
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                                 

 

 

 

 

 

 واالجتماعي  االقتصادي الواقعدراسة  

 لواء قصبة المفرق ولواءالبادية الشمالية الغربية

 2021السنة  



 

2 
 

 خارطة منطقة العمل

 

 



 

3 
 

 جدول المحتويات

 صفحة البيان  التسلسل 

 4 والسكان الموقع الجغرافي والتقسيمات االدارية 1

 9 الخصائص الطبيعية والمقومات االقتصادية  2

 14 والمعونة الوطنية خدمات الرعاية االجتماعية   3

 16 الشباب  4

 17 قطاع المراة  5

 18 الثقافة  6

 19 التعليم  7

 22 التدريب المهني  8

 24 الصحة  9

 26 البنية التحتية  10

 27 النقل العام  11

 28 المياه  12

 30 الطاقة  13

 31 االتصاالت  14

 32 البيئة  15

 34 السياحة  16

 37 الزراعة  17

 40 الصناعة  18

 45 والخدمات   التجارة 19

 48 التمويل  20

 50 تحليل ابرز االبعاد التنافسية في اللواء 21



 

4 
 

 : والسكان ةوالتقسيمات اإلدارية والتنظيمي الموقع الجغرافي  والً:أ

 الجغرافيا والسكان:  1.1        

ويحدها     للمملكة  الشرقي  الشمال  في  المفرق  محافظة  من    العراق  تقع  والسعودية  شماالً  وسوريا  شرقاً 

 % من المساحة الكلية للمملكة. 28أي ما يعادل  2كم 26555.6الجنوب الشرقي وتبلغ مساحتها  

 وما  المشيد وهي تصغير الفدن أي القصر  (الفدين)  كانت المفرق عبر العصور السابقة قرية تسمى ب     

 الحالي وبجانب سكة حديد  ليومنــا هــذا شمال شرق مستشفى المفرق الحكوميباقية   زالت آثار هــذا القصر 

الحجازي( العديد    ، )الخط  الموقع  هذا  في  اكتشفت  البرونزية    اآلثارمن  وقد  العصور  إلى  تعود  والتي 

 واليونانية والرومانية واألموية. 

المملكة مع الجمهورية العراقية من أهمية استراتيجية نتيجة لهذا الموقع حيث تربط    المفرق   وقد اكتسبت   

كم، وتربط أيضا المملكة مع    280خالل مركز حدود الكرامة والذي يبعد عن مركز مدينة المفرق حوالي  

 كم. 20مركز المحافظة حوالي عن سوريا من خالل مركز حدود جابر والذي يبعد 

 :التقسيمات االدارية1.2 

األكبر بينها    البادية الغربيةتتكون محافظة المفرق من أربعة ألوية تضم ثالثة عشر قضاًء ويعتبر قضاء      

السكان عدد  السوريين  من حيث  لالجئين  الزعتري  مخيم  بسبب وجود  لوائي    وذلك  المفرق  مركز  ويغطي 

الغربية  الشمالية  والبادية    اإلدارية   التقسيمات  حسب  والمساحة  السكان  عدد  التالي   الجدول  ويبين،  القصبة 

 :للمحافظة

 الرقم  المركز اإلداري  عدد السكان )نسمة(  ( 2المساحة )كم

 أ لواء قصبة المفرق  222080 602.3

 1 مركز اللواء 140900 186.7

 2 قضاء بلعما  40300 171.8

 3 قضاء المنشية  13860 40.3

 4 قضاء ارحاب  27020 203.5

 ب  لواء البادية الشمالية الغربية  279620 668.4

 1 مركز اللواء 176350 283.7
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 2 قضاء حوشا  28900 99.3

 3 قضاء السرحان  29780 151.5

 4 قضاء الخالدية  44590 133.9

 المجموع  501700 26555

   2020المصدر بيانات دائرة االحصاءات العامة  *

 

 الالجئون والمخيمات

تبلغ    المتوقع مع نهاية العام الحالي أن  نه منرية وتدفق الالجئين إلى األردن فإفي ظل تفاقم األزمة السو 

نسبة الالجئين السوريين في األردن واحدا لكل ستة أردنيين. وهذا الرقم المخيف هو مجرد مثال واحد  

ري  مليون سو  1.5ردن، وتشير التقديرات إلى أن  ن الحرب األهلية في سوريا على األلآلثار الناجمة ع

 إليها حتى اآلن.  اوأقد لج

  مات نتيجه لجوء متزايدة على الموارد العامة والخد  اتواجه المجتمعات المحلية بمحافظة المفرق ضغوط

الذي يتطلب دراسة متخصصة، حيث سنكتفي    ذه العجالة بيان أثر هذا اللجوءالسوريين لها وال يمكن به

الخدمي في  ثارها على الواقع السكاني واالقتصادي وستعراض بعض المؤشرات العامة وآ اب  بهذا التقرير 

 .المحافظة

 المفرق: عداد الالجئين على مستوى القضاء كما تشير بيانات محافظة أ يلي  فيماو 

 ة المخيمات شأن

( كم  18( دونم من األراضي حيث يقع على بعد ) 7200على مساحة )  2011عام  الزعتري أنشئ مخيم     

 .المفرقمن مدينة 

الزعتري على مساحة أرض تبلغ  في  يقع مخيم الزعتري       بلدة  لواء البادية الشمالية الغربية بالقرب من 

دونم تابعة للقوات المسلحة األردنية، وتم حاليا استغاللها بالكامل حيث يبلغ عدد الالجئين عند إعداد    7200

ضية حوالي  الجئ، في حين بلغ عدد الالجئين داخل المخيم خالل الفترة الما   130000هذا التقرير حوالي  

فتره ألخرى  207000 القادمين والمغادرين من  أ  وفيما،  الجئ وذلك بسب تغير أعداد  الالجئين  يلي  عداد 

 المفرق: على مستوى القضاء كما تشير بيانات محافظة 
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 المجموع  العدد الحي القضاء  اللواء 

 67700 22000 حي الحسين  مركزاللواء )بلدية المفرق(  لواء قصبة المفرق 

 21000 الحي الجنوبي  

 6000 حي الزهور  

 5500 حي الهاشمي  

 6000 حي وسط البلد  

 2200  قضاء المنشية 

 2000  قضاء رحاب 

 3000  قضاء بلعما 

 18700 4500  مركز اللواء البادية الغربية  لواء

 3000  قضاء حوشا 

 3200  قضاء الخالدية 

 8000  قضاء السرحان 

 86400  المجموع الكلي لعدد الالجئين  

 وحدة التنمية محافظة المفرق *المصدر: 

 

 :مجتمع المدني والفعاليات المنظمةمؤسسات ال  3.1

مراكز الزكاة  

 وااليتام

مراكز الشباب  

 والشابات 

المنتديات 

 الثقافية

االندية  

 الرياضية

جمعيات  

 ثقافية

جمعيات  

 خيرية 

جمعيات  

 تعاونية
 التقسيمات اإلدارية

لواء قصبة   العدد 43 132 0 11 0 9 1

 األعضاء 2503 00 0 00 0 00 - المفرق 

لواء البادية   العدد 27 98 0 7 0 6 0

 األعضاء 1783 00 0 00 0 00 - الغربية 

 التعاونية  ةمديرية التنمية االجتماعية، المؤسس*المصدر: 

 الجمعيات الخيرية:

 سمائها تدل على تخصصها.أن أات غير متخصصة بشأن محدد رغم نها جمعيأ ▪

 للجمعيات.عدم توفر المقرات الدائمة  ▪
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توزيـع الغالبة للجمعيـات بحيـث تعمـل بشـكل موسـمي خـالل شـهر رمضـان المبـارك مـن خـالل   السمة ▪

 يتام في منطقة عمل الجمعيات.المساعدات على الفقراء واأل

 سية في العمل.شكال المؤسأي شكل من أليس لديها   ▪

 عضائها.بشكل رئيسي على العمل التطوعي أل تعتمد ▪

 .اوانشطته  هاوال حتى لفترات قصيرة عن برامج  ال تمتلك خطة عمل واضحة ▪

 والمتبرعين.  االجتماعية، تعتمد بشكل كبير على المخصصات المالية التي تتلقاها من وزارة التنمية  ▪

 للفوز برئاسة الجمعية.عضائها على المناصب وأتتصف بصراع دائم بين  ▪

ن هنـاك صـراع خفـي غيـر ظـاهر بـين ألـذلك نجـد  جهات العشائر التي ينتمون اليهـاها بتوؤعضاأيتأثر   ▪

 عضائها، الرتباط ذلك الصراع بخلفيات اجتماعية ليس له عالقة بعمل الجمعية.أ

عدم وجود تخطـيط، وغيـاب المحلية بسب ضياع الهدف و  عضائها في تنيمة المجتعاتأمحدودية قدرات   ▪

 دارة المؤسسية.العمل واإل

دارتهـا هـذه الجمعيـات لغايـات مكافحـة الفقـر أنتاجيـة التـي  المشـاريع اإل  -ن لم يكـن جميـعإ-غلب  أفشل   ▪

 التالية:سباب  وذلك لأل  الدولي، لتخطيط والتعاون  عام( من وزارة ا  )ماللهم كمنح  والتي قدمتوالبطالة،  

دارة هذه الجمعيات. فهي تدير  إلدى    (Not a Business Oriented)عدم توفر التوجه العملي   •

 عمال بعقلية اجتماعية. األ

 عدم التزامهم بدراسات الجدوى التي تم القيام بها لدراسة جدوى تلك المشاريع.  •

 عضاء الجمعيات. رات الفنية والتسويقية الالزمة ألقلة الخبرة والمها •

 .المنتجات من حيث الجودة والتصميم  ضعف •

وتقـوم هـذه الجمعيـات بتقـديم ، ة( جمعيـ250) لوائي القصبة والبادية الغربيـةيبلغ عدد الجمعيات الخيرية في      

 الخدمات التالية:

 توزيع المساعدات العينية. -

   .سر العفيفةمساعدة األيتام واأل -

   .تاسيس المشاريع -
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 التعاونية:الجمعيات 

سيس مشـاريع أعضائها من خالل تأرباح لصالح  أغراض تحقيق  سست ألاوهي جمعيات متخصصة نوعا ما   ▪

 عضائها.أوتعتبر جمعيات شبة مغلقة على   ، استثمارية

 يمكن وصفها على النحو التالي: 

عضائها الـذين يسـتثمرون يق الربح ألالهدف منها تحق،  معيات متخصصة بقطاع من القطاعاتج •

 نشطتهم االقتصادية.أمال لمباشرة    الخاصة كرأسوالهم مأ

 متالك خبرات ومعارف عالية نسبيا في مجال تخصصهم.اها بشكل عام بؤعضاأيتصف   •

 .تدار بطريقة مؤسسية نسبيا •

بالتعاونيـات مقابـل نشـطتها االقتصـادية )مـال خـا  أدارة مشـاريعها وإمن    ارباحأ  أغلبها يحقق •

 مال عام بالجمعيات الخيرية(.

 المجتمع المحلي الذي تتواجد به.  وتشغل أبناءتخلق فر  عمل  •

 .وانظمة محاسبيةحيث هنالك هيكل اداري    كبير، ادارتها تقوم على اسس سليمة الى حد  •

 تلتزم الى حد مقبول بدراسات الجدوى التي تقدم لهم. •

 .تعاونيةجمعية (  70)الغربية  لوائي القصبة والبادية  في يبلغ عدد الجمعيات التعاونية   •

 :مؤسسات المجتمع المدني منها القطاع التحديات التي يعاني  أبرز

   .ضعف الموازنات  -

   .عدم توفر مقرات دائمة للجمعيات -

   .عدم توفر الخبرة االدارية والمالية الدارات الجمعيات -

    .ادارتها من قبل الجمعياتالتي يتم اغلب المشاريع    تعثر  -

 

 : الجمعياتتديرها  التي  اإلنتاجية المشاريعواقع 

ادارا - قدرة  لعدم  المشاريع وذلك  تعثر هذه  الجمعيات هي  المملوكة من  للمشاريع  الغالبة  السمة  ت ان 

 لمشاريع.اادارة هذه الجمعيات المالية واالدارية على 

 عالية.عدم امتالك الخبرة الفنية في بعض المشاريع مما يتطلب توظيف اصحاب الخبره بمرتبات   -
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 ثانيا: الخصائص الطبيعية والمقومات االقتصادية 

 الميزة النسبية:  2.1

تمتاز منطقة عمل مركز المفرق والتي تضم كل من لواء قصـبة المفـرق ولـواء الباديـة الشـمالية الغربيـة     

 وهي:بعدة مميزات تمتاز بها عن باقي المناطق والتي تساهم في تحفيز االستمثار  

انخفاض اسعار االراضي في محافظة المفرق مقارنة مع باقي المحافظات الذي ينعكس على جلـب مزيـد  -

 اليها.االستثمارات  من 

 السعودية(.  العراق،   سوريا، )كٍل من  تقع المحافظة على مفترق طرق دولية تربط المملكة مع -

انخفاض اجور االيدي العاملة في المحافظة مما يساهم فـي تشـجيع اصـحاب المشـاريع االنتاجيـة للتوجـه  -

 المحافظة.الى  

التحتيــة تخــدم جميــع منــاطق  وخــدمات البنيــة وفرعيــة وزراعيــة واســعةوجــود شــبكة طــرق رئيســية  -

 المحافظة.

وغيرهــا مــن ين ورحــاب يتــوفر فيهــا الكثيــر مــن المواقــع األثريــة والســياحية ومــن أبرزهــا الفــد -

 .المواقع

 وجود جامعة آل البيت واستقطابها للطالب محلياً وعربياً وإسالمياً. -

ــن  - ــد ع ــا يزي ــت  م ــي تن ــه الت ــزارع الخضــار والفواك ــة وم ــار االرتوازي ــود االب ــة 70وج ــن حاج % م

 المحلي.السوق 

   .الرعوية لتنمية الثروة الحيوانية  المراعي والمحمياتتوفر   -

ــة  - ــى المحافظ ــى تحظ ــد تصــل إل ــا ق ــام فيه ــي تق ــتثمارية الت ــاريع االس ــى المش ــاءات ضــريبية عل بإعف

 % ولمدة عشرة سنوات.75

ــد ر عــدد  - ــى ثالثــة عشــر مصــنع حيــث يق ــة والتــي تحــوي عل ــة الحســين بــن طــالل التنموي وجــود مدين

 .( عامل وموظف600)ب  العاملين فيها 
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 السكانية والتركيبة العمرية للسكانأبرز مؤشرات الخصائص الديمغرافية  2.2

  نسمة،(  503720)   2020في عام    لواء قصبة المفرق ولواء البادية الشمالية الغربيةيقدر عدد سكان      

من80.6) يشكل  و محافظة    (  سكان  )  المفرقإجمالي  عددهم  لعام  622500البالغ  نسمة  وفيما  2020(   ،

(، ونسبة  51.3%اإلحصاءات إلى أن نسبة الذكور تصل إلى )يتعلق بتوزيع السكان حسب الجنس فتشير  

 . المنطقة  ( من إجمالي عدد سكان48.7%اإلناث )

 التعدادات السكانية السابقة )نسمة(
 معدل النمو السكاني 

 عدد السكان المتوقع )نسمة(

 2020 2021 

 222080 لواء قصبة المفرق  

3.1 

228964 

 288288 279620 لواء البادية الغربية 

 641797 622500 محافظة االمفرق 

 2020المصدر: التعداد العام للسكان *

  5.9يبلغ    منطقة عمل المركز يالحظ أن متوسط عدد أفراد األسرة في  أبرز المؤشرات الديمغرافية،  من   •

والبالغ    أعلىوهو  اسرة  /فرد المملكة  مستوى  على  العام  المعدل  اإلعالة   4.8من  معدل  أن  كما  فرد، 

  ما   العمرية  الفئة  في  السكان  نصف  من  أكثر  تركز  ( ويالحظ75.9)   منطقة عمل المركزالديمغرافية في  

 . ( 61.6)  المملكة مستوى من أقل وهي  ،(56.9)  بنسبة سنة( 65-15) سن بين

بالمقارنـة مـع مسـتوى المحافظـة  لمنطقـةاوالجدول التـالي يوضـح أبـرز هـذه المؤشـرات علـى مسـتوى  •

 لكة:موالمستوى العام للم

 
متوسط عدد أفراد  

 األسرة )فرد( 
 عدد األسر

معدل اإلعالة  

 الديموغرافي )%( 

 التوزيع النسبي للسكان حسب الفئة العمرية 

أقل من   

 سنة  15

(15-64  )

 سنة

(  65من )أكثر  

 سنة

 2.5 55 42.5 82.95 93705 5.9 منطقة العمل 

 2.9 55.9 41.4 79 120574 5.9 محافظة المفرق 

 3.7 61.6 34.3 61.4 1977534 5.3 المملكة 

 

 ب روالمقـد للمملكـة، ( فرد/ اسرة مقارنة مع المعدل العام 5.9حجم االسرة في اللواء والمقدر بـ )ارتفاع    -1

(4.8). 
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   .(55( سنة والمقدرة بـ )15-64نسبة السكان في الفئة العمرية دون سن )  ارتفاع  -2

 .(82.9بـ )  والمقدرالمركز  منطقة عمل  معدل االعالة الديمغرافي في ارتفاع    -3

 

 االقتصادية وحالة الفقر:  المؤشرات  3.2

 على النحو التالي:  2013بلغت مؤشرات الدخل واإلنفاق السنوي لألفراد واألسر للعام   •

 التقسيمات اإلدارية 
 متوسط الدخل السنوي )دينار(  متوسط اإلنفاق السنوي )دينار( 

 للفرد  لألسرة للفرد  لألسرة

 1584 8267 1727 9159 لواء قصبة المفرق 

 1350 7934 1487 8766 لواء البادية الغربية 

 2375 7868 1495 8642 المحافظة 

 2013 االسرة ودخل نفقات مسحالمصدر: *

% على 14.4في حين تبلغ هذه النسبة حوالي   %19.2تبلغ نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر  

 مستوى المملكة.

 

أشد فقراً  ستة جيوب  وجود  2010دراسة حالة الفقر الصادرة دائرة االحصاءات العامة لعام  وبينت •

 هي كما يلي: على أرض المحافظة 

 اسم اللواء القضاء  لواء  الفقر نسبة قضاء الفقر نسبة

 المفرق  المفرق  11.2 11.7

 المفرق  بلعما  11.2 14.4

 المفرق  ارحاب  11.2 4.2

 المفرق  المنشية  11.2 15.0

 الغربية  الشمالية البادية الغربية  الشمالية البادية 14.9 12.3

 الغربية  الشمالية البادية سما السرحان  14.9 20.2

 الغربية  الشمالية البادية حوشا 14.9 6.1

 الغربية  الشمالية البادية الخالدية  14.9 19.5

 المملكة  14.4 14.4
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% حسـب مسـح العمالـة 15.2حـوالي فـي المحافظـة   2015الربع االول من العام  بلغ معدل البطالة في      

 ا%. أمـ12.7والبطالة الصادر عن دائرة االحصاءات العامة علماً أن معـدل البطالـة علـى مسـتوى المملكـة 

   .2015% حسب الربع االول من العام 20.7% وبين اإلناث تبلغ  12.9معدل البطالة بين الذكور فتبلغ  

 

 المؤشر 

 معدل النشاط االقتصادي الخام 

)عدد السكان النشيطين اقتصادياً  

سنة فأكثر منسوباً   15وأعمارهم 

 لعدد السكان الكلي( 

 معدل النشاط االقتصادي المنقح 

ن اقتصادياً  )عدد السكان النشيطي

سنة فأكثر منسوباً   15وأعمارهم 

  15لمجموعة السكان الذين أعمارهم 

 سنة فأكثر( 

 معدل البطالة 

)عدد السكان المتعطلين  

سنة فأكثر   15وأعمارهم 

منسوباً إلجمالي قوة  

 العمل( 

 15.2 38.8 38.8 محافظة  

 13 36.7 36.7 على مستوى المملكة 

 2015 والبطالة العمالة مسح ،2013 االسرة ودخل نفقات حالمصدر: مس*

 

 

  واقع القوى العاملة:  4.2

الوظيفة   على  دخلهم  ومصادر  معيشتهم  في  المحافظة  سكان  معظم  أبناء    العامة، يعتمد  غالبية  يعمل  حيث 

والمؤسسات   االمنية  واالجهزة  المسلحة  القوات  في  والتجاري    الحكومية،المحافظة  الزراعي  القطاع  يليها 

 . والصناعي 

والجدول التالي يبين توزيع المتقـدمين بطلبـات للتوظيـف مـن خـالل ديـوان الخدمـة المدنيـة حسـب السـنوات 

 والجنس:

 السنة  عدد طلبات الذكور  عدد طلبات اإلناث  مجموع الطلبات المقدمة  مجموع طلبات المملكة 

30413 1937 1281 656 2012 

28069 1836 1201 635 2013 

35247 2107 1383 724 2014 

29996 1766 1133 633 2015 

22389 584 375 209 2016 

39203 1016 620 396 2017 

 2017لعام  /*المصدر ديوان الخدمة المدنية
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تعتبر البطالة من أهم المشكالت التي تواجه واقع االقتصاد وسوق العمل، حيث تفاقمت هذه المشكلة في   •

الفترة الماضية نتيجة لعوامل من أهمها التحوالت الديموغرافية التي أدت إلى زيادة عدد الداخلين الجدد 

ا وضعف  السكاني،  النمو  معدالت  ارتفاع  عن  والنات   العمل  سوق  في  إلى  التعليم  نوات   بين  لموائمة 

مراحله المختلفة وبين متطلبات سوق العمل، ومزاحمة العمالة الوافدة للعمالة األردنية في بعض المهن  

الطرفين. بين  األجور  في  الكبير  التفاوت  عن  الناتجة  عدد والتخصصات  أن  إلى  السجالت  هذه  تشير 

 .  من االناث  ( 620)من الذكور و  (396)( باحث منهم 1016  بلغ ) 2017 الباحثين عن العمل للعام 

 . عامل 27110بلغ عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصريح عمل  •

% من العمالة الوافدة حاصلين على تصاريح عمل في القطاع الزراعي وذلك بسبب انخفاض كلفة  89 •

 .الزراعيالتصريح 

 المنافسة الكبيرة من العمالة السورية سواء من سكان المخيمات او من القاطنين في التجمعات السكانية   •

 

  والبطالة العملالتحديات في قطاع  5.2

يقبلـون    - السـوريين  الالجئـين  المملكـة، حيـث أن  فـي  البطالـة  العمـل وزيـادة نسـبة  المنافسـة علـى سـوق 

والفئـات   الفقـر  نسـب  زيـادة  وبالتـالي  األردنيـون.  العمـال  بهـا  يقـوم  التـي  األعمـال  لنفس  أقل  بأجور 

 المحتاجـة، ً على النسي  االجتماعي في المملكة.  

 االستثمااري والسعي للحصول على الوظيفة الحكومية  ضعف الوعي  -

   العمل.اغلب فر  العمل المتوفرة في القطاع الزراعي والذي يشهد عزوفا من الباحثين عن  -

  .من القوى العاملة استحواذ القطاع العام على النسبة االعلى -

 الزراعي. ارتفاع نسبة العمالة الوافدة في قطاع االنشاءات والقطاع  -

 ة العمالة السورية المهاره والمدربة  منافس -
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 خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية  :ثالثا

  مديرية التنمية االجتماعية وصندوق المعونة الوطنية خدمات  1.3

 القيمة  المؤشر 

 2 عدد مديريات التنمية االجتماعية 

 111 عدد مساكن األسر العفيفة من خالل المكرمة الملكية 

 31 دور الحضانة عدد 

 193 عدد الجمعيات المتخصصة 

 4 عدد مراكز ذوي االحتياجات الخاصة 

 71 عدد حاالت ذوي االحتياجات الخاصة المسجلة 

 0 عدد مراكز شؤون المرأة 

 عدد المستفيدين  -

 37736 المعونة المتكررة من صندوق المعونة الوطنية 

 188 التنمية برنامج األسر المنتجة المقدمة من وزارة 

 2019/للواء البادية الغربية ولواء القصبة  * المصدر: مديرية التنمية االجتماعية

 المركز:منطقة عمل وفيما يلي ملخ  توزيع الفئات المستفيدة من برام  صندوق المعونة الوطنية في  •

 فئة المستفيدين 
 المستفيدين 

 العدد

 367 أسر األيتام 

 1313 المسنون واسرهم 

 ً  1043 اسر العاجزين عجزاً كليا

 86 اسر السجناء والمعتقلين 

 11 األسرة البديلة 

 12 اسر الغائبين والمفقودين غيبة منقطعة ال تقل عن عام 

 241 الحاالت اإلنسانية 

 35 الحاالت االستثنائية 

 343 لها  أرملة/ المرأة التي ال معيل 

 624 لها  مطلقه/ المرأة التي ال معيل 
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 2 ن من السجن يالخارجاسر 

 140 ن ماديا يسر العاجزأ

 519 عاقات رعاية اإل

 4726 المجموع 

 2019/ المفرق - صندوق المعونة الوطنية* المصدر:  

 

 الوطنية والمعونة االجتماعية  الرعاية خدماتفي قطاع   التحديات 2.3 

   .ارتفاع نسب الفقر والبطالة .1

 .التخفيف من حدة الفقر والبطالة قلة البرام  العاملة على   .2

   .قر في المحافظةفوجود جيوب ال  .3
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 الشباب : رابعا

 الشباب: قطاع  1.4

يعتبر المجتمع األردني مجتمعـا فتيـا، حيـث يشـكل الشـباب أكثـر مـن ثلثـي السـكان اي ان عـددهم يقـدر  ▪

  .المفرقشاب وشابه في محافظة   176697بحوالي  

ان هذا الرقم العالي جدا والذي يشكل فرصة ذهبية فيما لـو تـم تـوفير المتطلبـات الضـرورية لبنـاء كيـان  ▪

هؤالء الشباب، بحيث يشكلون قـوة انتاجيـة يمكـن لهـا تحـدث التغييـر االيجـابي المطلـوب فـي مجتمعنـا، 

مؤسسـات الدولـة،  وبنفس الوقت فأن هذا العدد يشكل تحديا وتهديدا فيما لو لـم يحسـن توجيـه مـن خـالل

وهذا االمر يتطلب بحد ذاته توفر هذا المؤسسات التي يمكن لها من توجيه هذه الطاقة الكبيره تجاه خدمـة 

 الوطن والمجتمع.

والمجلـس بتقديم خدماته للشـباب منهـا هيئـة شـباب كلنـا االردن   تقوم عدة مؤسسات في محافظة المفرق  ▪

 .رقللشباب من خالل مديرية شباب المف االعلى

وتشــرف علـى مجموعــة مـن المنشــات الشــبابية  1987فــي العـام  تاسسـت مديريــة شـباب محافظــة المفـرق

 .المنتشرة في المحافظة

 

 :التحديات في قطاع الشباب  2.4

 ضعف البنية التحتية المادية واالجتماعية الالزمة لمساعدة الشباب على قضاء أوقات الفراغ. ▪

 المتعلمين الشباب.تزايد معدالت البطالة بين  ▪

 قلة المراكز الشبابية مقارنة بعدد الشباب بالنسبة إلى السكان.   ▪

عدم وجـود البـرام  والخطـط الراميـة السـتثمار طاقـات الشـباب ودعـم ورعايـة اإلبـداع والتميـز لـديهم  ▪

 وتطويرها.

 السكانية.وجود المنشات والمالعب الرياضية مقارنة مع عدد التجمعات   قله ▪
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 قطاع المرأة  خامسا:

 شؤون المرأة:قطاع    1.5

باتت قضية النهوض بالمرأة وتطـوير وضـعها للوصـول بهـا الـى المكانـة التـي تسـتحقها باعتبارهـا عنصـراً 

فاعالً وشريكاً كامالً في التنمية وتقدم المجتمع، فكانت هذه القضية بأبعادها وتفرعاتها المختلفـة محـط اهتمـام 

ير الحكومية. حيث حسنت تلك المؤسسات من وضع المرأة االردنية بشكل عـام مـن المؤسسات الحكومية وغ

 المحليـة، رغـمحيث الصحة والتعليم والتدريب والتأهيـل بحيـث اصـبحت عنصـرا فـاعال داخـل المجتمعـات  

تفاوت ادوارها ما بين مناطق المملكة، اال انـه يمكـن القـول ان المـرأة فـي االردن تعتبـر عنصـرا فـاعال فـي 

 تلف ميادين التنمية.مخ

كباقي االردن بمجال تعليم المرأة ودخولها لقطاعـات عمـل جديـدة لـم  المفرقرغم التطور الذي شهده مجتمع 

كعملها في االمن العام كرقيب سـير ميـداني، او فـي قطـاع الصـحة كممرضـة   سابقا، يألفها المجتمع االردني  

تعمل بنظام الورديـات الليليـة، وكـدخولها لقطـاع االعمـال كصـاحبة لـه تـديرة مـن شـركتها خـار  المنـزل، 

نظـام الــمحرمات االجتمـاعي والـديني، رغـم هـذا  ضمنوغيرها من مجاالت كانت حتى االمس القريب من 

 ن الدراسات االحصائية والجندرية تظهر ان مساهمتها االقتصادية ما زالت دون المأمول، التطور اال ا

 

 :المرأةتحديات قطاع    2.5

 .رغبة اصحاب العمل في تشغيل المراة غير المتزوجة •

 صعوبة توفير البيئة المناسبة ومكان احتضان االطفال للمراة العاملة. •

المؤسسـات معيقات اجتماعية في عمل المراة فـي الكثيـر مـن القطاعـت اذ ينحسـر عمـل المـراة فـي  •

 الحكومية.
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 ةسادسا: الثقاف

 الشؤون الثقافية:قطاع  1.6

 تقوم مديرية الثقافة في محافظة المفرق بتنظيم وادارة الشؤون الثقافية في كافة مناطق المحافظة.

 المؤشر  العدد

 الهيئات الثقافية عدد  29

 عدد المنتسبين للهيئات الثقافية  870

 عدد الفرق الشعبية   2

 المهرجانات  3

 مديرية ثقافة المفرق * المصدر: 

 

 لرياضةالفرص االستثمارية في قطاع الشباب وا 2.6

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  8 70000 صاالت رياضية  

  3 45000 مالعب سداسية  

  3 75000 مسابح 
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 سابعا: التعليم

 قطاع التعليم: 1.  7

  الجامعات    •

دونم حيث يدّرس فيها معظم   7400م وتبلغ مساحتها اإلجمالية  1995تأسست جامعة آل البيت عام   •

االتفاقيات مع دول شرق آسيا وشرق  التخصصات العلمية واإلنسانية , كما ووقعت الجامعة عددا من  

إعداد الطلبة في عام   أوروبا الستقدام طلبه من تلك الدول انسجاما مع التوجيهات الملكية بان تصل 

ألف طالب  وتبنت الجامعة رسالة عمان التي تدعو إلى احترام جميع أبناء المذاهب   100إلى  2020

تب الجامعة خطه خمسيه  بينهم واعدت  التفريق  للنشاطات وعدم  إنشاء مبنى  الجاري تتضمن  العام  دأ 

إلى   تصل  تقديريه  بكلفه  شبكة    2.5الطالبية  وإنشاء  محوسبه  لمكتبه  جديد  ومبنى  دينار  مليون 

خالل   من  للعاملين  وسكن  للطلبة  سكن  إنشاء  الخطة  وتتضمن  ومظالت  الجامعة  داخل  مواصالت 

دينار لتحريك استثماراته خصوصا بعد صندوق االستثمار في الجامعة الذي وضع فيه نصف مليون  

ربط   مشروع  وساهم  المفرق  ومدينة  الجامعة  بين  يربط  الذي  الجديد  الطريق  إنشاء  من  االنتهاء 

 ماليين دينار سنويا . 3مكتبات الجامعات األردنية في توفير نحو 

صاال مااع وتساااهم الجامعااة بفاعليااه فااي تنميااة المجتمااع المحلااي ماان خااالل االتصااال المباشاار والتوا •

الفعاليات الرسمية والشعبية واعتمادها كمركز إلجراء االختبارات واألبحاث العلمية وتنفرد بعادد مان 

التخصصات التي تقوم بتدريسها خصوصا التركيز على تعلايم اللغاات لغيار النااطقين بالعربياة حياث 

لالسااتفادة ماان  وقعاات اتفاقيااات مااع عاادد ماان الجامعااات العربيااة واإلسااالمية لزيااادة أعااداد الطلبااة

التخصصات المتوفرة كما تم افتتاح مركز دراسات العالم اإلسالمي فيها ليكون قاعدة معلومات شامله 

عن أحوال العالم اإلسالمي وقضاياه وساعد تأسيسها في المفارق علاى تشاجيع التحااق الفتااة باالتعليم 

 الجامعي وخلق وجودها عددا كبيرا من فرص العمل.

   التخصصات     •

 الموجودة  التخصصات  الكلية اسم الموجودة  التخصصات  الكلية اسم

 .والفيزياء والكيمياء، الحياتية، والعلوم الرياضيات، كلية العلوم 

 المعلومات  ونظم الحاسوبية، المعلومات  ونظم الحاسوب، علم المعلومات  لتكنولوجيا هللا عبد بن الحسين األمير كلية

 .اإلدارية
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 وٕادارة والمصارف، والتمويل والمحاسبة، واألعمال، المال إقتصاد واألعمال  المال إدارة كلية

 .المحاسبية المعلومات  ونظم األعمال، وقانون والمحاسبة  األعمال،

 خاصة  وتربية صف، ومعلم طفل، تربية التربوية  العلوم كلية

 .الدين وأصول وأصوله،  الفقه الشريعة  كلية

 .القانون القانون  كلية

 .التطبيقية والبيئة  األرض علوم والبيئة  األرض علوم معهد

 واللغات  وآدابها،  اإلنجليزية واللغة آدابها، العربية واللغة التاريخ، اآلداب  كلية

 .الحديثة

 .المساحة وهندسة المدنية،  والهندسة العمارة، هندسة الهندسة  كلية

 .التمريض للتمريض  عبد هللا بنت  سلمى األميرة كلية

 .سياسية علوم الحكمة  بيت  معهد

 

  

للعـام الدراسـي  منطقـة عمـل المركـزالتالي يبين بعض مؤشرات التعليم في  المدرسي الجدولتعليم  ال •

(2019/2020:) 

 المجموع  الخاصة  المدارس  األونروا  مدارس الحكومية  المدارس  البيــــــــان 

 341 37 1 303 المدارس  عدد

 74887 3480 - 71407 الطلبة  عدد

 3404 220 - 3184 الصفية  الغرف  عدد

 141 63 - 78 االطفال  رياض  عدد

 2020/الشمالية الغربية  مديرية التربية والتعليم للواء البادية-لقصبة المفرق   المصدر: مديرية التربية والتعليم* 

 مؤشرات مهمة   2. 7

 % ( غير متوفر)  نسبة النجاح •

 % ( 2.1) التسرب معدل  •

 . طالب 28  معدل عدد الطالب في الغرفة الصفية •

 . الفترتين مدرسة حكومية واحدةنظام  •

  :التعليم قطاع تحديات 3. 7

مـن تمويـل  70تعاني الجامعات الرسـمية مـن تفـاقم فـي العجـز فـي موازناتهـا، حيـث أن مـا يقـارب % ▪

 14بينمـا تسـاهم الحكومـة بمـا نسـبته %  الجامعية، الجامعات األردنية هو تمويل ذاتي من خالل الرسوم  
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دعم صـندوق باإلضافة إلى عشرين مليون دينار مخصصة ل (، مليون دينار سنوياً   55تقريباً فقط )حوالي  

 الجامعات.الطالب وتسديد مديونية 

ب في الهيئات التدريسية من الجامعات   ▪  األردنية.التسر 

 تواضع االنفاق على البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي األردنية. ▪

 .االبنية المستاجره ▪

 . الزيادة في اعداد الطلبة المتسربين والتحاقهم بسوق العمل نتيجة لظروف الفقر ▪

   . تباعد التجمعات السكانية مما تطلب زيادة االنفاق على البنية التحتية ▪

 

 :التعليم قطاعالفرص االستثمارية في  4. 7

 مشاريع كبيرة 

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  150 3000000 جامعه خاصة  

 

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  20 300000 مدارس خاصة  

  10 50000 رياض اطفال خاصة  

  2 10000 مكتبات 
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 التدريب المهني  :ثامنا

 تدريب المهني الواقع   1. 8

معاهد التدريب المهني محدود جدا في التأثير االيجابي من حيث المسـاهمة فـي التنميـة و    ما زال دور مراكز

والتي مـن  والمؤهلة، االقتصادية واالجتماعية من خالل تأمين سوق العمل االردني بالكوادر البشرية المدربة  

مكـن بـأي شـكل مـن الممكن ان تساهم في رفع سوية القطاعات الصناعية والمهنية والحرفيـة المختلفـة. وال ي

ذلك ان مشـكلة التـدريب المهنـي فـي االردن بشـكل عـام  الوضع، االشكال تحميل هذه المؤسسة مسؤولية هذا 

 المرجـوة، تتداخل وتتشابك بها العديد من العوامل التـي حالـت دون تحقيـق االهـداف والنتـائ    مركبة، مشكلة  

 العوامل.ويمكن بهذا الطار ذكر بعض هذه  

 

كومة بشكل كبير بتشكيل االتجاهـات االجتماعيـة السـلبية للتـدريب المهنـي مـن خـالل تحويـل الح  لقد تسببت 

التـدريب   االعداديـة لمراكـزالضعيف في نهايـة المرحلـة    األكاديميطلبة المدارس االكاديمية ذوي التحصيل  

 ني.لقد ادى هذا االجراء الحكومي لوالدة مفهوم ظاهرة العيب بالتدريب والعمل المه  المهني، 

 

 

 

 

 المؤشر  العدد

 عدد مراكز التدريب المهني  1

 ذكور  25

 إناث  8 عدد العاملين في مراكز التدريب 

 مجموع  33

 الطاقة االستيعابية  185
 الطاقة االستيعابية 

 الطاقة التشغيلية  360

 ذكور  246
 عدد المتدربين 

 إناث  228

 مجموع  474

 2020للعام    المفرقمعهد تدريب مهني المصدر:  •
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  6  تضم وهي مدينة المفرق في  المهني التدريب  معهد في  التدريبية التخصصات يبين التالي الجدول  •

 . لإلناث مهن 3و للذكور مهن

 

 البرنامج  اسم الرقم 

 رجالي  حالق 1

 السارات  ميكانيك 2

 والتبريد   التكييف 3

 المنيوم  حداد 4

 فاصون  حداد 5

 مركبات  كهرباء 6

 صناعيه   خياطه 7

 تجميل  8

 سكرتاريا /  بيانات  مدخل 9

 المفرق /  معهد التدريب المهني ▪

 

 التدريب المهني: التحديات التي تواجه  2.  8  

ي الى حرمان سكان المناطق البعيدة عن  يؤد المحافظة مماواحد على مستوى وجود معهد تدريب مهني 

 المركز. ادة من الخدمات التدريبية في مركز المحافظة من االستف
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 تاسعا: الصحة

 : يلي  ما خالل منلواء البادية الشمالية والغربية ولواء قصبة المفرق -في الصحية الرعاية خدمات تقدم

 المستشفيات:  1. 9

المشرفة   الجهة المستشفى  اسم  األسرة عدد  االطباء عدد    التخصصات )  المقدمة الخدمات  

( الطبية   

 الصحة  وزارة 

 

الحكومي  المفرق مستشفى باطني/عظام/عيون/جراحة   52 72 

 عامه/اذنية/اسرة/اسنان/عالج طبيعي 

واألطفال  النسائية  مستشفى  نسائية/اطفال  31 122 

  الطبية  الخدمات 

 الملكية 
طالل  الملك  مستشفى  146 -  

  النور  مصح  مستشفى خاص

الصدرية   لألمراض  
50 128  

 نسائية  - 27 مستشفى سارة 

 2020/صحة محافظة المفرق  المصدر: مديرية* 

 :والعياداتالمراكز الصحية  2.  9

 2020للعام    مديرية صحة محافظة المفرق* المصدر:           

 ا األونرو عسكري حكومي  المؤشر 

 0  12 عدد المراكز الصحية الشاملة  -

 0  22 عدد المراكز الصحية األولية  -

 0  21 عدد المراكز الصحية الفرعية  -

 0  42 عدد المختبرات  -

 0  55 عدد الصيدليات  -

 0  11 مختبرات األشعةعدد  -

 0  47 عدد عيادات االسنان 

 0  55 عدد عيادات الطب العام 

 0  12 عدد عيادات االختصاص 

 0  30 عدد أطباء األسنان  -

 0  49 عدد مراكز األمومة والطفولة  -

 0  85 عدد األطباء العام  -

 0  12 عدد أطباء االختصاص  -
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  الصحي  القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 3.  9   

   .تباعد التجمعات السكانية مما يتطلب االنفاق بشكل كبير على البنية التحتية -

 .عدم وجود اطباء ااالختصا  في بعض التخصصات- -

   .والمعداتنق  التجهيزات   -

   .نق  بعض العالجات وعدم توفرها بشكل مستمر -

زيادة الضغط على القطاع الصحي كباقي القطاعات نتيجـة الزيـادة فـي ععـد السـكان بسـبب  -

 .اللجوء السوري

 

 الفرص االستثمارية في القطاع الصحي  4.  9

 مشاريع كبيرة 

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  60 2000000 مستشفى خاص  

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  3 25000 عيادات طبية  

  3 20000 عيادات اسنان  

  3 50000 مراكز اشعة  
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 عاشرا: البنية التحتية

 قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة:  1.  10

المجاورة وكذلك ربط التجمعات السكانية   المحافظة بالمحافظاتتتوفر في محافظة المفرق شبكة طرق تربط 

 الكثيرة والمتناثرة بعضها ببعض والجدول التالي يبين واقع الطرق في المنطقة: 

 األطوال )كم(  الطرق حسب النوع 

شبكة الطرق  

 الداخلية المعبدة 

 167 رئيسية 

 163 ثانوية 

 240 فرعية 

 1100 زراعية 

 1670 المجموع 

 . 2020األشغال العامة واإلسكان،   وزارةالمصدر:  •

 ي تواجه البنية التحتيةلتالتحديات ا أبرز 2.  10

وجود عوائق عند تنفيذ شبكات الطرق المختلفة مثل شبكات المياه وأعمدة الهاتف والكهرباء حيث تحتـا   ▪

 إلى وقت إلزالتها كما أن كلفتها عالية.

 يصعب تنفيذها وتحتا  إلى كلفة عالية.معظم مسارات الطرق الزراعية مرسومة في مواقع   ▪

 إصرار ديوان المحاسبة على طرح العطاءات على اقل األسعار. ▪

 عدم توفر اآلليات الكافية للمقاولين للعمل بعدة مشاريع بنفس الوقت. ▪

 تناثر التجمعات السكانية. ▪
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 النقل العامعشر:  الحادي

   العام والبري: النقل 1.  11

قـد  المفـرقان عدد المركبـات المرخصـة بجميـع فئاتهـا بمحافظـة   العامة الىتشير بيانات دائرة االحصاءات   ▪

 .ونوعهاويبين الجدول التالي توزيع هذه المركبات بحسب ملكيتها    2019وذلك للعام 27257بلغت  

 المجموع  1أخرى شاحنات  صهاريج  شحن  حافالت صالون  ملكية المركبة 

 24410 1269 871 625 11296 146 10203 خصوصي 

 2847 15 1085 402 657 346 342 عمومي 

 27257 1284 1956 1027 11953 492 10545 المجموع 

   2019الكتاب االحصائي السنوي  * المصدر:  

 التحديات في قطاع النقل:  أبرز 2.  11 

ع علـى خطـوط النقـل عدم وجود وسائل نقل خاصة بالمؤسسات الكبيرة لنقل موظفيها ممـا  ▪ يـؤثر سـلبا

 األخرى.

 تداخل مسارات خطوط النقل العام في معظم االتجاهات داخل المدينة. ▪

مما يستدعي الحاجـة للوقـوف ضـمن سـعة الشـوارع  المدينة، عدم وجود مواقف خاصة كافية داخل  ▪

 وليس في مواقف مخصصة للنقل العام.

 قلة بدائل النقل العام المتوافرة. ▪

 ندرة وجود المجمعات داخل وسط المدينة وصغر حجمها. ▪

 الفرص االستثمارية في القطاع النقل 3.  11

 مشاريع كبيرة 

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  40 1000000 شكات نقل سياحي  

  15 250000 مكتب نكسي  

  4 20000 مواقف مركزية  
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 عشر: المياه ثاني 

 والصرف الصحي:  المياه 1.  12

 : المفرقيبين الجدول التالي ملخ  لواقع قطاع المياه والصرف الصحي في محافظة 

 المؤشر  

 عدد اآلبار االرتوازية  205

 التخزينية عدد السدود والسعة  3

 عدد محطات الضخ العاملة  58

 نسبة السكان المخدومين بشبكة المياه 98%

 شبكات الصرف الصحي  تغطي المدينة فقط

 محطات التنقية  2

 مساحة األراضي المروية بمياه محطات التنقية  300

  2019وزارة المياه والري * المصدر:              

 التحديات في قطاع المياه والصرف الصحي:  أبرز 2.  12

 تزويد المحافظات المجاورة من مياه الشرب على حساب حصة اهالي المنطقة.  ▪

 سوء وضع اآلليات والسيارات وارتفاع كلفة التشغيل والصيانة. ▪

 قدم شبكات المياه في بعض مناطق المحافظة وانخفاض كفاءتها وارتفاع كلفة الصيانة. ▪

 الجديـدة، ة أمام التخطيط المتوسـط والبعيـد المـدى مثـل عوائـق تنظـيم مصـادر الميـاه وجود عوائق عديد ▪

 التمويل.

تالعــب  الوصــلة، ارتفــاع نســبة العــدادات المعطلــة فــي المحافظــة ألســباب متعــددة منهــا )طريقــة تنفيــذ  ▪

تبديلها  عدم دقة بعض العدادات المستخدمة وعدم القدرة على  المستصلحة، استخدام العدادات    المشتركين، 

 فور ظهورها(.

 ارتفاع نسبة الفاقد المائي نتيجة لالستخدام غير المشروع للمياه. ▪

تذبذب مصادر التيار الكهربائي وكذلك كثرة انقطـاع التيـار الكهربـائي ممـا يـؤدي إلـى إلحـاق األضـرار  ▪

 بأجهزة وأنظمة ضخ المياه وكذلك تعطيل دور المياه للمناطق حسب برنام  التوزيع المعتمد في القطاع.  

خدمة وذلك بسـبب امتناع بعض أصحاب العقارات المخدومة بشبكة الصرف الصحي عن االستفادة من ال ▪

 أخرى.حكومية وجود التزامات مالية مستحقة عليهم لجهات  

 الطرق.فيضان بعض الحفر االمتصاصية وتفجرها مما يؤدي الى اهتراء وهبوط في بعض   ▪
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لم يعد هناك إمكانية إلنشاء حفر امتصاصية جديدة نظرا لضيق قطـع األراضـي المقامـة عليهـا المسـاكن  ▪

 .الحالية

 مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي حيث تكثر االبار الجوفية في محافظة المفرق.امكانية اختالط  ▪

 عدم تغطية شبكات الصرف الصحي لكافة التجمعات واقتصارها علة مدينة المفرق. ▪

 

 الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع المياه والصرف الصحي 3.  12

 مشاريع كبيرة 

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  30 500000 مصانع تعبئة مياه  

 

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  5 25000 محطات فاترة مياه  
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 ة عشر: الطاق الثالث

 والكهرباء:  الطاقة 1.  13

وهي شركة مساهمة عامة محـدودة المـزود الرئيسـي والوحيـد للطاقـة   اربدتعتبر شركه كهرباء محافظة   ▪

 الكهربائية القليم الشمال بكامله.

مـنهم  المفـرقمشترك، بلغ عدد مشتركي محافظة  383379بلغ اجمال عدد المشتركين في اقليم الشمال  ▪

 % من مشتركي كامل اقليم الشمال.15.7مشترك ويشكلون ما نسبته  76675

 %.99  المفرقمحافظة  الكهرباء فيبلغت نسبة السكان المتصلين بشبكة  ▪

 المؤشر  القيمة 

 عدد محطات الوقود 9

 عدد وكاالت الغاز  54

 السكان المزودين بالكهرباء 76675

 األردنيةالكهرباء  الطاقة شركة* المصدر: وزارة                 

 :والطاقة والتعدين المعدنية الثروة قطاع  التحديات في  أبرز 2.  13

 اعطال شركة الكهرباء المتكررة خصوصاً في فصل الشتاء.  •

 الضعف في استغالل الثروات الطبيعية المعدنية.  •

 . الغط النات  عن اللجوء السوري اسوة بباقي الخدمات •

 الفرص االستثمارية في قطاع الثروة المعدنية والتعدين والطاقة: 3.  13 

 مشاريع كبيرة 

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  8 180000 كساره  

  5 12000 مقلع حجر  

  5 100000 تدويرالتف البركاني    مصنع
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 ت عشر: االتصاالالرابع 

 البريد واالتصاالت:

يعــد قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات فــي األردن مــن أهــم القطاعــات الرافــدة لخزينــة الدولــة  ▪

مـا  2012والداعمة لالقتصاد الوطني فقد بلغت نسبة مساهم هذا القطاع بالنـات  المحلـي اإلجمـالي لعـام 

% بشكل غير مباشـر(، وقـدرت فـر  العمـل التـي وفرهـا 4.8% بشكل مباشر و11.2% )16نسبته  

اهمة ألف فرصة عمل تراكمية، مما يدل علـى الـدور الهـام الـذي يلعبـه القطـاع فـي المسـ  82بـ     القطاع

باالرتقاء بالمجتمع الوظيفي في األردن إلى جانـب دوره فـي تـوفير آالف فـر  العمـل، حيـث أن عـدداً 

كبيراً من الشركات اسـتثمرت فـي مجـال صـناعة وتطـوير البرمجيـات وأصـبحت مصـدر رئـيس لـدول 

 المنطقة في هذا المجال.

 

 البيان  نسبة الحيازة

 االنترنت  84%

 االرضي  % 3.8

 خلوي % 148

 اجهزة الحاسوب  40%

 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت * المصدر:               
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 ةعشر: البيئ الخامس

 الواقع البيـــــــــئي:  1.  15

التـي تعتبـر  المفـرقعـدد مـن المؤسسـات مثـل مديريـة بيئـة   المفـرقيشرف على القطاع البيئي في محافظة  

المسؤول االول في االشراف ومتابعة تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بالبيئة، كما انها هي الجهـة الوحيـدة 

المخولة بأعطـاء التـراخي  الالزمـة القامـة المشـاريع الصـناعية المختلفـة )بأسـتثناء المنـاطق الحـرة حيـث 

مجلس المناطق الحرة( وذلك لضبط االمور بما يتوافـق تفوض صالحيات وزارة البيئة لوزير المالية / رئيس 

التي تعتبر مهام المحافظة علـى البيئـة مـن مهامهـا  المفرقوالقوانين والتشريعات السائدة. باالضافة الى بلدية 

بمجـالس الخـدمات المشـتركة  الرئيسية خاصة فيما يتعلق بجمع ونقل والتخل  من النفايات الصـلبة مسـتعينة

بمتعهدين من القطـاع الخـا  لنقـل النفايـات إلـى  دارة مكاب النفايات الصلبة وفي بعض األحيانالتي تقوم بإ

األخرى من حماية الموارد البيئية ال زال محـدوداً  المكاب، اال أن دور البلدية والسلطات المحلية في الجوانب

رام  التنميـة المحليـة وقد يعزى ذلك إلى ضعف قـدرتها علـى التخطـيط المتوسـط والطويـل والتفاعـل مـع بـ

 ، ومن مهام مديرية البيئة على مستوى المحافظة : واالجتماعية االقتصادية

 .المحافظة في  والحيوية الصناعية المنشآت على  البيئي المسح عملية -

 .المحافظة في المواطنين شكاوى ومتابعة للمديرية الواردة  خيصارالت  معامالت على والكشف -

 السالمة العامة المشاركة في لجان  -

 والمتمثلة بـ:  المفرقيمكن تلخيص بعض المشاكل البيئية التي تعاني منها محافظة  

يوجاد  حياث المحافظاة فاي عشاوايي بشاكل واألبقاار الخارا  وتسمين الدواجن مزارع تنتشر :المزارع ▪

 حياث المفرق،  في البيئة مديرية وجود قبل مرخصة هذه المزارع معظم السكنية التجمعات داخل بعضها

 محاددة منطقاة تخصايص يقتارح وهناا فيها،  الموجودة السلبيات لتصويب المزارع هذه على الكشف يتم

 .أليهاا الساكانية التجمعاات مان قريب هو ما وترحيل عليها المزارع القامة السكانية التجمعات عن بعيدة

 .المستقبلية التوسعات بالحسبان يؤخذ وان

 المصاانع هاذه مراقباة يقتارح وهناا التنظيم،  خارج ولكنها المحافظة في عشوايي بشكل تنتشر :المصانع ▪

 لتجمياع محاددة صاناعية مدينه واقامة وجدت،  ان السلبيات لتصويب البيئة مديرية قبل من دوري بشكل

 .المستقبلية المصانع جميع
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 مكاب الى العادمة المياه لنقل المعاصر هذه مع االتفاق تم وقد المعاصر هذه مراقبة يتم :الزيتون معاصر ▪

 .االكيدر

 يسابب حياث الحيوانية الثروة وخاصة البيئة على خطورة البالستيك يشكل الزراعي(: )الملش البالستيك ▪

 انتهااء بعاد البالساتيك زلاة ا با  المازارعين مان كثيار التزام لعدم ونتيجة المواشي،  من كبير عدد نفوق

 موسام مان االنتهااء بعاد الزراعي الملشبازالة  لمزارعا أصحاب إلزام حاليا   يتم فانه عليه وبناء الموسم

 .اإلداري الحاكم صالحيات باستعمال وذلك الزراعة

الحفر االمتصاصية بصورة واسعة بـدأت  واستخدامالمفرق خار  مدينة وجود شبكة صرف صحي  عدم ▪

والمزروعـات، اضـافة الـى قيـام بعـض اصـحاب الصـهاري  باسـالة الميـاه العادمـة بـين  تهدد االراضي

 .المكباتواالراضي الزراعية وعدم نقلها الى   االشجار

 

 الفرص االستثمارية في القطاع البيئي  2.  15

 مشاريع كبيرة 

 مالحظات  العمالة  االستثمار حجم  وصف الفرصة 

  30 250000 مصنع اعادة تدوير الورق والكرتون 

  15 1000000 انتاج الطاقة من المخلفات الحيوانية 

  20 250000 انتاج الطاقة من المخلفات المنزلية 

 

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  5 50000 الشمسية تركيب وحدات الطاقة 
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 السياحة  عشر: لسادسا

 لسياحية:  ا قطاع  1.  16

يتوفر في المحافظة عدد من األماكن األثرية التي مـن الممكـن تطويرهـا وترميمهـا وتشـجيع الـزوار 

إليها من داخل وخار  المملكة مما يساعد على زيادة دخل المحافظة، كما إن موقعها الجغرافـي المميـز يتـيح 

التحتيـة االساسـية فـي هـذه الفرصة لتطوير السياحة فيها ولكن ينقصـها تـوفر االسـتراحات والفنـادق والبنيـة 

 المناطق.

ومن أهم المواقع األثرية في المحافظة الفدين التي أول من بناها اليونـان حيـث كانـت تسـمى )تانتيـا(  

في العصر الهيالني قبل الميالد، وكانت مدينة عظيمة في العصر البيزنطـي وفـي العهـد اإلسـالمي أصـبحت 

ا مهما في العهد العثماني نظـرا لوجـود محطـة سـكة الحديـد وفـي طريقا للح  الشامي وقد لعبت دورا تاريخي

الحربين العالميتين لوجود مطار المفرق، ومـن المواقـع األثريـة الهامـة مدينـة أم الجمـال التـي كانـت محطـة 

للميالد سقطت الدولة النبطيـة  106رئيسية للقوافل التجارية بين الجنوب والشمال في العهد النبطي وفي سنة 

 دي الرومان حيث أعادوا بناء المدينة ولكن العوامل الطبيعية كانت أحد أسباب تغيير معالمها.في أي

إضافة لما سبق فان محافظة المفرق تزخر بالمواقع األثرية الهامة ومنها، الباع ، الخربـة السـمراء، 

مانية كنائس والتـي تـم وتعد بلدة رحاب التي تحتوي على أكثر من ث ، برقع، الدفيانة، أم السرب وأماكن أخرى

ورحاب من أهم المواقـع األثريـة  ، اكتشاف كنيسة بها مؤخراً حيث اعتبرها علماء اآلثار أقدم كنيسة في العالم

 ، حيث تغو  في أعماق التاريخ وقد كان لها دور بـارزا بتطـوير وارتقـاء الحضـارة اإلنسـانية فـي المنطقـة

ى وحتى اآلن دونمـا انقطـاع وذلـك ألهميـة الموقـع وخصـبة وذلك عبر تراكمات الحضارة ومنذ نشأتها األول

ونالحظ تطور الموقع في العصور الحجرية القديمة من خالل الكثير من األدوات الصـوانية المتنـاثرة   ، التربة

كمـا اسـتمرت المنطقـة ، على السطح وخاصة جنوب شرق الموقـع بمحـاذاة وادي المعمريـة ومنطقـة العوجـا

وأخذت عزها من بـدايات التمـدن فـي العصـور الحجريـة ، حجرية الحديثة شرق البلدةبعطائها في العصور ال

ويالحـظ انتشـار المسـتوطنات المسـورة الزراعيـة فـي وسـط البلـدة وعلـى التـل  ، النحاسية وبرونزية المبكرة

إلـى تلـك ويالحظ وجود األدلة المادية الملموسة من بقايا معمارية وفخارية وصوانية تشير بكل قـوة   ، المرتفع

 العصور.
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القطاعـات االقتصـادية وهـو تقريبـاً ال يشـغل ايـة أيـدي  أضـعفيعتبر القطاع السياحي بمحافظة المفرق مـن 

عاملة، والمكان الوحيد الذي يقصده السواح األجانب هو اثار ام الجمال وباعداد قليلة جداً على الرغم مـن ان 

 ظة اخرى في المملكة.محافظة المفرق تضم مواقع أثرية أكثر من اية محاف

 : ة والسياحية ما يليالمواقع األثري  برزأ

 بناها اليونانيون وكانت مدينةة مهمةة فةي ال  ةر المحافظة، المواقع األثرية المهمة في  نم :الفدين: اوال

ال ثمةاني  كمةا ل بةت دورا مهمةا فةي ال هةد الحة،، البيزنطي وفي ال  ر اإلسالمي حيث كانت علة  طرية  

الةل  بنةي بطريقةة فنيةة  لمرور سكة الحديد بالقرب منها ومن أهة  اثثةار فةي هةلا الموقةع المسةود األمةو 

 م مارية.

( متةرا عةن 915كة  مةن مدينةة الم ةرر وترت ةع حةوالي   12رحةاب علة  ب ةد  تقع بلةد : رحاب: ثانيا

 المنطقة األثر  إل  ال  ر الحور  وتشتهر بكثر  كنائسها باإلضافة إل وي ود تاريخ  مستوى سطح البحر

 .والكهوف المقابر والبرك وآبار توميع المياه والمسود واألبراج والمنازل السكنية

 

 اهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي:  2.  16

 توقف األنشطة السياحية بسبب جايحة كورونا  ▪

 .السياحي البرنامج على  رييسية كمحطة المحافظة وضع عدم ▪

 .والترويج التسويق ضعف  ▪

 .السايح احتياجات تلبي خدمات وجود عدم  ▪

 طويلة.  لفترات  المحافظة في لالقامة السايح تغري التي والترفيهية السياحية االستثمارات قلة  ▪

 .المحافظة في السياحية الفعاليات  اعداد وضعف  ▪
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 االستثمارية في القطاع السياحيالفرص  3.  16

 مشاريع كبيرة  

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  20 400000   فندق 

  20 100000 مطاعم واستراحات سياحية  

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  2 7000 بازارات بيع التحف  

 

 مشاريع منزلية

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  الفرصة وصف  

  1 2000 منتجات حرفية تقليدية 
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 الزراعة  عشر: السابع 

 قطاع الزراعة:     1.  17

 القطاع الزراعي  

% مـن مجمـوع 3.5 فيـه ويعمـل% من النات  المحلـي اإلجمـالي 3.8يساهم القطاع الزراعي بما نسبته  ▪

% منهـا 92صـادرات المملكـة، يـذهب  % مـن مجمـوع11الزراعية  وتشكل الصادراتالقوى العاملة. 

 تلـف، مخنشـاط مسـاند  50باالضافة الى ان هذا القطاع يرتبط مع ما يقدر بحوالي   ، إلى األسواق العربية

% مـن الحيـازات الزراعيـة 17من جهة ذات عالقة ان   أكثروتشير البيانات التي تم الحصول عليها من  

% مـن 29% من الحائزين في المملكة يعملون بحيازاتهم وان 35وان    المفرقبالمملكة تقع في محافظة  

 الحيازات تعتمد على العمالة الوافدة.

 انتاج المحافظة الزراعي: 

  تي:االنتاج النبا

من المحافظات التي تمتلك مقومات تنموية حيث بلغت نسبة االراضـي المزروعـة   المفرقتعتبر محافظة   ▪

% 8و% 21 الحقليـةالمحاصـيل  ، المملكـة% من اجمالي المساحة المزروعة على مسـتوى 15بالفاكهة  

 :القطاع الزراعيواهم المؤشرات التي تشير لواقع .مزروعة بالخضراوات

 النباتي مؤشرات اإلنتاج   العدد /المساحة

69500  ً  ريا
 بعالً  143000 )دونم( المساحة المزروعة 

 المجموع  212500

 الحبوب  85000

 الخضروات   27000 المساحة المزروعة )دونم( 

 شجار مثمرة ا 100500

 المجموع  212500

 عدد البيوت البالستيكية  3800

 عدد المشاتل   5

 عدد المعاصر  9

 المواد الزراعية عدد محالت بيع  13

 عدد محالت بيع األزهار  3

 مساحة األراضي الحرجية )دونم(  11088

 مساحة أراضي المراعي )دونم(  غير متوفر 
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 2020/زراعة البادية الغربية  المفرق، مديريةزراعة محافظة المصدر: مديرية  •

 مؤشرات اإلنتاج الحيواني  العدد

 الالحم 193
 البياض 60 عدد مزارع الدجا 

 المجموع  253

 عدد المفارخ  11

 الدواجن  4
 المواشي  1 عدد المسالخ 

 المجموع  5

 عدد خاليا النحل  395

 عدد مشاريع تربية األسماك  0

 عدد محالت العالجات البيطرية  15

 عدد المحطات الزراعية  1

 أغنام  420274

 أعداد المواشي )رأس( 
 ماعز  36830

 أبقار   11094

 جمال  645

 المجموع  468843

 2020/لمحافظة المفرق   الزراعةالمصدر: مديرية  •

  الزراعي  القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  17

    المشاكل المتعلقة بإنتاج المحاصيل الزراعية )حسب األهمية(: -

 مستلزمات اإلنتاج.   ارت اع أس ار •

 كثر  اثفات الزراعية و  وبة مكافحتها.   •

 نقص الكادر اإلرشاد  المتخ ص.   •

 عد  توفر اثالت الزراعية الكافية.  •

 أهم المشكالت المتعلقة بالثروة الحيوانية-

   ومستلزمات اإلنتاج.ارت اع أس ار األعالف  •

عد  ووود مختبر بيطةر  متكامةل مةن حيةث اإلمكانةات ال نيةة والمبنة  والكةادر حيةث ان المختبةر  •

  الئ .المووود ال ي ي بالغرض ومبن  المختبر غير  

   المراعي.قلة األمطار وبالتالي قلة  •
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 الفرص االستثمارية في القطاع الزراعي 3.  17

 مشاريع كبيرة 

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  10 100000 عضوية سمده مصانع أ

  15 150000 يكية تمصنع عبوات بالس

  15 150000 مصنع عبوات كرتونية  

  20 500000 يد تدريج وتبرمركز  

  10 300000 زراعة األعالف

 

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  15 5000 مركز تعبئة وتغليف 

  10 20000 مركز تبريد وتخزين  

  15 200000 مصنع عصائر  

  20 120000 مصنع مربيات  

  8 100000 بيع أسمدة ومبيدات زراعية 

 

 مشاريع منزلية

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  1 1000 انتاج مخلالت  

  1 1000 انتاج مربيات  

  1 1000 لبان  انتاج مشتقات األ
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 الصناعة عشر: الثامن 

 قطاع الصناعة:  1.  18

المحافظة ) المؤسسات الصناعية في  موزعة على عـدد مـن االنشـطة االقتصـادية يتركـز   (645يبلغ عدد 

والمحكيـــات،   الجلديـــة  الصـــناعات  والمطاطيـــة،  البالســـتيكية  بالصـــناعات  الصـــناعات  معظمهـا 

الحيوانيـة،   والثـروة  والزراعيـة  والغذائيـة  التموينيـة  الصناعات  التجميل،  ومستحضـــرات  الكيماويـــة 

والكرتون   والورق  والتغليف  التعبئة  صناعات  المعلومات،  وتكنولوجيـا  والكهربائيـة  الهندسـية  الصـناعات 

  .واللوازم المكتبية

 :قة عمل المركز منط في الموجودة  المصانع أهم   

 رقم التلفون  العنوان  اسم المصنع  الرقم 

 6264582 طريق الزعتري   شركة الفرسان الرباعية لإلدارة واالستثمار  1

 6234577 المفرق /طريق الخالدية  مجمع الحسين الصناعي  2

   المفرق /طريق الخالدية  شركة المهرا للصناعات الغذائية   3

 6214663   االسفنج والفرشات االردن لصناعة  4

 6214661 مثلث حوشا  المصانع الحديثة لألسفنج  5

 6234461 طريق الخالدية  الشركة الدولية للصناعات الخزفية  6

   طريق الخالدية  شركة المختص للصناعات االنشائية  7 

 6230602 ثغرة الجب  الشرق االوسط للكيبالت الحديثة  8

 6203881 المزرعة  للصناعات الحديدية  اإلتحاد 9

 6256010 الخالدية /مثلث حمودة مصنع ألبان حمودة 10

   الخالدية  شركة أبراج العرب  11 

 6234211 الخالدية  اليمامة للمواد الزراعية  12

 795495911 سهل الدبة  شركة كيبار الصناعية  13

 6203251 الزنية  دهانات الكيالني  14

 6260135 المزرعة  القدس لسحب الحديد مصنع  15

 6232118 المفرق   مصنع الوحدة للبالط  16

 6257374 طريق الخالدية   الشركة االردنية لصناعة األليات الخفيفة  17

 6202922 المزرعة  مصنع الجبل للحديد  18

 797034204   هالل عمان للصناعات البالستيكية  19
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 6203331   العالمية للصناعات الغذائية  شركة اوراسايا 20

 6234577 طريق الخالدية  والمنظفات  الشركة المتحدة لصناعة السلفوكيماويات  12

 079/5445451   مصنع السكافي والمعاني للمعكرونة  22

 795750095   شركة الرواشدة للمنتجات البالستيكية  23

 775908848 حوشا/غرب مثلث فاع  البالستيكية شركة الرشاد للصناعات  24

 079/5531777   المؤسسة الهندسية للتقنيات المتطورة 25

 077/397365   شركة حسونة لتعبئة وتغليف المواد الغذائية  26

 6257669 الخالدية   شركة المفرق للصناعات البالستيكية/ مجموعة حمودة  27

 079/5561195 طريق الخالدية   لصناعة المشروبات الغازية شركة المدينة المنورة  28

 0777/412028 بلعما   شركة الفجر لصناعة الحديد  29

 795707355   شركة قريش للصناعات الغذائية  30

 65549292 المفرق   مصانع الكيبالت المتحدة  31

 6234629 المفرق   شركة الخليج للكيبالت والصناعات المتعددة 32

 777406551 المعمرية  شركة سليمان العمايرة  33

 795132901 مثلث عين  فقاسات العمايرة  34

 795917176 الخالدية  المؤسسة العالمية لتكنولوجيا لألسمدة 35

 06/5865681 منشية السلطة  شركة الجزيرة الزراعية  36

 796764005 الزعتري شركة الجزيرة للدواجن  37

 6257689 الخالدية  العربية المتقدمة شركة الصناعات  38

 6256060 الخالدية /قرب المشاعل  مصنع بن جبر للسيارات  39

 795520539  بلعما مؤسسة العرب للصناعات المعدنية  40

 6202841 المزرعة  مصنع الما للعزل المائي  41

   المزرعة  مصنع محمد خير رباطة للحديد  42

 6298080 الزنية/المزرعة  للحديد مصنع الشرق االوسط  43

 795546307 الخربة السمراء  مصنع العرب للحديد  44

 795509582 ثغرة الجب  مصنع مروان حمادة للجرانيت  45

 6257315 الخالدية  مصنع الديار لأللبان 46

   المفردات  أنتاج فطر( )الزراعية الفارس للمنتجات  شركة 47

 6202748 بلعما  لمكسبات الطعم والرائحة المؤسسة العربية  48

 6214308 الحرش  مصنع تليالن للصوبات  49

 06/5601457 الخالدية  الشركة العربية لصناعة المبادالت الحرارية  50
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 6234575 طريق الخالدية  الشركة الموحدة لصناعة الصابون  51

   الخالدية طريق  الشركة االردنية المتقدمة لتشكيل المعادن 52 

   طريق الزرقاء   مزارع ريحانا لصناعة االلبان 53

   الخالدية طريق السعيدية  مصنع البان السنابل   54

 795025202 المبروكة /مثلث الضاحية  مصنع البان المدينة  55

 795917176 الدية طريق المبروكة خال مصنع االسمدة العضوية  56

 795772930 الخالدية /طريق السعيدية  شركة عذب لتحلية المياه   57

 6256300 الخالدية /قرب البحوث الزراعية  مصنع البطاطا والخضروات المجمدة 58

 796000012 الخالدية /طريق السعيدية  مصنع الداوود لجفت الزيتون  59

 796970608 الخالدية طريق البركة  مصنع مخالالت ابو نادي  60

 777927013 مثلث الكرم /دحل  معصرة بدران األتوماتيكية  61

 7955661290 المعمرية  دواجن وفقاسات  62

 777780880 رحاب  معصرة الفهد الحديثة  63

 795791214 رحاب  معصرة حمامة  64

   6233367 المفرق/المنطقة الصناعية  تكنوفاب/ الصناعات الفنية لقطع التكييف المركزي  65

 06/5520304 سهل الدبه  شركة اسمنت الراجحي  66

 795562046 طريق الخالدية  شركة المفرق للصناعات االنشائية )الحمد(  67

   مثلث الخالدية/الزعتري شركة الثريا لتجهيز وتسويق الدواجن  68

   مثلث استراد الزرقاء شركة الذهبية للصناعات الكيماوية  69

 799334484 مغير السرحان   االزياء العملية لصناعة االلبسة  70

 795674884 المفرق   المنصور لالستثمارات المتعددة  71

   طريق الزرقاء   كيمارالصناعية  72

    طريق الزرقاء شركة التنمية لألعالف  73

   المنطقة التنموية   شركة قرين هاوس االردن لصناعة االسمدة   74

 6256663 الخالدية   كبار الشخصيات الصناعية للتصفيح  75

 6235229 المفرق   مؤسسة الردايدة االسنهالكية  76

 53824764 الظليل   شركة أيام ماليبان  77

 795301550 حوشا/مثلث الحمراء مزرعة أبقار حلوب وتسمين عجول ودواجن بياض 78

 799206070 المنطقة التنموية  شركة ريتاج لصناعة األدوية  79

 6297120 المنطقة التنموية  الشركة االردنية البحرينية للصناعات الورقية  80

 796633655 المنطقة التنموية  شركة سوفتي للصناعات الكيماوية  81
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 797116935 المنطقة التنموية  العبوات البالستيكية شركة الشرق االوسط لصناعة  82

   079768383   المنطقة التنموية  شركة مسك فوجيكورا كيبل لصناعة الكيبالت  83

   المنطقة التنموية  شركة بترا للصناعات الهندسية  84

 797055359   المنطقة التنموية شركة حديد البحر االبيض المتوسط للحديد  85

   المنطقة التنموية  المنصور للصناعات الغذائية شركة  86

   المنطقة التنموية  شركة جرين هاس للصناعة األسمدة   87

   المنطقة التنموية  شركة الحمد لصناعة األلمنيوم   88

   المنطقة التنموية  شركة ارابيال لصناعة األلمنيوم   89

   المنطقة التنموية  المدينة الصناعية  90

 *المصدر: وحدة التنمية محافظة المفرق 

 :الصناعي القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  18 

 تدني األجور والرواتب التي يتقاضاها العاملين في المصانع مقارنة بأجور العاملين في القطاع العام. •

المستشـفيات عدم شمول مظلة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الصـناعي وعـائالتهم للعـال  فـي  •

 الحكومية أو الخاصة.

حاجة المصانع لكوادر فنية متخصصة مدربة غير متوفرة في المحافظة األمر الذي يضطر أصحاب  •

 المصانع إلى استقدامهم من خار  المحافظة أو تشغيل العمالة الوافدة.

المسـتثمرين عدم وجود غرفة صناعة أو مكتب تابع لمؤسسة تشجيع االستثمار في المحافظـة، يوجـه  •

 من خالل كوادر متخصصة، إلى إنشاء صناعات مالئمة لطبيعة وحاجات المحافظة.

 ارتفاع إيجار وأسعار األراضي األميرية. •

 .والــماءارتفاع كلف ايصال الكهرباء   •

 .والمؤسسات الحكوميةتضارب القوانين ما بين الوزارات   •
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 الصناعي:الفرص االستثمارية في القطاع    3. 18

 مشاريع كبيرة 

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  25 500000 مصنع مستلزمات مواد زراعية 

  30 300000 مشاغل ألبسة

  20 250000 مصنع بالستيك 

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  70 20000000 مسلخ دواجن 

  10 75000 مكعبات تدفئة تصنيع 

  25 200000 مصنع غزل صوف األغنام 

 مشاريع منزلية

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  2 2000 مشاريع حرف يدوية 
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 التجارة  عشر:التاسع  

 والخدمات   قطاع التجارة 1.  19

مؤسســة موزعــة علــى النحــو ( 4723المحافظــة )لـغ عـدد المنشـئات االقتصــادية العاملــة فــي ب ▪

وعـــدد المؤسســـات العاملـــة فـــي ، (645التـالي: المؤسســات العاملـــة فـــي قطـــاع الصـــناعة )

مؤسسة، وعـدد ( 48)النقل مؤسســة، وعــدد المؤسسات العاملة في قطاع (  3019قطــاع التجــارة )

مؤسســة، وعــدد المؤسســات العاملــة فــي قطــاع  (995)الخـــدمات المؤسسـات العاملـــة فـــي قطـــاع 

 .مؤسسة  (16االنشاءات )

% من االنشطة االقتصادية على مستوى المملكة، وينطبث هذا االمر علـى 75قطاع الخدمات    ليشك ▪

مقارنــة بقطاعــات  قطــاع االكبــريعتبــر هــذا القطــاع ال ، اذالمفــرقالنشــاط االقتصــادي فــي محافظــة 

الصناعة والزراعة والتجارة، ويكفي ان نعطي مثال على ذلك بقطاع الزراعة الذي يرتبط له حـوالي 

 .(Valu Chain)خدمة ضمن سلسلة القيمة    50

المركز  منطقة  في  القائمة  االقتصادية  النشاطاتاهم   الكبرى   بلدية  بيانات  قاعدة  حسب  عمل  لعام المفرق   ،  

2019 : 

 طبيعة النشاط  طبيعة النشاط 

 صاالت االفراح زينه السيارات 

 استيراد وتصدير  ستوديو تصوير 

 اعمال ديكور وجبص  صاالت البلياردو 

 ت سيارات زاكزو صالون رجال 

 اكسسوارات  صالون سيدات 

 المجوهرات  صناعه االلبان 

 استثمارات  صيدلية 

 العاب الكمبيوتر  بيع الحلويات 

 بقاله  االسنانطب 

 سوبر ماركت  غسيل السيارات 

 بناشر سيارات  غيار زيت 

 بوفيه وكافتيريا  فرن حراري 

 بيع األدوات الكهربائية  قرطاسية ولوازم مدرسية 

 بيع االراجيل  كهرباء سيارات 
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 بيع االلبسه  محددة

 بيع الخضار والفواكه  محمص

 بيع الدواجن  مخبز 

 بيع الغاز  مخيطه 

 بيع الزجاج  خاصه مدرسة 

 تأجير مستلزمات االفراح  مركز ثقافي 

 تأجير معدات انشائية  مركز رياضي 

 تجارة أجهزة ستااليت  مستودعات 

 تجارة إطارات السيارات  مشتل زراعي 

 تجارة األجهزة الخلوية  مشغل المنيوم 

 تجارة االزهار الطبيعية والصناعيه  مطعم

 والحديد تجارة االسمنت  معرض مفروشات 

 تجارة األدوات المنزلية  معمل بالط 

 تجارة السيارات  منشار حجر 

 تجارة العدسات والنظارات  معمل طوب 

 تجارة قطع السيارات  معمل ثلج 

 تجارة مواد بناء مقاوالت انشائية 

 تجليس ودهان السيارات  هى نت مق

 فلترة مياه  مكتب تكسي

 تصليح روديترات  مكتب محاماة 

 تنجيد فرش سيارات  هندسيمكتب 

 حضانه أطفال  ملحمه 

 خدمات الحج والعمرة  منجرة 

 خطاط ميزان ستيرنج 

 خدمات كمبيوتر  ميكانيك سيارات 

 دراي كلين  وكالء ووسطاء تجاريون 

 روضة أطفال  صرافه 

 دهان موبيليا  معاصر زيتون 

 

 :التجاري القطاعالتحديات التي تواجه  . أبرز2.  19

 الضريبة المرتفعة.معدالت  •

 صعوبات الحصول على تمويل لصعوبات االجراءات وعدم وجود الضمانات الالزمة. •

 ضعف القوة الشرائية في مناطق جيوب الفقر •
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 :خدمي ال  القطاع تواجه التي  التحديات أبرز  .3.  19 

 ضعف البرامج الداعمة لهذا القطاع.  •

 

 : والخدمي   التجاريالفرص االستثمارية في القطاع . 4.  19

 ية السابقة فرصا الستحداث مشاريع.اعتبار الفر  االستثمار
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 التمويل  عشرون:

 لتمويل الميكروي والنشاط اإلقراضي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: ا .1.  20

 المؤسسات والشركات والبنوك التمويلية.

( فــروع لهــذه 4) المفـرقوبالنسـبة لنشــاط مؤسسـات التمويــل الميكـروي المتخصصــة، فيوجــد فـي محافظــة  ▪

 المؤسسات، توزعت عدد المستفيدين من خدماتها على النحو التالي:

 المصدر:بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي

من سكان محافظة المفرق لالستفادة مان خادمات   % فقط3يالحظ في مجال التمويل الميكروي اقبال نحو   ▪

 4038004مواطن من هذه الخادمات بقيماة تمويلياة بلغات  8915دعم التمويل الميكروي، حيث استفاد 

 دينار.

 المفـرقمعاملـة اقـراض فـي محافظـة  11620اما فيما يتعلق باالقراض الصـغير فقـد تـم تسـجيل نحـو  ▪

 لالستفادة من خدمات مؤسسة االقراض الزراعي وصندوق التنمية والتشغيل.

 :والجدول التالي يبين توزيع المقترضين بحسب الجهات التمويلية وحجم االقراض الممنوح ▪

 

 الجهة 

 المؤسسات الحكومية العاملة بشكل رئيسي في مجال التمويل الصغير 
 مؤسسات التمويل الميكروي المتخصصة 

 صندوق التنمية والتشغيل  مؤسسة االقراض الزراعي 

عدد 

 المستفيدين 
 حجم القروض 

حجم 

 المستفيدين 
 حجم التمويل 

عدد 

 الفروع 

عدد 

 المستفيدين 
 حجم التمويل 

محافظة 

 المفرق 
364 2321950 2325 6504250 4 8915 4038004 

 155700236 250.216 83 121050275 43964 24081521 5469 المملكة 

 المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

 اسم المؤسسة
 عدد الفروع  حجم التمويل )دينار(  عدد المستفيدين 

 المملكة  المفرق  المملكة  المفرق  المملكة  المفرق 

البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة  

(NMB) 
4978 92859 3187842 62975466 1 10 

 2433 56646 455539 14311062 1 22 (MFW)شركة صندوق المرأة  

-الشركة االردنية لتمويل المشاريع الصغيرة

 (TAMWEELCOM)تمويلكم 
1388 57102 259846 13497602 1 17 

 116 5743 134777 7983265 1 12 (CAB)شركة بنك القاهرة عمان  

 61 3 155.700.236 4038004 250.216 8915 المجموع 
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قرضـا  364وقـد عملـت علـى تقـديم  يوجد في محافظة المفرق فرع واحد لمؤسسة االقـراض الزراعـي ▪

 دينار.  2321950باجمالي  

 والتشغيل.لصندوق التنمية   فرعينيوجد في محافظة المفرق   ▪

 

 البنوك التجارية.

 14فروع لجميع البنوك الوطنية وبعض البنـوك الدوليـة، حيـث يوجـد حـوالي  المفرق تتوفر في محافظة ▪

 .بنكيفرع 

 عدد المكاتب  عدد الفروع  البنك 

 1 2 بنك اإلسكان 

  1 بنك األردن 

  2 البنك اإلسالمي األردني 

  1 البنك العربي 

 1 1 بنك القاهرة عمان 

  2 البنك األهلي

  1 البنك األردني الكويتي 

  1 البنك التجاري األردني 

  1 بنك المؤسسة العربية المصرفية 

  1 البنك العقاري المصري العربي 

  1 البنك العربي االسالمي الدولي 

  1 بنك االتحاد 

 البنك المركزي االردني المصدر:  *

 تمويلي:ال القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز.  2.  20

المحلي   السوق  ان  القول  اقراض  لهذه  بحاجة يمكن  مؤسسات  او  تجارية  بنوك  كانت  سواء    ية المؤسسات 

والكفاالت  ىة متخصص الضمانات  نوعية  في  عام  بشكل  المالية  المؤسسات  هذه  مشكله  حصر  ويمكن   ،

االئتمانية التسهيالت  منح  الغراض  االم  ، المطلوبة  من  احدووهذا  زالت  ما  التي  التوسع    ىر  معيقات 

ضعف التغطية الجغرافية لبعض المؤسسات التمويلية حيث ان بعض المؤسسات  و  مار في المحافظة باالستث

   .تغطي كافة المناطقال
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 اللواء:أبرز األبعاد التنافسية في  واحد وعشرون: تحليل

انخفاض اسعار االراضي في محافظة المفرق مقارنة مع باقي المحافظات الذي ينعكس على جلـب مزيـد  -

 اليها.من االستثمارات  

 السعودية(.  العراق،   سوريا، )كٍل من  تقع المحافظة على مفترق طرق دولية تربط المملكة مع -

المشـاريع االنتاجيـة للتوجـه انخفاض اجور االيدي العاملة في المحافظة مما يساهم فـي تشـجيع اصـحاب  -

 المحافظة.الى  

 المحافظة.التحتية تخدم جميع مناطق    وخدمات البنية وفرعية وزراعية واسعةوجود شبكة طرق رئيسية   -

وسـد برقـع فـي  يتوفر فيها الكثير من المواقع األثرية والسياحية ومن أبرزها الفدين ورحـاب وأم الجمـال -

 وغيرها من المواقع  الرويشد ومنطقة جاوا في دير الكهف

 وجود جامعة آل البيت واستقطابها للطالب محلياً وعربياً وإسالمياً. -

% مـن حاجـة السـوق 70وجود االبار االرتوازية ومزارع الخضـار والفواكـه التـي تنـت  مـا يزيـد عـن  -

 المحلي.

الغــنم  ألــف رأس مــن 800الرعويــة لتنميــة الثــروة الحيوانيــة والتــي تقــدر  المراعــي والمحميــاتتــوفر  -

 والماعز والبقر

% ولمـدة 75تحظى المحافظة بإعفاءات ضريبية على المشاريع االستثمارية التي تقام فيها قد تصل إلـى  -

 عشرة سنوات.

وجود مدينة الحسين بن طالل التنموية والتي تحوي على ثالثـة عشـر مصـنع حيـث يقـد ر عـدد العـاملين  -

 ( عامل وموظف600)ب  فيها 

 والكرامة.وقوع مراكز حدودية على أراضيها مثل جابر   -

 نقاط الضعف  نقاط القوة 

 . ةحدودي  ومراكز متميز جغرافي موقع ▪

طبيعة التضاريس حيث االراضي المنبسطة الخالية   ▪

من العوائق الطبيعية مما يسهل ايصال خدمات البنية  

 التحتية. 

مساحة االراضي الزراعية حيث تشكل البادية   ▪

% من مساحة االراضي المزروعة  18.5الشمالية 

 (،4.8) المملكة مستوى عن (5.1) األسرة حجم ارتفاع ▪

 مستتتوى عن (79) للمحافظة الديمغرافية اإلعالة ومعدل

معدل الفقر والبطالتتة اذ بلغتتت وارتفاع    ،(61.4)  المملكة

% مقارنة مع 32.6نسبة الفقر في لواء البادية الشمالية 

 % على مستوى المملكة.14.4

للمملكة  العام المستوى عن % 13.3األمية  نسبة ارتفاع ▪
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 في المملكة. 

االعداد الكبيرة من االبار االرتوازية حيث يمكن   ▪

استغاللها وبصورة دائمة لزيادة االراضي المزروعة  

 المحافظة. في 

وجود العديد من المعالم األثرية والحضارية مثل   ▪

 . منطقة رحاب 

   مناخيا   المحافظةالميزة النسبية التي تتمتع بها  ▪

 الشباب.  فئة من السكان من (% 56) نسبة

 % 17 )نحو للزراعة وخصبة واسعة اراضي وجود ▪

 (. بالمملكة المزروعة من المساحات 

 21 )نحو الحيوانية،  الثروة من كبيرة أعداد وجود ▪

 بالمملكة(.  الحيوانية مجموع الثروة من %

  .معدنية وثروات  طبيعية مصادر وجود ▪

 لالستثمار.  محفزة امتيازات  ذات  تنموية منطقة وجود ▪

  .صناعية استثمارات  وجود ▪

 .وفاعلة  طموحة مدني مجتمع مؤسسات  وجود ▪

 

 %.7والذي يبلغ 

 العام القطاع في  العاملة القوى من (% 61.3) نحو ▪

 والدفاع. 

  المحافظة أبناء لغير المتولدة العمل فرص من ((%55 ▪

وعدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات  

 . سوق العمل

 المحلي.  السوق متطلبات  مع المهني التدريب  موائمة عدم ▪

التفكير السائد في االعتماد على الوظيفة الحكومية   ▪

االعتماد إلى حد ما على مساعدات صندوق المعونة  و

 الوطنية. 

وعدم القدرة على    في المنطقة االقراضية المؤسسات  قلة ▪

للمؤسسات التمويلية في حالة  توفي الضمانات المطلوبة 

 الرغبة في االقتراض لتأسيس مشروع خاص. 

 النظرة الدينية للقروض والفوائد من قبل السكان  ▪

 . الهجرة من الريف الى المدينة بحثا  عن فرص عمل ▪

التجمعات السكانية مما يعيق جهود   بين المسافات  دعتبا ▪

 .التنمية

حركات اللجوء من قبل السوريين اثرت على االوضاع   ▪

المحافظة مما شكل ضغطا   االقتصادية واالجتماعية في 

 على خدمات البنية التحتية وفرص العمل. 

 

 

 التهديدات  الفرص

 االستثمارات  جذب  االمكانات الواعدة للمحافظة في ▪

 الخارجية. 

غنية باآلبار االرتوازية مما أعطاها طابعا    المحافظة ▪

 زراعيا .  

وجود مساحات شاسعة من األراضي الزراعية غير   ▪

 . مستغلة

مما ينعكس سلبا  على قطاع الثروة   الجفاف مواسم توالي  ▪

  .الحيوانية 

  .اإلنتاجية المدخالت  أسعار  ارتفاع ▪

 واالقتصادية.  التنموية  التغيرات  مع السكان تكيف ▪

 العامة.  الموازنة في الراسمالية المخصصات  انخفاض ▪

 تلبية على المحافظة في األعمال ومجتمع المواطنين قدرة ▪
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المحافظة مثل الغاز  توفر ثروات طبيعية كبيرة في  ▪

 الطبيعي والتف البركاني والحجر الجيري. 

وجود العديد من البرامج التي تعمل في مجال التنمية   ▪

مثل مركز بحوث وتطوير البادية وبرنامج التعويضات  

البيئية الضرار حرب الخليج والصندوق االردني  

 الهاشمي لتنمية البادية. 

والتي من    المحافظةالمواقع االثرية الموجودة في  ▪

 . كنقاط جذب للمشاريع السياحية  الممكن استغاللها

 إدارة في الالمركزية  ألسلوب  التدريجي لتطبيقا ▪

  .المحليات 

 الخاص.  القطاع مع الشراكة آليات  تطوير ▪

 الصغيرة والقروض االئتمان شروط تحسين ▪

  .والمتوسطة

  .تنافسية ذات  ومتوسطة صغيرة مشاريع ▪

 سوق في والطلب  العرض متطلبات  بين الموائمة ▪

  .العمل

 في االجتماعية  والتأمينات  األجور  مستوى تحسين ▪

 . العمل سوق

  .االئتمان شروط

 والتنمية باالستثمار المتعلقة  والتشريعات  القوانين ضعف ▪

 .والدولية اإلقليمية  المتغيرات  مع وتكيفها  المحلية 

  .مباشر بشكل المهمشة الفئات  إلى الوصول ▪

 .الوطنية المعونة برامج من المنتفعين عدد ارتفاع ▪

 


