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 : والسكان ةوالتقسيمات اإلدارية والتنظيمي الموقع الجغرافي  اوالً:

 الجغرافيا والسكان: 1.1        

يتبع لواء القويرة إداريا لمحافظة العقبة ويحده من الشمال معان ومن الجنوب العقبة ومن الشرق سهل   •

 الصوان ومن الغرب جبال وادي عربة. 

 كم.  280كم مربع حيث يبعد عن عمان حوالي  2560تبلغ مساحة لواء القويرة  •

 ( 1جدول رقم )

 التجمع السكاني  القضاء اللواء 
 نس )نسمة(توزيع السكان حسب الج 

 المجموع إناث  ذكور

 القويرة  

 القويرة 

 13408 6188 7220 القويرة  

 3877 1730 2147 الراشدية 

 2245 1040 1205 رم

 2451 1214 1237 الحميمة الجديدة 

 1766 901 865 دبة حانوت

 350 174 176 الشاكرية 

 419 213 206 الصالحية

 513 266 247 العسيلة

 186 85 101 الحميمة 

 575 239 336 ام البساتين 

 الديسة

 3237 1466 1771 الديسة

 2405 1217 1188 الطويسة

 865 427 438 منيشير

 281 139 142 الطويل 

 412 201 211 الغال 

 32990 15500 17490 مجموع اللواء

 213000 92500 120500 المحافظة 

 15.4%  16.8% 14.5% النسبة المئوية للواء من إجمالي المحافظة 

 2020* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، 
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 : الالجئون والمخيمات

خدمات لوكالة غوث الالجئين في    اليوجد مخيمات لالجئين الفلطسينيين ضمن لواء القويرة وبالتالي اليوجد

 اللواء  

 التقسيمات اإلدارية: 2.1  

 . كما هوموضح بالجدول التالي تجمعا سكانيا   15تضم   يقسم لواء القويرة الى قضائي القويرة والديسة

 

 ( 2جدول رقم )

 التقسيمات االدارية  

 التجمع السكاني  القضاء اللواء 

 القويرة  

 القويرة 

 القويرة  

 الراشدية 

 رم

 الحميمة الجديدة 

 دبة حانوت

 الشاكرية 

 الصالحية

 العسيلة

 الحميمة 

 ام البساتين 

 الديسة

 الديسة

 الطويسة

 منيشير

 الطويل 

 الغال 
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 ثانيا: الخصائص الطبيعية والمقومات االقتصادية 

 الميزة النسبية:  2.1
 

 لي : ي  كما لواء القويرة بتنوع الميزة النسبية وذلك  يتميز

طق الرعوية  للمناالميزة النسبية  الزراعية حيث تتوفر فية مساحات زراعية مروية واسعة باإلضافة  •

 . ويتوفربه كميات كبيرة من المياة كون حوض الديسة يقع ضمن اللواء 

رم )وادي القمر(حيث تشكل هذه المنطقة منطقة  الميزة النسبية السياحة البيئة الطبيعية في منطقة وادي   •

المنطقة، وكذلك وجود المناطق االثرية  جذب سياحي للسياح من مختلف انحاء العالم للتخييم في هذه  

 مثل اثار الحميمة العباسية . 

في شمال بلدة دبة حانوت وجنوب بلدة الحميمة التي    الميزة النسبية في وجود خامات رمال السيلكا •

 وجود صخور الجرانيت غرب بلدة القويرة . تستخدم في صناعة الزجاج ،وكذلك 

مجتمع القويرة انه مجتمع شاب يوضح ذلك االرقام  في  النسبية استغالل الطاقة البشرية المعطلة    الميزة •

 واالحصائيات التي سترد الحقاً.    

 

 مؤشرات الخصائص الديمغرافية السكانية والتركيبة العمرية للسكانأبرز   2.2

إجمالي سكان محافظة    من  %(15.4) يشكل  و  نسمة، (  32990)   2020في عام    لواء القويرة  يقدر عدد سكان  

و )العقبة  عددهم  لعام  213000البالغ  نسمة  فتشير  2020(  الجنس  حسب  السكان  بتوزيع  يتعلق  وفيما   ،

لواء    ( من إجمالي عدد سكان%47(، ونسبة اإلناث ) %53اإلحصاءات إلى أن نسبة الذكور تصل إلى )

 . القويره

ويعتبر    %3.1يقدر بحوالي    2020تشير بيانات دائرة اإلحصاءات العامة إلى أن معدل النمو السكاني لعام  

تبر متوسط نسبيا على مستوى الدول  هذا المعدل من المعدالت المرتفعة نسبيا على مستوى العالم إال أنه يع

  .العربية ودول العالم الثالث

الى ان   اذ تشير االحصاءات  فتي  المجتمع االردني مجتمع  المعروف ان  فئة  70من  % من سكانه هم من 

العام احصاءات  تبين  اذ   ، االردن  محافظات  جميع  على  منعكس  االمر  وهذا   ، لعام  الشباب  ان   2020  ه 
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يقعون ضمن الفئة  عام ، في حين ان من  24 -1% من سكان المملكة  يقعون ضمن الفئة العمرية من 54.2

  64 -45% من سكان المملكة، وان من يقعون ضمن الفئة العمرية من  39تبلغ نسبتهم   44  -25العمرية من  

الـ13.1تبلغ نسبتهم   فئة  3.7عام تبلغ نسبته    65% وان من يتجاوزون عن  القول ان  %، وبالتالي يمكن 

 %. 48.9الي ( تبلغ نسبتهم في المملكة حو44 –عام   15الناشطين اقتصاديا ) 

 (  3جدول رقم )

 التعدادات السكانية السابقة )نسمة( 
 معدل النمو السكاني 

 )نسمة( المقدرعدد السكان 

 2020 2021 

 25790 قضاء القويرة 
3.1 % 

 

26589 

 7423 7200 قضاء الديسة  

 36033 32990 مجموع لواء القويرة  

 2020ب االحصائي السنوي  الكتاالمصدر:  

 

اسرة  /فرد  5.4يبلغ    لواء القويرة  يالحظ أن متوسط عدد أفراد األسرة في  أبرز المؤشرات الديمغرافية،  من   •

فرد، كما أن معدل اإلعالة الديمغرافية في    4.8من المعدل العام على مستوى المملكة والبالغ    اعلى  وهو  

  أكثر   تركز  ويالحظ%( ، 61.4وهواعلى من المستوى العام للمملكة والبالغ )(  %75.2)  العقبة  محافظة  

  مستوى   من  أقل  وهي  ، ( %57.1)   بنسبة  سنة(  64- 15)  سن  بين  ما  العمرية  الفئة  في  السكان  نصف  من

 . (61.4)البالغ  المملكة

ــتوى   • ــرات على مســ ــح أبرز هذه المؤشــ ــتوى المحافظة اللواء والجدول التالي يوضــ بالمقارنة مع مســ

 لكة:موالمستوى العام للم

 (  4جدول رقم )

التقسيمات  
 االدارية

متوسط  
عدد أفراد  

عدد  
 األسر

معدل اإلعالة 
 الديموغرافي )%( 

التوزيع النسبي للسكان حسب الفئة  
 العمرية 
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األسرة  
 )فرد( 

  15أقل من 
 سنة

(15 -
 ( سنة 64

أكثر من  
 ( سنة 65)

 2.4 57.1 40.6 75.2 43604 4.9 محافظة العقبة

 2.7 57.7 39.6 73.2 4713 5.5 قضاء القويرة  

 2.4 57.1 40.6 75.2 1354 5.3 قضاء الديسة  

ــرة في ارتفاع  .1 ــ )  القويرة والمقدر  لواءحجم االسـ ــرة مقارنة مع المعدل العام للمملكة 5.4بــــــ ( فرد/ اسـ

 العقبةومحافظة 

ــ )15في الفئة العمرية دون سن )  القويرة  لواء السكان فينسبة    ارتفاع.2 مقارنة  (  38.6%( سنة والمقدرة ب

ــتوى المملكة و ــبه العامة على مسـ ــمالي    (34.3)%  المقدربالنسـ ، مما يعني الحاجة لمزيد من االنفاق الرأسـ

 والتربية والتعليملتحسين نوعية الخدمات المقدمة لتلك الفئة في قطاعي الرعاية الصحية 

ــ )  القويرة والمقدرلواء  معدل االعالة الديمغرافي في   ارتفاع.3 مقارنة بمعدل االعالة على مستوى    (74.2بــ

لبي  61.4والمقدر ) المملكة كل ـس بة النـشطين اقتصـادياوبالتالي الترثير بـش ( ، ممايعني انخفاض اإلنتاجية ونـس

 .على حصة الفردمن االنفاق والدخل  

 

 االقتصادية وحالة الفقر:  المؤشرات  3.2

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

 (  5جدول رقم )

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

 للفرد  لألسرة  للفرد  لألسرة 

 1817.5 9446.6 1909.4 10077.4 محافظة العقبة  

 1095.1 6480.6 1053.3 6446.5 قضاء القويرة  

 956.8 5957.9 1137.2 7245 قضاء الديسة  

 1025.95 6219.25 1095.25 6845.7 لواء القويرة )المعدل( 

   2010، دراسة الفقرفي االردن البنك الدولي 2013  االسرة ودخل  نفقات مسحالمصدر:  
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توى المملكة 13.6بين الذكور في محافظة العقبة    البطالةارتفاع معدل   • % مقارنة بمعدل البطالة على مـس

13.3% 

% مـقارنة بمـعدالبـطالة على مســـــتوى المملـكة 27.4ارتـفاع مـعدل البـطالة بين االناث في مـحافـظة العقـبة   •

 %24.1والمقدر  

ــبلغت تصاريح العمل الممنوحة للوافدين حسب بيانات مديرية عمل محافظة العقبة للمحافظة  • ــ ـ   2560بـ

 تصريح عمل ثلثي هذه التصاريح تم منحها للوافدين للعمل ضمن لواء القويرة  

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

 (  6جدول رقم )

التقسيمات  

 اإلدارية

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

 للفرد  لألسرة  للفرد  لألسرة 

 1095.1 6480.6 1053.3 6446.5 القويرة  

 956.8 5957.9 1137.2 7245 قضاء الديسة  

 2013المصدر: مسح نفقات ودخل االسرة  

 ( 7) رقم جدول

 المؤشر 

االقتصادي  معدل النشاط 
 الخام

)عدد السكان النشيطين  
سنة   15اقتصادياً وأعمارهم  

فركثر منسوباً لعدد السكان  
 الكلي( 

 معدل النشاط االقتصادي المنقح 

)عدد السكان النشيطين اقتصادياً  
سنة فركثر منسوباً   15وأعمارهم 

لمجموعة السكان الذين أعمارهم  
 سنة فركثر(  15

 معدل البطالة 

السكان المتعطلين )عدد 
سنة   15وأعمارهم 

فركثر منسوباً إلجمالي  
 قوة العمل( 

 15.8 44.6 غيرمتوفر  محافظة 

 15.3 36 24.4 على مستوى المملكة 

 2015  والبطالة  العمالة مسح  ، 2013  االسرة ودخل  نفقات حالمصدر: مس
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  واقع القوى العاملة:  4.2

المتـقدمين بطلـبات للتوظيف من خالل ديوان الـخدـمة الـمدنـية حســـــب الســـــنوات  والـجدول الـتالي يبين توزيع  

 والجنس:

 ( 8جدول رقم )

مجموع طلبات  
 المملكة

مجموع الطلبات  
 المقدمة

 عدد طلبات اإلناث 
عدد طلبات  

 الذكور 
 السنة

293642 4187 3435 752 2013 

279550 4093 3362 731 2014 

300190 4560 3718 842 2015 

311193 4855 3922 933 2016 

  2016 *المصدر ديوان الخدمة المدنية

 . لمحافظة العقبة  العمل  مديريةبيانات 

من الذكور    (25( باحث منهم ) 72م )2016تشير هذه السجالت إلى أن عدد الباحثين عن العمل بلغ للعام   •

 .   ( من االناث 47و)

  الذكور   من  (64)   منهم  باحث (  95)  م2015  للعام  بلغ  العمل  عن  الباحثين  عدد  أن  إلى   السجالت  هذه  تشير •

    االناث من( 31)و

  والبطالة العملالتحديات في قطاع  5.2

 ارتفاع نسبه البطالة في المجتمع.  • •

 الوظيفة الحكومية على ذلك.  وتفضيلوالمتوسطة المشاريع الصغيرة وف الشباب عن العمل بعز •

  مع صعوبة الضمانات المطلوبة لهذة القروض قراضيه  البرامج االتمويلية والجهات  قلة توفر ال •

 . العاطلين عن العمل على الشباب

 عدم وجود فرص وظيفية في القطاع الخاص لالناث   •
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 خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية  :ثالثا

 مديرية التنمية االجتماعية وصندوق المعونة الوطنية  خدمات  1.3

 ( 10جدول رقم )

 قضاء الديسه  قضاء القويره  المؤشر 

 عدد مديريات التنمية االجتماعية 
مكتب تنمية  

 القويرة  

مركز تنمية  
مجتمع محلي  

 الديسة 

 24 64 عدد مساكن األسر العفيفة من خالل المكرمة الملكية 

 0 2 عدد دور الحضانة 

 7 7 عدد الجمعيات المتخصصة 

 0 مركز المنار 1 عدد مراكز ذوي االحتياجات الخاصة 

 35 65 عدد حاالت ذوي االحتياجات الخاصة المسجلة 

 اليوجد  اليوجد  عدد مراكز شؤون المرأة 

 المعونة المتكررة من صندوق المعونة الوطنية 
 عدد المستفيدين  عدد المستفيدين 

387 171 

 17 59 األسر المنتجة المقدمة من وزارة التنمية برنامج 

 2019ومكتب صندوق المعونه الوطنية )محافظة العقبة( لعام  * المصدر: مديرية التنمية االجتماعية،
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 :لواء القويرة  وفيما يلي ملخص توزيع الفئات المستفيدة من برامج صندوق المعونة الوطنية في  •

 (  11جدول رقم )

 المستفيدين فئة 

 المستفيدين 

 قضاء القويره 

 المستفيدين 

 قضاء  الديسه 

 العدد  العدد 

 أسر األيتام  .1
67 27 

 المسنون واسرهم  .2
83 63 

3.  ً  اسر العاجزين عجزاً كليا
75 35 

 اسر السجناء والمعتقلين  .4
6 2 

 األسرة البديلة  .5
1 -- 

 اسر الغائبين والمفقودين غيبة منقطعة ال تقل عن عام  .6
-- -- 

 الحاالت اإلنسانية  .7
40 11 

 الحاالت االستثنائية  .8
1 -- 

 أرملة/ المرأة التي ال معيل  .9
45 8 

 مطلقه/ المرأة التي ال معيل  .10
60 25 

 عزباء/ المرأة التي ال معيل  .11
8 -- 

 اسر الخارجون من السجن  .12
1 -- 

 اسر العاجزون ماديا  .13
  

 رعاية االعاقات  .14
  

   المجموع 

 . 2019محافظة العقبة لعام  المعونة الوطنيةصندوق مكتب * المصدر: 
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 الوطنية والمعونة االجتماعية  الرعاية خدماتفي قطاع   التحديات 2.3 

 . تدني مستوى الدعم المقدم لالسر المحتاجة   .1

الوطنية من االستفادة من برامج المشاريع االنتاجية الصغيرة والمتوسطة   عزوف متلقي المعونه   .2

 .                             خوفا من انقطاع المعونه عنهم 

الحاجة للتعديل التشريعات واالسس الناظمة الستحقاق المعونة وتحويل المتلقي لشخص منتج بدالمن  .3

 . االعتماد على المساعدات فقط 

 بية للمجتمع حيال متلقي المعونة الوطنية  النظرة السل .4

 

 مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المنظمة:  3.3

 (  12جدول رقم )

مراكز  
الزكاة  
 وااليتام 

المنتديات  
 الثقافية 

االندية 
 الرياضية 

جمعيات  
 ثقافية 

جمعيات  
 خيرية 

جمعيات  
 تعاونية 

 التقسيمات اإلدارية

قضاء   العدد  5 9 --  --  --  1

 األعضاء  636 616 --  --  --  10 القويره 

قضاء   العدد  10 7 --  1 --  -- 

 األعضاء  4000 651 --  59 --  --  الديسه

لواء   العدد  15 16 --  1 --  1

 األعضاء  4636 1267 --  59 --  10 القويره 

 

 الجمعيات الخيرية:
 

ة في اللواء ) ــاء  و، ة( جمعـي16يبلغ ـعدد الجمعـيات الخيرـي عضـــــو كـما    1267ـهذه الجمعـيات  يبلغ ـعدد اعضـــ

ــابق جدول رقم )  هوموضــح ــاعدة ذوي  (،  12بالجدول الس وتقوم هذه الجمعيات بتقديم الخدمات في مجاالت: مس

ــاعدة االيتام ماديا وعينيا، وتقديم   ــنين، ومسـ ــاعدة الفقراء والمسـ ــة في كافة المجاالت، ومسـ االحتياجات الخاصـ

طبية ومحاـضرات، ـصناديق اقراض دوارة لعدد من الجمعيات لمـشاريع ـصغيرة مدرة    قروض مفيدة للطلبة وأيام
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لـلدخل، وعـقد الدورات الـتدريبـية والمـحاضـــــرات وورو العـمل لتوعـية المجتمع المحلي، ورفع مســـــتوى المرأة  

 وتمكينها اجتماعيا وثقافيا، واقامة مشاريع انتاجية صغيرة وخصوصا التي تعنى بالمرأة.

 
 لتعاونية:االجمعيات 

 

ومجموع عدد االعـضاء المـشتركين في هذة    جمعية تعاونية  15يبلغ عدد الجمعيات التعاونية في لواء القويرة   •

 (12رقم) ضح سابقا في الجدولهوموكما   عضوا موزعين على مناطق اللواء    4636الجمعيات  

تتنوع هذه الجمعيات حسـب الغاية والهدف من ترسـيسـها فمنها السـياحية حسـب طبيعة المنطقة سـياحيا ومنها   •

 الزراعية التي تقوم على ملكية االرض والمياة ومنها النسائية متعددة االغراض.

 :  جمعيات االعمال المخصصة

 اليوجد في لواء القويرة جمعيات اعمال متخصصة حاليا   •
 

 : في لواء القويرة  مؤسسات المجتمع المدني التحديات التي يعاني منها القطاع  أبرز

 :  تحديات القطاع •

 ضعف التفعيل لدور وحدات التنمية في البلديات وضعف التنسيق مع وحدة التنمية في المحافظة . ➢

 عدم وجود مظلة جامعة تضم الموسسات العاملة في هذا القطاع.  ➢

ضعف التنسيق بين المؤسسات التنموية العامله في المنطقة ممايؤدي الى ازدواجية األدوار والخدمة  ➢

 المقدمة وهدر في الموارد المتاحه . 

 ضعف الموارد المالية للبلديات وهذا بدورة يؤثر على قيامها بدورها التنموي.  ➢

 

 تحديات الجمعيات : •

عظم الجمعيات الخيرية القائمة غير متخصصة بموضوع محدد على الرغم من ان اسمائها م ➢

 قد تدل على تخصصها وبعضها اليملك أي شكل من اشكال المؤسسية في العمل . 

 معظم الجمعيات يتم تاسيسها لغاية الحصول على منحة اودعم من الجهات المانحة او الممولين   ➢

 رار له ترثير كبير على استدامة برامج هده الجمعيات  تغير الهيئات اإلدارية برستم  ➢

محدودية القدرة والمعرفة من قبل الهيئات اإلدارية المنتخبة في مجال ادراة الجمعية وبرامجها   ➢

 عند معظم الجمعيات يؤثر سلبا على دورها التنموي  

 ه الجمعيات  معظم الجمعيات التمتلك خطة عمل مستقبلية واضحة المعالم تحدد مسار أنشطة هذ ➢

بعض   ➢ هنالك  حيث  والتوثيق  واالرشفة  والحسابات  المالية  باإلدارة  اإلدارية  الهيئات  جهل 

 جمعيات اليمتلك سجالت مالية وإدارية واضحة عند اعداد الموازنات  
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 الشباب : رابعا

 الشباب: قطاع  1.4

يعتبر قطاع الشباب من اهم القطاعات في المجتمع ولكن نظرا لتفشي مشكلتي الفقر والبطالة التي تعد   •

القطاع مهمو في  بحيث ان هذ  الظواهر المجتمعية السلبية في قطاع الشبابالسبب الرئيسي النتشار   ا 

واليوجد مراكز  ديسة  ويتوفر حاليا مركز شباب في قضاء القويرة ونادي شباب في قضاء المناطق البادية 

عدم توجه اي من الحكومات المتعاقبة على االهتمام  للشابات والمجمع رياضي والبيت للشباب كما نالحظ  

 بهذا القطاع مع العلم انه يشكل اعلى نسبه للفئه العمرية في المنطقة. 

 فق الشبابية المتوفرة في لواء القويرة : الجدول التالي بين المرا •

 بيت شباب  
مجمع 

 ياضي  ر
مراكز  
 الشابات 

مراكز  
 الشباب 

االندية 
 الرياضية  

 التقسيمات االدارية  

يوجدال يوجدال  يوجدال   العدد  اليوجد 1 
قضاء  
يوجدال القويرة   يوجدال  يوجدال   االعضاء اليوجد 212 

 العدد  1 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد
قضاء  
يوجدال الديسة  يوجدال  يوجدال   االعضاء 59 اليوجد 

 . 2019حسب بيانات مديرية شباب العقبة لعام  

 :التحديات في قطاع الشباب  2.4

 . قدراتهموتسعى لتطوير   تهتم بفئه الشباب  قلة البرامج الموجهة التي   -

 انتشار افه المخدرات بين الشباب التي تعتبر من أخطر اآلفات التي تواجه الشباب.  -

 للشباب لقضاء اوقات الفراغوالمالعب الرياضية   قلة االماكن المتوفرة واالماكن الصديقة    -

 قلة الدعم للمرافق الشبابية المتوفرة في المنطقة .  -

 تزايد معدالت البطالة بين الشباب والشابات المتعلمين ضمن لواء القويرة    -

 

  

 

 



 

16 
 

 قطاع المرأة  خامسا:

 شؤون المرأة:قطاع    1.5

رغم التطور الذي شــهدة المجتمع قطاع المرأة في لواء القويرة من حيث االهتمام والتوجه نحو تعليم  •

المرأة وانخراطها في سـوق العمل في مختلف المجاالت اال ان المرأة في لواء القويرة يفضـلن العمل  

 .في قطاع الصحة والتعليم  

اللواء مركز االميرة بســــمة وله فروع على امتداد اللواء ويقدم االنشــــطة والتدريبات    يتوفرضــــمن •

 المتنوعة لقطاع المرأة باالضافة للجمعيات الخيرية والتعاونية المشاركة في عضويتها قطاع المرأة  

 

 :المرأةتحديات قطاع    2.5

 .  تعنى بشؤون قطاع المرأة وتفعيلة  التي   قلة البرامج والمؤسسات الموجهة   •

 للمجتمع سلبية  حول عمل المرأة وخصوصا بالقطاع الخاص    مازال هنالك نظرة  •

   العمل في القطاع الحكومي وخصوصا التعليم والصحة واالدارة    االناثتفضيل    •

 في ترسيس الجمعيات التعاونية    الناثا انخراطضعف   •

 تفضيل مؤسسات القطاع الخاص للتشغيل الذكور عوضا عن االناث  • 

 ءارتفاع نسبة البطالة االناث المتعلمات ضمن اللوا  •  
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 ةسادسا: الثقاف

 الشؤون الثقافية:قطاع  1.6

 واء من أي منتديات او جمعيات ثقافيه او حتى فرق شعبيه. ليخلو ال

 
 لرياضةالفرص االستثمارية في قطاع الشباب وا 2.6

 مشاريع كبيرة  

 ( 13جدول رقم )

 مالحظات  العمالة االستثمار حجم  وصف الفرصة 

    اليوجد

 

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 14جدول رقم )

 مالحظات  العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

   غير محدد  نادي رياضي  

بكافه   رياضي  ملعب 

 مرافقه

   غير محدد

بدنيه   لياقه  صاله 

 للشباب  

   

 

 مشاريع منزلية

 ( 15جدول رقم )

 مالحظات  العمالة االستثمار حجم  وصف الفرصة 

    اليوجد
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 سابعا: التعليم

 قطاع التعليم: 1.  7

  الجامعات     •

ال يوجد في لواء القويرة أي مؤسسة تعليم عالي سواء كلية او جامعة وانما اقتصر قطاع التعليم فيها على  

  تخصصاتها. التعليم المدرسي، ولذلك لن يتم التطرق الى الجامعات او الكليات او  

ــي فان ال • ــرات التعليم في  تعليم المدرسـ ــي   القويرة  لواء الجدول التالي يبين بعض مؤشـ للعام الدراسـ

(2019/2020:) 

   (16(جدول رقم

التقسيمات  

 اإلدارية
 البيــــــــان 

المدارس 

 الحكومية

مدارس  

 ااألونرو

المدارس 

 الخاصة
 المجموع 

 قضاء القويره 

 المدارسعدد 

13  -- 1 

23 
 0 --  9 قضاء الديسه 

 قضاء القويره 
 عدد الطلبة 

3490  -- 140 
5000 

 0 --  1370 قضاء الديسه 

 قضاء القويره 
 عدد الغرف الصفية 

144  -- 6 
239 

  --  89 قضاء الديسه 

 قضاء القويره 

 عدد رياض االطفال 

7  --  

15 

  --  8 قضاء الديسه 

 2019لعام  /والتعليمالمصدر: مديرية التربية * 
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 مؤشرات مهمة  2. 7

 ( طالب 40)  معدل عدد الطالب في الغرفة الصفية (%2)  معدل التسرب (%43)  نسبة النجاح

  :التعليم قطاع تحديات3. 7

 ملية التعليمية  عمة للئضعف التجهيزات الال  تسرب الطالب من المدارس الحكومية •

 عدم توفر سكن الئق للمعلمين والمعلمات يؤثر على استقطاب الكوادر التعليمية المؤهلة   •

 عدم وجود مراكز تقوية خاصة في اللواء وتحديدا لتقوية اللغة اإلنجليزية والمواد العلمية   •

 :التعليم قطاعالفرص االستثمارية في 4. 7

 .مدارس ورياض اطفال خاصة ضمن لواء القويرة نظرا لحاجة المنطقة   هنالك فرصة القامة

 مشاريع كبيرة 

 ( 17جدول رقم )

 مالحظات  العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  10 100000 مدرسة خاصة  

 

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 18جدول رقم )

 مالحظات  العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  4 50000 رياض اطفال 

  3 10000 مراكز تقوية خاصة  

 

 مشاريع منزلية

 ( 19جدول رقم )

 مالحظات  العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

كل معلم تجهيز غرفة ضمن منزلة واعطاء الدروس   1 1000 دروس تقوية  

 التقوية للطلبة الراغبين مقابل االجرلكل حصة  
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 التدريب المهني  :ثامنا

 : تدريب المهني الواقع   1. 8

ا   الي الواء التوجـه الى   أي معهـدال يوجـد في لواء القويرة عموـم ب مهني وان من يرغـب من اـه درـي ـت

كم عن لواء القويرة مـما يشــــــكل كلـفة 50مديـنة العقـبة والتي تبـعد حوالي  يذهب الى    الـتدريب المهني فانه

ــمن معهد التديب المهني    16واالهالي وقد تم تدريب    نعلى المتدربي ــاء القويرة ضــ من االناث من قضــ

 .على المهن الخاصة االناث     2019االناث في مدينة العقبة خالل عام 

 

  مدينة العقبة   في)الذكور واالناث(  المهني التدريب  معهد في  التدريبية التخصصات يبين التالي الجدول  •

 : لإلناث  مهن 4و  للذكور مهنة17 تضم وهي

 (  20)جدول رقم 

 الرقم اسم البرنامج  الرقم البرنامج  اسم

 1 التمديدات الصحية والتدفئة المركزية  11 هندسية   االت سائق

 2 دهان وديكور  12 ديزل  محركات ميكانيكي 

 3 التكييف والتبريد 13 كميات  حاسب

 4 نجار عربي وموبيليا  14 االت  لف كهربائي

 5 حداد فاصون 15 ورخام  حجر قص

 6 تمديدات كهربائية وتحكم 16 اليات  كهربائي

 7 حداد المنيوم 17 هوائية  شبكات كهربائي

 8 بليط 18 اناث(  )حالق نسائي-  تجميل

 9 نجار وحداد طوبار بناء حجر وطوب  19 )اناث(  خياطة

مدخل  -  حاسوب
 ( اناثبيانات)

20 
 قصارة وجبس 

10 

 11 سائق االت هندسية  21 )اناث(   تصميم ازياء

 التدريب المهني   مركز ▪
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 التدريب المهني:التحديات التي تواجه   2.  8  

 عدم وجود مراكز للتدريب المهني للذكوراو االناث ضمن لواء القويرة . •

 بعد اللواء عن خدمات مراكز ومعاهد التدريب المهني الموجود في محافظة العقبة   •

 عدم توفر المواصالت لنقل الراغبين بالتدريب في مدينة العقبة   •

   يهل الحرفاعماالدراسة المهنية وضعف اقبال الشباب على ال •

عدم وجود مكان مناـسب الـستقطاب ـشركة التدريب الوطني التابعة للقوات المـسلحه االردنية لتدريب   •

 ابناء المنطقة على المهن والحرف المناسبة في المنطقة .
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 تاسعا: الصحة

الصحية والفرعية والشاملة  عدد من المركز   خالل من لواء القويرة في الصحية الرعاية خدمات تقدم

واليتوفر   خاصة 2طب عام خاصة  واسنان وصيدلية عدد عيادة باإلضافة الى وجو مركز عسكري شامل و

 أي مستشفى داخل اللواء. 

 المقدمة ضمن لواء القويرة : الجدول التالي يبين توزيع خدمات الرعاية الصحية 

 

 المراكز الصحية والعيادات: 1.  9

 (  21جدول رقم )

 المؤشر 
التقسيمات  

 اإلدارية
 المجموع ا األونرو عسكري حكومي

عدد المراكز الصحية  
 الشاملة

 2 --  1 1 قضاء القويره 

 0 - - - قضاء الديسه 

عدد المراكز   
 الصحية األولية 

 0 --  --  --  قضاء القويره 

 1 --  --  1 قضاء الديسه 

عدد المراكز الصحية  
 الفرعية 

 4 --  --  4 قضاء القويره 

 3 --  --  3 قضاء الديسه 

  دد المختبراتع
 الحكومية  

 2 --  1 1 قضاء القويره 

 2 --  --  2 قضاء الديسه 

عدد الصيدليات الحكومية والعسكرية  
 في لواء القويرة  

9 
 

1 

 -- 10 

 --  في لواء القويرة   عدد مختبرات األشعة
1  -- 1 

في لواء   عدد عيادات االسنان -
 القويرة 

3 
1  -- 4 
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في   عيادات الطب العامعدد  -
 لواء القويرة 

9 
1  -- 10 

عدد عيادات االختصاص في   -
 لواء القويرة  

 -- 
6  -- 6 

 2 في لواء القويرة   عدد أطباء األسنان -
1  -- 3 

في لواء   عدد مراكز األمومة والطفولة -
 القويرة  

8 
 --  -- 8 

 6 في لواء القويرة  عدد األطباء العام -
2  8 

 3 ت الخاصة في لواء القويرة الصيدليادد ع

 1 في لواء القويرة عدد عيادات االسنان الخاصة 

 عدداطباء االسنان /الخاص في لواء القويرة  
1 

 ،  2019لعام  * المصدر: مديرية الصحة

   الصحي  القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  9  

الـخدـمات الصـــــحـية المـقدـمة في اللواء وتوـجه اـهالي اللواء الى التحوـيل من المراكز    ـتدني مســـــتوى •

 العقبة.في  مستشفيات  الالصحية الى 

كم وهذا يؤدي الى زيادة  50بعد اللواء عن المســـتشـــفى العســـكري الوحيد في محافظة العقبة حوالي   •

 التكايف على المرضى والمراجعين من أهالي لواء القويرة  

 الفرص االستثمارية في القطاع الصحي  3.  9

مشاريع او استثمارات  نظراً لمجانية العالج في المراكز الصحية الحكومية والعسكرية فإن فرص انشاء  

 مثل عيادات االطفال والنسائية والطب العام   لقطاع الصحي هي متناهية في الصغرفي ا
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 عاشرا: البنية التحتية

 قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة:  1.  10

تخدم الطرق المنشرة من قبل وزارة االشغال جميع تجمعات اللواء السكانية بشبكة طرق منها الرئيسي ومنها  

 التالي الفرعي وهي موضحة في الجدول  

 ( 22جدول رقم )

 الطرق حسب النوع 
 التقسيمات اإلدارية 

 األطوال )كم( 
مجموع الطول الكلي  

 للواء القويرة)كم( 

 شبكة الطرق 
 الداخلية 
 المعبدة 

 في
 لواء القويره 

 رئيسية 
 46 46 قضاء القويره 
 -- قضاء الديسه 

 ثانوية 
 112 50 قضاء القويره 

 62 قضاء الديسه 

 )القروية( فرعية
 25.900 22.600 قضاء القويره 
 3.300 قضاء الديسه 

 معبدة   زراعية
 40 37 قضاء القويره 
 3 قضاء الديسه 

زراعية غير  
 معبدة 

 50 45 قضاء القويره 

 5 قضاء الديسه 

 . 2019المصدر: مديرية األشغال العامة واإلسكان،  •
 

 

 ي تواجه البنية التحتيةلتالتحديات ا أبرز 2.  10

 ان طبيعة المنطقة الصحراوية وما بها من رمال متحركة تعد أكبر التحديات التي تواجه البنية التحتية.  •

 الحفر والمطبات في الطرق الداخلية والفرعية مع قلة الصيانة من قبل الجهات المختصة . كثرة  •

 هنالك مساحات كبيرة من الطالق الزراعية التي تخدم المزارعين غير معبدة   •

 معظم الطرق الداخلية مسرب واحد مساحتة ضيقة  •
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 النقل العامعشر:  الحادي

   العام والبري: النقل 1.  11

لسن االحصائيات  الى  الرجوع  االحصائي  2019  ة  بعد  الكتاب  عن    من  هي  المتوفرة  المعلومات  فان 

محافظه العقبة كاملة دون التطرق الى لواء القويرة وبالرجوع الى معلومات من اداره السير المركزية  

* يلي  كما  اللواء هي  تخدم  التي  الباصات  عدد  الواء  18فان  يخدم  تكسي    كامال  باص  مكتب  واليوجد 

 عمومي ضمن اللواء واليوجد مجمع سفريات  

 

 التحديات في قطاع النقل:  أبرز 2.  11 

 كثرة السيارات الغير مرخصة.  •

 كثرة الباصات الخصوصي التي تعمل مقابل اجرة.  •

 عدم وجود مجمع للباصات الداخلية والخارجية للواء القويرة   •

 انتهاء رحالت الباصات الداخلية والخارجية قبل الرابعة مساء •

 

 الفرص االستثمارية في القطاع النقل 3.  11

الضعف الحاد في الفرص االستثمارية في قطاع النقل المتالك جزء كبير من سكان المنطقة لمركبات غير  

 المرخصة. 

 ( 24جدول رقم )

 مالحظات  العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 التنفيذ خالل البلدية وتضمينة لمستثمر  5 100000 باصات   مجمع
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 عشر: المياه ثاني 

 والصرف الصحي:  المياه 1.  12

بالمياة القويرة غنية  الجوفي ضمن اراضيها    تعتبر منطقة لواء  الديسة  ويتوفر  الجوفية نظرا لوقوع حوض 
عدد المشتركين حسب بيانات مكتب  , بئر ارتوازي موزعة على قضائي الديسة والقويرة ،   29ضمن اللواء  

لغاية   القويرة  المياة  المياة مشترك(  2700)  2019شركة  قطاع  تفاصيل  يبين  التالي  والصرف    والجدول 
 الصحي  

 (  25جدول رقم )

 المؤشر  قضاء القويرة   قضاء الديسة  

 عدد اآلبار االرتوازية  3 26

 عدد محطات الضخ العاملة  11 8

 نسبة السكان المخدومين بشبكة المياه  % 100 % 100

 2019شركة مياة العقبة * المصدر: 

 التحديات في قطاع المياه والصرف الصحي:  أبرز 2.  12

 أبرز تحديات هذا القطاع هو عدم وجود صرف صحي في كامل اللواء.  •

 الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع المياه والصرف الصحي 3.  12

 مشاريع كبيرة 
 ( 26جدول رقم )

 مالحظات  العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

تحويلية  انشاء محطة تنقية 
 للصرف الصحي 

االستفادة من مياه الصرف الصحي   50 5000000
 لزراعة بعض المحاصيل العلفية 

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 27جدول رقم )

 مالحظات  العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 من حوض الديسي   االستفادة من المياة 35 1000000 مصنع تعبئة مياة صحية  
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 ة عشر: الطاق الثالث

 والكهرباء:  الطاقة 1.  13

بلغ عدد اشتراكات الكهرباء المنزلية في لواء القويرة حسب بيانات مكتب شركة الكهرباء األردنية في لواء  

 %من مجموع سكان اللواء . 90مشترك وان نسبة السكان المزودين بالكهرباء   3650القويرة  

لعقبة ضمن قضاء  منها على الشارع الرئيسي القادم من ا 3محطات وقود موزعة  5يتوفر في لواء القويرة 

  2019محطة ضمن قضاء الديسة ،وحسب البيانات الرسمية لغاية  1محطة داخل بلدة القويرة و1القويرة و 

 يوجد وكالة غاز واحدة ، والجدول التالي يبين ذلك:                     

 (  28جدول رقم )

 المؤشر  قضاء القويره  قضاء الديسه  اللواء 

 الوقودعدد محطات  4 1 5

 عدد وكاالت الغاز  1 - 1

 السكان المزودين بالكهرباء  % من سكان اللواء. 90

 2019والثروة المعدنية  الطاقة ر: وزارة د* المص

 

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

 طبيعة المناخ الحار والجاف والمغبر جداً صيفاً والبارد شتاء.  •

 البنية التحتية. ضعف  •

 االنقطاع المستمر في التيار الكهربائي.   •

 حاجة الشبكة للتطويروالصيانة   •

االرتفاع والتذبذب في اسعار المحروقات نتيجة التسعيرة الشهرية للمحروقات من قبل وزارة   •

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

 مشاريع كبيرة 

 ( 29جدول رقم )

 مالحظات  العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

مشروع توليد الكهرباء  

 من الطاقة الشمسية

5000000  

 دينار 

وتتعرض   100 صحراوية  المنطقة  كون 

 يوم بالسنة  340للشمس بمعدل 

 

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 30جدول رقم )

 مالحظات  العمالة االستثمار حجم  وصف الفرصة 

قضاء   في  غاز  وكالة 

 الديسة 

  3 دينار  50000
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 ت عشر: االتصاالالرابع 

 البريد واالتصاالت:

التوجه   ضعفنتيجة لالنتشار الواسع جدا لخدمات االنترنت عبر شبكات الهواتف المحمولة مما ادى الى  

في قضاء القويرة  1في قضاء الديسة ،و1مكتب بريد تتوزع  2حيث يوجد ضمن لواء القويرة   للبريد العادي

الديسة وذلك حسب   محطات معرفة تقع ضمن قضاء القويرة فقط ومحطة قيد الترسيس في قضاء 3ويوجد 

،والجدول التالي بيبين نسبة الحيازة   ووموقع البريد االردني محطات المعرفة االردنية موقع  نات  ابي

 .   استخدام التكنولوجيا واالتصاالت 

 ( 31جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2016-2012تكنولوجيا المعلومات في المنازل من  مسح استخدام /2016الكتاب االحصائي * المصدر: 

 

 

 

 

 

 البيان  % نسبة الحيازة

 االنترنت 80.8

 االرضي  12.7

 خلوي 98.3

 اجهزة الحاسوب  31.3
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 ةعشر: البيئ الخامس

 الواقع البيـــــــــئي:  1.  15

الزراعية  وجود شركة حجازي وغوشة    هو التلوث  ان من أبرز مشاكل الواقع البيئي في لواء القويرة   -

ووجود الحجر الصحي الخاص بهذه الشركة والذي ادى الى انتشار العديد من االمراض واالوبئة مثل  

اللشمانيا والحمى القالعية وخصوصاً في بلدتي القويرة والراشدية وذلك لكون الشركة تقع بين البلدتين  

روائح الكريهة جدا حيث انتشرت الجرذان وهذه بحد ذاتها مجموعة من االوبئة المتنقلة اضافة الى ال

 . والمنبعثة من موقع الشركة، هذا باإلضافة الى مشكلة االزدياد المضطرد في المساحات المتصحرة

المخلفات الزراعية للمزارع الموسمية من االغطية البالستيكية واالكياس البالستيكية تؤثر على الثروة   -

 الحيوانية والبيئة . 

ي منطقة مخيمات الديسة ورم تؤثر سلبا على البيئة والمجتمع  الية التخلص انتشار النفايات وخاصة ف -

 والسياحة . 

 الفرص االستثمارية في القطاع البيئي  2.  15

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 32جدول رقم )

 مالحظات  العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

تدوير   اعادة  مشروع 

الشاحنات   االطارات 

 والسيارت  

وذلك لتوفر هذة االطارات كون مجمع   20 100000

الراشدية   من  بالقرب  يقع  الشاحنات 

 ضمن لواء القويرة  

اعادة   بالستيك  مصنع 

االكياس   تدوير 

ومخلفات   البالسيتك 

من    المزاراع المتوفرة 

البالستيكية   االغطية 

 والبرابيو البالستيكية  

النتشار   20 100000 نظر  الخام  المواد  توفر 

 المزارع الموسمية في المنطقة  
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 السياحة  عشر: لسادسا
 
 

 لسياحية:  ا قطاع  1.  16
     

القويرة   لواء  منطقة  ،ووجود    والتيالصحراوية    البيئيةلسياحية  باتشتهر  القمر(  )وادي  رم  بوادي  تتمثل 

وقد كانت في فترة نشاط الحركة السياحية من أفضل الموارد  سية  العباسية في قرية الحميمة العباالحضارة  اثار

الداعمة لخزينة الدولة ولكن نظراً للضعف الحاد في الحركة السياحية لما تشهده المنطقة من احداث سياسية  

 . السياحة الخاجية واعتمادها على السياحة الداخلية  في بعض المواسم ى ضعف )الربيع العربي( ادت ال

 
 اهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي:  2.  16

 االوضاع السياسية في المناطق المحيطة بالمملكة. •      

 تذبذب المواسم السياحية   •

 الداخليةداخل المخيمات يؤثر سلبا على السياحة  ارتفاع األسعار  •

   جائحة كورونا واثرها على توقف األنشطة السياحية  •

 

 الفرص االستثمارية في القطاع السياحي 3.  16

 القمر. نظرا لجمالية المنطقة وخصوصا وادي خيمات السياحية للسياحة البيئية والمالتوجه 

 مشاريع كبيرة  

 

 ( 33جدول رقم )

 مالحظات  العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

مخيم سياحي خدمة  

 خمس نجموم

 يوفر خدمات فندق خمس نجموم 20 500000
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 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 34جدول رقم )

 مالحظات  العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

كافة   20 200000 مخيمات صديقة للبيئة   ويستخدم  الخدمات  كافة  يوفر 

 المعدات الصديقة للبيئة  

 كافة موجوداته صديقة للبيئة    غير محدد نزل بيئي  

 

 مشاريع منزلية

 ( 35جدول رقم )

 مالحظات  العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  1 10000 صناعة التحف الخشبية  

  1 500 صناعة االكسسوارات  
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 الزراعة  عشر: السابع 

 قطاع الزراعة:     1.  17

المياه   لوفرة  وذلك  المالئمة جداً  البيئات  والديسة من  القويرة  بقضاءيه  القويرة  لواء  الزراعية في  البيئة  تعد 

 الجوفية ووفرة االراضي القابلة لالستثمار الزراعي وذلك لعدم االعتماد على االمطار ويوضح الجدول التالي 

 اهم المؤشرات التي تشير لواقع القطاع الزراعي:  

 (  36جدول رقم )

 مؤشرات اإلنتاج النباتي  المساحة/ العدد القويرة  المساحة/العدد الديسة

 رياً  30761 0

 بعالً  0 0 المساحة المزروعة  

 المجموع 30761 0

 الحبوب  3000 0

 الخضروات   6000 4000 المساحة المزروعة )دونم( 

 اشجار مثمرة  غير متوفر   غير متوفر  

 عدد البيوت البالستيكية  5 20

 عدد المشاتل   1 0

 عدد المعاصر  0 1

 عدد محالت بيع المواد الزراعية  0 0

 عدد محالت بيع األزهار  0 0

 مساحة األراضي الحرجية )دونم(  0 0

 مساحة أراضي المراعي )دونم(  300 

 2019مديرية زراعة محافظة العقبة لسنة المصدر:  •
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 (  37جدول رقم )

 مؤشرات اإلنتاج الحيواني  قضاء القويره  قضاء الديسه  لواء القويره 

 الالحم 8 0 8

 البياض  1 0 1 عدد مزارع الدجاج

 المجموع 9 0 9

 عدد المفارخ 0 0 0

 الدواجن 0 0 0

 المواشي  0 0 0 عدد المسالخ 

 المجموع 0 0 0

 عدد خاليا النحل  0 0 0

 عدد مشاريع تربية األسماك  0 0 0

 عدد محالت العالجات البيطرية 2 1 0

 عدد المحطات الزراعية 0 0 0

 أغنام 15946 7901 23847

 أعداد المواشي )رأس( 

 ماعز  21423 10476 31899

 أبقار   0 0 0

 جمال  98 1104 1202

 المجموع 37467 19481 56948

 2019الزراعة لمحافظة العقبة لسنة المصدر: مديرية  •
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  الزراعي  القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  17

أبرز التحديات التي تواجه قطاع الزراعة هي البعد عن المنافذ التسويقية في مناطق الكثافة السكانية مما    -

زيادة في السعر وعدم القدرة على منافسة منتجات المناطق  يضيف كلفة نقل عل المنتج الزراعي وبالتالي  

 االقرب. 

 الفرص االستثمارية في القطاع الزراعي 3.  17

 

 . ان فتح التصدير للمناطق المجاورة قد يزيد من االقبال على االستثمار في القطاع الزراعي

 مشاريع كبيرة 

 ( 38جدول رقم )

 مالحظات  العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 مزارع زيتون 

 مزارع نخيل  

 غير محدد

 غير محدد

  

 

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 39جدول رقم )

 مالحظات  العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

   غير محدد مزارع خضروات  

 

 مشاريع منزلية

 ( 40جدول رقم )

 مالحظات  العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 زراعات مروية في حديقة المنزل  1 1000 زراعة  خضروات 
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 الصناعة عشر: الثامن 

 قطاع الصناعة:  1.  18

لك  يعاني القطاع الصناعي في لواء القويرة من ضعف اقبال المستثمرين على اقامة االستثمارات الصناعية وذ

نظرا لقربها من منطقة العقبة الخاصة التي توفر الضمانات واالعفاءات والتسهيالت للمستثمرين في القطاع  

 الصناعي  

 :فيها العاملين وأعدادلواء القويرة  في الموجودة  المصانع أهم   

 (  41)  رقم الجدول

 )قضاء(  الموقع عدد العاملين اسم المصنع 

 القويرة  3 مصنع حالوة طحينه 

 القويرة  46 مصنع غربله رمال السليكا 

 

 :الصناعي القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  18 

 عدم توفر بيئة مالئمه للقطاع الصناعي في المنطقة.  •

 االنقطاع المستمر في التيار الكهربائي.  •

 ضعف البنية التحتية.  •

 حوافز وتسهيالت للتشجيع االستثمار في القطاع الصناعي  اليوجد •

 الفرص االستثمارية في القطاع الصناعي:  3. 18

 مشاريع كبيرة 

 ( 42جدول رقم )

 مالحظات  العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

زجاج في    مصنع 

 الحميمة 

الخام    غير محدد المواد  توفر  مع  االستثمار  حجم 

 للصناعة في المنطقة
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 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 43جدول رقم )

 مالحظات  العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

   غير محدد مصنع رب البندورة  

 

 مشاريع منزلية

 ( 44جدول رقم )

 مالحظات  العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  1 500 صناعة المخلالت  
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 التجارة  عشر:التاسع  

 والخدمات   التجارةقطاع  1.  19

القويره  منطقة    في  القائمة  االقتصادية   النشاطات اهم   للعام    بلدية  بيانات   قاعدة  حسب قضاء  الجديدة  القويره 

2019:                                         

 ( 45)جدول رقم 

 طبيعة النشاط العدد  طبيعة النشاط العدد 

 ماركت سوبر  26 مؤسسة استهالكية عسكرية  1

 بقالة  33 مؤسسة استهالكية مدنية   1

 12 محل بناشر   9
خلوية   اجهزة  بيع  محل 

 وبطاقات 

 محل بيع خضراوات   9 محل بيع مواد كهربائية   3

 محل بيع مواد بناء  7 محل قطع سيارات  4

 افران   4 محل تنجيد فرشات   3

 محل مياه معقمة  1 محل كهربائي سيارات 2

 محل بيع دواجن  12 محل حلويات  1

 ملحمة  2 محطة غسيل سيارات  2

 محل لبيع ادوات منزلية  1 محل صيانة ثالجات  3

 صالون حالقة رجالي  14 محل تصوير فوتوغرافي  1

 مكتبه   3 اكشاك تجارية   2

 محالت تصليح سيارات   15  

 محدده   6  

 مخيطه   5  

 مطاعم   9  

 منجرة   3  

 دراي كلين   2  

 محل بيع مالبس ستاتي   2  
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قرى حوض الديسه   بلديةل  الرسمية  بياناتال  حسبقضاء الديسه  منطقة    في  القائمة  االقتصادية  النشاطاتاهم  

 : 2019لغاية 

 ( 46)جدول رقم 

 طبيعة النشاط العدد  طبيعة النشاط العدد 

 سوبر ماركت  17 مؤسسة استهالكية عسكرية  1

 بقالة  10  

  5 
بيع   خلوية  محل  اجهزة 

 وبطاقات 

 محل بيع خضراوات   4  

 محل بيع مواد بناء  3  

 افران   1  

 محل مياه معقمة  0  

 محل بيع دواجن  2  

 ملحمة  1  

 محل لبيع ادوات منزلية  1  

 صالون حالقة رجالي  4  

 مكتبه   1  

 محالت تصليح سيارات   4  

 محدده   4  

 مخيطه   5  

 مطاعم   2  

 منجرة   2  

 دراي كلين   3  

 محل بيع مالبس ستاتي   1  
 

 :التجاري القطاعالتحديات التي تواجه  . أبرز2.  19

توجه المستهلك لترمين معظم احتياجاته من مدينة العقبة لتوفر الموالت التي تبيع برسعار اقل و توفر تنوع    •

 في السلع و سياسة العروض التي تنتهجها و لوجود فرق نتيجة الجمارك التي يدفعها التجار في لواء القويرة. 

 :خدمي ال  القطاع تواجه التي  التحديات أبرز  .3.  19 

برحكام وانظمة وقوانين منطقة العقبة االقتصادية الخاصة من فروقات في الجمارك    شمول المنطقةعدم  •

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

يوجد صراف الي فقط للبنك االسالمي متواجد ضمن محطة الوقود    ال يوجد بالمنطقة أي مؤسسات تمويلية 

 .  التابعة لشركة توتال بالقرب من بلدة القويرة  

 

 تمويلي:ال القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز.  2.  20

 ة. صعوبة االجراءات التي تواجه االفراد للحصول على القروض وصعوبة تامين الكفاالت الالزم •

 . فروع للبنوك العاملة في االردن مؤسسه تمويلية في اللواء عدم توفر اي  •
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 اللواء:أبرز األبعاد التنافسية في  وعشرون: تحليلواحد 

فقد تبين ان لواء القويرة متخصص نسبيا في قطاع السياحة والزراعة وذلك من خالل وجود االراضي   •

المناخ المعتدل نسبيا، كما ان للسياحة الصحراوية نصيب وافر  القابلة للزراعة ووجود المياه اضافه الى  

في المنطقة من خالل التسويق للسياحة الصحراوية والسياحة البيئية وركوب المنطاد والطيران الشراعي.  

والمخيمات السياحية، المكاتب السياحية واالعمال الحرفية لمشاريع حرفيه متنوعة وشركات النقل السياحي  

 الصغير. 

ومنتجاته  ا • الزيتون  فإن   ، المساندة  الزراعية  الخدمات  و  الزراعي  التصنيع  و  الزراعة  يخص  فيما  ما 

المياه وارتفاع   الناحية االقتصادية لوفره  الذي يستخدم كوقود (حيث يعتبر مجديا من  ومخلفاته )الجفت 

الواحدة، وصناعه المنتجات الحيوانية من لحوم وزيوت ومخلفات الح يوانات مثل الجلود  انتاج الشجرة 

لوجود شركه حجازي وغوشة في المنطقة ،كما يمكن    )  Bio gasوروث الحيوانات إلنتاج غاز الميثان )

المبرد والتعبئة والتغليف   التخزين  المساندة مثل  للخدمات  البيئة مما سيوفر فرص  لمناسبة  العسل  انتاج 

 والنقل والمتخصص لنقل المنتجات الزراعية.. 

التن • يكون من  وهنا يجب  الزراعي من مخلفات  الزراعة والتصنيع  لما ستتركه  بالبيئة  الى االهتمام  ويه 

 الضروري اما اعادة تدويرها او التخلص منها بما ال يضر بالبيئة للواء. 

فيما يخص الفئة االكثر وهي الشباب واالطفال فانه يجب انشاء روضة نموذجية لألطفال وانشاء مالعب   •

 وصاالت رياضية. 
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 نقاط الضعف نقاط القوة

وجود خامة من الطاقات الشبابية المتعلمة    ▪
 والراغبة بالعمل . وخاصة من االناث 

تنوع الميزة النسيبة للمنطقة من حيث كونها   ▪

صحراوية ووجود السياحةالبيئية وادي رم  
 ووجود االثارالعباسية في منطقة الحميمة.  

وجود حوض الديسة المائي ضمن المنطقة يساعد   ▪
 على قيام الزراعات المروية  

وجود اللواء على الخط الدولي الذي يربط   ▪
 محافظة العقبة مع باقي محافظات المملكة  

في ايجاد  المجددة االستفادة من مشروع الطاقة  ▪

 فرص عمل وتشغيل السوق المحلي. 

 وخصوصا االناث رتفاع معدل البطالة بين الشباب ا ▪

انخفاض دخل األسرة والفرد في ضل االرتفاع المستمر   ▪

 لألسعار  

 . رات للقطاع الخاص في المنطقة قله االستثما ▪

التلوث البيئي الناتج عن مخلفات المشاريع الزراعية   ▪

 ومزارع االبقار. 

 . ارتفاع معدالت االعالة وحجم االسرة في اللواء ▪

 التهديدات  الفرص 

جذب المستثمرين لعمل مشاريع استثمارية    ▪
 سياحية وزراعية وتنموية ضمن المنطقة  

 تشغيل االناث من المنطقة  إقامة مصنع خياطة لل ▪

ضم لواء القويرة لسلطة منطقة العقبة االقتصادية   ▪
الخاصة حتى يمكن االستفادة من اإلعفاءات ،و  

 التسهيالت للتشجيع االستثمار 

لتوفرالمواد الخام من  إقامة مصنع للزجاج نظرا  ▪
 رمال السيلكا 

قرب اللواء من ميناء العقبة يشجع على إقامة  
 صناعات تصديرية  

 

الظروف السياسية واألمنية في اإلقليم والتي بدورها على  ▪
 القطاع السياحي  

اللجوء السوري و أثرة على على إحالل العمالة السورية  ▪
المحلية نظرا لرخص بدال من العمالة في القطاع الزراعي  

 اجورها 

 


