
النقل والخدمات اللوجستية
دراسة عن القطاع



النقل والخدمات اللوجستية دراسة عن القطاع

والتطوير،  والبحث  لالبتكار  إقليمية  تنافسية  بيئة  األردن  “يوفر 
للمملكة  واملكتسبة  العالية  املضافة  القيمة  دعم  تعزز  والتي 
اللوجستية.” النقل والخدمات  في قطاع  العاملة  الشركات  ملنفعة 
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نظرة عامة على قطاع النقل والخدمات
اللوجستية في األردن 

يتميز األردن بقطاع النقل الجوي عالي الجودة، ويعززه شبكة 

الطرق السريعة التي تبلغ أكثر من 2700 كيلومتر وتغطي جميع 

أنحاء اململكة، باإلضافة إلى املوانئ الفعالة من حيث التكلفة 

النقل  قطاع  جوانب  جميع  وتساهم  اململكة.  في  املوجودة 

املتقدمة هذه في األردن في سهولة مزاولة األعمال التجارية 

مشاريع  تنفيذ  حالًيا  يجري  معها.  وبالتعاون  الدولة  داخل 

النقل العام الرئيسية، إلى جانب التوسع في شبكات الربط 

البرية والبحرية.

كما تسعى الحكومة األردنية جاهدة لتحسين جودة القطاع 

وفعاليته. إن التزام الحكومة األردنية بزيادة شبكات الربط 

واالتصال في األردن يعد بمستقبل ناجح ومربح لقطاع النقل 

والخدمات اللوجستية في األردن.

يستفيد قطاع النقل والخدمات اللوجستية في األردن من عدد من 

املزايا التنافسية للبلد. حيث يوفر األردن بيئة تنافسية إقليمية 

لالبتكار والبحث والتطوير، والتي تعزز القيمة املضافة العالية 

النقل والخدمات  القائمة في قطاع  للمملكة ملنفعة الشركات 

في  اللوجستية  والخدمات  النقل  قطاع  إلى  ُينظر  اللوجستية. 

األردن على أنه غير مقيد ومالئم ملزاولة األعمال، وبالتالي يفتح 

من  واملستثمرين  الشركات  أمام  واإلقليمية  املحلية  األسواق 

القطاع الخاص. حيث يساهم املوقع الجغرافي لألردن في جعله 

 للمنطقة. وال يزال املوقع االستراتيجي لألردن 
ً
مركًزا لوجيستيا

الدولي  النقل  في قطاع  التجارة يمنحه ميزة نسبية  على طرق 

في إعادة إعمار  اللوجستية. كما يشير دور األردن  والخدمات 

الربط وجودة  لتعزيز شبكة  والعراق، وكذلك خططه  سوريا 

قطاع النقل باستمرار، إلى أن التطورات الهامة في قطاع النقل 

والخدمات اللوجستية ستسهم بشكل كبير في النمو االقتصادي 

العام في اململكة.

يلعب قطاع النقل والخدمات اللوجستية في األردن دوًرا رئيسًيا في االقتصاد األردني، حيث يساهم بأكثر من 8.2٪ من الناتج 

املحلي اإلجمالي. وينمو القطاع بمعدل سنوي قدره 6٪ ويوظف ما يقرب من 7.6٪ من سوق رأس املال البشري األردني، ويوفر 

ما يقرب من 126,000 وظيفة. حيث يصل عدد الشركات املرخصة التي تعمل في األردن حالًيا في قطاع النقل والخدمات 

اللوجستية إلى 325 شركة1.  عالوة على ذلك، يتراوح النمو السنوي املقدر في الطلب على قطاع النقل والخدمات اللوجستية 

بين 5٪ و6٪ حتى عام 2030؛ ويعزى هذا جزئًيا إلى الزيادة في عدد السكان، مما يجعل هذا القطاع يوفر فرًصا استثمارية كبيرة 

وواعدة2. 
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الفرص االستثمارية

إلى  اللوجستية  والخدمات  النقل  قطاع  تقسيم  يمكن 

استثمارية  فرص  تتوافر  حيث  فرعية،  قطاعات  خمسة 

كبيرة في كل منها: 

1 - ميناء معان الجاف

تعتبر محافظة معان، التي تقع على بعد 8 كيلومترات شرق مدينة معان، واحدة من املدن 

الرئيسية ومراكز النقل في جنوب األردن. وقد بدأت شركة تطوير العقبة في العمل على ميناء بري جديد 

يخدم املجمع الصناعي في املحافظة )يربط العديد من الطرق الداخلية والدولية بين اململكة العربية السعودية 

واألردن والعراق وميناء العقبة(.

2 - مشروع السكك الحديدية الوطنية 

يسعى األردن إلى إنشاء شبكة داخلية للسكك الحديدية بمساحة 942 كم لنقل البضائع وربط املدن الصناعية الرئيسية ومراكز الخدمات 

اللوجستية في جميع أنحاء اململكة. وستعمل شبكة السكك الحديدية على ربط اململكة بالبلدان املجاورة، كما ستربط دول مجلس التعاون 

الخليجي بأوروبا. يتمثل الهدف األسا�سي من شبكة السكك الحديدية في نقل البضائع، على الرغم من عدم استبعاد تقديم الخدمات 

للمسافرين من خاللها أيًضا. وتتوقع التقديرات أن شبكة السكك الحديدية يمكن أن تثمر عن 515 مليون دوالر من العائدات بحلول عام 

2020. يتطلب النجاح في تنفيذ هذا املشروع وجود نظام متكامل من الترابط بين امليناء ومراكز الخدمات اللوجستية الرئيسية والحدود.

3 - مطار امللك حسين الدولي 

 هناك اهتمام متزايد الستخدام هذا املطار في تقديم خدمات نقل الشحنات والتوزيع على الصعيد اإلقليمي. وقد بدأت الحكومة األردنية 

بالفعل في دعم إعادة إعمار العراق بما في ذلك النقل الجوي والبحري. حيث أنشأت شركة تطوير العقبة شركة مطارات العقبة باعتبارها 

الخطوة التالية للم�سي قدًما في التسويق ألنشطة املطار.
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 على أعلى مستوى في سبيل املزيد من التطوير للمنطقة 
ً
كما تخطط شركة تطوير العقبة لتزويد املنطقة بمطار حديث ومجهز تجهيًزا كامال

وتنفيذ خططها املستقبلية بنجاح. تم تبني خطة رئيسية جديدة لتطوير استخدام األرا�سي لصالح مطار امللك حسين الدولي. وتدعم 

الخطة الرئيسية التي وضعتها شركة الخبراء االستشاريون ملطار شانغي )Changi Airport Consultants( التطوير املستدام واإلدارة 

الفعالة من حيث التكلفة الستخدام األرض من أجل جذب االستثمارات واستيعابها في مختلف األنشطة التجارية املرتبطة بالطيران. 

عالوة على ذلك، يجري تطوير مرافق جديدة أو تحسين/توسيع املرافق القائمة في سلسلة من املراحل ملواءمة النمو الفعلي لحركة النقل 

الجوي والحفاظ على مستوى الخدمة املطلوب. تشمل الفرص االستثمارية في مطار امللك حسين الدولي إنشاء ما يلي:

مجمع الخدمات اللوجستية الذي سيشمل املكاتب والتخزين املركزي للمنتجات واملستودعات الدولية وتوزيع املنتجات عالية القيمة 

واملنتجات الحساسة وتجميع املنتج النهائي والتعبئة والتغليف وتجهيز الطلبات. 

• مجمع أعمال في املطار

• التدريب على الطيران واملؤسسات التعليمية

• الفنادق واملناطق الترفيهية واملرافق الترفيهية

• منطقة تطوير عقاري تنموية التي تضم املساكن والشقق السكنية وشركات تجارة التجزئة واملطاعم وساحة التسوق

4 - مطار ماركا

 مناسًبا لشركات النقل 
ً
أجرت وزارة النقل دراسة جدوى للمشروع، وخلصت إلى أن املشروع على مستوى السوق يمكن أن يكون مطارا

 لإلطار التنظيمي املناسب. تقل رسوم املطار في ماركا بنسبة 30٪ مقارنة بمطار امللكة علياء 
ً
منخفضة التكلفة وحركة الطيران وفقا

الدولي في األردن، وهي ميزة تنافسية يمكن أن تثمر عن التالي: األسعار األقل نسبًيا والقرب من املناطق الصناعية في شمال عمان والربط 

البري باملواصالت العامة3.  وسيخدم املشروع الرحالت الجوية املنتظمة والتي تكون منخفضة التكلفة، باإلضافة إلى الرحالت الجوية 

املستأجرة وتقديم خدمة التدريب على الطيران. يشمل تجديد محطات الوصول واملغادرة وتحسينها من أجل زيادة قدرة املطار ببعض 

الفرص االستثمارية الهامة املرتبطة بهذا املشروع.

5 - مطار عمان املدني 

يعتبر مطار عمان املدني من أهم مراكز النقل الجوي في األردن، حيث تقل تكلفة تشغيله عن 50٪ مقارنة بمطار امللكة علياء الدولي، مما 

يثمر عن تخفيض الرسوم الجمركية. إن املوقع االستراتيجي للمطار ومدى توافر وسائل النقل العام من املطار وإليه تشكل مزايا إضافية 

كذلك. باإلضافة إلى ذلك، يمكن جذب شركات الطيران إلى مطار عمان املدني من خالل تجديد محطات الوصول واملغادرة وتحسينها من 

أجل زيادة قدرة املطار على استضافة ما يصل إلى )2( مليون مسافر في املستقبل.



لماذا	األردن؟

موقع استراتيجي إلى جانب األمان واالستقرار 
وعوامل اتصال وربط فريدة ومنصة خدمات 

لوجستية تنافسية وهذا ما جعل األردن في املكان 
املناسب بشأن الخدمات اللوجستية اإلقليمية 

والبناء وإعادة اإلعمار.

مركز إقليمي إلدارة العمليات 

من املعروف عن اململكة أنها محل ترحيب 
واستضافة إلى جانب مجاالتها املتنوعة ومناطقها 
الساحرة ومناخها املريح مما جعل األردن الوجهة 

الفاتنة لجميع أنماط السياحة.

الوجهة املناسبة للسياحة 
الترفيهية والسياحة الطبية

تقدم األردن بيئة عمل متسمة بالحركة واالبتكار 
والعوملة إلى جانب السهولة العالية في إنشاء 
وتأسيس الشركات في موقع مستقر وتناف�سي 

ويمكن توقع التكاليف فيه وهو ما جعل األردن في 
املركز الرئي�سي للمنطقة بالنسبة لعمليات 

الشركات التي تتطلب وفرة من املواهب التي تتمتع 
باملهارات العالية. 

محور الخدمات اللوجستية 
اإلقليمية والبناء )وإعادة 

اإلعمار(

الوصول إلى األسواق اإلقليمية 
والدولية

مركز رأس املال االستثماري 
واالبتكار

أثمرت شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الشاملة في 
األردن واتفاقيات االستثمار الثنائية إلى إيجاد طرق 

الوصول املميزة إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في 
أكبر األسواق حول العالم. 

أدى مزيج رأس املال االستثماري والساحة 
االبتكارية ملواهب التكنولوجيا والقطاع املالي 

السليم إلى تحويل األردن الى نظام بيئي ابتكاري 
جاهز للمستثمرين وللشركات الناشئة.

حقائق 
اتفاقيات التجارة الحرة
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دائرة السوق املباشرة
1,5 مليار مستهلك

مناطق تنموية
14 منطقة عبر األردن

االتصال والربط
12 ميناء بحري، ومطارات جوية ومطارات برية

الحرية االقتصادية
املركز الرابع على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا )2018(

الناتج املحلي اإلجمالي
40.07 مليار دوالر أمريكي )2017(

الناتج املحلي اإلجمالي للفرد
4,129.8 دوالر أمريكي )2017(

نمو الناتج املحلي اإلجمالي السنوي
)2017( ٪2.0

عدد الجامعات
36

عدد املهندسين لكل 10,000 فرد
)2017( 151.0

عدد األطباء لكل 10,000 فرد
)2017( 28.6

 عصرًيا مجهًزا بالنسبة للمجاالت القادمة في الهندسة أو الصناعة 
ً
تعتبر اململكة األردنية موقًعا مستقًرا وصديًقا لألعمال و موقعا

أو تكنولوجيا املعلومات أو علوم الحياة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ويوفر األردن البيئة الحيوية السليمة والتي 

ن الشركات من الحصول على مواهب فريدة متعددة، واملساعدة في األعمال التجارية، وكذلك إيجاد شريك حكومي راغب في 
ّ
مك

ُ
ت

املساعدة في تمكين نمو هذه الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

منطقة

معان التنمويه 

منطقة

املوقر التنمويه 

منطقة امللك عبدالله الثا� التنمويه - سحاب

منطقة رشكه التجمعات الصناعيه التنمويه

 منطقة مجمع

الضليل الصناعي

التنمويه 

منطقة

ال�يا التنمويه 

منطقة امللكاملفرق - 

حس� بن 

طالل 

 التنمويه 

املفرق -

منطقة

الحسن 

الصناعية 

التنمويه 

منطقة

اربد 

التنمويه 

منطقة جبل عجلون التنمويه

منطقة مجمع امللك الحس� لألع�ل التنمويه

منطقة البحر امليت التنمويه

منطقة الحس� بن عبدالله الثا� التنمويه - الكرك

منطقة املحمدية التنمويه - معان



1 - نمو قطاع النقل والخدمات اللوجستية

ا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في األردن مع زيادة حركة الطائرات بما يتجاوز نسبة 
ً
لقد أظهر العقد املا�سي نمًوا ملحوظ

30٪، في حين زاد عدد الركاب ألكثر من الضعف. ويزداد الطلب على قطاع النقل بسرعة، بالنسبة للركاب والشحن على حد سواء، 

مما أدى إلى النمو الثابت واملستقر للقطاع خالل السنوات األخيرة. لذلك يكشف االتجاه التصاعدي في النمو عن مجموعة متنوعة 

من الفرص االستثمارية الواعدة. 

2 - شبكة ربط النقل الجوي 

توفر املطارات الثالثة الرئيسية في األردن سهولة التنقل على الصعيدين املحلي والدولي. ويلعب قطاع النقل الجوي في األردن دوًرا 

رئيسًيا في تحويل سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة إلى مركز للنقل والخدمات اللوجستية. كما منح مجلس املطارات 

الدولي مطار امللكة علياء الدولي باألردن في عام 2014 وسام أفضل مطار تطورا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وقد تم 

. يمثل مطار امللك الحسين الدولي نقطة دخول رئيسية 
ً
توسيع املطار مؤخًرا لتبلغ سعته في نهاية املطاف 12 مليون مسافر سنويا

تخدم سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وشبكة النقل متعددة الوسائط، مما يساهم في تعزيز قطاع السياحة في العقبة. 

إن مطار امللك الحسين الدولي هو مطار يعمل على مدار 24 ساعة في جميع األحوال الجوية مع وجود مدرج بطول 3000 متر × 45 

متر، وقد أعلن أنه منشأة “أجواء مفتوحة” توفر حقوق الهبوط التي ال تقتصر على االتفاقات الثنائية التقليدية. تتفوق جودة شبكة 

النقل الجوي في األردن على عدد من الدول املجاورة بهامش كبير4.  وتعتبر شبكة النقل الجوي في األردن معترف بها عاملًيا كشركة 

رائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا5.  كذلك يعتبر قطاع النقل الجوي األردني، مع وجود املزيد من رحالت املغادرة )لكل 

1000 شخص( مقارنة بمعظم الدول املجاورة، من الجوانب املتنامية واملوثوقة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في اململكة. 

النقل والخدمات اللوجستية دراسة عن القطاع ٦

الطائرات حركة 

الركاب

بالطن والبريد  البضائع 

 



















النسبة (%)أداء النمو

املصدر: هيئة تنظيم الطيران املدني األردني، 2017

ملاذا األردن لقطاع النقل والخدمات اللوجستية؟

.2018 العالمية،	 التنافسية	 القدرة	 تقرير	 العالمي،	 االقتصادي	 المنتدى	 		4
.2017 والسياحة،	 السفر	 قطاع	 في	 التنافسية	 القدرة	 مؤشر	 العالمي،	 االقتصادي	 المنتدى	 	5



النقل والخدمات اللوجستية دراسة عن القطاع
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المصدر: البنك الدولي، ٢0١8، “تقرير ممارسة أنشطة األعمال ٢0١8”.

3 - التكلفة التنافسية للتجارة

ينعكس عرض القيمة املضافة العالي لألردن في قطاع النقل والخدمات اللوجستية على التجارة الدولية والخدمات اللوجستية 

الفعالة من حيث التكلفة. وتعتبر إجراءات االستيراد والتصدير )مثل االمتثال عبر الحدود واالمتثال لتقديم الوثائق( من بين 

اإلجراءات األكثر فاعلية واألقل تكلفة في جميع أنحاء املنطقة. يستغرق االمتثال عبر الحدود واالمتثال لتقديم الوثائق في التصدير 

من األردن 38 ساعة ويكلف نحو 131 دوالًرا أمريكًيا، في حين يتطلب تخليص الواردات ما يقرب من 17 يوًما، بتكلفة تصل إلى 30 

دوالًرا أمريكًيا.

4 - كفاءة امليناء وتطويره

إن ميناء األردن الرئي�سي في العقبة، الذي يربط األردن بالطرق التجارية عبر الخليج العربي، هو ميناء متعدد االستخدامات الذي 

يغطي ثالثة مناطق منفصلة، بما في ذلك امليناء الرئي�سي الواقع خارج مركز مدينة العقبة وميناء الحاويات وامليناء الصناعي. 
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و يضم ميناء العقبة حالًيا 22 من املرا�سي ومرافق مناولة الحاويات الخاصة، مما يسهل الشحن العام ملجموعة كبيرة من السلع، 

مثل البضائع على سفن رو- رو )Ro-Ro( والحبوب والنفط السائل واملواد الكيميائية والفوسفات والبوتاس والنفط الخام ومنتجات 

النفط املكرر. عالوة على ذلك، قامت الحكومة األردنية مؤخًرا بتبسيط إجراءات التخليص الجمركي وتعزيز استخدام نافذة واحدة 

)إلكترونية( وتحسين البنية التحتية في ميناء العقبة، وبالتالي ترتب على ذلك الحد بشكل كبير من االمتثال عبر الحدود وتحسين 

إجراءات االستيراد والتصدير6.  سيؤدي تطوير املوانئ األردنية إلى زيادة القدرة التنافسية الدولية للبلد وتوفير الفرص الواعدة 

للمستثمرين األجانب. 

تم تفويض شركة تطوير العقبة، املطور الرئي�سي للمنطقة، من قبل سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة من خالل اتفاقية 

تطوير رئيسية ملواصلة تطوير الكفاءة والقدرة واألداء التشغيلي وتحسينه في جميع املحطات في ميناء العقبة. وبناًء على ذلك، تقوم 

شركة تطوير العقبة حالًيا بتنفيذ خطة رئيسية شاملة طويلة األجل لتطوير جميع محطات امليناء وبرامج التوسع على مدار الثالثين 

عاًما القادمة من أجل ما يلي:

• ضمان أن تبدأ املوانئ برامجهـا التوسعیة بناًء علی نقاط التشغيل الواردة في هذه الخطة الرئيسية.

• ضمان أن ميناء العقبة لديه القدرة الكافية دائًما قبل الطلب، إلى جانب استجابته للزيادة في حجم البضائع.

• تأمين حركة التجارة الخارجية وتدفق البضائع في اململكة عبر ميناء العقبة.

• االرتقاء بمستوى إدارة ميناء العقبة وعملياته وفًقا ألفضل املمارسات واملعايير الدولية.

• تعزيز املساهمة االجتماعية واالقتصادية مليناء العقبة في مجتمعات سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة واالقتصاد 

الوطني األوسع.

• جذب البضائع املحتملة العابرة إلى البلدان املجاورة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

5 - إعادة إعمار سوريا والعراق

يبحث األردن باستمرار عن فرص لدعم النمو االقتصادي في اململكة للمساعدة في التغلب على التحديات والتداعيات الناتجة عن 

استضافة الالجئين السوريين. ويعتبر إنشاء مركز لوجستي في األردن لخدمة األطراف املشاركة في إعادة إعمار العراق وسوريا فرصة 

مميزة تعتزم الحكومة األردنية اغتنامها واالستفادة من املشاريع طويلة األجل في مجاالت التدريب املنهي والفني وإعادة تأهيل الشباب 

في املجتمعات املضيفة لالجئين وكذلك تدريب الالجئين السوريين على املهن التي من شأنها أن تسهم في إعادة اإلعمار والتنمية في 

سوريا حاملا يصبح الوضع آمًنا وجاهًزا ملثل هذه املشاركة. 
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عناوين االتصال
املبنى الرئي�سي

الدوار الخامس: شارع مو�سى بن نصير، ص. ب. 893

عمان 11821، األردن

الهاتف: 5608400)6(+962

فاكس: 5608416)6(+962

info@jic.gov.jo :البريد االلكتروني

www.jic.gov.jo :املوقع االلكتروني


