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اوالً :الموقع الجغرافي والتقسيمات اإلدارية والتنظيمية والسكان:
1.1الجغرافيا والسكان:
• تقع محافظة الزرقاء في الجزء الشمالي من المملكة االردنية الهاشمية  ،بين محافظتي المفرق من
الشمال والعاصمة من الجنوب ،والبلقاء ،وجرش ،والمفرق ،اللواتي تشكل ما نسبته  %68من مجموع
سكان المملكة ،وتبلغ مساحة محافظة الزرقاء ( )4761كم 2وتشكل ما نسبته ( )%36.5من مجموع
مساحة المملكة ،وتشكل األراضي الصحراوية الشرقية جزءا كبيرا ً من مساحتها.
• تبلغ مساحة القصبة حوالي  70كم ،2وتبعد حوالي  20كيلو مترا ً عن شرق العاصمة االردنية.
• يغطي مركز إرادة – الزرقاء عدة تجمعات سكانية ،وفما يلي التجمعات السكانية وعدد السكان وذلك
حسب بيانات دائرة اإلحصاءات العامة عام .2015

اللواء

القضاء

قصبة الزرقاء

الزرقــاء

جدول رقم ()1
توزيع السكان حسب الجنس (نسمة)
التجمع السكاني
المجموع
إناث
ذكور
الطافح
الركبان
خو
مدينة الشرق
الزرقاء

المجمـــوع

قصبة الزرقاء

بيرين

بيرين
أم رمانة
الكمشة
العالوك
صروت
مرحب
رجم الشوك
الناصرية
المكمان

1741
434
2
6210
376133
384520
1736
1115
1275
821
1086
1374
803
1044
235

691
449
3
6005
342902
350050
1577
943
1132
544
1128
1205
640
955
189

2432
883
5
12215
719035
734570
3313
2058
2407
1365
2214
2579
1443
1999
424
4

المسرة الشرقية
المسرة الغربية
الماخذات
الخلة
مقام عيسى
عين صابر
البيرة
الرياض
السحارة
العويلية
وادي الصوان
ام الفطاير
عين الحوايا
ام خشيبة
ام البيار
المجمـــوع

قصبة الزرقاء

الضليــل

الهاشمية

الهاشمية

الضليل
قصر الحالبات
الشرقي
قصر الحالبات
الغربي
الدهيثم
سايح الذياب
مزارع الحالبات
مخيم االمارات
(مريجيب الفهود)
المجمــــوع
الهاشمية
السخنة
أبو الزيغان
دوقرة

395
362
11
452
978
914
444
542
58
86
190
41
178
191
639
14970
32062
1950

307
348
13
318
804
851
322
554
35
80
224
45
136
160
460
12970
25593
1610

702
710
24
770
1782
1765
766
1096
93
166
414
86
314
351
1099
27940
57655
3560

2959

2820

5779

247
664
891
8437

209
166
469
8753

456
830
1360
17190

47210
26182
11967
2786
1724

39620
24455
11458
2599
1596

86830
50637
23425
5385
3320
5

160
عين النمرة
781
غريسة
2048
ام الصليح
470
القنية
781
ضبعان
166
طواحين العدوان
195
الحصب
340
الرحيل
47600
المجمــــوع
494300
مجموع المناطق التي يغطيها المركز
817000
المحافظة
النسبة المئوية للواء من إجمالي المحافظة

54
624
1788
404
380
6
81
325
43770
446410
728100

214
1405
3836
874
1161
172
276
665
91370
940710
1545100
%67

• يبين الجدول التالي اجمالي عدد السكان في التجمعات السكانية وذلك حسب دائرة االحصاءات العامة
لعام  2020وعلى افتراض معدل نمو ما نسبته  %3.1لالعوام  2021و  2022على التوالي فأن
االجمالي كمايلي :

العام

جدول رقم ()2
اجمالي توزيع السكان حسب الجنس (نسمة)
النسبة المئوية للواء من
مجموع المناطق التي
المحافظة
إجمالي المحافظة
يغطيها المركز

االجمالي لعام 2020

940710

1545100

%67

االجمالي لعام 2021

969872

1592998

%67

االجمالي لعام 2022

999938

1642381

%67

• * المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة2020 ،
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الالجئون والمخيمات
مخيم مريجيب الفهود
أنشىء مخيم مريجيب الفهود بتمويل من دولة االمارات العربية المتحدة وإشراف القوات المسلحة االردنية
اليواء الالجئين السوريين في عام  2013حيث يبعد المخيم حوالي  22كيلو مترا ً شرقي الزرقاء على مساحة
 13ألف دونم يتم اعمارها على  5مراحل كل مرحلة تتسع ل  5االف الجئ سوري كمايوجد في المخيم
الخدمات التالية:
•  4مدارس للذكور واالناث
• مركز طبي طوارئ وعيادات في الطب العام.
• مكاتب ادارية.
• مكتبه عامة.
 2.1التقسيمات اإلدارية:
تتألف محافظة الزرقاء ومركزها مدينة الزرقاء من ) (3ألوية هي:
 – 1لواء قصبة الزرقاء ومركزه مدينة الزرقاء ويضم أربع اقضية.
 قضاء الزرقاء  -قضاء الضليل  -قضاء بيرين – قضاء االزرق – 2لواء الرصيفة ومركزه الرصيفة.
 – 3لواء الهاشمية ومركزه الهاشمية.
يغطي مركز ارادة الزرقاء لواء الزرقاء باستثناء قضاء االزرق ولواء الهاشمية
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 3.1مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المنظمة:
التقسيمات اإلدارية
قضاء الزرقاء

جدول رقم ()3
جمعيات
جمعيات
خيرية
تعاونية
169
39

جمعيات
ثقافية
غير متوفر

مراكز الزكاة
وااليتام
2

قضاء الضليل

7

17

غير متوفر

0

قضاء بيرين

2

8

غير متوفر

0

لواء الهاشمية

6

19

غير متوفر

0

الجمعيات الخيرية:
يبلغ عدد الجمعيات الخيرية في منطقة عمل المركز ( )213جمعية
الجمعيات التعاونية
يبلغ عدد الجمعيات التعاونية ( )64جمعية تعاونية تابعة لواء القصبة والهاشمية ،مصنفة كما يلي:
 الجمعية التعاونية لإلسكان الجمعيات التعاونية متعددة االغراض الجمعيات التعاونية للمنفعة المتبادلة الجمعيات التعاونية الزراعية الجمعيات التعاونية االستهالكية جمعيات السيداتأبرز التحديات التي يعاني منها القطاع مؤسسات المجتمع المدني:
• طول سلسلة االجراءات إلقامة وتأسيس مشاريع للجمعيات من (البلدية ،الصحة).
• طول سلسلة االجراءات بفتح حسابات في البنوك عند تسجيل الجمعيات.
• تحصيالت ضريبة المبيعات المرتفعة بالنسبة لمشاريع الجمعيات وهي على االغلب خدمية
لألعضاء والمجتمع المحلي والجمعيات تساهم برأس المال.
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ثانيا :الخصائص الطبيعية والمقومات االقتصادية
 2.1الميزة النسبية  :الموقع االستراتيجي لمدينة الزرقاء باعتبارها ذات موقع قريب من عمان وممر باتجاه
الحدود السعودية والسورية ووجود المناطق الحرة والمناطق الصناعية  ،باإلضافة الى مناخها الصحراوي
الجاف صيفا وقليل االمطار شتاء.
 2.2أبرز مؤشرات الخصائص الديمغرافية السكانية والتركيبة العمرية للسكان
يقدر عدد سكان لواء قصبة الزرقاء ولواء الهاشمية في عام  )940710( 2020نسمة ،ويشكل ( )%67من
إجمالي سكان محافظة والبالغ عددهم ( )1545100نسمة لعام  ،2020وفيما يتعلق بتوزيع السكان حسب
الجنس فتشير اإلحصاءات إلى أن نسبة الذكور تصل إلى ( ،)%52ونسبة اإلناث ( )%48من إجمالي عدد
سكان 940710نسمة.

التعدادات السكانية السابقة (نسمة)
التقسيمات اإلدارية

2020

لواء قصبة الزرقاء

849340

لواء الهاشمية

91370

جدول رقم ()4
عدد السكان المتوقع
(نسمة)
معدل النمو
2021
السكاني
875670

عدد السكان المتوقع
(نسمة)
2022
902816

%3.1
94202

97122

المصدر :التعداد العام للسكان 2020
• من أبرز المؤشرات الديمغرافية ،يالحظ أن متوسط عدد أفراد األسرة في لواء القصبة يبلغ  4.8فرد/اسرة
وهو اقل من المعدل العام على مستوى المملكة وفي لواء الهاشمية يبلغ  4.9فرد/اسرة وهو مساوي للمعدل
العام على مستوى المملكة والبالغ  5.3فرد ،كما أن معدل اإلعالة الديمغرافية في محافظة الزرقاء ()70.2
ويالحظ تركز أكثر من نصف السكان في الفئة العمرية ما بين سن ( )46-15سنة بنسبة ( ،)60.09وهي
أكثر من مستوى المملكة ()59.4

9

• والجدول التالي يوضــــح أبرز هذه المؤشــــرات على مســــتوى االلوية بالمقارنة مع مســــتوى المحافظة
والمستوى العام للمملكة:
جدول رقم ()5
متوسط عدد أفراد
األسرة (فرد)

عدد األسر

معدل اإلعالة
الديموغرافي ()%

التوزيع النسبي للسكان حسب الفئة العمرية
أكثر من ()65
()64-15
أقل من  15سنة
سنة
سنة

لواء الزرقاء

178435

غير متوفر

غبر متوفر

غير متوفر

غير متوفر

لواء الهاشمية

18714

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

محافظة الزرقاء

316956

70.2

36.60

60.09

3.31

 .1بلغ حجم االسرة في لواء قصبة الزرقاء والمقدر بـ ( )4.8فرد /اسرة
 .2بلغ حجم االسرة في لواء الهاشمية والمقدر بـ ( )4.9فرد /اسرة
 3.2المؤشرات االقتصادية وحالة الفقر:
• بلغت مؤشرات الدخل واإلنفاق السنوي لألفراد واألسر للعام  2013على النحو التالي:
جدول رقم ()6
التقسيمات اإلدارية

متوسط اإلنفاق السنوي (دينار)
للفرد
لألسرة

متوسط الدخل السنوي (دينار)
للفرد
لألسرة

قصبة الزرقاء

8640,1

1721,1

7699,2

1555,4

قضاء بيرين

6694,2

1332,2

5832,1

1154,4

قضاء الضليل

7165,6

1231,1

5904,6

1013,7

لواء الهاشمية

8325,1

1581,9

7034,3

1369,9

المملكة

10251,6

2021,2

9258,0

1857,2

المصدر :مسح نفقات ودخل االسرة 2013
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أشــار تقرير مســح نفقات ودخل االســرة لعام  2013والصــادر عن دائرة االحصــاءات العامة الى انخفاض
متوســط دخل االســرة الســنوي في قصــبة الزرقاء ( )7699,2دينار ،وفي لواء الهاشــمية ( )7034,3دينار
عن المعدل العام للملكة ( )9258دينار ،وكذلك ينخفض متوســط إنفاق االســرة الســنوي في قصــبة الزرقاء
( )8640,1دينار وفي لواء الهاشمية ( )8325,1دينار عن المعدل العام للمملكة ( )10251,6دينار.
يعتبر الفقر ظـاهرة معقـدة ذات ابعـاد متعـددة اقتصـــــاديـة واجتمـاعيـة  ،ويختلف مفهوم الفقر بـاختالف البلـدان
والثقافات واالزمنة  ،والفقر هو ببســاطة عدم القدرة على توفير الحد االدنى من مســتوى المعيشــة المطلوب
والمرغوب فيـه اجتمـاعيـا  ،وهو حـالـة من ال حرمـان المـادي التي تتجلى احـد مظـاهرهـا في انخفـاض تكـاليف
اســتهالك الغذاء كما ونوعا  ،وتدني الحالة الصــحية والمســتوى التعليمي والوضــع الســكني والحرمان من
امتالك السـلع المعمرة واالصـول المادية االخرى وفقدان االحتياطي او الضـمان  ،لمواجهة الحاالت الصـعبة
كالمرض واالعاقة والبطالة والكوارث واالزمات .والفقر بمفهومه العام هو عدم مقدرة الشـــخل على توفير
الدخل الالزم لتلبية الحاجات االساسية التي تمكنه من اداء عمله بصورة مقبولة .
يبين آخر تقرير منشــور لدائرة االحصــاءات العامة لدراســة حالة الفقر في االردن اســتنادا الى مســح نفقات
ودخل االسـرة لعام  2010حيث بلغت نسـبة الفقر في قصـبة الزرقاء ( )13.8وقضـاء بيرين ( )4.0وقضـاء
الضليل ( )31.8وفي لواء الهاشمية ( )8.8مقارنة مع ( )14.4على مستوى المملكة ،ويعتبر قضاء الضليل
من االشد فقرا على مستوى المملكة.
وبلغ عدد األفراد الفقراء في محافظة الزرقاء  128,055وعدد األسـر الفقيرة  17,866أسـرة أي ما بنسـبة
 %10.6من اسر محافظة الزرقاء.
ومن المشــكالت االخرى ايضــا ضــعف برامم التنمية االجتماعية في قضــاء الضــليل بالرغم من انه يصــنف
كأحد اهم بؤر الفقر في االردن.
بلغ معدل البطالة في محافظة الزرقاء حســــب نتائم مســــح العمالة والبطالة للعام  2015من مســــح العمالة
والبطالة الذي تنفذه دائرة االحصاءات العامة ( )%13.4وهو مستوى اعلى من المستوى العام للمملكة البالغ
(.)%13
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جدول رقم ()7

المؤشر

معدل النشاط االقتصادي المنقح
معدل البطالة (عدد السكان
معدل النشاط االقتصادي الخام
(عدد السكان النشيطين اقتصاديا ً
ً
المتعطلين وأعمارهم 15
(عدد السكان النشيطين اقتصاديا
وأعمارهم  15سنة فأكثر منسوبا ً
سنة فأكثر منسوبا ً إلجمالي
وأعمارهم  15سنة فأكثر
لمجموعة السكان الذين أعمارهم
قوة العمل)
منسوبا ً لعدد السكان الكلي)
 15سنة فأكثر)

محافظة

34.6

34.6

13.4

على مستوى المملكة

36.7

36.7
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المصدر :مسح نفقات ودخل االسرة  ،2013مسح العمالة والبطالة 2015
 4.2واقع القوى العاملة:
الجدول التالي يبين توزيع المتقدمين بطلبات للتوظيف من خالل مديرية تشــــغيل الزرقاء حســــب الســــنوات
والجنس:
جدول رقم ()8
السنة

عدد طلبات الذكور

عدد طلبات اإلناث

مجموع الطلبات المقدمة

2014

1543

739

2282

2015

2140

720

2860

*المصدر مديرية تشغيل الزرقاء
• تشير هذه السجالت إلى أن عدد الباحثين عن العمل بلغ للعام  2015م ( )2860باحث منهم ()2140
من الذكور و( )720من االناث
 5.2التحديات في قطاع العمل والبطالة
• عدم وجود مؤسسات الستيعاب الخريجين بالتخصصات المختلفة في المحافظة وتركزها في العاصمة.
• تركز نسبة البطالة في صفوف االناث وتفضيل مؤسسات القطاع الخال تشغيل الذكور على االناث
• فجوة في عدد الذكور واالناث المشتغلين في القطاعات المختلفة سببها تفضيل الناشطين الذكور العمل في
الخارج.
• تهرب بعض المنشآت االقتصادية العاملة من االشتراك في الضمان االجتماعي.
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ثالثا :خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية
1.3

خدمات مديرية التنمية االجتماعية وصندوق المعونة الوطنية
جدول رقم ()9

المؤشر
عدد مديريات التنمية االجتماعية

لواء قصبة الزرقاء
3

لواء الهاشمية
1

مكاتب الخدمة االجتماعية التابعة للمديرية /قسم الدفاع
االجتماعي

4

دور المسنين

2

0

مؤسسات االيتام

2

0

عدد مساكن األسر العفيفة من خالل المكرمة الملكية

66

 51مسكن

عدد دور الحضانة

59

واحدة -حضانه تابعة
لمؤسسات حكومية

عدد الجمعيات المتخصصة

75

اليتوفر

عدد مراكز ذوي االحتياجات الخاصة

6

4

عدد حاالت ذوي االحتياجات الخاصة المسجلة

3

1

عدد مراكز شؤون المرأة

اليتوفر

اليتوفر

مشاريع االسر المنتجة بشكل تراكمي

125

اليتوفر

2

2

مراكز تنمية المجتمع المحلي

اليتوفر

* المصدر :مديرية التنمية االجتماعية في لواء قصبة الزرقاء ولواء الهاشمية .
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• وفيما يلي ملخل توزيع الفئات المستفيدة من برامم صندوق المعونة الوطنية في لواء قصبة الزرقاء:
جدول رقم ()10
عدد الحاالت

مبلغ المعونة
الشهري

عدد االفراد

المرأة التي ال معيل لها واسرتها

648

42,229

1,011

المطلقات بعد الدخول وابناؤهن

962

54,486

1,145

المصابون بالعجز الدائم واسرهم

1207

170,563

5,682

اسر المعوقين

834

38,960

4,092

22

2,849

94

المسنون واسرهم

1775

128,674

3,147

اسر االيتام

771

98,690

3,019

اسر السجناء والمعتقلون

139

21,029

527

االسرة البديل

22

1,840

41

الحاالت االستثنائية

29

2,415

60

اسر العاجزون ماديا

171

17,409

892

اسر الغائبين والمفقودين

14

1,145

25

أسر الخارجون من السجن

14

2,106

63

المصابون بالعجز الكلي المؤقت وأسرهم

18

2,368

52

618

30,095

2,904

7244

858,614

22,754

فئة المستفيدين

اسر االحوال الشخصية

الحاالت االنسانية

المجموع
* المصدر :صندوق المعونة الوطنية  /قصبة الزرقاء.
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• توزيع الفئات المستفيدة من برامم صندوق المعونة الوطنية في لواء الهاشمية:
جدول رقم ()11
فئة المستفيدين

عدد الحاالت

مبلغ المعونة
الشهري

عدد االفراد

137

19,680

658

4

383

12

2

340

13

94

6,252

143

108

5,150

558

1

79

2

82

10,046

311

56

2,620

262

177

9,798

198

4

416

11

5

520

3

6

670

30

308

23,021

555

3

414

16

13

1946

49

1,000

81,335

2,821

 .1المصابون بالعجز الدائم واسرهم
 .2اسر الغائبين والمفقودين
 .3المصابون بالعجز الكلي المؤقت واسرهم
 .4المرأة التي ال معيل لها
 .5اسر المعوقين
 .6اسر الخارجون من السجن
 .7اسر االيتام
 .8الحاالت االنسانية
 .9المطلقات بعد الدخول وابناءهن
.10االسرة البديل
.11الحاالت االستثنائية
 .12اسر العجزون ماديا
.13المسنون واسرهم
.14اسر االحوال الشخصية
.15اسر السجناء والمعتقلون

المجموع
* المصدر :صندوق المعونة الوطنية  /لواء الهاشمية.
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 2.3التحديات في قطاع خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية:
 1آثار اللجوء السوري على الواقع االقتصادي واالجتماعي.
 2قلة عدد الكادر الوظيفي.
 3قلة البيانات المتوفرة (قاعدة بيانات غير دقيقة) مع المؤسسات االخرى.
 4قلة الدراسات عن احتياجات سوق العمل.
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رابعا :الشباب
 1.4قطاع الشباب:
 −يعتبر المجتمع األردني مجتمعا فتيا ،حيث يشــــكل الشــــباب أكثر من ثلثي الســــكان اي ان عددهم يقدر
بحوالي  418375شاب وشابه في محافظة الزرقاء.
 −ان هذا الرقم العالي جدا والذي يشـــكل فرصـــة ذهبية فيما لو تم توفير المتطلبات الضـــرورية لبناء كيان
هؤالء الشــــبـاب ،بحيـث يشـــــكلون قوة إنتـاجيـة يمكن لهـا تحـدث التغيير االيجـابي المطلوب في مجتمعنـا،
وبنفس الوقت فأن هذا العدد يشــكل تحديا وتهديدا فيما لو لم يحســن توجيه من خالل مؤســســات الدولة،
وهذا األمر يتطلب بحد ذاته توفر هذا المؤسـسـات التي يمكن لها من توجيه هذه الطاقة الكبيرة تجاه خدمة
الوطن والمجتمع.
−

تقوم عدة مؤســســات في محافظة الزرقاء بتقديم خدماته للشــباب منها هيئة شــباب كلنا األردن والمجلس
األعلى للشباب من خالل مديرية شباب الزرقاء.

 −تأسـسـت مديرية شـباب محافظة الزرقاء في العام  1988وتشـرف على مجموعة من المنشـآت الشـبابية
المنتشرة في المحافظة وكما هو مبين بالجدول التالي:
جدول رقم ( :)12المنشآت الشبابية والرياضية في المحافظة
قطاع الشباب
االلوية

لواء قصبة الزرقاء

لواء الهاشمية

عدد االندية الرياضية

13

3

عدد الهيئات الشبابية

2

اليتوفر

عدد المجمعات الرياضية

( 1مدينة األمير محمد)

اليتوفر

 /1قضاء الضليل

اليتوفر

عدد مراكز الشباب

/2قضاء الزرقاء

عدد مراكز الشابات

 /1قضاء الزرقاء /1قضاء الضليل

اليتوفر

بيت شباب

1

اليتوفر

*مديرية شباب محافظة الزرقاء
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 2.4التحديات في قطاع الشباب:
لواء قصبة الزرقاء
 −ضعف البنية التحتية المادية واالجتماعية الالزمة لمساعدة الشباب على قضاء أوقات الفراغ.
 −تزايد معدالت البطالة بين المتعلمين الشباب.
 −قلة المراكز الشبابية مقارنة بعدد الشباب بالنسبة إلى السكان.
 −عدم وجود البرامم والخطط الرامية الســـتثمار طاقات الشـــباب ودعم ورعاية اإلبداع والتميز لديهم
وتطويرها.
 −قله وجود المنشآت والمالعب الرياضية.
لواء الهاشمية
 −محدودية المراكز الشبابية في اللواء.
−

قله وجود المنشآت والمالعب الرياضية.
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خامسا :قطاع المرأة
 1.5قطاع شؤون المرأة:
باتت قضية النهوض بالمرأة وتطوير وضعها للوصول بها الى المكانة التي تستحقها باعتبارها عنصرا ً
فاعالً وشريكا ً كامالً في التنمية وتقدم المجتمع ،فكانت هذه القضية بأبعادها وتفرعاتها المختلفة محط اهتمام
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية .حيث حسنت تلك المؤسسات من وضع المرأة األردنية بشكل عام
من حيث الصحة والتعليم والتدريب والتأهيل بحيث أصبحت عنصرا فاعال داخل المجتمعات المحلية،
رغم تفاوت أدوارها ما بين مناطق المملكة ،اال انه يمكن القول ان المرأة في األردن تعتبر عنصرا فاعال
في مختلف ميادين التنمية.
رغم التطور الذي شهده مجتمع الزرقاء كباقي األردن بمجال تعليم المرأة ودخولها لقطاعات عمل جديدة
لم يألفها المجتمع األردني سابقا ,كعملها في األمن العام كرقيب سير ميداني ،او في قطاع الصحة كممرضة
تعمل بنظام الورديات الليلية ،وكدخولها لقطاع األعمال كصاحبة له تديره من شركتها خارج المنزل،
وغيرها من مجاالت كانت حتى األمس القريب من ضمن نظام الـمحرمات االجتماعي والديني ،رغم هذا
التطور اال ان الدراسات اإلحصائية والجندرية تظهر ان مساهمتها االقتصادية ما زالت دون المأمول،
وذلك العتبارات عديدة ومركبة و متشابكة ما بين الدين والحداثة ،ما بين االقتصادي واالجتماعي.
 2.5تحديات قطاع المرأة:
•

محدودية فرل العمل للمرأة في المحافظة.

•

عدم وجود البرامم الداعمة الستثمار طاقات المرآة ودعم ورعاية اإلبداع والتميز لديهم وتطويرها
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سادسا :الثقافة
 1.6قطاع الشؤون الثقافية:
جدول رقم ()13
المؤشر
عدد الهيئات الثقافية
عدد المنتسبين للهيئات الثقافية
عدد الفرق الشعبية
المهرجانات

العدد
12
غير متوفر
غير متوفر
مهرجان شبيب
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سابعا :التعليم
 1. 7قطاع التعليم:
•

الجامعات:

الجامعة الهاشمية:
صدر المرسوم الملكي لتأسيس الجامعة الهاشمية في حزيران عام  ،1991وبدأ التعليم في الجامعة في
السريع
أيلوم عام  ،1995وتبلغ المساحة اإلجمالية للحرم الجامعي  8519هكتارا وتقع على الطريق
ِ
ِالمتقاطع الذي يُوصل ُالمملكة العربية السعودية
الدولي الذي يَ ْربطُ ع َّمان َمع المفرق ،في الطريق
ِ
وسوريا والعراق.
جامعة الزرقاء:
شــيدت جامعة الزرقاء عام  1994م في شــرق مدينة الزرقاء وعلى بعد ســتة كيلومترات منها شــرعت
الدراسـة في الجامعة بـــــسـت كليات ،كانت تشـتمل على عشـرين تخصـصـا ،ومئة وخمسـين طالبا ً وطالبة،
لتصــل إلى اثنتي عشــر كلية وهي كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات وكلية العلوم الطبية المســاندة وكلية
االقتصـــــاد والعلوم اإلدارية وكلية اوداب وكلية العلوم التربوية وكلية الشـــــريعة وكلية التمريض وكلية
الحقوق وكلية الصــيدلة وكلية الهندســة وكلية الفنون والتصــميم وكلية الصــحافة واإلعالم ،حيث بلغ عدد
الطلبـة الـذين ســـــجلوا في الجـامعـة للربغ الثـالـث المنتهي في  30ايلول لعـام  2016م ( )3899طـالبـا
وطالبة
الكليات المتوسطة:
الكليات الخاصة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية فنيا.
 -1كلية المجتمع اإلسالمي
 -2كلية قرطبة
 -3كلية الزرقاء األهلية
الكليات التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية إداريا وماليا وأكاديميا.
 -1كلية الزرقاء الحكومية
 -2كلية األميرة رحمة للخدمة االجتماعية
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كليات وزارة الصحة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية فنيا.
 -1كلية المهن الطبية المساعدة  /ياجوز
 -2كلية رفيدة اإلسالمية.
الكليات العسكرية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية فنيا.
 -1كلية الشريف ناصر بن جميل لالتصاالت
 -2كلية األمير حسن للعلوم اإلسالمية
 -3كلية األمير الحسين بن عبدهللا الفنية العسكرية
• المدارس:
• التعليم المدرســي فان الجدول التالي يبين بعض مؤشــرات التعليم في الزرقاء االولى للعام الدراســي
لواء الزرقاء عدا بيرين والضليل (:)2020/2019
• مديرية التربية والتعليم المنطقة االولى
جدول رقم ()14
السلطة

وزارة التربية

حكومية اخرى

وكالة الغوث

المشرفة

المجموع العام

المدارس الخاصة

الدولية

المرحلة

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

المجموع

الروضة

82

101

60

69

0

0

3824

5194

3966

5364

9330

االساسي 15500 2080 2425 1387 1750 45002 40082

9398

117624 57867 59757

628

13362

الثانوي

5165

6509

220

180

0

0

660

6045

7317

األكاديمي
الثانوي

1220

783

0

0

0

0

250

0

1470

783

2253

المهني
المجموع 142569 71331 71238 15220 20234 2080 2425 1636 2030 52395 46549
المجموع

98944

3666

4505

35454

142569

الكلي
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 مديرية التربية والتعليم المنطقة الثانية (الضليل وبيرين ولواء الهاشمية)جدول رقم ()15
البيــــــــان
المدارس الحكومية
المدارس الخاصة
رياض االطفال
مدارس مخيمات للسوريين
مدارس مسائية للسورين
* المصدر :مديرية التربية والتعليم الثانية

عدد المدارس
110
13
26
13
6

عدد الطلبة
33771
1760
1273
10181
1454

 3. 7تحديات قطاع التعليم:
• صعوبة تغطية الزيارات الميدانية واإلشرافية واالدارية المختلفة للمدارس بسبب قلة عدد المركبات المتوفرة
في المديرية واتساع وتباعد المناطق التابعة للمديرية والتي تبلغ  105كم شرقا –  40كم غربا.
• شح الموارد المالية في المدارس بسبب قلة عدد الطالب في المدارس مما يتطلب ضرورة قيام المديرية
بالصرف عليها.
• نقل الكوادر البشرية من الحراس والمستخدمين.
• صعوبة عقد االجتماعات للمديرية بسبب بعد المسافات وعدم توفر قاعات لهذه الغاية داخل قصبة الزرقاء
• نقل في اللوازم التجهيزات المختلفة للمدارس وعدم توفر المختبرات والمكتبات والمالعب.
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ثامنا :التدريب المهني
 1. 8واقع التدريب المهني
يوجد في محافظة الزرقاء أربعة مراكز تدريب مهني ،ثالثة منها تقدم خدمات للذكور فقط ومركز واحد لكال
الجنسين ويوجد في مدينة الزرقاء  2مراكز للتدريب المهني هي:
.1

المعهد الكوري ،للشــباب فقط ،وهو متخصــل بتدريب الشــباب على مجموعة من البرامم التدريبية
التكنولوجيـة مثـل تكنولوجيـا المركبـات وصــــيـانـة األجهزة الطبيـة والبرمجيـات التطبيقيـة وتكنولوجيـا
االتصاالت وكهربائي مركبات وتركيب أجهزة حماية وتحكم.

.2

مركز تدريب مهني الهاشــمية – ذكور ،متخصــل بتدريب الشــباب على مجموعة من البرامم مثل
(ميكـانيكي أجهزة تكييف وتبريـد ،ميكـانيكي تمـديـدات صـــــحيـة ،ميكـانيكي تـدفئـة مركزيـة ،كهربـائي
تمـديـدات منزليـة ،كهربـائي مركبـات ،ميكـانيكي مركبـات خفيفـة ،مجلس مركبـات ،ميكـانيكي صــــيـانـة
آالت ومعدات صناعية ،خراط ،حداد فأصون ،نجار أثاث ،منجد أثاث ،منجد مركبات ،خياط مالبس
قميل وبنطلون ،حالق رجالي ،مســــاعد حداد ألمنيوم ،مســــاعد حالق رجالي ،مســــاعد كهربائي
تمديدات منزلية).

.3

معهد الزرقاء لإلناث _ ويقوم بتدريب عدد قليل من الذكور ويقدم البرامم التدريبية التالية:
(داعم صـيانة أجهزة الحاسـب وتمديد الشـبكات ،سـكرتير  /طابع ،حالق نسـاء ،مشـكل مصـوغات،
مشـغل آلة درزة ،مسـاعد حالق نسـاء ،مشـكل مصـوغات بواسـطة صـب الشـمع ،رفع شـنيون ،الطباعة
والمراسـالت على الحاسـوب ،القطع الصـحية والمنزلية وملحقاتها ،صـيانة أجهزة كهربائية ،تشـكيل
الفضة بواسطة الشمع)

مركز تدريب مهني الرصيفة (يتم تسجيل البيانات من مركز ارادة الرصيفة).
جدول رقم ()16
المؤشر
عدد مراكز التدريب المهني

العدد
4
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عدد العاملين في
مراكز التدريب

الطاقة االستيعابية

عدد المتدربين

ذكور

22

إناث

4

مجموع

26

الطاقة االستيعابية

400

الطاقة التشغيلية

200

ذكور

676

إناث

40

مجموع

716

• المصدر :مؤسسة التدريب المهني ،ذكور واناث.
• الجدول التالي يبين التخصصات التدريبية في مركز التدريب المهني:
جدول رقم ()17
الرقم

اسم البرنامم

الرقم

اسم البرنامم

1

التمديدات الصحية والتدفئة
المركزية

11

سائق االت هندسية

2

دهان وديكور

12

ميكانيكي محركات ديزل

3

التكييف والتبريد

13

حاسب كميات

4

نجار عربي وموبيليا

14

كهربائي لف االت

5

حداد فاصون

15

قل حجر ورخام

6

تمديدات كهربائية وتحكم

16

كهربائي اليات

7

حداد المنيوم

17

كهربائي شبكات هوائية

8

بليط

18

تجميل

25

9

نجار وحداد طوبار بناء حجر
وطوب

19

خياطة

10

قصارة وجبس

20

حاسوب

11

سائق االت هندسية

21

تصميم ازياء

▪ مركز التدريب المهني
 2. 8التحديات التي تواجه التدريب المهني:
• عدم توافر اماكن عمل مخصصة للخريجين من مؤسسة التدريب المهني.
• محدودية المؤسسات التي تخدم قطاع خريجي مؤسسة التدريب المهني.
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تاسعا :الصحة
تقدم خدمات الرعاية الصحية في محافظة الزرقاء من خالل ما يلي:
 1. 9المستشفيات:
جدول رقم ()18
اسم المستشفى

مستشفى الزرقاء الحكومي
الجديد

اسم المستشفى

مستشفى االمير فيصل بن
الحسين

اسم المستشفى الخال
قصر شبيب
جبل الزيتون
الحكمة
الرازي
الضليل

الخدمات المقدمة
باطنيه
اطفال
نسائية
جراحه
العناية المركزة
CCU
الخداج
جراحه خاصه
توليد
كلى
المجموع

عدد األسرة
103
52
52
103
18
11
40
52
52
20
503

الخدمات المقدمة
باطنيه
اطفال
نسائية
جراحه
العناية المركزة
CCU
الخداج
المجموع
رقم الهاتف
هاتف 3982294
هاتف 3655555
هاتف 3990990
هاتف 3744167
هاتف 3825145

عدد األسرة
42
34
40
42
4
5
16
183
عدد األسرة
70
132
60
30
30

الفئة
طبيب عام
اخصائي
مقيم مؤهل
طبيب اسنان

الفئة
طبيب عام
اخصائي
مقيم مؤهل
طبيب اسنان

العدد
12
63
7

العدد
18
27
27
2
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 2. 9المراكز الصحية والعيادات:
جدول رقم ()19
العدد

المراكز الصحية والعيادات
عدد المراكز الصحية
الشاملة

9

عدد المراكز الصحية االولية

29

عدد المراكز الصحية
الفرعية

7

المجموع

45

عدد المختبرات

28

عدد الصيدليات

 44جميع المراكز الصحية توجد صيدلية

عدد األشعة

10

عدد عيادات االسنان

30

عدد عيادات الطب العام

44
في  7مراكز شامله توجد عيادات اختصال (نسائية /جلديه /

عدد عيادات االختصال

باطني/طب اسره /عظام)

كوادر مديرية صحة محافظة الزرقاء
عدد اطباء االسنان

39

عدد االطباء العام

132

عدد اطباء االختصال

10
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المراكز الصحية التابعة لمحافظة الزرقاء:
المنطقة
قصبة الزرقاء
قضاء الضليل
قضاء بيرين
لواء الهاشمية
المجموع الكلي

مركز صحي شامل
2
1
1
1
5

جدول رقم ()20
مركز صحي أولي مركز صحي فرعي
2
9
3
1
0
4
2
5
7
19

المجموع
13
5
5
8
31

* المصدر :مديرية الصحة
 3. 9أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي
 .1ارتفاع معدل النمو السكاني في المحافظة خاصة بعد ازمة السوريين مما انعكس على ازدياد أعداد
المراجعين على المراكز الصحية وزيادة الطلب على الخدمات الصحية.
 .2بعض االحياء في المحافظة تفتقر الى وجود مراكز صحية.
 .3قلة أعداد الكوادر الطبية كافة (اطباء  /تمريض  /خدمات طبية مســـانده) وتســـرب الكفاءات المؤهلة
للعمـل في الخـارج .وكـذلـك هنـاك نقل بـالكوادر االداريـة المؤهلـة وخـاصـــــة في مجـال المحـاســــبـة،
الحاسوب ،الصيانة ،كتبه ،طابعات.
 .4مركزية التزويد -عملية التزويد منوطه بالوزارة ودائرة اللوازم العامة  -مما يترتب عليه بطء التزويد
باألجهزة الطبية وااللكترونية وقطع الغيار الالزمة وتعقيد اجراءات الشراء
 .5النقل الحاصل بالسيارات
 .6بعض المراكز الصحية بحاجة الى صيانة وتحديث المباني.
 4. 9الفرص االستثمارية في القطاع الصحي
 عيادات اختصال عيادات اسنان مختبرات مجمعات طبية29

عاشرا :البنية التحتية
 1. 10قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة:
جدول رقم ()21
الطرق حسب النوع

شبكة الطرق
الداخلية المعبدة

األطوال (كم)

رئيسية

303

ثانوية

152

فرعية

164

زراعية

550

المجموع

1,169

• المصدر :مديرية األشغال العامة واإلسكان.2019 ،

 2. 10أبرز التحديات التي تواجه البنية التحتية
• ما زال هنالك تحسينات مطلوبة بمجال النقل والمواصالت والتي تعتبر من اهم معيقات االستثمار
بالمحافظة بشكل عام وبااللوية بشكل خال ال بل تكاد تكون الحاجة للتحسينات بااللوية اكثر بكثير منها
في مركز المحافظة .
• يتبين من خالل تحليل كافة مقومات االستثمار المتعلقة بالمحافظة بشكل عام انها تمتلك جميع هذه
المقومات ،التي تظهر بكل وضوح ان هنالك فرل عظيمة يمكن لها ان تساهم مساهمة بناءه في االقتصاد
الوطني فيما لو توفر لها مختلف اشكال الدعم المؤسسي.
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الحادي عشر :النقل العام
 1. 11النقل العام والبري:
جدول رقم ()22
ملكية المركبة

صالون

حافالت

شحن

صهاريج

شاحنات

1

أخرى

المجموع

خصوصي

26748

1129

8470

47

14

1148

37556

عمومي

1516

1055

510

219

591

35

3926

المجموع

28264

2184

8980

266

605

1183

41482

* المصدر :الكتاب االحصائي السنوي 2019
 2. 11أبرز التحديات في قطاع النقل:
• عدم وجود وســائل نقل خاصــة ببعض المؤســســات الكبيرة لنقل موظفيها مما يؤثر ســلبا ُ على خطوط
النقل األخرى لعدم وضوح الرؤيا لتحديد وقت الذروة والعمل على معالجته.
• تداخل مسارات خطوط النقل العام في معظم االتجاهات داخل المدينة.
• عدم وجود مواقف خاصة كافية داخل المدينة.
• ندرة وجود المجمعات داخل وسط المدينة وصغر حجمها.
• عدم كفاية وســــائل النقل الخاصــــة بااللوية ســــواء من ناحية العدد او التجهيزات بين االلوية ومركز
المحافظة وكذلك داخل االولوية .
 3. 11الفرص االستثمارية في القطاع النقل
نظرا للتزايد المضطرب في عدد السكان والذي فاق بكثير المعدل العام للنمو الطبيعي للسكان في
المحافظة وذلك نتيجة اللجو السوري وتبع تزايد السكان زيادة في الطلب على خدمات النقل بكافة اشكالها

1

تشمل الدراجات النارية والمركبات الزراعية ،مركبات األشغال وسيارات ذات استعمال خاص.
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وانواعها وازدياد الضغط تباعا على محالت خدمة السيارات مما احدث ذلك بالمجمل ظهور فرل
استثمارية متاحة في قطاع النقل تمثلت بالتالي :
• خدمة التكسي السريع
• خدمة النقل للعفش واالثاث المنزلي
• خدمات صيانة السيارات والشاحنات
• خدمات كهرباء وميكانيكا السيارات الهجينة (الهايبرد)
• خدمات كهرباء وميكانيكا السيارات الكهربائية
• خدمات تنظيف السيارات وتشحيم السيارات وغسلها
• معارض بيع السيارات
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ثاني عشر :المياه
 1. 12المياه والصرف الصحي:
جدول رقم ()23
المؤشر
عدد اوبار االرتوازية
عدد السدود والسعة التخزينية
عدد محطات الضخ العاملة

القيمة
 64بئر عامل
ال يتوفر
 22محطة مياه

نسبة السكان المخدومين بشبكة المياه

160,000

شبكات الصرف الصحي

120,000

محطات التنقية

ال يتوفر

مساحة األراضي المروية بمياه محطات التنقية

ال يتوفر

* المصدر :سلطة مياه
 2. 12أبرز التحديات في قطاع المياه والصرف الصحي:
• كمية المياه المتوفرة اقل من الطلب.
• نسبة الفاقد المائي (الفيزيائي والتجاري) عالي.
• شح الموارد المائية.
• بعد مصادر المياه عن بعض مناطق االستهالك.
• قدم شبكات المياه في بعض مناطق المحافظة وانخفاض كفاءتها وارتفاع كلفة الصيانة .وبالتالي تحتاج الى
اعادة تأهيل شبكات المياه في معظم مناطق المحافظة وتزداد المشكلة اكثر في االلوية وذلك لبعد المنازل
السكنية او التجمعات السكانية عن بعضها مما جعل الكثير من المنازل تفتقر للربط مع الشبكة وكذلك لقيام
البعض بري المزروعات المنزلية مما يزيد في االستنزاف والنقل في حصة الفرد .
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الثالث عشر :الطاقة
 1. 13الطاقة والكهرباء:
يتم تغذية مدينة الزرقاء بالتيار الكهربائي من مصدرين رئيسيين هما:
 -1محطة الحسين الحرارية  33/13ك.ف وهي محطة توليد وتحويل تقع في لواء الهاشمية ( في
شمال المحافظة ) بالقرب من مصفاة البترول وتحتوي هذه المحطة على ست وحدات بخاري تعمل على
الوقود الثقيل ووحدة غازية صغيرة تعمل على الديزل
 -2محطة تحويل العبدلي الرئيسية  33/132ك.ف.
جميع المناطق في المحافظة مخدومة بشبكة الكهرباء ويبلغ عدد المشتركين بشبكة الكهرباء 121812
مشترك يشكلون ما نسبته  %13.4من إجمالي المشتركين في المملكة.
جدول رقم ()24
القيمة

المؤشر
عدد محطات الوقود

 52محطة

عدد وكاالت الغاز

 101في المحافظة

السكان المزودين بالكهرباء

167,990

* المصدر :وزارة الطاقة شركة الكهرباء االردنية
 2. 13أبرز التحديات في قطاع الثروة المعدنية والتعدين والطاقة:
• التأخير في إمداد الكهرباء في بعض االحياء الجديدة في المحافظة.
• التأخير في مد شبكات الكهرباء في بعض االحياء الجديدة في االلوية وخاصة المساكن خارج التنظيم
 3. 13الفرص االستثمارية في قطاع الثروة المعدنية والتعدين والطاقة:
• االســـتثمار بمجال الطاقة البديلة في ظل ارتفاع اســـعار الطاقة عالميا ومحليا بالضـــرورة يعتبر من
فرل االســــتثمارية المجدية جدا خاصــــة وان محافظة الزرقاء والويتها من المحافظات التي تتمتع
بمعدل سطوع عالي ولمدة ال تقل عن  300يوم خالل العام.
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الرابع عشر :االتصاالت
البريد واالتصاالت:
يعـد قطـاع االتصـــــاالت وتكنولوجيـا المعلومات في األردن من أهم القطـاعات الرافدة لخزينـة الدولة والداعمـة
لالقتصــاد الوطني فقد بلغت نســبة مســاهم هذا القطاع بالناتم المحلي اإلجمالي لعام  2012ما نســبته %16
( %11.2بشكل مباشر و %4.8بشكل غير مباشر) ،وقدرت فرل العمل التي وفرها القطاع بـــ  82ألف
فرصـة عمل تراكمية ،مما يدل على الدور الهام الذي يلعبه القطاع في المسـاهمة باالرتقاء بالمجتمع الوظيفي
في األردن إلى جانب دوره في توفير آالف فرل العمل في المملكة موزعة على المحافظات وااللوية بشـكل
عام وان حصـة محافظة الزر قاء والويتها من هذه الخدمات والوظائف تاتي في الصـف االول للمحافظات من
حيث حجم الحصــة  ،حيث أن عددا ً كبيرا ً من الشــركات اســتثمرت في مجال صــناعة وتطوير البرمجيات
وأصبحت مصدر رئيس لدول المنطقة في هذا المجال.
الحاسوب الشخصي /المحمول:
أظهر مسـح تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت التي أجرته دائرة اإلحصـاءات العامة في العام  ،2011اظهر
أن أكثر من نصـف األسـر ( )% 61.2يتوافر لديها جهاز حاسـوب شـخصـي او محمول ،كما بينت النتائم أن
نسـبة األسـر التي يتوافر لديها أجهزة الحاسـوب الشـخصـية في الحضـر كانت أعلى من نسـبة األسـر في الريف
(حوالي  %44في الحضر مقابل  %31في الريف) .أما بالنسبة للحاسوب المحمول فقد كانت النسب %21
و%8على التوالي.
الهاتف الخلوي
هناك ارتفاع في نســـــبة األســـــر التي يتوافر لديها هاتفا خلويا ال بل يكاد ال يخلو منزل في محافظة الزرقاء
والويتها من وجود هاتفا خلويا .
االنترنت
معظم مســــتخدمي االنترنت هم من الفئة العمرية  24-15ســــنه وهم من الطالب ،وحملة المؤهل التعليمي
البكالوريوس فأعلى.
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البريد والتصاالت:
تغطي الخدمة الهاتفية جميع التجمعات السكانية المنظمة وذلك من خالل  6مقاسم رئيسية و 9توابع إلكترونية
وبلغ عدد الخطوط العاملة في المحافظة  79845خطا وتقدم شركة االتصاالت خدماتها للمواطنين من خالل
مراكز رئيسية وفرعية كما تغطـي الخدمـة البريدية معظم مناطق المحافظة.

اهم التحديات التي تواجه قطاع االتصاالت :
•

عدم وجود قوانين ناظمة لسير عمل مؤسسات البريد السريع بالشكل الذي يلبي حاجات المواطنين في
المحافظة بشكل عام وفي االلوية بشكل خاص اوعدم تفعيل القوانين الموجودة بالصورة المطلوبة.

•

عجز شبكة الربط العام ( شبكة الحكومة الكترونية ) عن تقديم الخدمات التي تلبي ادنى حاجات
المواطنين في المملكة بشكل عام وفي محافظة الزرقاء والويتها بشكل خال.
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الخامس عشر :البيئة
 1. 15الواقع البيـــــــــئي
• تراكم النفايات بجميع انواعها ،حيث ينبعث من حرق محتوى النفايات بطريق غير سليمة ادخنة
وغازات وابخرة تؤدي الى تلوث الهواء باإلضافة الى الغازات الناتجة عن تحلل وتخمر النفايات في
موقع الطمر الصحي في المكب.
• سوء مواقع محطات تنقية المياه العادمة والواقعة غرب وشمال مدينة الزرقاء (منطقة الخربة
السمراء  /لواء الهاشمية) الذي أصبح داخل حدود التنظيم والروائح المنبعثة رغم تكرار المعالجات.
• تسرب المياه العادمة من الخط الناقل لشبكة الصرف الصحي وتراكم النفايات بجميع انواعها من
مخلفات محالت الزجاج ،اطارات السيارات القديمة ،مخلفات محالت الدواجن وتراكم االنقاض
واالتربة وغيرها.
• وجود مصفاة البترول (والتي تقع في شمال المحافظة وهي ولغاية هذا التاريخ المصفاة الوحيدة في
االردن والتي تغذي المملكة بمشتقات البترول) ومحطة الحسين الحرارية وانبعاث الغازات واالبخرة
والدخان منها وما ينتم عن هذه العوادم من تلوث وامراض.
• اما عن ابرز التحديات البئية في االلوية فهي :
 لواء الهاشمية  :وجود محطة الخربة السمراء ومصفاة البترول ومحطة الحسين الحرارية وما ينبعثمنها من ادخنة وابخرة وغازات وروائح وملوثات وما يتسبب عن ذلك من امراض خطيرة ومزمنة
االمر الذي يستدعي من وزارة البيئة ووزارة الصحة ووزارة البلديات ووزارة الصناعة وكافة
الجهات اصحاب العالقة والصلة التنسيق ومتابعة االمر والبحث عن الحلول الناجعة لهذه المشكالت
وبالسرعة الممكنة.
 لواء الظليل  :وجود محرقة النفايات ووجود مدينة الظليل الصناعية وما ينتم عنهما ايضا من ادخنةوابخرة وغازات وروائح وملوثات حالها كحال لواء الهاشمية.
-

لواء القصبة  :وجود مطمر النفايات في الغباوي وكذلك شبكة الصرف الصحي المتقادمة والمتاكلة
وما ينتم عنها من تلوث نتيجة لتسرب المياه العادمة في الشولرع والطرقات .
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 2. 15الفرص االستثمارية في القطاع البيئي
• إعادة تدوير المخلفات بجميع اشـــكالها وقد تم في العام  2017اعداد دراســـتين جدوى العادة تدوير
النفايات واحدة منها لجمعية حي معصـــوم لتمول بمنحة من وزارة التخطيط واالخرى شـــخصـــية ،
نتمنى ان تستكمل اجرائتهما ليخرجا الى حيز التنفيذ ويساهما في التخفيف من حدة المشكلة .
• اســتحداث مصــانع تعمل على تصــنيع فالتر تنقية للهواء من اجل الحد من مشــكلة انبعاث الغازات
واالبخرة واالدخنة.
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السادس عشر :السياحة
•  1. 16قطاع السياحية :تمتلك الزرقاء مقومات سياحية ال بأس بها ويرفد قطاع السياحة عدد من المرافق
الخدماتية المتعددة ،والتي تشمل الفنادق المصنفة وغير المصنفة ،والمطاعم واالستراحات ،ومكاتب
السياحة والسفر ،ومتاجر التحف الشرقية ويبلغ عدد الفنادق في المحافظة  13فندق  3فنادق مصنفة
نجمتين عدد الغرف فيها  79واألسرة  177وعدد العاملين  41عامال و 10فنادق غير مصنفة عدد
الغرف فيها 100واألسرة  256ويعمل فيها  24عامال.
• تشــــير االرقام الخاصــــة بعدد الســــياح االجانب واالردنيين الى ان محافظة الزرقاء تمتلك مقومات جذب
سياحي ال بأسبها  ،اال ان مشاكل هذا القطاع تتمثل في ضعف واضح في البنية االساسية الضرورية،
• في ايجاد المناخ المناســــب لحفز االســــتثمار وجذب رؤوس االموال ،وهنا البد من التركيز على الحاجة
للعملية التســــويقية ،وكذلك اعمال المســــح االثري والتنقيب والترميم والصــــيانة الدائمة للمواقع الموجودة
والمكتشفة ،بحيث تنعكس ايجابيا على العاملين في هذا القطاع من المجتمع المحلي.
• تعد محافظة الزرقاء من المحافظات األقل حظا ً على صعيد التطوير السياحي بين محافظات المملكة ،رغم
أنها تزخر بالعديد من المواقع الســـياحية التي تحتوي على عناصـــر جذب متنوعة في مجاالت عديدة منها
الســياحة البيئ ية و الســياحة الدينية و الســياحة العالجية و الســياحة األثرية و الســياحة التراثية و الســياحة
الثقافية وغيرها وفق ما أكدته الباحثة في مجال اوثار و التراث األســتاذة هبة خير من خالل دراســة علمية
قامت بها مؤخرا مسـتهجنة إهمال مثل هذه المواقع المهمة وعدم اسـتثمارها الذي لو طبق بشـكله الصـحيح
لعاد بالنفع والفائدة على المجتمع المحلي السميا االقتصاد الوطني.
 2. 16اهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي:
تعتبر التحديات التي تواجه القطاع السياحي واحدة بالنسبة للمحافظة الزرقاء بكافة الويتها ويمكن ادراج
اهمها بالتالي :
•

مشاكل هذا القطاع تتمثل في ضعف واضح في البنية االساسية الضرورية.
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• ال يوجد مكاتب زوار متخصل لتسهل حركة الزائر في المدينة ،أو حتى خريطة سياحية للمدينة
أو مسار سياحي ،مشيرة إلى أن الزرقاء تعد من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية نسبيا ً مقارنة
بباقي المحافظات.
• قلة االهتمام بالجانب التراثي كرافد مهم من روافد السياحة.
• عدم وجود برامم سياحية شاملة للمواقع السياحية في المحافظة.
• نقل حجم االستثمارات السياحية مقارنة مع حجم المواقع السياحية األثرية.
• افتقار معظم مكاتب تنشيط السياحة في المحافظة للتقنيات الحديثة التي تساعدها في عملها.
• عدم وجود برامم تأهيلية وتدريبية لموظفي القطاع العام السياحي تساهم في رفع كفاءتهم.
 3. 16الفرص االستثمارية في القطاع السياحي
• إقامة منتزهات واماكن ترفيهية وحدائق للعائالت.
• تشجيع بإقامة مهرجانات في اغلب مناطق المحافظة علما بان المهرجانات التي تدعمهما وزارة
السياحة ووزارة الثقافة في محافظة الزرقاء اثنان هما مهرجان قصر اشبيب ومهرجان االزرق.
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السابع عشر :الزراعة
 1. 17قطاع الزراعة:
واهم المؤشرات التي تشير لواقع القطاع الزراعي:
جدول رقم ()25
مؤشرات اإلنتاج النباتي

المساحة المزروعة

المساحة المزروعة (دونم)

المساحة /العدد
ريا ً

147,345

بعالً

72,000

المجموع

219,345

الحبوب

5,500

الخضروات

16,635

اشجار مثمرة

63,144

المجموع

79,834

عدد البيوت البالستيكية

242

عدد المشاتل

16

عدد المعاصر

6

عدد محالت بيع المواد الزراعية

13

عدد محالت بيع األزهار

23

مساحة األراضي الحرجية (دونم)

199,192

مساحة أراضي المراعي (دونم)
• المصدر :مديرية الزراعة.
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جدول رقم ()26
مؤشرات اإلنتاج الحيواني

عدد مزارع الدجاج

الالحم

71

البياض

15

المجموع

86

عدد المفارخ

عدد المسالخ

العدد

5
الدواجن

4

المواشي

2

المجموع

6

عدد خاليا النحل

940

عدد مشاريع تربية األسماك

2

عدد محالت العالجات البيطرية

39

عدد المحطات الزراعية

أعداد المواشي
(رأس)

أغنام

77,096

ماعز

10,725

أبقار

26,641

جمال

1,000

المجموع

115,462

• المصدر :مديرية الزراعة.
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 2. 17أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي
تاتي محافظة الزرقاء في الدرجة الثالثة من حيث عدد السكان والرابعة من حيث المساحة بين باقي محافظات
المملكة االردنية الهاشمية وعلى الرغم من ذلك فان المساحات المزروعة بالمحافظة تعادل  %5من المساحات
المزروعة بالمملكة وكذلك االمر بالنسبة للثروة الحيوانية في محافظة الزرقاء فهي تعادل ما نسبته  %6من
الثروة الحيوانية بالمملكة ويبلغ عدد العاملين في قطاع الزراعة في الزرقاء  %7من عدد العاملين في المملكة
لنفس القطاع علما بان التحديات التي تواجه القطاع الزرعي في محافظة الزرقاء تتمركز بمجملها في االلوية
ذلك لندرة االنشطة الزراعية في مركز المحافظة  ،ونستطيع ان نوجز هذه التحديات بالتالي:
• عدم توفر رأس المال الستصالح االراضي الوعرة والصخرية.
• عدم نجاح الجامعات والمؤسسات ذات العالقة بالبحوث ونقل التكنولوجيا بالقيام بالمهام الموكلة لها.
• نقل التـأهيـل الفني والرعاية االجتمـاعيـة لفئـة العمـال الزراعيين ممـا ادى النتقـالهم من قطـاع الزراعة الى
قطاعات االقتصاد االخرى وحلول العمالة الوافدة بدال منهم.
• تقلبات االســعار وخاصــة في قطاع الدواجن والذي يعود بالدرجة االولى الى تقلبات اســعار مســتلزمات
االنتاج مثل االعالف.
• معاناة مزارع االبقار من تقلبات اسعار الحليب بسبب التقلبات الموسمية للطلب على الحليب.
• ارتفاع اسعار العالجات البيطرية لألبقار والماعز وغيرها.
• ضعف الكوادر الفنية واإلشرافية على مزارع الثروة الحيوانية.
• تفاوت نمو المراعي تبعا للمواسم المطرية من سنة الى أخرى.
تدني االنتاجية في قطاع االنتاج الحيواني حيث يقدر معدل نفوق العجول في مزارع االبقار بأكثر من
%20مقابل  %5-2في الدول المتقدمة.
 3. 17الفرص االستثمارية في القطاع الزراعي
تتمركز الفرل االستثمارية في القطاع الزراعي لمحافظة الزرقاء في االلوية بشكل عام لصعوبة
تطبيقها في مركز المحافظة ونورد تاليا اهم الفرل :
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 -1مشروع مساعدة المجتمعات المحلية على تطوير زراعة الفستق الحلبي
• أهداف المشروع:
• رفع إنتاجية الفستق الحلبي وزيادة مردود الحيازات الصغيرة من هذا المحصول
• تحسين نوعية الثمار المنتجة
• توجيه إنتاج الفستق الحلبي لغايات التصنيع للحد من معدالت االستيراد المتزايدة للمحصول
• إدخال زراعة الفستق الحلبي كبديل عن المحاصيل الحقلية والزيتون للحيازة الصغيرة
• تشجيع دور الجمعيات التعاونية من خالل عمليات التسويق والتصنيع
• مدة المشروع 10( :سنوات) 2018_ 2008
• الفئات المستهدفة :المزارعين اللذين يملكون حيازة زراعية ما بين ( )10 _ 3.6دونم
• إجمالي اإلنفاق المالي منذ بداية العام ولغاية تاريخه  )3175( 2012/8/8دينار
 -2مشروع الحاكورة.
 -3تربية الجمال.
 -4تربية مزارع االسماك.
 -5تربية النحل.
أهداف المشروع:
• الحد من مشكلتي الفقر والبطالة
• تأمين إمدادات غذائية _ نباتية وحيوانية _ لألسر الفقيرة
• تنويع مصادر الدخل من خالل مشاريع زراعية إنتاجية صغيرة
• إكساب األسر الريفية الفقيرة المهارات األساسية في اإلنتاج الزراعي الحديث
• تحسين المستوى الصحي ألفراد األسرة من خالل االستهالك المباشر للمنتجات
• زيادة معرفة األسرة بالتسويق الزراعي للمنتجات الزراعية المحلية
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• تنمية روح المشاركة في العمل بين أفراد األسرة.
• الفئات المستهدفة :األسر الفقيرة والمتدنية الدخل من خالل دراسة أعدتها وزارة التخطيط
بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية ( )2005
• عدد المستفيدين من المشروع لسنة 2012
• ( )30أسرة ضمن القرى التالية (أبو صياح ،الرياض ،الظليل)
• موازنة لعام  36000 :2012دينار
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الثامن عشر :الصناعة
 1. 18قطاع الصناعة:
يعتبر قطاع الصناعات التحويلية من القطاعات الهامة في محافظة الزرقاء حيث تعتبر محافطة الزرقاء نواة
الحركة الصناعية في المملكة  ،بحيث يمكن القول بأن اغلب الصناعات االولى في المملكة نشأت في هذه
المحافظة كمناجم الفوسفات  ،ومصان ع الحديد  ،ومصانع النسم والجلود  ،والمواد الغذائية ومصفاة البترول
ومحطة الحسين الحرارية.
يبلغ عدد المنشآت الصناعية في محافظة الزرقاء حوالي  3,500منشآة أي ما نسبته  %16من إجمالي عدد
منشآت الصناعات التحويلية العاملة في المملكة.
يبلغ عدد العاملين في قطاع الصناعة التحويلية في محافظة الزرقاء حوالي  35,600عامالً وقد شكل ذلم
مانسبته  %19.4من أجمالي العاملين في محافظة الزرقاء.
أهم المصانع الموجودة في محافظة الزرقاء وأعداد العاملين فيها:
الجدول رقم ()27
عدد المنشآت

النشاط االقتصادي
قطـــــاع الصناعة
أنشطة التعدين واستغالل المحاجر األخرى

15

صناعة المنتجات الغذائية

515

صناعة المشروبات

17

صناعة منتجات التبغ

14

صناعة المنسوجات

102

صناعة المالبس الجاهزة

412

صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

14
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صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين ،باستثناء األثاث ،صنع
أصناف من القش ومواد الضفر

177

صناعة الورق ومنتجاته

18

الطباعة واستنساخ وسائل األعالم المسجلة

72

صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

1

صناعة المواد والمنتجات الكيميائية

70

صناعة المنتجات الصيدالنية والدوائية والكيماوية ،والنباتات
الطبية

4

صناعة منتجات المطاط واللدائن

18

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

561

صناعة الفلزات القاعدية

21

صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا اوالت والمعدات

726

صناعة الحاسبات والمنتجات اإللكترونية والبصرية

5

صناعة األجهزة الكهربائية

5

صناعة اوالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

9

صناعة المركبات المقطورة وشبه المقطورة ذات المحركات

25

صناعة معدات النقل األخرى

1

صناعة األثاث

649

صناعات تحويلية أخرى
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 2. 18أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي:
• ارتفاع تكاليف مدخالت االنتاج للمصانع.
• فرض رسوم جمركية عالية على البضائع.
• اغالق الحدود البرية بسبب االوضاع واالزمات والحروب (السورية والعراقية) مما ادى الى انحصار
الصادرات الوطنية نتيجة توقف خط الترانزيت ما بين االردن وسوريا.
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• ارتقاع تكاليف الطاقة.
• ارتفاع وفرض ضرائب عالية على الضائع سواء كانت تتعلق بضريبة الدخل وضريبة المبيعات.
• عدم توفر االيدي العاملة الماهرة للقطاع الصناعي.
• عدم توزيع المنشات الصناعية بشكل عادل فبعض االلوية يتمركز بها العديد من المنشات الصناعية كلواء
الظليل مثال بينما يفتقر لواء بيرين لمثل هذه المنشات .
 3. 18الفرص االستثمارية في القطاع الصناعي:
• الحصول على التمويل الصناعي القامة مشاريع صناعية وحسب احتياجات المحافظة بشكل عام والويتها
بشكل خال .
• تعزيز االتفاقيات التجارية والصناعية في عمليات التبادل التجاري مع بعض الدول العربية واالوربية.
• ايجاد صندوق متخصل لضمان المشروعات المبتدئة لدى البنوك والتي تعاني من مشاكل في عمليات
الحصول على التمويل وذلك لعدم القدرتها على تقديم الضمانات المطلوبة من قبل الجهات التمويلية.
• تدريب االيدي العاملة في القطاع الصناعي بحيث تكون قادرة على االنتاج وبالدرجة المطلوبة.
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التاسع عشر :التجارة
 1. 19قطاع التجارة والخدمات
اهم النشاطات االقتصادية القائمة في منطقة محافظة الزرقاء حسب قاعدة بيانات بلدية الزرقاء لعام :2015
• يعتبر القطاع التجاري من أكبر القطاعات االقتصادية على مستوى محافظة الزرقاء اذ بلغ عدد المشاريع
التجارية والخدمية حوالي  10941مشـروع ،وال يشـمل هذا العدد المشـاريع المسـجلة في غرفة صـناعة
الزرقاء ما بين صــــغير ومتوســــط وكبير منتشــــرة بمختلف مناطق المحافظة ،غير ان  %90من هذه
المشــاريع تتركز في لواء قصــبة الزرقاء كونها مركز المحافظة وتعتبر الســوق الرئيســي لجميع ســكان
المحافظة.
• تشــرف على هذا القطاع غرفة تجارة الزرقاء من حيث شــهادات التســجيل ،كما تقوم الغرفة بعقد العديد
من االجتماعات والجلسات التوعوية حول الفرل االستثمارية المتوفرة.
• رغم ذلك فأنه ال يمكن القول ان جميع المســــتثمرين والعاملين بهذا القطاع على تواصــــل مســــتمر مع
الغرفـة ،االمر الـذي يحـد بشــــكـل كبير من العمـل على التعريف بهـذه الفرل للجميع ،كمـا انـه يحـد من
محاوالت تنظيم هذا القطاع وتصـــنيفه ،حيث تفتقر اغلب المؤســـســـات ذات العالقة بمعلومات واضـــحة
ودقيقة حول هذا القطاع.
• يمكن تفســير الزيادة الكبيرة بعدد المنشــآت العاملة بهذا القطاع ،بســبب اعتقاد االغلبية انه ال يحتاج الى
خبرات ادارية ومحاسبية وتسويقية كبيرة.
قطاع الخدمات:
• يبلغ اجمالي عدد المنشآت الخدمية حوالي  5811منشآة تشكل حوالي  %14من إجمالي عدد المنشآت
الخدمية العاملة في المملكة.
• تتركز المنشآت العاملة في قطاع الخدمات في خمسة قطاعات خدمية وتشمل أنشطة خدمات الطعام
والشراب وانشطة صحة االنسان والتعليم  ،واالنشطة االيجارية والتأجير باالضافة الى االنشطة القانونية
والمحاسبية  ،حيث تشكل المنشآت في هذة القطاعات الخمسة حوالي %46.5من إجمالي المنشآت العاملة
في قطاع الخدمات في محافظة الزرقاء.
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• يبلغ عدد العاملين في قطاع الخدمات في محافظة الزرقاء حوالي 55,786عامالً وقد تشكل ذلك ما نسبته
 %22من إجمالي العاملين في محافظة الزرقاء.
• يشــكل قطاع الخدمات  %75من االنشــطة االقتصــادية على مســتوى المملكة ،وال ينطبق هذا االمر على
النشـــاط االقتصـــادي في محافظة الزرقاء ،اذ يعتبر قطاع الخدمات القطاع الثاني بعد القطاع التجاري في
محافظة الزرقاء مقارنة بباقي القطاعات.
 .2. 19أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي:
• تعـد محـافظـة الزرقـاء مظلومـة مقـارنـة مع غيرهـا من المحـافظـات ،من نـاحيـة تعزيز البنيـة التحتيـة
واهتمام الحكومة بوضـــع مشـــاريع اســـتثمارية تســـاهم في زيادة فرل العمل وتحســـين اوضـــاع
المواطنين في المدينة.
• بعض القوانين واالنظمـة التي تؤثر مبـاشـــــرة على بيئـة االعمـال والتي تحتـاج الى تعـديـل ومتـابعـة من
الســـلطة التشـــريعية مثل قانون الضـــمان االجتماعي وقانون ضـــريبة الدخل وقانون العمل وقانون
المالكين والمستأجرين.
• تحتاج محافظة الزرقاء الى متابعة من الحكومة من خالل الســـــياســـــات االجتماعية واالقتصـــــادية
الحكومية وحثها على اعتماد اسـتراتيجيات قابلة للتطبيق وتخاطب القضـايا المحورية التي تعاني منها
المحافظة وتمس امن المواطن االجتماعي واالقتصــادي كالفقر والبطالة ومشــاكل التلوث واســتنزاف
الطاقة.
• تعاني محافظة الزرقاء من عدم التنظيم وعشــوائية المباني الســكنية والتجارية وندرة وجود المواقف
والمساحات التي تشجع المواطن على ارتياد االسواق.
• على الرغم ان محـافظـة الزرقـاء تعـاني بشــــكـل عـام من نقل في الخـدمـات في البنيـة التحتيـة اال ان
المتوفر منها يتمركز بشكل كبير في مركز المحافظة دون باقي الويتها .
 .3. 19الفرص االستثمارية في القطاع التجاري والخدمي:
• إقامة مجمعات تجارية متعددة في المحافظة بكافة الويتها .
• اقامة مشاريع تجارية وخدمية لخدمة سكان المحافظة والويتها.
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عشرون :التمويل
 .1. 20التمويل الميكروي والنشاط اإلقراضي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة:
المؤسسات والشركات والبنوك التمويلية.
• وبالنســبة لنشــاط مؤســســات التمويل الميكروي المتخصــصــة ،فيوجد في محافظة الزرقاء ( )12فروع لهذه
المؤسسات ،توزعت عدد المستفيدين من خدماتها على النحو التالي:
الجدول رقم ()28

اسم المؤسسة
البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة )(NMB
شركة صندوق المرأة )(MFW
الشركة االردنية لتمويل المشاريع الصغيرة  -تمويلكم )(TAMWEELCOM
شركة الشرق االوسط لتمويل المشاريع الصغيرة )(MEMCC
الشركة االهلية لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة )(AHLIYA
الشركة المتخصصة للقروض الصغيرة  /مؤسسة فينكا االردن )(FINCA
شركة االمين لتمويل المشاريع الصغيرة )(AL-AMEEN
دائرة التمويل االصغر في وكالة االمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في الشرق االوسط )(UNRWA
شركة بنك القاهرة عمان )(CAB
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• البنوك التجارية.
• تتوفر في محافظة الزرقاء فروع لغالبية البنوك الوطنية وبعض البنوك الدولية.
الجدول رقم ()29
البنك
بنك اإلسكان
بنك األردن
البنك اإلسالمي األردني
البنك العربي
بنك القاهرة عمان
البنك األهلي
البنك األردني الكويتي
البنك التجاري األردني
بنك اإلتحاد لالدخار واالستثمار
بنك سوسيته جنرال
بنك المؤسسة العربية المصرفية
البنك العقاري المصري العربي
البنك العربي االسالمي الدولي
بنك عودة
بنك لبنان والمهجر
بنك صفوة االسالمي
بنك المال االردني

عدد الفروع
12
4
5
4
6
3
4
1
2
1
2
1
3
1
1
1
2

 .2. 20أبرز التحديات التي تواجه القطاع التمويلي:
• عدم وجود وكفاية الضمانات المتعلقة بسداد القروض وخاصة في االلوية البعيدة عن مركز
المحافظة وذلك لقلة عدد العاملين في الوظائف الحكومية والذي تعتمد المؤسسات التمويلة كثيرا
عليهم في الضمانات.
• تعثر العمالء في الحصول والتسديد للقروض البنكية.
• الفائض الكبير في قيم الفوائد التي تمنحها البنوك ومؤسسات التمويل لألفراد وخاصة المشاريع
المقامة في االلوية والذي يكون بها العائد على االستثمار متدني .
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واحد وعشرون :تحليل أبرز األبعاد التنافسية في اللواء:
مقومات االستثمار.
 -1العوامل االقتصادية والمالية:
•

يعتبر هذا العامل من اهم العوامل الداعمة لبيئة االستثمار ورغم اصدار العديد من القوانين واألنظمة ذات
العالقة بتشجيع االستثمار ،اال ان هنالك الكثير من المعيقات التي تحد من استقرار هذه القوانين اما من
حيث الشكل او من حيث التنفيذ لها ،وفي هذا اإلطار فأن التوصيات المتعلقة بهذا الشأن والواردة الحقا
تبين ما يعتقد انه يمكن ان يغير من واقع هذا العامل.

• اما فيما يتعلق بمعدل التضخم فانه بكل تأكيد يساهم مساهمة سلبيه في القدرة الشرائية لألسر ،وإن اقتصاد
المملكة يواجه اون تهديدا ً كبيرا ً يتمثل بارتفاع التضخم ،والذي تدفعه مجموعة من العوامل المحلية
والعالمية ،فقد ارتفعت مستويات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار النفط والكهرباء ورغم قيام الحكومة بتخفيض
الدعم على المحروقات المحلية للمساعدة في تقليل العجز ،اال ان التضخم ما زال حول معدله وهذا يشكل
تهديدا حقيقا لالستثمار.
• رغم وضع وإصدار العديد من القوانين واألنظمة ذات العالقة بتشجيع االستثمار ،ورغم التطور
التكنولوجي الذي تحقق بمختلف مفاصل الدولة ومؤسساتها ،فأن العوامل البيروقراطية ما زالت عائقا أمام
تعظيم الفرل االستثمارية المتوفرة وهذا ما سيتم التعرض له ضمن التوصيات الحقا.
 - 2العوامل االجتماعية والثقافية:
• من حيث الوعي بعناصر ومقومات االستثمار والتي تتفاوت من منطقة الى اخرى داخل المحافظة ،بناء
على العديد من العوامل االجتماعية (والتي من التنوع الديمغرافي) واالقتصادية اال انه بشكل عام يمكن
القول ان درجة الوعي بهذا الشأن تعتبر عالية  ،بل ان هذا ما يعمل برنامم إرادة عليه بهدف رفع مستوى
الوعي االستثماري من خالل تقديم كافة أشكال الدعم والخدمات المتعلقة بهذا الشأن.
• رغم العدد الكبير من الجمعيات الخيرية والتعاونية في المحافظة ،اال انه ولألسف ما زال دور هذه
الجمعيات دون المأمول وذلك لألسباب الواردة تحت محور الجمعيات في المسح.
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 -3حجم السوق وإمكانيات نموه:
• عدد السكان في المنطقة.
• نصيب الفرد من الناتم المحلي اإلجمالي.
لقد تبين من البيانات ذات العالقة بعدد السكان في المحافظة في إطار دراسة مؤشرات االقتصاد المحلي
ومقارنتها كعالقة ترابطية مع الخصائل السكانية نالحظ ان هنالك عالقة باتجاه طردي في تأثير مؤشرات
الخصائل السكانية المتمثلة بنسبة السكان الحضر ومعدل حجم األسرة على المؤشرات االقتصادية
المتمثلة بمعدل البطالة ومعدل اإلنفاق السنوي ونسبة الفقر ومعدل التضخم ،وعالقة عكسية بخصول
مؤشرات الدخل السنوي ومعدل النشاط االقتصادي المنقح.
 -4العوامل البشرية والمؤسسية:
• يمكن القول ان المحافظة تمتلك وبقوة مقومات االستثمار الواردة تحت هذا المحور باستثناء النقطة المتعلقة
بتوفر شراكات مؤسسية ما بين القطاعين العام والخال والمجتمع المدني ،وان هنالك حاجة أكبر لتطوير
البنية التحتية وخاصة شبكة مواصالت متطورة (إسفلتية وسكك حديدية) لتشجيع نمو التكتالت والعناقيد
اإلنتاجية ،اذ ان غياب هذا الشبكة يعتبر من أهم العوامل المانعة لتشكل وتوسع األسواق بل حتى لوصول
المنتجات الى االسواق الرئيسية
• تبين من خالل الدراسة ان محافظة الزرقاء تعتبر منتم عالي للكوادر البشرية وقوى العمل المؤهلة في
األردن ،حيث تتوفر المؤسسات التدريبية والتعليمية والبرامم الداعمة لبيئة االستثمار بكثافة وعلى رأسها
برنامم إرادة.
• وفي مفارقة محافظة الزرقاء ان تكون مصدرا للكوادر البشرية ،في الوقت الذي تكون فيه مصدرة وطارده
لقوى العمل لعدم كفاية الفرل الوظيفية نتيجة قلة حجم االستثمار القائم في المحافظة وخاصة في االلوية.
اما فيما يتعلق بالمؤسسات التمويلية فأنه يمكن القول ان السوق المحلي مشبع بهذا المؤسسات سواء كانت
بنوك تجارية او مؤسسات إقراض متخصل ،ويمكن حصر مشكلة هذه المؤسسات المالية بشكل عام في
نوعية الضمانات والكفاالت المطلوبة ألغراض منح التسهيالت االئتمانية ،وهذا من األمور التي ما زالت
أحد معيقات التوسع باالستثمار في المحافظة.
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 -5عوامل البنية التحتية:
• اذا ما تفحصنا واقع البنية التحتية كما تبين بالدراسة ورغم التحسينات المطلوبة اال انها بمستوى ال يمكن
اال ان يقال عنها بأنها من المقومات القوية في المحافظة  ،بل ان هنالك الكثير مما يمكن ان يستغل ويحسن
استخدامه بشكل افضل مما هو عليه الحال ،حيث تتوفر كافة المقومات من مياه وطاقة

( كهربائية

ونفطية ) ونقل فجميعها متوفرة بشكل جيد ،ورغم انها مقومات لالستثمار فأن فرل االستثمار بمقومات
االستثمار كبيره جدا ،حيث ان االستثمار بمجال الطاقة البديلة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ومحليا
بالضرورة يعتبر من فرل االستثمارية المجدية جدا ،وكذلك األمر ببقية القطاعات ولعل الفرل
االستثمارية المتوفرة للقطاع الصناعي والخدمي واللذان يعتبران من الفرض ذات القيمة المضافة العالية
جدا ،حيث ان توفر مدينتين صناعيتين ومنطقة حرة ( على الطريق الوصلة بين الزرقاء والمفرق )
جميعها مجهز ببنية تحتية ممتازة ألغراض االستثمار.
• ما زال هنالك تحسينات مطلوبة بمجال النقل والمواصالت والتي تعتبر من أهم معيقات االستثمار
بالمحافظة.
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نقاط الضعف
-

الضعف العام في البنية التحتية للمحافظة وتزداة حدة

-

الضعف في االلوية تصاعديا كلما ابتعدت عن مركز
المحافظة .

في استقطاب االستثمارات.

-

قلة االماكن العامة (حدائق  ،مكتبات  ،مناطق

-

خضراء .) ..... ،

-

المناخ المعتدل لمحافظة الزرقاء بالويتها

عدم وجود هيكل تنظيمي مطبق او قابل للتطبيق.

-

التنوع السكاني والعالقات االجتماعية.

-

التصاق محافظة الزرقاء بالعاصمة عمان .
الفرص

وجود التلوث البيئي في مدينه الزرقاء ولواء

-

الموقع الجغرافي لمحافظة الزرقاء بكافة الويتها.

الرصيفة ( الفوسفات والخميرة ومكب النفايات و) ..

-

ارتفاع نسبة التعليم والتنوع الثقافي مع وجود

ولواء الظليل ( مكب النفايات ومزارع االبقار

-

الميزة النسبية الصناعية لمدينه الزرقاء كونها مدينه
صناعية وتجارية.

التهديدات
-

الموقع االستراتيجي لمحافظة الزرقاء بالويتها
وقربها من الحدود السعودية والسورية والذي يساهم

ضعف الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخال.

-

نقاط قوة

الجامعات الحكومية والخاصة.

والمدينة الصناعية و ) ....ولواء الهاشمية ( المصفاة

-

وجود المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية .

والمحطة الحرارية والخربة السمراء و. ) ..

-

بيئة الزرقاء امنه ومشجعة لالستثمار.

وجود تداخل في الصالحيات وضعف التنسيق فيما

-

وجود االيدي المهارة والمدربة والراغبة بالعمل .

بين المؤسسات العاملة والذي يؤدي الى انعكاس
صورة سلبية على االستثمار .
-

تأثير اللجوء السوري على محافظة الزرقاء وكافة
الويتها .

-

الجفاف وشح االمطار.
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