اإلناثمن 

 .وأنشطة التأمين مالّيةالضمن قطاع الوساطة  نال يوجد طلب يحتويه اإلناثمن  (4,822)

 اإلعاقاتعاملين من ذوي ( 9هناك ) أنّ  الّدراسة بّينت، اإلعاقاتأما بالنسبة لفجوة العرض والطلب على ذوي 

كشفت نتائج المسح كما مهن مختلفة في القطاع نفسه.  سبع( عامالً، وهم يعملون في 11391أصل )يعملون في القطاع من 

 ةوجد أيّ وال ت ( فرصة عمل.17وأنشطة التأمين على استعداد لتوفير ) مالّيةال( منشأة عاملة في قطاع الوساطة 11هناك ) أنّ 

 منوي عقدها مستقبالً. اإلعاقاتذوي خاصة ب تدريبّيةبرامج 
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 التوصيات 1.1

 على ضرورة تبني التوصيات اآلتية: الّدراسةعلى ما سبق تؤكد  وبناءً 

في  ةردنيّ األفي مجال تدريب وتشغيل القوى العاملة  قطاعّيةرسم السياسات ال ةشكلالمُ ة الوطنيّ فرق ال تولّىتأن  .1

 .وأنشطة التأمين مالّيةالالوساطة قطاع 

اعية تمّ واالج االقتصادّيةالسياسية و الحالّيةالظروف  عكسيتوجب على راسمي السياسات في مجال التشغيل  .1

 .الخاصة بالتوظيف في هذا القطاعتنبؤات المحيطة عند وضع ال

العاملة  بشرّيةالالعمل على تحسين القوانين والتشريعات الناظمة للعمل في هذا القطاع بما يخدم تطوير الموارد  .1

 وزيادة فرص العمل المستحدثة.

 ما يلي : قطاعّيةبالتنسيق مع الفرق ال للّتدريب المزّودةالجهات  تولّىان ت .1

  بالتنسيق مع أصحاب  وأنشطة التامين مالّيةالالوساطة المطلوبة في قطاع  تدريبّيةالمراجعة وتطوير البرامج

 .العمل

 تدريبّيةاليبة الزامية في البرامج حقّ والداعمة للتشغيل كة ة والرياديّ دماج المهارات الحياتيّ إ. 

 وأنشطة التامين مالّيةالالوساطة غير مطلوبة لسوق العمل في قطاع  تدريبّيةية برامج ألغاء إ. 

 الّدراساتويل مثل هذه تمّ ة لسنويّ  مالّيةة مع تقديم حوافز جراء دراسات تتبعيّ إ. 

وهو  الّدراسةضمن هذه  ضمن القطاع غير المنظم والذي لم يكن مشموالً جراء دراسات تضم المنشآت العاملة إ .1

 .كبيرة من العاملين اً إعداديستوعب 
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