
 

1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 واالجتماعي  االقتصادي الواقعدراسة  

 محافظة العاصمة 

 2021السنة  



 

2 
 

 

 خارطة منطقة العمل

 

 

 



 

3 
 

 جدول المحتويات

 صفحة البيان  التسلسل 

 4 والسكان الموقع الجغرافي والتقسيمات االدارية   1

 14 الخصائص الطبيعية و المقومات االقتصادية  2

 19 خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية  3

 22 الشباب  4

 24 قطاع المراة  5

 25 الثقافة  6

 26 التعليم  7

 29 التدريب المهني  8

 31 الصحة  9

 35 التحتية البنية  10

 36 النقل العام  11

 38 المياه  12

 40 الطاقة  13

 42 االتصاالت  14

 43 البيئة  15

 44 السياحة  16

 46 الزراعة  17

 49 الصناعة  18

 50 والخدمات   التجارة 19

 52 التمويل  20

 54 ابرز االبعاد التنافسية تحليل  21

 



 

4 
 

 : والسكان ةاإلدارية والتنظيميوالتقسيمات  الموقع الجغرافي  اوالً:

 الجغرافيا والسكان: 1.1        

 محافظات  الباقي تعتبر محافظة العاصمة المحافظة األكبر من حيث عدد السكان والمساحة مقارنة مع  •

معان   اتمحافظ  ومن الجنوب  جرشمحافظة من الشمممال    اويحدهوسممط الممةكة    محافظة العاصمممة تقع •

 .الغرب محافظة مادباومن   الشرق محافظة الزرقاء ومنومادبا    والكرك

تقسميماا لل  تسمعة ولوية وبةغ عدد سمكاناا حسمب   مربع، وتم( كم 7,579)  محافظة العاصممةتبةغ مسماحة  •

 اردنيين وغير اردنيين.( نسمة 4,536,500) نحو  2020  لةعامنتائج التعداد العام لةسكان والمساكن 

 التقسيمات اإلدارية لةعاصمة عمان ووعداد السكان:والجدول التالي يبين  

 ( 1جدول رقم )

 الةواء 
 )نسمة(  عة  ولوية العاصمةتوزيع السكان 

 المجموع لناث  ذكور

 968940 448530 520410 لواء قصبة عمان 

 1082300 514240 568060 لواء ماركا 

 659570 304640 354930 لواء القويسمة

 842180 391070 451110 لواء الجامعة 

 415860 194750 221110 لواء وادي السير 

 191800 79170 112630 لواء سحاب 

 133580 54070 79510 لواء الجيزة 

 95510 44010 51500 لواء الموقر 

 146760 70020 76740 لواء ناعور 

 4536500 2100500 2436000 المجموع

 10806000 5084000 5722000 مجموع لةممةكةال

 42.0 41.3 42.6 مةكةالمال  النسبة 

 2020* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة        
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سكانه   عدد  بةغ  المحافظة حيث  في  عدد سكان  حيث  من  األول   المرتبة  احتل  ماركا  لواء  ون  يالحظ  حيث 

نسمة، فقد شكل عدد   95510نسمه فيما احتل لواء الموقر المرتبة األخيرة وبعدد سكان بةغ نحو 1082300

السكانية في محافظة  اجمالي عدد سكان المحافظة  ن% م23.9سكان لواء ماركا نحو   ، فيما تصل الكثافة 

 .  2شخص/كم 598.5العاصمة ال  نحو  

 الالجئون والمخيمات

مخيمات منتشرة في    10الحسين( من وصل    الوحدات، مخيميوجد في العاصمة عمان مخيمين اثنين )مخيم  

  مفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين حسب    انبةغ عدد الالجئين السوريين في العاصمة عم، فيما  الممةكة

 سوري.  الجئ ولف  197.08نحو   2020لةعام 

 

   :مخيمات الالجئين الفلسطينيين 

 مخيم الوحدات: .1
 أوال: معلومات عامة 

 ( دونم. 479.164( عة  مساحة ) 1955تأسس مخيم الوحدات عام) •
 ( نسمة. 58311)  2017عدد السكان حسب قيود وكالة الغوث الدولية لسنة  •
 ( عائةة. 12630عدد العائالت )  •
 م تقريبا. 100( وحدة, مساحة الوحدة 2130عدد الوحدات السكنية )  •

 2(م.72925مساحة الطرق المعبدة "خةطة اسفةتية" )  •
 .2(م24402مساحة الطرق والممرات الخرسانية ) •
 ( عامود. 550عدد األعمدة الكاربائية )  •
 %. 100الصرف الصحينسبة ربط المنازل بشبكة  •
 %. 100نسبة اشتراك المنازل بشبكة مياه الشرب •

  
 ثانيا: قطاع الخدمات العامة 

 ( 1مكتب دائرة الشؤون الفةسطينية عدد ) •
 ( 1لجنة خدمات المخيم عدد ) •
 ( 1مركز ومني عدد) •
 (1األندية عدد) •
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 ( 10المخابز عدد ) •
 ( 7المساجد عدد ) •
 ( 8صيدليات عدد ) •
 ( 1مكتب بريد عدد ) •
 ( 2500المحالت التجارية عدد ) •
 ( 21عيادات خاصة عدد ) •
 (1مكتب منطقة جنوب عمان /وكالة الغوث الدولية عدد ) •
 (1مكتب مدير خدمات المخيم/ وكالة الغوث الدولية عدد ) •

 
 ثالثاً: قطاع التعليم 

 ( مدرسة )ذكور و اناث(. 16مدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية ) •
 حكومية داخل المخيم.ال يوجد مدارس  •
 (. 2عدد الحضانات) •
 (. 3عدد رياض األطفال) •

 
 رابعاً: قطاع الصحة 

 
 .المراكز الصحية تابعة لوكالة الغوث الدولية. 1
 

 و.عيادة الوحدات الرئيسية) قةب, عيون, وطفال, نسائية, باطنية( 
 ب. مركز االمومة والطفولة )نسائية وطب عام( 

  
 الزكاة(  . المركز الطبي الخيري)لجنة2
 . مركز طب الساهرة)طب عام( يتبع جاات خاصة 3
 ( 21. عيادات خاصة عدد)4
  

 خامساً: قطاع الخدمات االجتماعية 

 ( عائةة 440عدد العائالت التي تتقاض  معونة من الجاات الخيرية)  •

 ( عائةة 165عدد العائالت التي تتقاض  معونة من وكالة الغوث الدولية)  •
 
 
 الحسين: مخيم .2

 أوال:معلومات عامة 
  

 .( دونم445.241( عة  مساحة ) 1952تأسس مخيم الحسين عام) •

 .( نسمة32217)  2017عدد السكان حسب قيود وكالة الغوث الدولية لسنة  •
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 .( عائةة7502عدد العائالت )  •
 . م تقريبا100( وحدة, مساحة الوحدة 2488عدد الوحدات السكنية) •
 .2(م77455المعبدة "خةطة اسفةتية" ) مساحة الطرق  •
 .2(م16375مساحة الطرق و الممرات الخرسانية) •
 .(عامود450عدد األعمدة الكاربائية )  •
 .%100نسبة ربط المنازل بشبكة الصرف الصحي •
 .%100نسبة اشتراك المنازل بشبكة مياه الشرب •

 
 

 ثانيا: قطاع الخدمات العامة 
 (1) مكتب دائرة الشؤون الفةسطينية عدد •
 (1) لجنة خدمات المخيم عدد •
 (1)مركز ومني عدد •
 (1)األندية عدد •
 (5) المخابز عدد •
 (5) لمساجد عددا •
 (6) صيدليات عدد •
 (850) لمحالت التجارية عددا •
 (17) عيادات خاصة عدد •
 (1) مكتب مدير المخيم /وكالة الغوث الدولية عدد •
 (11) عيادات خاصة عدد •

 
 ثالثاً: قطاع التعليم 

 .( مدرسة )ذكور و اناث(6تابعة لوكالة الغوث الدولية)مدارس  •
 .ال يوجد مدارس حكومية داخل المخيم •
 .(2)عدد رياض األطفال •

 
 رابعاً: قطاع الصحة 

 .المراكز الصحية تابعة لوكالة الغوث الدولية. 1
 العةوي )عام, وطفال, نسائية, وسنان(  25و.المركز الصحي الرئيسي, شارع  

 نة الزكاة الطبي . المركز الطبي لج2
 

 خامسا: قطاع الخدمات االجتماعية 
 ( عائةة 650عدد العائالت التي تتقاض  معونة من الجمعيات الخيرية)

 ( عائةة 400عدد العائالت التي تتقاض  معونة من وكالة الغوث الدولية) 
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 التقسيمات اإلدارية: 2.1  

 ولوية وهي:   9تتشكل محافظة العاصمة من 

المدينة،    العين، روس   العبدلي،   ومركزه العبدلي ويشمممممل مناطا ومانة عمان الكبر عمان:   قصممممبةلواء   .1

نحو   2020فيما بةغ عدد سممكان الةواء لةعام  ،    2كةم  45.3، وتبةغ مسمماحة الةواء نحو اليرموك، بدرزهران،  

 نسمة، موزعة عة  التجمعات كالتالي:  968940

 عدد األسر  مجموع عدد السكان  االناثعدد  عدد الذكور التجمعات

 43953 187157 89359 97798 العبدلي  

 32233 156243 70021 96222 روس العين

 8671 39606 16083 23523 المدينة

 30473 121723 57025 64698 زهران

 42632 204635 93306 111329 اليرموك

 55073 259576 122736 136840 بدر

 213035 968940 448530 520410 المجموع

 

يكتسمب لواء القصمبة وهميته كون اختصماصمه يشممل وسمط العاصممة ويشمكل مركز ثقل سمكاني واقتصمادي، كما 

يحتوي عة  معظم مؤسمسمات الدولة الرسممية والبعثات الدبةوماسمية لةدول الشمقيقة والصمديقة مما يجعل موقع 

 المحافظة.القصبة من وهم المواقع ضمن اختصاص  

لواء القصمبة غني بالمواقع األثرية والسمياحية مثل جبل القةعة والمدرا الروماني وسمبيل الحوريات، وينتشمر  

 في ارجاء الةواء العديد من األسواق الشعبية ويعمل باا قطاع عريض من مختةف شرائح المجتمع.

تصمنيفاتاا والعديد من المسمتشمفيات الخاصمة والتي تشمكل كما يوجد العديد من الفنادق السمياحية عة  اختالف  

 رافدا لةسياحة واالقتصاد الوطني.

يوجد في الةواء مخيمين من وكبر المخيمات عة  مسمتو  الممةكة من حيث عدد السمكان والمسماحة وهما مخيم 

      الوحدات ومخيم الحسين.
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  طارق،وتشمممل التجمعات  قية ومركزه ماركا  ويقع وسممط محافظة العاصمممة من الجاة الشممرماركا:   . لواء2

ويمتاز بكونه من اكبر    ، 2كةم  262.4، تبةغ مسماحة الةواء نحو النصمر، بسممان  (، ماركا )الشممالية والجنوبية

نحو   2020األلوية في محافظة العاصممة من حيث المسماحة وعدد السمكان، فيما بةغ عدد سمكان الةواء لةعام  

 نسمة موزعين عة  النحو التالي:  1082300

 عدد األسر  مجموع عدد السكان  عدد االناث عدد الذكور التجمعات

 42348 198318 96130 102188 طارق

 35945 167648 78495 89153 ماركا

 60820 292992 139401 153591 النصر

 90022 423342 200214 223128 بسمان

 229135 1082300 514240 568060 المجموع

 

يمتاز الةواء كذلك باحتوائه عة  العديد من المصممممانع والشممممركات التجارية والتي تشممممكل رافدا  اقتصمممماديا   

 عة  العديد من المؤسسات الحكومية والكةيات والجامعات.لةعاصمة عمان، كما يحتوي  

جاوا   السمممموق، الجويدة، ووبو عةندا والرجيب وخريبة    القويسمممممة، القويسمممممة: وتشمممممل التجمعات   . لواء3

وتقع متصممرفية لواء  ، 2كةم  120.1، وتبةغ مسمماحة الةواء نحو  لل  وم القصممير والمقابةين واليادودة، لضممافة

نحو   2020القويسمممممة في الجنوب الشممممرقي من محافظة العاصمممممة، هذا وقد بةغ عدد سممممكان الةواء لةعام  

 نسمة موزعين كالتالي:  659570

 عدد األسر  مجموع عدد السكان  عدد االناث عدد الذكور التجمعات

القويسممة والجويدة   

 وابوعةندا والرجيب 
181804 154132 335936 67973 

السممممموق   خمريمبممة 

 وجاوا واليادودة
113190 97541 210731 41376 

 23772 112903 52967 59936 ام قصير والمقابةين

 133121 659570 304640 354930 المجموع

 ويمتاز الةواء بأنه ذو نسيج اجتماعي متنوع لضافة ال  طابعاا التجاري والصناعي.
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 2كةم  120.81، تبةغ مسممماحته نحو  ويقع في الجزء الغربي الشممممالي من العاصممممة عمان  الجامعة: . لواء4

ومركز الةواء في منطقة الجبياة، وال يوجد ضممممن اختصممماص لواء الجامعة بةديات بل خمسمممة مناطا تتبع  

يبةغ  ، ووبو نصمير وشمفا بدران  السمماق، وتشممل الجبياة وصمويةح وتالع العةي وخةدا ووم   ومانة عمان الكبر 

 نسمة موزعين كالتالي:  842180نحو   2020عدد سكان الةواء لةعام  

 عدد األسر  مجموع عدد السكان  عدد االناث روعدد الذك التجمعات

 53222 223184 103608 119576 الجبياة

 37472 170949 76204 94745 صويةح

وخةممدا  العةي  تالع 

 ووم السماق
150511 133619 284130 70822 

 18733 82057 39809 42248 لسكان ابونصير

 17582 81860 37830 44030 شفا بدران

 197832 842180 391070 451110 المجموع

 

ويمتاز الةواء بارتفاع المسممتو  التعةيمي والثقافي، لضممافة ال  العديد من الوزارات والمؤسممسممات والدوائر  

لضممافة ال  العديد من   األردنية، الرسمممسممة والجامعات سممواء الحكومية وو الخاصممة وعة  روسمماا الجامعة  

 الفعاليات والمؤسسات االقتصادية.

يبةغ مسماحته    صمويةح، وال  الجنوب الغربي من    العاصممة، غربي من ويقع في الجزء الوادي السمير:   . لواء5

ومركزه وادي السممممير ويشمممممل    ، 1996تم ترفيع منطقة وادي السممممير ال  لواء عام   ، 2كةم   144.57نحو  

، والمدن والقر  التابعة لاا والبالغ عددها مرا الحمام  الجديدة،   السمير، بدروادي   مناطا ومانة عمان الكبر 

جمع سممكاني وهي البصممة، عراق األمير، ابوالسمموس، البحاث، األلمانية والقصممبات، الرجاحة،  قرية وت  12

 الثغرة، الحامدية، وادي الشتا، الطبقة، الدبة، وم نجاصه.

 نسمة موزعين كالتالي:  415860نحو    2020بةغ عدد سكان الةواء لةعام 

 األسرعدد  مجموع عدد السكان عدد االناث عدد الذكور التجمع

 66406 273752 127030 146722 وادي السير

 4394 20252 9829 10523 بدر الجديدة
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 21392 93715 44727 48988 مرا الحمام

 4743 28021 13144 14877 باقي القر 

 97935 415860 194750 221110 المجموع

لضممممافة ال  وجود ويمتاز الةواء بموقعه الجغرافي ويمثل حةقة وصممممل بين مركز المحافظة وعمان الغربية  

 العديد من المناطا السياحية والمناظر الطبيعية الخالبة والذي يمثل رافدا  سياحيا  لةعاصمة عمان.

يقع في الجزء الجنوبي الشمممرقي من محافظة العاصممممة، ومركزه سمممحاب ويشممممل المدن  سمممحاب:   . لواء6

والقر  التالية: سممحاب، العبدلية، زمةة العةيا، الخشممافية المالية، الخشممافية الجنوبية، المناخر، قعفور، وتبةغ  

 نسمة كالتالي:  191800نحو    2020وبةغ عدد سكان الةواء لةعام   ، 2كةم  482.7مساحته نحو 

 عدد االسر  مجموع عدد السكان  عدد االناث عدد الذكور لتجمعا

 36475 191800 79170 112630 سحاب

 36475 191800 79170 112630 المجموع

الثاني الصمناعية، لضمافة ال  شمبكة   عبد هللايوجد في الةواء وكبر تجمع صمناعي في الممةكة وهي مدينة المةك  

طرق تربط بين العاصمممة والحدود السممعودية العراقية، وويضمما يمر به شممارع عمان التنموي كما يوجد فيه 

 .محطة توليد كارباء شرق عمان

وفي العام   1973يقع جنوب شمممرق محافظة العاصممممة، تأسمممسمممت وول مديرية ناحية عام الجيزة:   . لواء7

تم ترفيعاما ال  لواء، عةمما  بمأن الةواء يضمممممم قضممممماء وم   1996ترفيعاما ال  قضممممماة وفي العمام  تم   1985

 الرصاص.

يتبع الةواء ثالث بةديات وهي: بةدية الجيزة الجديدة، بةدية وم الرصمماص الجديدة، بةدية العامرية الجديدة، كما 

العممد، الةبن، القسمممممطمل، منجما، الطنيمب، الزيتونمة،    ميشمممممممل مجموعة من الممدن والقر  من بيناما: الجيزة، و

 ارنيبه الغربي، جةول، المنارة، الخضراء.

 نسمة كالتالي:  133580نحو   2020فيما يبةغ عدد سكان الةواء لةعام   2كةم  2,621تبةغ مساحة الةواء نحو  

 عدد االسر  مجموع عدد السكان  عدد االناث عدد الذكور التجمع

 2051 117915 46730 71185 قضاء الجيزة

 2883 15665 7340 8325 قضاء وم الرصاص 

 4934 133580 54070 79510 المجموع
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% من مسماحة محافظة العاصممة،  72يعتبر لواء الجيزة من وكبر ولوية محافظة العاصممة ويشمكل ما نسمبته  

ويمتاز الةواء بوقوعه عة  الطريا الدولي الذي يربط محافظة العاصممممة بمحافظة العقبة، لضمممافة ال  وفرة  

المواقع السمياحية واألثرية، ويعتبر الةواء مركز لجذب االسمتثمارات والمشماريع الصمناعية واالسمكانية لقربه  

 من مركز العاصمة والحتضانه مطار المةكة عةياء الدولي.

، والتي تشممل قضماء ناعور ووم البسماتين وحسمبان  عمان، ويشممليقع جنوب غرب العاصممة عور:  لواء نا  .8

 –ادبيمان    –قره تركي    –ام القطين    –المنشممممميمة    –العمدسممممميمة   -مجموعمة من الممدن والقر  التماليمة: نماعور

 –زبود    –بةعاس   –العالية    –العامرية    –سميل الحسمبان    -بصمة ناعور –ام السمماق    –البنيات    –المنصمورة  

  نسممممة 146760نحو    2020فيما بةغ عدد سمممكان الةواء لةعام  2كةم  87.6ابونقةه. تبةغ مسممماحة الةواء نحو 

 كالتالي: موزعين

 عدد االسر  مجموع عدد السكان  عدد االناث عدد الذكور التجمع 

 19192 89420 42820 46600 ناعور

 4389 22090 10270 11820 وم البساتين

 7237 35250 16930 18320 حسبان

 30818 146760 70020 76740 المجموع

تجدر اإلشممارة    الزراعية، ويمتاز الةواء بوجود العديد من المناطا ذات المناظر اطبيعية الخالبة واألراضممي  

 .1996ال  انه تم ترفيع المنطقة ال  لواء في العام  

جاة الجنوبية الشممرقية لمحافظة العاصمممة، ويشمممل قضمماء رجم الشممامي، ويشمممل  يقع في ال. لواء الموقر:  9

 –مغماير مانما    –المذهبيمة الشمممممرقيمة    –الفيصمممممةيمة    –النقيره    –العمديمد من الممدن والقر  ومن بيناما: الموقر  

نسممممة   95510نحو   2020فيما بةغ عدد السمممكان لةعام    2كةم  608.5السمممومرية، تبةغ مسممماحة الةواء نحو 

 موزعين كالتالي:

 عدد االسر  مجموع عدد السكان  عدد االناث عدد الذكور التجمع

 9840 54060 24260 29800 الموقر

 7985 41450 19750 21700 رجم الشامي

 17825 95510 44010 51500 المجموع
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فيما تم اسممتحداث قضمماء رجم الشممامي في العام   1996تجدر اإلشممارة ال  ونه تم اسممتحداث الواء في العام 

 ضمن لواء الموقر.  2001

مجالس بةدية غير تابعة ألمانة عمان الكبر  باإلضمافة ال  مناطا األمانة  8يوجد في محافظة العاصممة  كما  

 % من مجموع عدد بةديات الممةكة.8تشكل ما نسبته  

 

 :المنظمةمجتمع المدني والفعاليات مؤسسات ال  3.1

 ( 2جدول )

 جمعيات تعاونية جمعيات خيرية  مؤسسات مجتمع مدني

 365 2,303 محافظة العاصمة 

 

 الجمعيات الخيرية:

  1,083، توزعت ما بين 2020جمعية لةعام   2,303بةغ عدد الجمعيات الخيرية في العاصمممممة عمان نحو 

جميعمة تمابعمة   287جمعيمة تمابعمة لوزارة المداخةيمة و  665جمعيمة خيريمة تمابعمة لوزارة التنميمة االجتمماعيمة ونحو  

 لوزارة الثقافة والباقي عة  الوزرات األخر .

 الجمعيات التعاونية:

عمت مما بين جمعيمة توز  365نحو    2020بةغ عمدد الجمعيمات التعماونيمة حسمممممب محمافظمة العماصمممممممة لةعمام  

% من اجمالي عدد الجمعيات  24.2زراعية، لسممكان، متعدد األغراض، نسممائية، منفعة متبادلة، تشممكل نحو  

جمعية، فيما بةغ متوسممط عدد وعضمماء الجمعيات التعاونية نحو   1507التعاونية العامةة في الممةكة والبالغة  

 شخص لةجمعية.  117
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 والمقومات االقتصادية ثانيا: الخصائص الطبيعية 

 الميزة النسبية:  2.1

تعتبر العاصمة عمان المركز التجاري و اإلداري لألردن وقةبه االقتصادي و التعةيمي ، تقع محافظة العاصمة  

م ، حيث تمتد عمان بشكل رئيسي فوق عشرين جبال تقريبا    750عة  جبال وترتفع عن سطح البحر نحو  

، جبل النزهة ، جبل  جبل الجوفة، جبل  عة  طول المدينة وعرضاا ومن وهم جبالاا السبعة األوائل   التاا 

الةويبدة وجبل   عمان و جبل  لل  جبل  باإلضافة  األخضر  الجبل  و  النظيف،  ، جبل  األشرفية  ،جبل  النصر 

الحسين وجبل القةعة ، يعتبر الطقس في العاصمة عمان معتدل بشكل عام ، حيث يسود مناخ متوسطي معظم  

بعض مناطقاا المناخ شبه الصحراوي وخاصة في  مناطا العاصمة ، خصوصا في المرتفعات ، بينما يسود  

 المناطا الشرقية مناا . 

في حين بةغت متوسط درجة الحرارة المئوية في    مةم،   200معدل هطول األمطار في عمان نحو متوسط  غ  يبة

 درجة مئوية.  25نحو  العاصمة عمان 

 

 العمرية للسكانأبرز مؤشرات الخصائص الديمغرافية السكانية والتركيبة  2.2

% من مجموع  42ويشكل نحو    نسمة،   4536500بنحو    2020محافظة العاصمة لةعام  يقدر عدد سكان  

وفيما يتعةا بتوزيع السكان حسب الجنس فتشير اإلحصاءات لل  ون نسبة الذكور تصل    الممةكة، عدد سكان  

 المحافظة.% من لجمالي سكان  46.3% ونسبة اإلناث  53.7لل  

 (  3جدول رقم )

 التعدادات السكانية السابقة )نسمة( 

 معدل النمو السكاني 

 عدد السكان المتوقع )نسمة( 

     2020 2021 

 4536500 العاصمة محافظة 

3.1 

4677132 

 11140986 10806000 الممةكة

 2020المصدر: التعداد العام لةسكان  
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  فرد  4.6محافظة العاصمة يبةغ يالحظ ون متوسط عدد وفراد األسرة في وبرز المؤشرات الديمغرافية، من  .1

تركز وكثر من نصف    ويالحظ%(  55كما ان معدل االعالة الديمغرافية في محافظة العاصمة )  اسرة،   /

من مستو  الممةكة  اعة   (، وهي  %64.5( سنة بنسبة )64- 15السكان في الفئة العمرية ما بين سن )

(61.4%) . 

 ةكة:ملعام لةمبالمقارنة مع المستو  ا المحافظةوالجدول التالي يوضح وبرز هذه المؤشرات عة  مستو    .2

 

 ( 4جدول رقم )

متوسط عدد وفراد 

 األسرة )فرد( 
 عدد األسر 

معدل اإلعالة 

 الديموغرافي )%( 

التوزيع النسبي لةسكان حسب الفئة  

 العمرية 

  15وقل من 

 سنة

(15 -

 ( سنة 64

وكثر من  

 ( سنة 65)

4.63 979560 55 31.3 64.5 4.2 

4.82 2241918 61.4 34.3 62.0 3.7 

 

 يالحظ من الجدول السابا:حيث  

والبالغ    مقارنة مع معدل العام لةممةكة  ألسرةفرد /    4.6  مانخفاض حجم االسرة في المحافظة والمقدر ب .1

كما يالحظ تراجع عدد وفراد األسرة عة  مستوي الممةكة حيث بةغ سابقا     لألسرة، فرد /    4.8نحو  

   فرد / االسرة. 5.3نحو  2010العام  في

% وهي اعة  من  64.5  م ( سنة والمقدرة ب64-15ارتفاع نسبة السكان من الفئة العمرية ما بين )  .2

المقدمة لتةك الفتة في قطاع   مما يعني الحاجة لمزيد من الخدمات   % 62والبالغة    النسبة العامة لةممةكة 

   .الرعاية الصحية والتعةيم
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% عن المعدل العام لةممةكة  55  م انخفاض معدل االعالة الديمغرافي في محافظة العاصمة والمقدر ب .3

انتاجية ونشاط اقتصادي من باقي محافظات    عة ، مما يعني ان محافظة العاصمة ا% 61.4والبالغ  

 افظة العاصمة هي مركز النشاط االقتصادي لةممةكة. وهذا ومر طبيعي كون محالممةكة 

 

 االقتصادية وحالة الفقر:  المؤشرات  3.2

 عة  النحو التالي:  2013بةغت مؤشرات الدخل واإلنفاق السنوي لألفراد واألسر لةعام  

 

 (  5جدول رقم )

 التقسيمات اإلدارية 

 )دينار( متوسط الدخل السنوي  متوسط اإلنفاق السنوي )دينار( 

 لةفرد  لألسرة  لةفرد  لألسرة 

 2,289 10,716 2,532 12,079 محافظة العاصمة 

 1,857 9,258 2,021 10,252 الممةكة

 2013المصدر: مسح نفقات ودخل االسرة 

% عة  مسممتو  الممةكة حسممب مسممح ونفقات  14.4% مقابل  11.4بةغت نسممبة الفقر في العاصمممة عمان  

الرغم من وجود جيوب فقر في العاصمممة عمان اال وناا خةت من مناطا الفقر   ، وعة 2010دخل األسممرة  

     الشديد حسب تصنيف دائرة االحصاءات العامة.

ق العمل ، حيث تفاقمت هذه المشمكةة في الفترة الماضمية نتيجة  تعتبر البطالة من وهم مشمكالت االقتصماد وسمو

لعواممل من وهماما التحوالت المديموغرافيمة وزيمادة عمدد المداخةين الجمدد ال  سممممموق العممل النماتج عن ارتفماع  

معدالت النمو السمكاني ، وضمعف الموائمة بين نواتج التعةيم في مراحةه المختةفة وبين متطةبات سموق العمل  

بةغ معمدل البطمالمة في العممالمة الوافمدة لةعممالمة األردنيمة في بعض المان والتخصمممممصمممممات ، حيمث    ومزاحممة

 % عة  مستو  الممةكة 19% مقارنة مع  18.9العاصمة عمان نحو 

مسممممتو    منمناا   بأناا وعة  يالحظ من معدل الدخل واإلنفاق السممممنوي لألفراد واألسممممر لةعاصمممممة عمان

دينار مقارنة مع   10,716في محافظة العاصممممة نحو   لألسمممرة، حيث بةغ متوسمممط الدخل السمممنوي الممةكة



 

17 
 

،  محافظة العاصمممة هي الثقل الرئيسممي لقطاع األعمال  ألنااوذلك نظرا    دينار عة  مسممتو  الممةكة  9,258

بشمكل عام بمعن     كما يالحظ الفجوة السمةبية  بين متوسمط الدخل ومتوسمط االنفاق لمحافظة العاصممة والممةكة

وهذا مؤشممممر سممممةبي حيث يتم عادة تغطية تةك الفجوة من خالل   ون األسممممر واألفراد ينفقوا وكثر من دخةام

 االقتراض من المؤسسات التمويةية سواء الحكومية مناا وو الخاصة.

 

 ( 6جدول رقم )

 المؤشر 

معدل النشاط االقتصادي  

 الخام

)عدد السكان النشيطين  

سنة   15اقتصاديا  ووعمارهم  

فأكثر منسوبا  لعدد السكان  

 الكةي( 

 معدل النشاط االقتصادي المنقح 

)عدد السكان النشيطين اقتصاديا   

سنة فأكثر منسوبا    15ووعمارهم 

لمجموعة السكان الذين وعمارهم  

 سنة فأكثر(  15

 معدل البطالة 

)عدد السكان المتعطةين 

سنة   15ووعمارهم 

إلجمالي   فأكثر منسوبا  

 قوة العمل( 

 18.9 %35.6 %35.6 العاصمة محافظة 

 19 %38.1 %38.1 عة  مستو  الممةكة 

 دائرة اإلحصاءات العامة 2019مسح قوة العمل المصدر:  

نقطة مئوية عن   5.7%( بارتفاع مقداره 24.7)  2020بةغ معدل البطالة خالل الربع الرابع من عام   • 

 .2019الربع الرابع من عام 

 

%( لإلنماث،  32.8%( مقمابمل )22.6)  2020• وقمد بةغ معمدل البطمالمة لةمذكور خالل الربع الرابع من عمام  

نقطمة مئوية    8.7نقطمة مئوية وارتفع لإلناث بمقمدار    4.9ويتضمممممح ونل معمدل البطمالة قد ارتفع لةمذكور بمقمدار 

 2019مقارنة بالربع الرابع من عام 
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 واقع القوى العاملة:   4.2

منتشممممرة في تابعة لوزارة العمل   يوجد في العاصمممممة عمان ثالث مديريات عمل وثالث مديريات تشممممغيل

هذا وقد سمجةت محافظة العاصممة المرتبة األول  في اسمتحداثاا لةوظائف كمركز    مختةف مناطا العاصممة، 

 تو  الممةكة.% من اجمالي عدد الوظائف المستحدثة عة  مس48عمل وبنسبة نحو  

وقد شكةت نسبة    نسبة المتقدمين بطةبات توظيف جديدة في    ارتفاع  ال  ديوان الخدمة المدنية  تشير سجالت   •

 الجديدة. % من مجمل الطةبات 62الطةبات المقدمة من اإلناث نحو  

اجمالي  % من  46شكل اجمالي العمالة الوافدة الحاصةة عة  تصاريح عمل في محافظة العاصمة نحو   •

 ولف عامل.  150العامةة الوافدة في الممةكة، حيث بةغت نحو 

عامل وافد    6,573عامل منام    8,782بةغ عدد العمال العامةين في مدينة سحاب الصناعية المؤهةة نحو  •

 شركة داخل المدينة الصناعية.  19وردني موزعين عة   عامل 2,209و

 

  والبطالةالعمل التحديات في قطاع  5.2

تراجع الحركة االقتصادية واغالق كثير من  بتفاقم مشكةة البطالة بسبب االغالقات وتسببت جائحة كورونا   •

 األنشطة االقتصادية المشغةة مثل قطاع السياحة  

 عدد السكان وانخفاض النشاط االقتصادي.  ارتفاعنسبة البطالة نتيجة  ارتفاع •

 لةعمالة المحةية وخاصة في مان وتخصصات معينة. مزاحمة العمالة الوافدة  •

 دينار.  220لألجور نحو  األدن حيث بةغ الحد  األجور، تدني معدالت  •

 ضعف الشراكة بين القطاع العام والخاص فيما يخص بتشغيل األردنيين. •

 سوق العمل غير منظم ويحتاا ال  اعادة تقييم.  •

 مخرجات برامج التدريب الحتياجات فرص العمل نقص في العمةة الماهرة بسبب عدم مالئمة  •
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 خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية  :ثالثا

 التنمية االجتماعية وصندوق المعونة الوطنية   وزارة خدمات  1.3

 (  8جدول رقم )

 العدد  المؤشر 

 8 عدد مديريات التنمية االجتماعية 

 146 المكرمة المةكية عدد مساكن األسر العفيفة من خالل 

 504 عدد دور الحضانة 

 1,200 عدد الجمعيات المتخصصة 

 25 عدد مراكز ذوي االحتياجات الخاصة 

 1,137 عدد حاالت ذوي االحتياجات الخاصة المسجةة 

دور المسنين عدد   5 

 وزارة التنمية االجتماعية  المصدر: *      

  8بةغت    المحافظة، حيث االجتماعية في العاصمة عمان عة  مختةف الوية    التنمية توزعت مديريات  

هذا وقد بةغ عدد االسر العفيفة من خالل المكرمة    العاصمة، مديريات لةتنمية االجتماعية في محافظة  

 مسكن. 164المةكية نحو 

رية تنمية  حضانة احتةت مدي  504في مختةف مناطا محافظة العاصمة لتبةغ نمو  توزعت دور الحضانة  

ةاا في لواء الجيزة  حضانة واق180غرب عمان المنطقة االعة  من حيث عدد الحضانات لتبةغ نحو  

 حضانة.  2بعدد 
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 والةواء: الجدول التالي يبين توزيع الحضانات في محافظة العاصمة حسب المنطقة  

 ( 9جدول )

 العدد  اللواء/المنطقة

 180 غرب عمان 

 105 وادي السير  

 84 عمان شرق 

 90 ماركا 

 19 ناعور 

 12 سحاب

 12 الموقر 

 2 الجيزة 

 504 المجموع 

180

105

84

90

19 12 12 2

عدد الحضانات في المحافظة

غرب عمان وادي السير  شرق عمان ماركا ناعور سحاب الموقر الجيزة
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ومن الخمدممات التي يقمدماما صمممممنمدوق المعونمة الوطنيمة: المعونمات النقمديمة المتكررة، المعونمات المماليمة   •

العمل  الطارئة، رعاية االعاقات، تقديم الخدمات واألجازة الطبية، مسمماهمة الصممندوق في توفير فرص  

 والتدريب لطةبة الجامعات، تقديم المعونات الفورية ومعونات االغاثة.

 العاصمة:محافظة وفيما يةي مةخص توزيع الفئات المستفيدة من برامج صندوق المعونة الوطنية في  •

 (  10جدول رقم )

 العدد  فئة المستفيد #

 2,126 وسر األيتام  1

 4,960 المسنون واسرهم  2

 2,834 العاجزين عجزا  كةيا  اسر  3

 379 اسر السجناء والمعتقةين  4

 70 األسرة البديةة  5

 94 اسر الغائبين والمفقودين غيبة منقطعة ال تقل عن عام 6

 766 الحاالت اإلنسانية  7

 76 الحاالت االستثنائية  8

 2,041 ورمةة/ المروة التي ال معيل  9

 2,481 مطةقه/ المروة التي ال معيل  10

 - عزباء/ المروة التي ال معيل  11

 17 اسر الخارجون من السجن 12

 263 اسر العاجزون ماديا  13

 1,869 وسر المعوقين  14

 17,976 المجموع
 .صندوق المعونة الوطنية* المصدر:           

 ةلوطنيفي قطاع خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة ا التحديات

 المجتمع. ارتفاع معدالت الفقر والبطالة في افراد  •

 ارتفاع االسعار. فة كمعونة لةمحتاجين مقارنة ب عدم كفاية المبالغ المصرو •

النمو  تراجع المخصصات الخاصة بخدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية نتيجة تراجع معدالت  •

    االقتصادي.

   الفقر والبطالةازمة كورونا وما تمثةه من تفاقم لمعدالت  •
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 الشباب : رابعا

 الشباب: قطاع  1.4

ساهمت الحكومة من خالل المجةس وقد    األردني، يشكل قطاع الشباب الفئة األكبر بين فئات المجتمع  •

الشمباب  مراكز  االعة  لةشمباب في تنمية قدرات الشمباب من جميع النواحي الحياتية عن طريا نشمر  

توجد مدينة الحسممممين    عام، حيثالممةكة بشممممكل    ومحافظاتفي مختةف مناطا محافظة العاصمممممة 

د العديد من الجمعيات  ويوج  القويسمممممة، اخر  في منطقة  ورياضممممية  اللةشممممباب في منطقة المدينة 

 .والمرافا والمراكز الرياضية والشبابية في مختةف مناطا العاصمة عمان

% من الفئات المسممتادفة من قبل صممندوق التنمية والتشممغيل )صممندوق  65تشممير التقارير ال  ون  •

سمممنة فما دون، وبالتالي فان غالبية مشممماريع الصمممندوق موجاة   40تمويةي( هي من ذوي األعمار 

% من المسمتفيدين من خدمات صمندوق التنمية  30سمنة، كما ون   40لةشمباب الذين تقل وعمارهم عن  

والتشممغيل هم من الشممباب الجامعيين وحمةة الدبةوم، مع االشممارة ال  ون محافظة العاصمممة تسممتحوذ  

% من اجممالي قيممة القروض الموجامة لةممةكمة والممنوحمة من قبمل صمممممنمدوق التنميمة  22عة  نحو  

 شغيل.والت

تعتبر المراكز الشمبابية المنتشمرة في كافة المحافظات وماكن مفتوحة لةشمباب بكافة شمرائحام ووسميةة  •

لةتواصمل مع كافة القطاعات الرسممية وغير الرسممية في المجتمع المحةي مثل مؤسمسمة ولي العاد، 

ك المراكز  الوزرات، الجامعات باإلضمممافة ال  العديد من مؤسمممسمممات المجتمع المدني، حيث بةغ تة

مراكز لةشمابات(    6مراكز لةشمباب،    9مركزا )  15التابعة لوزارة الشمباب في العاصممة عمان نحو  

مثل مركز شمممابات ماركا، مركز شمممباب ماركا، مركز    موزعين عة  كافة الوية محافظة العاصممممة

شمابات القويسممة، مركز شمباب القويسممة، مركز شمابات سمحاب، مركز شمباب سمحاب، مركز شمابات  

العاصممة، مركز شمباب العاصممة، مركز شمابات ناعور، مركز شمباب ناعور، مركز شمباب الجيزة،  

   مركز شباب الفيصةية، وجميعاا تحتوي عة  قاعات متعددة األغراض.

تقوم هيئة شممباب كةنا األردن والمنتشممرة مقراتاا في جميع الوية المحافظة بمسمماعدة الشممباب وتقديم  •

 تاجاا الشباب من تثقيف وتدريب وعمل جماعي ومتابعة وتوجيه.الخدمات الرئيسية التي يح
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 :الشباب  تواجه قطاع التي التحديات   2.4

 الشاادات.لد  الشباب خصوصا حمةة ارتفاع معدالت البطالة    -

 بالشباب.الخاصة البرامج التوعوية   عدم كفاية  -

السمكان وخصموصمما  قةة المرافا والمراكز الرياضمية والشمبابية في محافظة العاصممة مقارنة مع عدد   -

   .لإلناثالموجاة 

 ووقات الفراغ الكبيرة لد  هذه الفئة وضرورة استثمارها بالشكل الصحيح.  -

 صعوبة الحصول عة  تمويل لةمشاريع  -

 .والرياضية وعدم مقدرة االسر االنفاق عةيااارتفاع كةفة االنشطة الترفياية    -

   عدم االهتمام من قبل الجاات الرسمية والمدارس بالنواحي الثقافية واالنشطة الرياضية والترفياية  -
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 قطاع المرأة  خامسا:

 شؤون المرأة:قطاع    1.5

حيث يوجد   وتدعماا،   المروةتنشممط في محافظة العاصمممة العديد من الجمعيات والتجمعات التي تاتم بشممؤون  

، والتي  والتي تعن  بالمروةالمركز الرئيسمممي التحاد المروة والعديد من الجمعيات التعاونية والةجان النسمممائية  

ةية التنمية الشمممامةة، والسمممعي ال  ايجاد من وهدافاا الرئيسمممية الناوض بواقع المروة األردنية ودمجاا في عم

 توازن حقيقي واقعي ومقبول في األدوار بين الرجل والمروة.

تتركز معظم لدارات االتحادات والجمعيات النسممائية في لواء قصممية عمان ولواء وادي السممير، فيما تنتشممر  

جميع لدارات شمممركات التمويل  فروع تةك االتحادات والجمعيات في باقي ولوية العاصممممة عمان، كذلك فان 

، فيما فروعاا منتشممرة في جميع ولوية األصممغر الموجاة لةمروة تتركز في لوائي قصممبة عمان ووادي السممير

 محافظة العاصمة.

 

 :المرأةتحديات قطاع    2.5

 .استمرار فكرة المجتمع الذكوري وتفضيل الرجال عة  النساء في كثير من المجاالت •

   وحقوقاا.ضعف في التشريعات التي تخص المروة   •

 مختةفة.ووعذار    وتحت مبرراتمعدالت الجرائم بحا النساء    ازدياد •

 .ضعف ثقافة العمل •

 .المروةضعف المواصالت ووثره عة  عمل  •

، كما هو الحال في خصممموصممما في االطراف والقر  والمخيمات  المروةضمممعف االهتمام بتعةيم   •

 ولواء الجيزة.لواء الموقر 
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 سادسا: الثقافة

 الشؤون الثقافية:قطاع  1.6

الوطنية وتعميا    الثقافة  تعزيزبيعتبر المركز الثقافي المةكي وحد الدوائر التابعة لوزارة الثقافة والذي ياتم   

 مثل: العديد من المراكز الثقافية في العاصمة عمان  كما يوجد، الوطني  باالنتماء اإلحساس 

 مؤسسة عبد الحميد شومان، دارة الفنون، الثقافي، ، مركز زها الثقافي، مركز الحسين ركز هيا الثقافي م

الثقافي   المركز  مثل:  األجنبية  الثقافية  المراكز  من  مجموعة  لل   األلماني،    األمريكي، لضافة  الفرنسي، 

 اإليطالي. البريطاني، االسباني، 

جمعية ثقافية،    287الثقافة في محافظة العاصمة نحو    ةحيث بةغ عدد الجمعيات الثقافية المسجةة في سجل وزار 

مارجانات سنوية   6المقامة من قبل وزارة الثقافة في محافظة العاصمة نحو   السنوية فيما بةغ عدد المارجات

جان الفةم األردني، مارجان مسرح الشباب، مارجان األغنية األردنية، مارجان المسرح األردني،  وهم: مار

مارجان االبداع الطفولي، مارجان القراءة لةجميع )مكتبة األسرة األردنية(، فيما بةغ عدد المارجانات الثقافية  

، ومن ضمناا مارجان  مارجانات  9حو  التي تقيماا الجمعيات الثقافية في محافظة العاصمة ن  السنوية  والفنية

 القدس والذي يقيمه منتد  الوحدات الثقافي. 

كما تقوم هيئة تنشيط الثقافة والدائرة الثقافية التابعة ألمانة عمان اكبر  بدعم الفعاليات الثقافية في العاصمة  

 عمان ومتابعتاا. 

والمارجانات بسبب االغالقات    والرياضية اال ان جائحة كورزنا قد وسامت في توقف معظم الفعاليات الثقافية

 واالشتراطات الصحية المطةوبة  

 

 والثقافة الفرص االستثمارية في قطاع الشباب والرياضة 2.6

 رياضية عبمال

 مسابح ونوادي مائية

 مجمعات رياضية متكامةة

 الصناعات الثقافية مثل صناعة الكتب واألفالم والمسرح.

 متخصصةمراكز تدريب ماني 
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 سابعا: التعليم

 قطاع التعليم: 1.  7

 الجدول التالي يبين وعداد المدارس التابعة لوزارة التربية والتعةيم لمحافظة العاصمة وحسب األلوية:

 عدد المدارس الةواء

 المجموع مختةطة وناث ذكور   الةواء

 155 43 55 57 قصبة عمان

 75 36 9 30 الجامعة

 103 39 28 36 القويسمة

 37 18 4 15 سحاب

 179 77 36 66 ماركا

 74 37 9 28 وادي السير

 57 28 6 23 ناعور

 62 34 3 33 الجيزة

 62 34 3 25 الموقر

 839 373 153 313 المجموع

 مركز المةكة رانيا العبدهللا لتكنولوجيا المعةومات المصدر:

األلويمة بعمدد الممدارس الحكوميمة هو لواء مماركما حيمث بةغ عمدد    وكثرحيمث يالحظ من الجمدول وعاله ون  

مدرسممة وهذا متوازي مع عدد سممكان الةواء، حيث يحتل لواء ماركا    179المدارس الحكومية في الةواء نحو 

 المرتبة األول  من حيث عدد السكان.

مدرسمممة توزعت عة  مختةف الوية   1,510العاصممممة نحو  فيما بةغت عدد المدارس الخاصمممة في محافظة 

 المحافظة.

مدرسمممة، ليبةغ    80هذا وقد بةغت عدد المدارس التابعة لوكالة الغوث األردنية داخل محافظة العاصممممة نحو  

 مدرسة.  2,429بذلك عدد المدارس في محافظة العاصمة وعة  اختالف تصنيفاتاا نحو 

يبين وعمداد ا التربيمة والتعةيم  فيمما الجمدول التمالي  لطالب والمعةمين في العماصمممممممة عممان التمابعين لوزارة 

 وموزعين حسب األلوية:
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 اعداد المعةمين  وعداد الطالب الةواء 

 المجموع اناث  ذكور المجموع اناث  ذكور

 4,330 2,683 1,647 84,364 44,894 39,470 قصبة عمان

 2,125 1,340 785 41,140 22,912 18,228 الجامعة

 2,928 1,961 967 74,226 42,807 31,419 القويسمة

 1,142 733 409 22,104 12,108 9,996 سحاب

 5,972 3,625 2,347 116,106 62,797 53,309 ماركا

 1,589 997 592 30,485 16,158 14,327 وادي السير

 1,222 790 432 19,954 10,797 9,157 ناعور

 1,534 977 557 14,621 7,532 7,089 الجيزة

 1,098 667 431 14,257 7,344 6,913 الموقر

 21,940 13,773 8,167 417,257 227,349 189,908 المجموع

طمالمب    274,804نحو  في العماصمممممممة عممان  الخماصمممممة  فيمما بةغ عمدد الطالب )ذكور وانماث( في الممدارس  

فيمما بةغمت النسمممممبمة   طالب،   12معةم ومعةممة، وبمعمدل معةم واحد لكمل    23,103وطالبمة وعدد المعةمين نحو  

 طالب.  19في المدارس الحكومية معةم واحد لكل  

طمالمب وطمالبمة فيمما   34,654الطالب )ذكور وانماث( في ممدارس وكمالمة الغوث المدوليمة نحو  همذا وقمد بةغ عمدد 

 طالب.  18معةم، وبمعدل معةم واحد لكل   1,945المعةمين نحو بةغ عدد 

العاصممممة جامعتان حكوميتان هما الجامعة األردنية والجامعة األلمانية األردنية  ةيوجد في محافظ  :الجامعات

كةية من كةيات المجتمع، حيث يبةغ اجمالي الطةبة المةتحقين في هذه الجامعات   16خاصة ونحو  جامعة  13و

وهذه   ، % من اجمالي عدد الطةبة المةتحقين في جامعات الممةكة30ولف طالب ويشممكةون مانسممبته   80نحو  

البكالوريوس والماجسممتير والدكتورة في العديد من   وتمنح درجةالجامعات تحتوي عة  جميع التخصممصممات  

 .تخصصاتاا
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  :قطاع التعليم تحديات 3. 7

  المحةي.عدم مواءمة مخرجات التعةيم الجامعي مع سوق العمل   •

 العمل.ضعف مخرجات التعةيم وافتقار الطةبة الخريجين لل  الماارات الالزمة لالنخراط في سوق  •

زيادة وعداد الالجئين ود  لل  زيادة األعباء عة  المدارس التابعة لوزارة التربية والتعةيم وضممرورة   •

 الطةبة.ة المالئمة الستقبال زيادة وعداد توفير البيئة التحتي

 واالقتصادية.ظاهرة التسرب المدرسي الناجمة عن األوضاع االجتماعية   •

 .عدم كفاية المدرسين •

 ضعف المناهج •

  لد  المدرسين  التأهيلضعف   •

 

 :التعليمالفرص االستثمارية في قطاع  4. 7

 المتطورة.لنشاء المدارس باستخدام وحدث وسائل التعةيم  •

 متميزة.لنشاء روضات وحضانات بخدمات   •
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 التدريب المهني  :ثامنا

 تدريب المهني الواقع   1. 8

من خالل مؤسسة التدريب الماني وهي مؤسسة    التدريب الماني لمختةف فئات المجتمع ولكال الجنسين  يتم

حكومية تقوم بتقديم خدماتاا لكافة المواطنين بغض النظر عن مستواهم التعةيمي من مبدو التعةيم المستمر مد   

الحياة سواء في برنامج اإلعداد الماني بكافة مستوياتاا المانية وو برامج رفع الكفاءة لرفع كفاء العمل الممارس  

 عمل. في سوق ال

متدرب    3,270مركز وبطاقة استيعابية    12بةغ عدد مراكز التدريب الماني في العاصمة عمان نحو   •

، وتتوزع تةك المراكز عة  الوية المحافظة حيث يوجد مركز تدريب في كل لواء فيما المركز  ومتدربة

 الرئيسي لةتدريب الماني موجود في لواء وادي السير. 

متدرب    15,709حيث بةغ عدد الذكور  ،  متدرب ومتدربة  21,504ماضي نحو  بةغ عدد المتدربين لةعام ال •

 . متدربة 5,795واإلناث  

جدول التالي يبين مراكز المؤسسة المنشرة في محافظة العاصمة ووعداد المنتسبين المنتظمين لكل مركز  ال •

)ذكورا واناثا ( لضافة ال  التخصصات المتوفرة في كل مركز والطاقة االستيعابية لتةك المراكز، حيث  

ضمن نطاق محافظة   يالحظ اختالف التخصصات المتوفرة مابين كل مركز واخر تةبية لطبيعة كل لواء

 العاصمة. 

 ( 11جدول رقم )

 الطاقة      التخصصات وعداد المنتسبين المنتظيمن  اسم المركز 

 المجموع  اناث ذكور  االستيعابية 

كارباء مركبات، ميكانيك شاحنات،   411 78 333 القويسمة 

 تجةيس ودهان مركبات 

500 

تنجيد،  تجارة وديكور، تمديدات صحية،  711 0 711 سحاب 

كارباء سيارات، خراطة، حدادة  

 وولمنيوم، تكييف وتبريد 

500 

 120 طباعة وسكرتاريا، خياطة، تجميل  142 142 0 ماركا اناث 
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انتاا طعام، مشروع سياحي، حةويات   1,015 116 899 ماركا السياحي 

 ومخابز 

1,000 

 50 طباعة، تصميم وتجةيد  16 0 16 المان المطبعية

الفندقة، خياطة، طباعة وسكرتاريا،   248 130 118 وبو نصير 

 صياغة الذهب، تجميل، حاسوب 

250 

 

كارباء تمديدات، التكييف والتبريد،   119 41 78 ناعور 

كارباء سيارات، صناعة الجبس، حالقة 

 وتزيين 

150 

نجارة وديكور، خراطة، كارباء   296 0 296 ماركا ذكور 

ودهان مركبات، تكييف   تمديدات، تجةيس

 وتبريد 

500 

 150 خراطة، حدادة والمنيوم  92 0 92 المعدنية

 50 تقنية مياه  35 0 35 التميز لةمياه 

 3,270  3,085 507 2,578 المجموع

 المصدر: مؤسسة التدريب الماني   

 التدريب المهني:التحديات التي تواجه   2.  8  

 وارتفاع وجرة المدربين. نقص المدربين •

 ، وبعض المراكز مستأجرة مما يزيد من المصاريف.معظم األجازة والمعدات في المراكز  امتالك •

 نقص في التمويل. •

 ارتفاع كةف التدريب مما يحد من البرامج التدريبية •

 .ضعف مخرجات البرامج التدريبية والحاجة ال  الوصول لةمستو  الماهر •
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 الصحةتاسعا: 

 تقدم خدمات الرعاية الصحية من خالل ما يلي: 

 المستشفيات:  1. 9

حيث تعتبر عمان    عالمية،مواصفات    ذاتيتوفر في العاصمة عمان مجموعة متكامةة من الخدمات الصحة و

كما تعتبر العاصمة من وكبر المناطا    متكامةة، تتميز به من خدمات صحية    لحد  وجاات السياحة العالجية لما

وقد تمثل ذلك في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية المنتشرة في كافة   ، الصحية العالجية والوقائية 

مستشف  داخل العاصمة عمان ليصبح بذلك    53، يالحظ ارتفاع عدد المستشفيات لتصبح نحو  العاصمةورجاء  

 صيدلية  1,416يم ارتفع عدد الصيدليات ليصبح سرير، ف 7,178عدد األسرة نحو 

 ( 13جدول )

 المملكة العاصمة  البيان 

 110 53 عدد المستشفيات 

 13,731 7,178 عدد األسرة

 477 86 عدد المراكز الصحية 

 198 29 عدد العيادات القروية 

 460 74 عدد مراكز األمومة والطفولة 

 12 1 عدد مراكز األمراض السارية 

 402 65 عيادات طب األسنان عدد 

 2,622 1,416 عدد الصيدليات 

 المصدر وزارة الصحة األردنية 
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% مقارنة مع  48.2لةعاصمة عمان نحو  2019لةعام  لألردنيينفيما بةغ نسبة التغطية بالتأمين الصحي 

 والجدول التالي يبين نسب األفراد المؤمنين صحيا لد  مختةف الجاات التأمينية:   لةممةكة، % 63.8

 ( 14جدول )

 المملكة  العاصمة  لبيانا

 33.0 35.4 نسبة األفراد المؤمنين صحيا لد  وزارة الصحة

 35.2 22.3 نسبة األفراد المؤمنين صحيا لد  الخدمات الطبية المةكية

 14.8 27.3 المؤمنين صحيا لد  التأمين الخاصنسبة األفراد  

 2.6 3.7 نسبة األفراد المؤمنين صحيا لد  المستشفيات الجامعية

 7.2 5.0 وكالة الغوث نسبة األفراد المؤمنين صحيا لد 
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 المراكز الصحية والعيادات: 2.  9

 (  15جدول رقم )

 العدد المؤشر

 19 الشامةةعدد المراكز الصحية  -

 67 عدد المراكز الصحية األولية -

 29 عدد المراكز الصحية الفرعية -

 47 عدد المختبرات -

 17 عدد مختبرات األشعة -

 64 عدد عيادات االسنان  -

 114 عدد عيادات الطب العام  -

 74 عدد عيادات االختصاص  -

 76 عدد مراكز األمومة  -

   األردنيةوزارة الصحة * المصدر: 

  القطاع الصحي التحديات التي تواجه  أبرز 3.  9   

زادت وزادت الحاجة    فنسب االشفالزادت جائحة كورونا من الضغط عة  القطاع الطبي كامال  •

واعداد زمات الطبية ال  اسرة اإلنعاش ووجازة التنفس باإلضافة ال  زيادة الحاجة عة  المستة

 اإلصابات والوفيات في الكوادر 

 الضغط الكبير عة  المستشفيات الحكومية بسبب الكثافة السكانية العالية.  •

 .مستشفيات الحكوميةطول فترة االنتظار واإلجراءات اإلدارية لد  العديد من ال •

 االعتداءات المتكررة عة  الطواقم الطبية في المستشفيات. •

 عدم كفاية الطواقم الطبية •
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 نقص بعض االدوية في المستشفيات والمراكز الطبية •

 ضعف التجايزات الطبية في كثير من المستشفيات والمراكز الصحية •

 ارتفاع كةفة العالا •

 كثير من المراكز الصحية  تأهيلالحاجة ال  لعادة   •

 الفرص االستثمارية في القطاع الصحي   4.  9     

   .المستشفيات المتخصصة والمراكز الصحية •

 صناعة وكياس نقل الدم. •

 الطبية.صناعة األجازة   •

 األدوية.صناعة   •

 .صناعة األدوات المخبرية •

 مواد التعقيم •

   الكمامات •
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 عاشرا: البنية التحتية

 قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة:  1.  10

من الجسور   ال  العديدتتوفر في محافظة العاصمة شبكة جيدة من الطرق الرئيسية والفرعية والقروية اضافة 

واالنفاق والتي تربط التجمعات السكانية داخل المحافظة والمحافظة بباقي مناطا الممةكة، وفيما يةي وبرز  

 المؤشرات حول ذلك: 

 (  16جدول رقم )

 األطوال )كم( الطرق حسب النوع

شبكة الطرق 
 الداخةية المعبدة 

 في العاصمة

 277 رئيسية

 231 ثانوية

 564 فرعية 

 ___  زراعية

 1072 المجموع

 . 2019األشغال العامة واإلسكان  وزارةالمصدر:  •

 

 ي تواجه البنية التحتيةلتالتحديات ا أبرز 2.  10

 الحاجة المستمرة لصيانة واعادة تأهيل العديد من مشاريع البنية التحتية.  •

 تحتاا صيانة واعادة تأهيل.  يةةداخالالعديد من الطرق  •

 . التأهيلشبكة الصرف الصحي والحاجة ال  لعادة ضعف  •

 . تصريف المياه في بعض المواقعضعف شبكة  •

277

231
564

0

كم-وطوال الطرق الداخةية المعبدة في العاصمة 

رئيسية ثانوية فرعية زراعية
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 النقل العامعشر:  الحادي

لةتطوير االقتصادي   فعال هو متطةب اساسي  لماان وجود قطاع نقل  له من اهمية كبر  في    واالجتماعي 

لوجستيات العمةيات االنتاجية وتفعيل وتسايل حركة النقل وزيادة التبادل التجاري وتحسين امكانية الوصول  

   .لةمواطنين

   العام والبري: النقل 1.  11

  تشير بيانات دائرة اإلحصاءات العامة لل  ون عدد المركبات المرخصة بجميع فئاتاا بمحافظة العاصمة بةغ

 توزيعاا: والجدول التالي يبين مركبة  1381168نحو   2019لةعام 

 (  17جدول رقم )

ملكية  

 المركبة 
 1أخرى شاحنات  صهاريج  شحن  حافالت صالون 

 المجموع 

 1291342 38857 1378 1512 220767 12535 1016293 خصوصي 

 89826 1812 43512 9405 12727 4447 17923 عمومي

 1381168 40669 44890 10917 233494 16982 1034216 المجموع

   2019الكتاب االحصائي السنوي * المصدر: 

 التحديات في قطاع النقل:  أبرز 2.  11 

 المرورية والتي تسبب وزمات سير متالحقة. االختناقات  •

 المحافظة. واقف خاصة كافية داخل معدم وجود  •

 عدم انتظام مواعيد ومواقيت الرحالت الخاصة بالحافالت العامة.  •

 . المرورية، كثرة الحوادث  •

النقل   • شركات  الذكيةمزاحمة  األنظمة  برامج  الذكية    باستخدام  الاواتف  برامج  خالل  )من 

 . واستخدام سيارات خاصة وليست عمومية( لوسائل النقل العادية

 
 تشمل الدراجات النارية والمركبات الزراعية، مركبات األشغال وسيارات ذات استعمال خاص.   1
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 ارتفاع كةفة المواصالت  •

 . ضعف التخطيط الشمولي لةنقل العام •

 . عدم توفر الميزانيات الالزمة •

 والجيزة. عدم توفر منظومة نقل متكامةة في األلوية البعيدة عن مركز العاصمة مثل لواء الموقر   •

 

 الفرص االستثمارية في القطاع النقل 3.  11

 متكامةة.محطات غسيل سيارات   •

 شامةة.مراكز صيانة سيارات   •

 التوصيل.شركات تقدم خدمات   •

 .قطارات النقل الخفيف •

 مشروع الميناء البري. •
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 عشر: المياه ثاني 

 والصرف الصحي:  المياه 1.  12

فيما بةغ نسبة االسر    مكعب،متر  مةيون    180لةعاصمة عمان نحو    المنزلية  لألغراضبةغ قيمة التزويد المائي  

)الشبكة   الصحي  الصرف  بشبكة  مقابل  74.4نحو    العامة( المتصةة  مستو   %60.5  عة   الممةكة،  % 

 المؤشرات المائية الخاصة محافظة العاصمة  بين اهمالتالي  والجدول

 

 (  18جدول رقم )

 المؤشر  العدد 

 عدد اآلبار االرتوازية  1,083

 )الصحراوية(  التخزينيةعدد السدود  4

 عدد محطات الضخ العامةة  24

 نسبة السكان المخدومين بشبكة المياه  % 97

 نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحي  74.4%

 محطات التنقية  3

 محطات التنقية مساحة األراضي المروية بمياه  دونم  5,000

 المياه والري  المصدر: وزارة*                

الكبر فيما   فيما يتعةا بتصريف المجاري يالحظ بأن األلوية القريبة من مركز المحافظة تحظ  باألهتمام

 بعض األلوية البعيدة تفتقر ال  شبكة تصريف مجاري متكامةة. 
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 التحديات في قطاع المياه والصرف الصحي:  أبرز 2. 12

  . شح الموارد المالية  •

 . عدم انتظام فترات التزويد المائي االسبوعي لمختةف مناطا العاصمة •

 وخطوطاا. المتكررة عة  مصادر المياه  االعتداءات •

   .عدم تغطية شبكات الصرف الصحي لجميع مناطا العاصمة •

 . ارتفاع نسبة الفاقد المائي نتيجة لالستخدام غير المشروع لةمياه  •

 تاالك شبكات المياه في بعض المناطا والحاجة ال  تغييرها.  •

 المياه.بار الجوفية ومصادر االعتداءات المتكررة عة  اآل •

 تعدد جاات االختصاص والمرجعيات  •

 نوعية المياه  •

 ارتفاع اسعار المياه  •

 الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع المياه والصرف الصحي 3.  12

 .محطات تنقية المياه •

 مياه الشرب وتسويقاا.  تعبئة •

 اعادة استخدام المياه الرمادية •

 قطع توفير استاالك المياه •

 المائي في المنازل )حفر ابار(تشجيع الحصاد  •
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 عشر: الطاقة  الثالث

 والكهرباء:  الطاقة 1.  13

 وعة  جميع ولوية المحافظة.   العاصمةتقوم شركة الكارباء األردنية بتوزيع الطاقة الكاربائية في محافظة 

% من 42محطة محروقات شكةت نحو    215بةغ عدد محطات الوقود العامةة في محافظة العاصمة نحو  

 محطة.  518في الممةكة والبالغة   لجمالي عدد المحروقات

% من لجمالي  22وكالة شكةت نحو    259بةغ عدد وكاالت الغاز والتي تعن  بتوزيع اسطوانات الغاز نحو  

 ،  وكالة 1,176دد وكاالت الغاز في الممةكة والبالغة ع

% من اجمالي  25مستودع في محافظة العاصمة شكةت ما نسبته    32فيما بةغ عدد مستودعات الغاز نحو  

 . 2019مسنودع نااية العام   126عدد مستودعات الغاز في الممةكة والبالغة 

 (  19جدول رقم )

 المؤشر  عدد ال

 عدد محطات الوقود 215

 عدد وكاالت الغاز  259

 والثروة المعدنيةالطاقة * المصدر: وزارة                  

بدوت مشاريع الطاقة البديةة تأخذ حيزا  في مختةف مناطا العاصمة عمان وخاصة في األلوية القريبة من  

 مركز المحافظة، فيما تفتقر بعض االلوية البعيدة مثل لواء الموقر ال  مثل تةك المشاريع في الوقت الحالي. 
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 :قطاع الثروة المعدنية والتعدين والطاقة التحديات في  أبرز 2.  13

  .البديةة مشاريع الطاقة إلقامةالحاجة ال  راس المال كبير  •

 المصفاة(  توتال،  المناصير،سيطرة الشركات الثالثة الكبيرة عة  سوق المحروقات )  •

االستاالك وزيادة اعداد السكان خاصة في  مستمر عة  الشبكة الكاربائية نتيجة ازدياد ال غطالض •

   .فصل الصيف 

 ارتفاع كةفة الطاقة عة  المستاةك وخصوصا الشرائح الفقيرة  •

 ضعف البرامج الموجاة لتوفير الطاقة   •

 ضعف التشريعات   •

 تذبذب شدة التيار الكاربائي في كثير من مناطا العاصمة  •

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

 .مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكارباء •

 .مشاريع الطاقة الشمسية •

   .مشاريع توزيع الغاز الطبيعي •
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 وتكنولوجيا المعلومات  عشر: االتصاالتالرابع 

 البريد واالتصاالت:

محافظة  • في  والفعالة  االستراتيجية  القطاعات  وحد  المعةومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  يعد 

العاصمة، ومن األكثر نموا  ضمن قطاعات االقتصاد األردني والتي تةعب دورا  ماما  في المساهمة  

 لةممةكة. في الناتج المحةي اإلجمالي 

  األردني،مركز تابعة لشركة البريد    63بةغ عدد مراكز الخدمة البريدية في محافظة العاصمة نحو   •

وتجديد   الفواتير  دفع  لل  خدمات  لضافة  بأنواعاا  البريدية  الخدمات  جميع  المراكز  هذه  تقدم  حيث 

   وتجديد جوازات السفر.  تراخيص السيارات

االتصاالت وتكنولوجيا المعةومات في محافظة العاصمة نحو  يبةغ عدد المؤسسات العامة في قطاع   •

مؤسسة، حيث النسبة األكبر من الشركات العامةة في هذا القطاع هي تةك المتخصصة في تقديم    622

التجارة   ثم  ومن  المحوسبة  والبرامج  الحاسوب  وجازة  تجارة  تةياا  الحاسوبية  البرمجة  خدمات 

 االلكترونية. 

العامةين في • العاصمة عمان نحو    يبةغ عدد  المعةومات في    14,518قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

 % من اجمالي العامةين في العاصمة. 2.8عامال  تشكل ما نسبته 

قبل   • الفايبر من  السير وقصبة عمان والجبياة وبعض مناطا لواء ماركا مغطية بشبكة  لواء وادي 

 شركات االتصاالت، فيما ما زالت األلوية البعيدة غير مغطية بتةك الخدمة. 

 

 الفرص االستثمارية في قطاع االتصاالت:  1.14

 تطبيقات الاواتف الذكية.  •

 األلعاب االلكترونية.  •

 الخةوية وااللكترونية. بيع وصيانة األجازة  •

 مشروع لدارة الوثائا والمعةومات.  •
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 عشر: البيئة الخامس

 الواقع البيـــــــــئي:  1.  15

الشرقية   • المنطقة  النتائج ون  بينت  العالا حيث  الغبار  نتيجة  الاواء  العاصمة عمان من تةوث  تعاني 

ماركا( يحتوي عة  وعة  نسب الغبار العالا نتيجة الكثافة السكانية العالية في    )لواءلةعاصمة عمان  

كما يوجد ويضا بالقرب    القديمة، قرب العديد من الصناعات ومناجم الفوسفات    لوقوعاا   تةك المنطقة

من المنطقة العديد من المحاجر والمرامل التي تساهم في زيادة تركيز األغبرة، كما ون لواء ماركا  

 المناسب. يفتقر لل  الغطاء النباتي 

 والمعامل والمشاغل. تراكم النفايات بجميع ونواعاا من مخةفات المصانع  •

الزراعية    األراضيوجود الكسارات والمحاجر في بعض مناطا المحافظة تؤثر بشكل مباشر عة    •

 ويزيد من درجة تةوث الاواء. 

 . ارتفاع نسبة تةوث الاواء بسبب عوادم السيارات  •

 

 الفرص االستثمارية في القطاع البيئي  2.  15

 ونواعاا. اعادة تدوير النفايات بمختةف  •
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 السياحة  عشر: لسادسا

 لسياحية:  ا قطاع  1.  16

يعتبر القطاع السياحي من القطاعات االقتصادية الواعدة والتي تؤثر عة  اقتصاد الممةكة ، فعة  الرغم من 

قطاع  ون  لال  المنطقة  في  المستقرة  غير  األوضاع  نتيجة  الماضيين  العامين  خالل  السياحة  معدالت  تراجع 

 . فد خزينة الدولةرالسياحة مازال ي

تحتوي العاصمة عمان عة  العديد من المنشآت والمرافا السياحية ، حيث بةغ عدد الفنادق المصنفة كما هو  

والشقا    فيما بةغ عدد جميع الفنادق والمنشات  ،  وعة  اختالف نجوماافندقا    149نحو  2019في نااية العام 

العام   نااية  عمان  العاصمة  في  فندقية،   383نحو    2019الفندقية  الفنادق   منشاة  في  الغرف  عدد  بةغ  فيما 

   ، غرفة عة  مستو  الممةكة 19,456غرفة مقارنة مع   10,778المصنفة في العاصمة عمان  

   تتركز في الوية قصبة عمان ووادي السير والجبياة، السياحية جميع المنشات

حافظة العاصمة بالعديد من المعالم األثرية والسياحية والتي تشير ال  عراقة المحافظة وازدهاراها  تزخر م

 ومن وهماا: جبل القةعة، المدرا الروماني، الجامع الحسيني وكاف الرقيم. 

%  7عامال  وقد شكل ذلك ما نسبته    35,682عدد العامةين في قطاع السياحة في محافظة العاصمة نحو  بةغ  

 اجمالي العامةين في محافظة العاصمة. من 

والتي تشمل المطاعم واالستراحات ومتاجر    المساندة،قطاع السياحة العديد من المرافا الخدماتية    كما يرفد

 والمقاهي. التحف الشرقية 

 

 اهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي:  2.  16

 الناتجة عناا وتوقف السياحة العالميةزمة كورونا وانخفاض نسب االشغال واالغالقات ا •

  .انخفاض معدالت السياحة نتيجة األوضاع اإلقةيمية المحيطة •

 .ارتفاع كةف التشغيل الخاصة بالمنشآت والمرافا السياحية •

حاجة العديد من المواقع السياحية واألثرية والتراثية   بعض المواقع السياحية مامةة وغير مستغةة •

 حتية وصيانتاا لل  تطوير لةبنية الت

   ارتفاع كةف السياحة الداخةية •

 عدم توفر الكوادر المتخصصة والمؤهةة  •
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 ضعف المعةومات حول المواقع السياحية  •

 ضعف المنتج السياحي  •

 عدم ترابط المواقع السياحية   •

 الفرص االستثمارية في القطاع السياحي 3.  16

 الكةفة. لقامة فنادق ووماكن اإلقامة بتصنيف ثالث نجوم ووربعة نجوم لتطوير قطاع السياحة متوسط •   

 المتنوعة. •   األعمال الحرفية التراثية 

 المطاعم والمقاهي السياحية المتخصصة.  •

 األماكن والمالهي الترفياية.  •
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 الزراعة  عشر: السابع

 قطاع الزراعة:     1.  17

تمثل اجمالي المساحة المزروعة في محافظة العاصمة    األردن،يعتبر القطاع الزراعي من القطاعات المامة في  

نسبته   الحقةية  %  7ما  بالمحاصيل  المزروعة  المساحة  وتبةغ  الممةكة،  في  المزروعة  المساحة  اجمالي  من 

% من اجمالي المساحة المزروعة في الممةكة، فيما تحتل محافظة العاصمة النصيب  9ووشجار الفواكه نحو  

الممةكة   مستو   عة   والماعز  الضان  عدد  اجمالي  من  مديرية زراعة    ، األكبر  تم من خالل  محافظة وقد 

ومنح    456تجديد رخص    2019لةعام  العاصمة   شتائل(  )لشركات ومؤسسات زراعية ومحالت  رخصة 

فيما بةغ عدد رخص    رخصة،   485رخصة ليبةغ لجمالي رخص المنشآت الزراعية نحو    29رخص جديدة  

،  رخصة  430مصانع وعالف ومحالت( في مجال الثروة الحيوانية نحو    حيواني، الشركات )مزارع انتاا  

الجيزة   لواء  مثل  العاصمة  مركز  البعيدة عن  األلوية  في  عمالة زراعية  عة   الجصول  يالحظ ساولة  كما 

 والموقر وسحاب مقارنة باأللوية القريبة من مركز المحافظة.

 في محافظة العاصمة:  القطاع الزراعيواهم المؤشرات التي تشير لواقع 

 ( 21جدول رقم )

 المساحة/ العدد النباتي مؤشرات اإلنتاا 

 74 عدد المشاتل  

 9 عدد المعاصر 

 48 عدد محالت بيع المواد الزراعية 

 186 عدد محالت بيع األزهار 

 108 عدد شركات بيع البذور 

 57 عدد محالت بيع البذور 

 دونم 56,808 مساحة األراضي الحرجية 

 دونم 14,939 مساحة وراضي المراعي 
 وزارة الزارعة ،2019دائرة االحصاءات العامة، الكتاب السنوي المصدر: 
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 ( 22جدول رقم )

 الوحدة العدد  مؤشر اإلنتاا الحيواني 

 الف راس  621.2 وغنام

 الف راس  134.3 ماعز 

 الف راس  9.9 وبقار  

 الف راس  - جمال 

 الف راس  643.5 المجموع

 مزرعة  276 عدد مزارع دواجن الحم 

 مزرعة  29 مزارع دواجن بياض عدد 

 مزرعة  77 عدد مزارع وبقار حةوب 

 مزرعة  10 عدد مزارع تسمين عجول 

 مزرعة  19 عدد مزارع تربية وغنام وماعز 

 مزرعة  100 عدد مزارع األسماك

 منحةة 3672 عدد المناحل

 وزارة الزراعة ،2019 الكتاب السنوي العامة،دائرة اإلحصاءات المصدر: 

 

  القطاع الزراعي التحديات التي تواجه  أبرز 2.  17

 سنوات الجفاف نتيجة تذبذب وتراجع معدالت هطول األمطار. توالي  •

 . نتيجة الزحف العمراني األراضي الزراعية تآكل •

 ندرة الموارد المائية وارتفاع وسعار المياه.  •

 البيطرية. ارتفاع وسعار األعالف والعالجات  •

 منافسة الدواجن واألغنام والةحوم المستوردة لةمنتج المحةي.  •

 المشاكل التسويقية.  •

 عدم توفر العمالة الزراعية المحةية وارتفاع كةفة العمالة الوافدة. •
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 تراجع مخزونات السدود نتيجة انخفاض معدالت هطول األمطار.  •

 وانية. عة  مزارع الثروة الحي واإلشرافيةضعف الكوادر الفنية   •

 ضعف تقنيات الزراعة الحديثة المتوفرة خصوصا المياه  •

 

 الفرص االستثمارية في القطاع الزراعي 3.  17

   . انشاء اسواق جديدة لتسويا االغنام •

 .مشاريع زراعية في قطاع النحل االسماك والماعز الاجين •

 واألعالف.  السماد العضوي إلنتااانشاء مصانع  •

 معاصر الزيتون.  •

 وتسمين العجول واألغنام. تربية   •
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 الصناعة عشر:  الثامن

 قطاع الصناعة:  1.  18

الخفيفة والمتوسطة والثقيةة، كما  يزخر   بالعديد من الصناعات  يوجد في  القطاع الصناعي بالعاصمة عمان 

في سحاب والموقر اضافة ال  العديد من المصانع عة     المؤهةة المحافظة مجموعة من المناطا الصناعية  

 العاصمة. ناطااختالف انواعاا وانتاجاا منتشرة في جميع م

وقطاع  المكتبية  والةوازم  والكرتون  والورق  والتغةيف  التعبئة  صناعات  قطاع  في  العامةة  الشركات  معظم 

الغذائية والصناعات الجةدية  والمحيكات وقطاع الصناعات الدوائية    الصناعات االنشائية وقطاع الصناعات 

 والةوازم الطبية تتمركز في محافظة العاصمة. 

عامال يشكل ما نسبته    62,220يبةغ عدد العامةين في قطاع الصناعة التحويةية في محافظة العاصمة نحو  

 % من اجمالي العامةين في محافظة العاصمة. 12

فيما يتميز    والصناعات الخفيفة  المشاغل والورش الصناعية   يتميز لواء ماركا بأنه منطقة صناعية وتكثر فيه

، فيما    والمنسوجات  لواء قصبة عمان وخاصة منطقة وسط البةد بأناا منطقة تكثر فياا الصناعات الحرفية

 يوجد منطقة صناعية متكامةة في لواء سحاب تسم  مدينة المةك عبدهللا الصناعية. 

 

 :القطاع الصناعيالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  18 

 الحكومية. ارتفاع كةف االنتاا وزيادة الرسوم  •

   . منافسة المنتجات المستوردة لةمنتج المحةي •

 ارتفاع كةف الطاقة  •

 الضرائب ارتفاع  •

 ضعف العمالة الماهرة وعدم توفر االيدي العامةة  •

 التعةيمات الحكومية المتعةقة بعمل وتنظيم القطاع.  في  التقةبات والتغيرات •

 مثل سوريا. اغالق االسواق المجاورة  •

 ارتفاع كةف النقل  •

 .الحدود غالقمشاكل التصدير بسبب ا •
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 صغر حجم السوق المحةي وزيادة منافسة المستوردات لةمنتجات المحةية.  •

 اتفاقيات التجارة الحرة. محدودية استفادة القطاع الصناعي من الفرص الكامنة في عدد من  •

 االفتقار ال  الخدمات المرتكزة عة  المعرفة وال  القدرات التنافسية الدولية والنوعية واالبتكار.  •

 

 : مناا  اختالف انواعااقطاع الصناعية وعة    االستثمارية الواعدة فيهناك العديد من الفرص 

   .صناعة البالستيك •

   .صناعة المعدات واالدوات الطبية •

 الصناعات الغذائية   •

 تدريج وتعبئة وتغةيف الخضار والفواكه.  •

 الصناعات الكيماوية.  •
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 والخدمات التجارة عشر:التاسع 

يتنوع القطاع التجاري في محافظة العاصمة وتتعدد انشطته، حيث يالحظ سيطرة محافظة العاصمة   •

، حيث يوجد  تجارة الجمةة والتجزئة بكافة ونواعاا عة  جميع األنشطة التجارية في الممةكة والتي تشمل 

 % من اجمالي عدد المنشات التجارية في الممةكة. 42في محافظة العاصمة نحو  

   . منشأة 75,915بةغ عدد المنشآت االقتصادية العامةة في محافظة العاصمة نحو  •

ونواع الشركات والمؤسسات   بةغ عدد رخص المان الصادرة من قبل ومانة عمان الكبر  لمختةف •

 رخصة.  251,297نحو   2019ت والمحالت بداية العام والمنشآ 

ممةكة وهي معينة  الالغرف التجارية في  وقدم، وهي من 1923تأسست غرفة تجارة عمان في العام   •

    .بتنظيم العمل التجاري في العاصمة عمان

 

 والخدمي:  التجاريالتحديات التي تواجه القطاع  . أبرز2.  19

 .ارتفاع معدالت الضرائب •

   .صعوبة الحصول عة  التمويل وخاصة لةمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة •

   .وجود بعض القوانين المقيدة لةعمل والنشاط •

 عدم االستقرار في التشريعات الناظمة لبيئة األعمال. •

   .الخدمات عة  حساب القطاعات االخر  حيث االستثمار في القطاع الخدميالتركيز عة  قطاع  •

 

 : والخدمي   التجاريالفرص االستثمارية في القطاع  3.  19

فرص اسممتثمارية يتم من خاللاا لنشمماء وتشممغيل مشمماريع تجارية    تعتبرجميع القطاعات االقتصممادية السممابقة  

 سياحية.وو خدمية وو زراعية وو   تجاريةسواء  
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 والخدمات المالية التمويل عشرون:

 التمويل الميكروي والنشاط اإلقراضي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة:  .1.  20

بنك   25لةبنوك العامةة سواء محةية وو وجنبية والبالغ عددها يوجد في العاصمة عمان جميع المراكز الرئيسية 

تجاري واسالمي اضافة ال  العديد من فروع تةك البنوك المنتشرة في محافظة العاصمة، كذلك تعمل مجموعة  

 من مؤسسات التمويل األصغر )تنمية( وتضم: 

 فيتاس األردن. •

 صندوق المروة.  •

 تمويةكم.  •

 البنك الوطني.  •

 لتمويل المشاريع. األهةية  •

 فينكا األردن.  •

 دائرة االقراض الصغير في األونروا.  •

 اثمار لةتمويل االسالمي.  •

مؤسسة   والتشغيل، كما يوجد بعض المؤسسات الحكومية المتخصصة في التمويل متل صندوق التنمية  •

التمويل  اال ون معظم مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتشدد في منح  الزراعي، اإلقراض 

لتةك المشاريع العتقادها بارتفاع مخاطر الشركات الصغيرة والمتوسطة، عةما  بأن الشركات الصغيرة  

 . الممةكة% من اجمالي عدد الشركات في 98والمتوسطة تشكل نحو  

قامت وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك المركزي والبنك الدولي بانشاء الصندوق األردني لةريادة لدعم  •

مةيون دينار، حيث من المتوقع ون يباشر الصندوق   98المشاريع الصغيرة الريادية بروس مال قدره  

 . 2018اعماله اعتبارو من شار شباط 

%  62فرع من فروع البنوك العامةة في الممةكة تشكل ما نسبته  500يوجد في محافظة العاصمة نحو  •

جااز صراف الي منتشر في محافظ  العاصمة تشكل   1,000من اجمالي الفروع في الممةكة ونحو 

 % من اجمالي عدد األجازة في الممةكة. 66نحو 

مؤسسة   933ل التأمين، باإلضافة ال  نحو شركة تمارس وعما  24يوجد في محافظة العاصمة نحو  •

 تقدم خدمات التأمين المساندة. 
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 التحديات التي تواجه القطاع التمويلي: أبرز.  2.  20

 ضمانات. صعوبة الحصول عة  التمويل لما يطةبه من  •

 الممولة. ة وبالتالي صعوبة سداد المبالغ فشل العديد من المشاريع الممول •

 السائدة وخاصة لةمشاريع المنزلية حيث يذهب معظم التمويل لالستاالك. ثقافة االستاالك  •

 ارتفاع تكاليف التمويل )وسعار الفوائد( عة  القروض التي تقدماا شركات التمويل الخاصة   •

هناك ضغط كبير عة  المؤسسات التمويةية والبنوك وهناك ارتفاع في مشاكل السداد نتيجة ازمة كورونا   •

 ن األنشطة االقتصادية بسبب توقف كثير م
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 : المحافظةأبرز األبعاد التنافسية في  وعشرون: تحليلواحد 

 ات األساسية والبنية التحتية لةقيام بأي مشاريع اقتصادية وعة  اختالف مجاالتاا  ومتوفر جميع المق •

 توفر األيدي العامةة المدربة والمؤهةة إلدارة المنشآت والمشاريع االقتصادية.  •

 تحفيز المروة عة  المشاركة في االقتصاد. •

 حكومية. توفير العديد من المؤسسات والجاات التمويةية سواء خاصة وو  •

 متخصصة إلقامة المشاريع وعة  اختالف ونواعاا ولنتاجاا.  ومدن صناعيةجايز مناطا ت •

 التزايد الكبير في وعداد السكان وما يحتاجه من خدمات متزايدة.  •

ادية لةمشاريع مثل برنامج ارادة مما  توفر مؤسسات وبرامج متخصصة في اعداد وتقديم الجدو  االقتص •

 يسال عة  وصحاب المشاريع تقييم مشاريعام ووفكارهم االستثمارية واتخاذ القرار المناسب. 

 ضرورة االهتمام بجميع الوية المحافظة وعدم التركيز عة  األلوية القريبة من مركز المحافظة فقط.  •
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 نقاط الضعف نقاط القوة

 العامةة المؤهةة والمدربة توفر األيدي  ▪

 توفر البنية التحتية ووسائل االتصال الحديثة  ▪

توفر العديد من المؤسسات والجاات التمويةية   ▪

 سواء خاصة وو حكومية  

 مركز األردن السياسي واالقتصادي  ▪

 اقامة العديد من الفعاليات والمارجانات والندوات  ▪

 ارتفاع معدالت البطالة  ▪

 االقتصاديتراجع معدالت النمو  ▪

 األزمات المرورية المتواصةة وعدم ليجاد حل لاا  ▪

 البيروقراطية في لجراء تأسيس المشاريع   ▪

وخاصة في األلوية التي تمتاز بتوفر   التةوث البيئي ▪

 الصناعات الخفيفة فياا. 

البنية التحتية الغير مكتمةة في بعض األلوية مثل   ▪

 لواء الموقر والجيزة. 

 التهديدات  الفرص 

 تسايل لجراءات ترخيص المشاريع   ▪

 استخدام وسائل وبرامج بديةة لةطاقة ▪

 لنشاء برامج لتنمية قدرات الشباب  ▪

توحيد الرسوم والضرائب عة  القطاعات وتعديل   ▪

 بعض القوانين ذات األثر االقتصادي. 

 استمرار ارتفاع معدالت البطالة   ▪

 استمرار تراجع معدالت النمو االقتصادي   ▪

لناتجة عن الةجوء وتأثيرها عة   ازدياد الضغوط ا ▪

 البنية التحتية. 

استمرار حال عدم االستقرار واالضطرابات   ▪

 المحيطة.

 استمرار تراجع كميات هطول األمطار.  ▪


