
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                                 

 

 

 

 واالجتماعي  االقتصادي  الواقعنموذج دراسة  

 لواء البادية الشمالية والرويشد 

 2021السنة  



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 جدول المحتويات

 صفحة البيان  التسلسل 

 4 والسكان الموقع الجغرافي والتقسيمات االدارية   1

 7 الخصائص الطبيعية و المقومات االقتصادية  2

 13 الوطنية خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة   3

 16 الشباب  4

 18 قطاع المراة  5

 19 الثقافة  6

 20 التعليم  7

 23 التدريب المهني  8

 23 الصحة  9

 25 البنية التحتية  10

 26 النقل العام  11

 27 المياه  12

 28 الطاقة  13

 30 االتصاالت  14

 31 البيئة  15

 33 السياحة  16

 36 الزراعة  17

 40 الصناعة  18

 42 والخدمات   التجارة 19

 44 التمويل  20

 45 تحليل ابرز االبعاد التنافسية في اللواء 21



 

4 
 

 : والسكان ةوالتقسيمات اإلدارية والتنظيمي الموقع الجغرافي  اوالً:

 الجغرافيا والسكان: 1.1        

ويقع في الجزء الشمملالي الشمميني ل    اللفيق للحافظة  إداييالواء البادية الشمملالية ولواء اليويشممد    يتبع •

  الجنوب  ول   الحدود السمويية  الشملا  ل   ويحدهاللللكة في لونع اسمتياتيجي لجاوي لالث  دو  ريبية  

 الغيب لحافظة اللفيق. ول  الشيق الحدود العيانية ول  الحدود السعودية

( كم وتبلغ لسماحة  30والي )ويبعد ر  ليكز اللحافظة ح ( كم3651)لواء البادية الشملالية    لسماحة  تبلغ •

 .كم  (220)  حوالي ليكز اللحافظة ر  يبعد  حي   ليبع( كم 21630لواء اليويشد )

  سمارد    العوال  التيول    للجوء السموي ل  ازلة ا  ا  تعتبي البادية الشملالية ل  اللناق  اككالي ترميي •

خصمموصممية صمملة القيابة والدم والنسممب لا بي  العشممائي رل   في زيادة ردد الثجئي  بالبادية الشمملالية

كجيء  حيم  يتليكز    30000  -  25000لمابي   الحمدود  ونمد بلغ رمدد الثجئي  في البماديمة الشممممملماليمة 

ل  تواجدهم في تواجدهم بلخيلا  رشمموائية بالقيب ل  اللزايا الكبيية حي  يعللو  في،ا  باكرممافة ا

 الققاا الصناري والغذائي.
 

 :تقسيمات االداريةال 2.1        

 : للبادية الشلالية اإلدايية التقسيلا ردد السكا  واللساحة و التالي  الجدو  يبي 

 ( 1جدو  ينم )

 الينم الليكز اإلداي   ردد السكا  )نسلة( ( 2اللساحة )كم

 أ البادية الشلالية لواء  112320 3651

 1 نراء الصالحية   33910 2584

 2 صبحا نراء  19220 174.7

 3 ام الجلا  نراء  31800 140.4

 4 ديي الك،ف نراء  12360 665.3
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 5 نراء ام الققي   15030 86.6

 ب  اليويشدلواء  8480 21630

 اللجلوا 120800 25281

 2020* اللصدي: دائية اإلحصاءا  العالة   •

 :مجتمع المدني والفعاليات المنظمةمؤسسات ال  3.1

 (  2جدو  ينم )

لياكز  
الزكاة  
 واكيتام 

لياكز  
الشباب  
 والشابا  

اللنتديا   
 الالقافية 

اكندية 
 الييارية 

جلعيا   
 القافية 

جلعيا   
 خييية 

جلعيا   
 تعاونية 

 التقسيلا  اإلدايية

لواء البادية   العدد  64 166 3 4 2 12 1

الشلالية  

 األرراء  2086 3798 32 366 25 1320 9 واليويشد 

 2020اللفيق   –اللؤسسة التعاونية  •

 2020اللفيق   –اكتحاد العام للجلعيا  الخييية  •

 2020لدييية القافة اللفيق  •

 2020لدييية شباب اللفيق  •

 الجمعيات الخيرية:
 

وتقوم همذه الجلعيما  بتقمديم     ة( جلعيم166)لواء البماديمة الشممممملماليمة واليويشمممممد  يبلغ رمدد الجلعيما  الخيييمة في  

 الخدلا  التالية:

 لساردة ذو  اكحتياجا  الخاصة في كافة اللجاك . •

 لساردة اكيتام واكسي الفقيية وكباي الس  لاديا  ورينيا . •

 خث  ايام قبية لجانية.التيكيز رل  التورية الصحية ل   •

 تقديم القيوض القثبية لقثب الجالعا . •

لشمماييع لنزلية    تأسممي تقديم نيوض دواية ل  خث  صممنادي  اكئتلا  ولسمماردة اكسممي الفقيية رل   •

 لدية للدخ .
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 رقد الدويا  التدييبية وويشا  العل  والتورية في لجاك  لختلفة لللجتلع اللحلي. •

 ييفية وتلكين،ا اجتلاريا  والقافيا .ال  الليأةيفع لستوى  •

  
 التعاونية:الجمعيات 

 
 لوزرة كلا يلي:    ( تعاونية  64)البادية الشلالية  يبلغ ردد الجلعيا  التعاونية في 

 .جلعية تعاونية زيارية  18 •

 األغياض.جلعية تعاونية لتعددة   46 •

 

 : المدني مؤسسات المجتمع منها القطاع التحديات التي يعاني  أبرز

 ان،ا جلعيا  غيي لتخصصة بشأ  لحدد يغم ا  اسلائ،ا تد  رل  تخصص،ا. ▪

 .نلة الوري بأهلية العل  التقوري كرراء الجلعيا  الخييية في لنققة البادية الشلالية ▪

 الجلعيا .  ألرراء نلة الخبية والل،ايا  الفنية والتسويقية الثزلة  ▪

 . رعف اللنتجا  ل  حي  الجودة والتصليم ▪

تيكيز نسبة كبيية ل  الجلعيا  الخييية رل  تقديم اللعونا  العينية للفقياء لع ردم اكهتلام بالفيص   ▪

 . اكستاللايية في لنققة البادية الشلالية

تيكيز الكاليي ل  الجلعيا  الخييية رل  الحصو  رل  التلوي  بغض النظي ر  حاجة اللنققة لللشاييع   ▪

 التي تقيح،ا هذه الجلعيا . 

 ( 2ينم )  الشك 

 

140

63
3431

جلعيا  خييية  جلعيا  تعاونية  جلعيا  القافية

اندية ييارية لنتديا  القافية لياكز زكاة وايتام
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 ثانيا: الخصائص الطبيعية والمقومات االقتصادية 

 الميزة النسبية:  1.2
 

 .لموقع االستراتيجي للبادية الشمالية على مفترق طرق بين العديد من الدولا ▪

إلقامة المشاريع المشتركة على    ةموقع البادية على الحدود مع أربع دول مجاورة والذي يتيح الفرص ▪

 .تلك الحدود. ومن شأن ذلك تسهيل الحركة التجارية والسياحية مع تلك الدول

، تنوع االجتماعي على مستوى االردنبال    تمتاز البادية االردنية بالتنوع الثقافي واالجتماعي الذي يساهم ▪

وتنمية العادات الحميدة والتقاليد االيجابية ألهل ،  ى هذه التنوع الثقافي واالجتماعي حيث يجب الحفاظ عل

 البادية.

معظم اراضييي لواا البادية الشييمالية والرويشييد من األراضييي المنبسيي ة اللالية من العوا      تعتبر ▪

 ال بيعية، مما يسهل إيصال خدمات البنية التحتية من طرق وخ وط للمياه والكهرباا واالتصاالت.

ة في البادية الشيييمالية مدن صيييناعي  إلقامةتظة بالسيييكان ت هل المن قة توفر مسييياحات كبيرة  ير مك ▪

 .والرويشد

امتالك البادية الشيييمالية موارد اولية يمكن اسيييتفاللها في مجال الصيييناعات التعدينية بشيييكل مجدي   ▪

 اقتصادياً. 

ويبلغ اً، وبارد شتاا ولواا الرويشد مناخ شبه صحراوي حار صيفاً  الشرقيةلواا البادية الشمالية يسود  ▪

ملم سنوياً، وتمتاز االراضي ب بيعة سهلية وتربة خصبة   150إلى    120معدل سقوط األم ار من  

مع توفر المياه الجوفية حيث يوجد في من قة  وخاصة  صالحة للزراعة المروية  األراضيب  تجعل ا ل

 بئر ارتوازي. 288البادية الشمالية حوالي 

 أبرز مؤشرات الخصائص الديمغرافية السكانية والتركيبة العمرية للسكان 2.2

البادية  يقدي ردد سكا      ( ل  %20)يشك   و  نسلة    (120800)  2020في رام  الشلالية واليويشد  لواء 

لحافظة   )  اللفيقإجلالي سكا   رددهم  لعام  622500البالغ  نسلة  يتعل   2020(  وفيلا  السكا     بتوزيع 

( إل   تص   الذكوي  نسبة  أ   إل   اإلحصاءا   فتشيي  الجن   اإلنا  ) % 51.3حسب  ونسبة  ل   48.7(    )

 .اللحافظة إجلالي ردد سكا 
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 (  3جدو  ينم )

 التعدادا  السكانية السابقة )نسلة( 
 لعد  النلو السكاني 

 ردد السكا  اللتونع )نسلة( 

 2020 2021 

 120800 الشلالية واليويشد لواء البادية 
3.1 

124545 

 641797 622500 لحافظة اللفيق 

 2020اللصدي: التعداد العام للسكا   

يبلغ    البادية الشلالية واليويشديثحظ أ  لتوسق ردد أفياد األسية في  الديلغيافية     التحديا أبيز  ل   و •

فيد  كلا أ  لعد  اإلرالة    4.8للعد  العام رل  لستوى اللللكة والبالغ  ا  ارل  ل وهو  اسية  /فيد  5.3

  بي    لا   العليية   الفئة  في  السكا   نصف  ل   أكالي   تيكز   ( ويثحظ 79.0)   اللفيق الديلغيافية في لحافظة  

 ( 61.4)  اللللكة لستوى ل  أن   وهي   ( 55.9)  بنسبة  سنة( 64-15) س 

  المفرق  محافظة  في%(    41.4)    يب  والمقدرة  سنة(  15)  سن  دون   العمرية  الفئة  في  السكان  نسبة  ارتفاع •

  نوعية  لتحسين  سماليأالر  االنفاق  من   لمزيد  الحاجة  يعني  مما  ، %(  34.3)    المملكة  مستوى  من  أعلى  وهي

 .والتعليم والتربية الصحية الرعاية ق اعي في الفئة لتلك المقدمة اللدمات

  اللللكة   لستوى  ل   أرل   وهي(  79)   بم   واللقدي  اللفيق   لحافظة  في  في االديلغي  اكرالة  لعد   ايتفاا •

  سلبي   بشك    التأاليي   وبالتالي    انتصاديا    شقي االن  ونسبة   اكنتاجية  انخفاض  يعني  للا  (61.4)  م ب  واللقدي

 . والدخ  اكنفاق ل  الفيد حصة رل 

باللقاينة لع لسممممتوى اللحافظة  اللواءوالجدو  التالي يورممممر أبيز هذه اللؤشمممميا  رل  لسممممتوى   •

 لكة:لواللستوى العام للل

 (  4جدو  ينم )

لتوسق ردد 
أفياد األسية  

 )فيد( 
 ردد األسي 

لعد  اإلرالة 
 الديلوغيافي )%( 

التوزيع النسبي للسكا  حسب الفئة  
 العليية 

  15أن  ل  
 سنة

(15 -
 ( سنة 64

أكالي ل   
 ( سنة 65)

5.3 22773 79.0 41.6 55.9 2.5 
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 ( فيد/ اسية  5.3) محجم اكسية في اللواء واللقدي بايتفاا    .1

وهي بذلك ارل  ل  النسبة (  41.6سنة واللقدية بم )  15نسبة السكا  في الفئة العليية دو  س  )  ايتفاا  .2

العالة اللللكة للا يعني الحاجة ال  لزيد ل  الخدلا  اللقدلة ال  هذه الفئة وخصمموصمما  في لجا  اليراية  

 الصحية والتعليم.  

وهو ارل  ل  لسممتوى    (79.0)مممممممواللقدي بلواء البادية الشمملالية  لعد  اكرالة الديلغيافي في    ايتفاا  .3

  التأاليي ( للا يعني انخفاض نسمبة اكنتاجية ونسمبة النشمقي  انتصماديا  وبالتالي  68.2اللللكة واللقدي بحوالي )

 بشك  سلبي رل  حصة الفيد في الدخ  واكنفاق.

 

 االقتصادية وحالة الفقر:  المؤشرات  3.2

 رل  النحو التالي:  2013بلغ  لؤشيا  الدخ  واإلنفاق السنو  لألفياد واألسي للعام   •

 (  5جدو  ينم )

 التقسيلا  اإلدايية 
 لتوسق الدخ  السنو  )ديناي(  لتوسق اإلنفاق السنو  )ديناي( 

 للفيد  لألسية  للفيد  لألسية 

 1159.4 6951.9 1261.5 7665.6 لواء البادية الشلالية 

 1350 7868 1495 8642 لحافظة اللفيق 

 1857.2 9258.0 2021.2 10251.6 اللللكة

 2013 اكسية ودخ  نفقا  لسراللصدي:  

 لا يلي:  ال  2013اشاي تقييي لسر نفقا  اكسية الصادي ر  دائية اكحصاءا  العالة لعام 

بمعدل دخل ( دينار مقارنة 6951.9في لواا البادية الشمالية الى حوالي )  لألسرة السنوي دخلالانلفاض  •

 ( دينار.9258.0االسرة على مستوى المملكة الذي بلغ حوالي )

وكذلك ينلفض  ( دينار،  7868انلفاض عن معدل دخل االسرة في محافظة المفرق والذي يقدر بحوالي )   •

( دينار عن المعدل العام للمملكة والذي  7665.6لى حوالي ) معدل انفاق االسرة في لواا البادية الشمالية ا

  ( دينار. 10251.6بلغ )
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يعتبر الفقر ظاهرة معقدة ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية، ويلتلف مفهوم الفقر باختالف البلدان والثقافات  •

المعيشة الم لوب عدم توفير الحد االدنى من مستوى  هو    ان الفقرتقول  واالزمنة، والمقولة المتف  عليها  

وتدني لفاض استهالك الفذاا كماً ونوعاً،  اجتماعياً، وهو حالة من الحرمان المادي الذي تتجلى مظاهره بان

الحالة الصحية والمستوى التعليمي والوضع السكني والحرمان من امتالك السلع المعمرة واالصول المادية 

الت الصعبة كالمرض واالعاقة والب الة والكوارث وفقدان االحتياطي او الضمان لمواجهة الحا  األخرى، 

مفهومه العام هو عدم قدرة الشلص على توفير الدخل الالزم لتلبية الحاجات االساسية  بوالفقر  واالزمات.  

 التي تمكنه من اداا عمله بصورة مقبولة. 

الفقر   • نسبة  بلفت  المملكة حيث  في  المناط   افقر  من  الشمالية  البادية  من قة  مع مقار%  29.5تعتبر  نة 

مسح نفقات ودخل االسرة   ب بيانات دا رة االحصااات العامةحسوذلك %( على مستوى المملكة، 14.4)

 .  2010لعام 

( في قضاا 44.7الفقر )  نسبةتعتبر اقضية البادية جميعها جيوب فقر باستثناا قضاا صبحا حيث بلفت   •

  ( في قضاا ام الق ين 26.5( في قضاا ام الجمال و )17.6و )  ( في قضاا دير الكهف40.4الصالحية  و )

بشكل أساسي في معيشتهم على تربية المواشي والوظا ف ويعتمد سكان القضاا  في قضاا صبحا.  (  14.2و)

الوطنية المعونة  صندوق  من  ورواتب  الشمالية   والجدول.  الحكومية  البادية  في  الفقر  حالة  يبين  التالي 

 : 2010على بيانات دا رة االحصااات العامة عام  بناااتوالرويشد وذلك 

 

 

 

نسبة الفقي   القراء  اسم اللواء 

 لواء

 نسبة الفقي نراء 

 44.7 29.5 الصالحية  البادية الشلالية

 14.2 29.5 صبحا  البادية الشلالية

 17.6 29.5 ام الجلا   البادية الشلالية

 42.8 29.5 ديي الك،ف  البادية الشلالية

 26.5 29.5 ام الققي   الشلالية البادية

 69.6 69.6 اليويشد  اليويشد 

 14.4 14.4 المملكة
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والب الة   • العمالة  مسح  نتا ج  حسب  المفرق  محافظة  في  الب الة  معدل  دا رة   2015بلغ  تنفذه  والذي 

 %(. 13العام للمملكة البالغ )%(  وهو اعلى من المستوى 15االحصااات العامة حوالي ) 

 ( 7)  ينم جدو  

 اللؤشي 

لعد  النشاق اكنتصاد   
 الخام

)ردد السكا  النشيقي   
سنة   15انتصاديا  وأرلايهم  

فأكالي لنسوبا  لعدد السكا   
 الكلي( 

 لعد  النشاق اكنتصاد  اللنقر 

)ردد السكا  النشيقي  انتصاديا   
سنة فأكالي لنسوبا    15وأرلايهم 

للجلورة السكا  الذي  أرلايهم  
 سنة فأكالي(  15

 لعد  البقالة 

)ردد السكا  اللتعقلي  
سنة   15وأرلايهم 

فأكالي لنسوبا  إلجلالي  
 نوة العل ( 

 15.2 38.8 38.8 اللفيق لحافظة 

 13 36.7 36.7 رل  لستوى اللللكة 

 2015  والبقالة العلالة لسر  2013 اكسية ودخ  نفقا  راللصدي: لس

  واقع القوى العاملة:  4.2

ل  الجديي بالذكي ا  ردد اللتقدلي  بقلبا  توظيف ال  ديوا  الخدلة اللدنية ل  ابناء لواء البادية الشمملالية  

  يمأتي وهمذا    2014( قلمب في العمام  6391لقماينمة لع )  2015( قلمب في العمام  7251واليويشمممممد نمد بلغ )

احتسممماب لعال  توق  اكسمممتخدام للعلا  في الدوائي الحكولية لال  الصمممحة والتعليم واكداية    لنتائجلعززا   

والمدفماا التي تنخفض نيل،ما في البماديمة الشممممملماليمة ر  اللسمممممتوى العمام لللللكمة  والجمدو  التمالي يبي  توزيع  

 اللتقدلي  بقلبا  توظيف ال  ديوا  الخدلة اللدنية حسب السنة والجن :

 ( 8)جدو  ينم 

لجلوا قلبا   
 اللللكة

لجلوا القلبا   
 اللقدلة

 ردد قلبا  اإلنا  
ردد قلبا   
 الذكوي 

 السنة

276468 6340 5138 1202 2012 

293624 6645 5384 1261 2013 

279550 6391 5259 1132 2014 

300190 7251 5908 1343 2015 

 2015 *اللصدي ديوا  الخدلة اللدنية
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تعتبي البقالة ل  أهم اللشكث  التي تواجه وانع اكنتصاد وسوق العل   حي  تفانل  هذه اللشكلة في   •

الفتية اللارية نتيجة لعوال  ل  أهل،ا التحوك  الديلوغيافية التي أد  إل  زيادة ردد الداخلي  الجدد 

ة بي  نواتج التعليم في لياحله  إل  سوق العل  والناتج ر  ايتفاا لعدك  النلو السكاني  ورعف اللوائل

الل،   بعض  في  األيدنية  للعلالة  الوافدة  العلالة  ولزاحلة  العل    سوق  لتقلبا   وبي   اللختلفة 

 : هذه السجث  إل  يتشي  القيفي .والتخصصا  الناتجة ر  التفاو  الكبيي في األجوي بي  

  ( 474)الذكوي و ل ( 591) ( باح  لن،م 1065)  حوالي بلغ  2014للعام  أ  ردد الباحالي  ر  العل    •

 اكنا . ل  

 ( انا . 175( ذكوي و) 830( لنف  العام لن،م ) 1005اللشتغلي  لن،م )ردد بلغ  •

 . رال  27110بلغ ردد العلا  الوافدي  الحاصلي  رل  تصيير رل   •

لفة  % ل  العلالة الوافدة حاصلي  رل  تصايير رل  في الققاا الزياري وذلك بسبب انخفاض ك89 •

 .التصيير الزياري

 

  والبطالة العملالتحديات في قطاع  5.2

 ردم وجود لؤسسا  تستورب ارداد خييجي الجالعا  واللعاهد ل  ابناء البادية الشلالية.  •

 ردم وجود وري استاللاي  في لنققة البادية الشلالية والبح  دائلا  ر  فيص وظيفية حكولية.  •

 اكنا  وتفري  اصحاب العل  رل  تشغي  الذكوي. تيكز نسبة البقالة اككبي رند  •

 ت،يب الكاليي ل  اللنشآ  اكنتصادية ر  اكشتياك في الرلا  اكجتلاري.  •

 تيكز الفيص الوظيفية في الققاا الزياري الذ  يش،د رزوفا  ل  نب  اكيدنيي .  •

هناك لنافسة بي  العال  اكيدني والسوي  وخصوصا     أصبرنقاا العل  بالثجئي  السوييي  حي     تأالي  •

 في لجا  العل  الزياري. 
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 خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية  :ثالثا

 مديرية التنمية االجتماعية وصندوق المعونة الوطنية  خدمات  1.3

 (  9جدو  ينم )

 القيلة  اللؤشي 

 1 ردد لديييا  التنلية اكجتلارية 

لساك  األسي العفيفة ل  خث  اللكيلة  ردد 
 الللكية 

62 

 6 ردد دوي الحرانة 

 6 ردد الجلعيا  اللتخصصة 

 2 ردد لياكز ذو  اكحتياجا  الخاصة 

 207 ردد حاك  ذو  اكحتياجا  الخاصة اللسجلة 

 0 ردد لياكز شؤو  الليأة 

 اللعونة اللتكيية ل  صندوق اللعونة الوقنية 
 اللستفيدي  ردد 

3117 

 106 بينالج األسي اللنتجة اللقدلة ل  وزاية التنلية 

 2020 للواء البادية الشلالية لصدي: لدييية التنلية اكجتلارية* ال
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 البادية الشلالية:وفيلا يلي للخص توزيع الفئا  اللستفيدة ل  بيالج صندوق اللعونة الوقنية في  •

 (  10جدو  ينم )

 فئة اللستفيدي  
 اللستفيدي  

 العدد 

 أسي األيتام  .1
280 

 اللسنو  واسيهم  .2
1033 

 اسي العاجزي  رجزا  كليا   .3
1 

 اسي السجناء واللعتقلي   .4
58 

 األسية البديلة  .5
6 

 اسي الغائبي  واللفقودي  غيبة لنققعة ك تق  ر  رام  .6
3 

 الحاك  اإلنسانية  .7
119 

 الحاك  اكستالنائية  .8
4 

 أيللة/ الليأة التي ك لعي   .9
192 

 لقلقه/ الليأة التي ك لعي   .10
280 

 رزباء/ الليأة التي ك لعي   .11
0 

 اكسي العاجزي    .12
873 

 اسي العاجزو  لاديا  .13
119 

 اكرانا  يراية  .14
262 

 اسي اكحوا  الشخصية  .15
9 

 3239 اللجلوا 

 . 2020 صندوق اللعونة الوقنية* اللصدي: 
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 الوطنية والمعونة االجتماعية  الرعاية خدماتفي قطاع   التحديات 2.3 

 .اللنققة الجغيافية التي يغقي،ا صندوق اللعونة الوقنية واسعة وحدودية .1

 .وتناالي التجلعا  السكانية في لواء البادية الشلالية واليويشدتبارد   .2

االي اللجوء السوي  رل  زيادة ارداد اللنتفعي  ل  خث  اللنافسة رل  فيص العل  اللتوفية في   .3

 . اللنققة

 . لأليدنيي ندية اللشاييع التنلوية الكبيية التي ند تسارد في ايجاد فيص رل   .4

لنققة البادية الشلالية االي رل  زيادة ردد اللنتفعي  ل  صندوق   ردم وجود ليكز تدييب ل،ني في .5

 اللعونة الوقنية. 

 نلة الكادي الوظيفي وردم وجود التج،يزا  الثزلة للوصو  ال  كافة الشيائر التي تستح  الخدلة.  .6
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 الشباب : رابعا

 الشباب: قطاع  1.4

يشممك   ز الشممبابية واكندية الييارممية  والشمملالية ل  خث  اللياكيتم تقديم الخدلا  للشممباب في البادية  ▪

 الشباب أكالي ل  اللالي السكا  في لحافظة اللفيق.

جدا والذ  يشممك  فيصممة ذهبية فيلا لو تم توفيي اللتقلبا  الرمميويية لبناء كيا     الليتفعا  هذا الينم  ▪

تحد  التغييي اكيجابي اللقلوب في لجتلعنا    ا  هؤكء الشمممباب  بحي  يشمممكلو  نوة انتاجية يلك  ل،ا

   الدولة لؤسممسمما ل  خث   ه  فيلا لو لم يحسمم  توجي، وت،ديدا    الون  فأ  هذا العدد يشممك  تحديا    وبنف 

تجاه خدلة   الكبييةاللؤسمممسممما  التي يلك  ل،ا توجيه هذه القانة   هذا اكلي يتقلب بحد ذاته توفي هذوه

 الوق  واللجتلع.

 ؤسسا  تقدم خدلات،ا للشباب سوى اللياكز الشبابية التابعة لللجل  اكرل  للشباب.لي  هناك ل  ▪

 

 اهم البرامج الموجهة للشباب:  2.4

"لعسمكيا  الحسمي " والتي تنفذ ل  خث  اللياكز الشمبابية في اللنققة وتعل  رل  تفعي  دوي الشمباب   ▪

 والزيايا  الليدانية.في الحلث  التقورية واللخيلا  واليحث   

تنفيمذ اللحمارممممميا  والويو التورويمة ر  اإليهماب والتقيف ولكمافحمة اللخمديا  ل  خث  اللياكز   ▪

 الشبابية واللنظلا  الفارلة في لنققة البادية الشلالية.

 إنالة البقوك  الييارية واللسابقا  رل  لستوى اللللكة. ▪

 تنفيذ دويا  ديو  تقوية. ▪

 وغييها. USAIDتعاو  اللياكز الشبابية لع اللنظلا  الفارلة في اللنققة كلنظلة ا    ▪

ا  وتعزيز  اسميا وانتصماديا واجتلاريا والقافياللسماهلة في تورية الشمباب سميتقوم هيئة شمباب كلنا األيد / ب ▪

ة في الشمبابييا   لع الفعالالتشمبيك وتنظيم ج،ود العل   القافة اللبادية والتليز والعل  التقوري ل  خث   

 البادية الشلالية.

 

 :التحديات في قطاع الشباب  3.4

 تيكز اللؤسسا  التي تقدم خدلات،ا للشباب في لحيق ليكز اللحافظة. ▪
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 نلة اللياكز الشبابية واكندية الييارية في البادية الشلالية. ▪

 نراء أونا  الفياغ.رعف البنية التحتية اللادية واكجتلارية الثزلة للساردة الشباب رل   ▪

 تزايد لعدك  البقالة بي  اللتعللي  الشباب. ▪

 ودرم ويراية اإلبداا والتليز لدي،م.   وتقوييها  يالية كستاللاي قانا  الشبابردم وجود بيالج وخقق  ▪

 ردم وجود اللنشآ  الييارية واللثرب في البادية الشلالية. ▪

والشمممممبماب في البماديمة وتيكز اكنفماق رل  ليكز  رمممممعف حجم اكنفماق الحكولي في نقماا الييمارمممممة   ▪

 اللحافظة.
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 قطاع المرأة  خامسا:

 شؤون المرأة:قطاع    1.5

يغم التقوي الذ  شمم،ده لجتلع اللفيق كباني اكيد  بلجا  تعليم الليأة ودخول،ا لققارا  رل  جديدة   ▪

كعلل،ما في اكل  العمام كينيمب سممممميي ليمداني  او في نقماا الصمممممحمة   لم يألف،ما اللجتلع اكيدني سمممممابقما  

ل  شميكت،ا خاي     تدييهكلليرمة تعل  بنظام الويديا  الليلية  وكدخول،ا لققاا اكرلا  كصماحبة له  

   ةوالديني ةنظام المملحيلا  اكجتلاري  رل اللنز   وغييها ل  لجاك  كان  حت  اكل  القييب ل  

ا  الدياسمما  اكحصممائية والجنديية تظ،ي ا  لسمماهلت،ا اكنتصممادية لا زال  دو   يغم هذا التقوي اك

اللمألو   وذلمك كرتبمايا  رمديمدة وليكبمة و لتشمممممابكمة لما بي  المدي  والحمداالمة  لما بي  اكنتصممممماد   

بي   %( ل  إجلالي ردد سمكا  اللحافظة وبلغ  نسمبة البقالة  48.7اذ تشمك  نسمبة اإلنا  ) واكجتلاري.

 وهي ان  نسبة رل  لستوى اللللكة.) 15.2)  في لحافظة اللفيق  اكنا

البادية ▪ المرأة االقتصادية في من قة  لدور  النم ية  الماضي  إن الصورة  بالتهميش موازنة   كان في  يمتاز 

المنزلي فالعمل     ، كونها تقوم بأعمال  ير مأجورة، واعتبار هذا الدور امتدادا إلعمالها المنزلية.ل بدور الرج

 ير المأجور يشكل ثلث اإلنتاج االقتصادي في العالم، وان ساعات عمل المرأة تزيد على ساعات عمل  

 % عندما يحسب العمل الزراعي، والعمل المنزلي إلى جانب العمل المأجور. 30الرجل بنسبة 

ا العمل داخل المنزل أو  سوااحتلت المرأة البدوية مكانا مهما فيما يتعل  بالنشاطات االقتصادية اإلنتاجية   ▪

وتعليمها فقد كانت في الماضي تعاني من التهميش في  المرأةفقد تفيرت النظرة االجتماعية لعمل ، خارجه

البدوية اصبحت شريكاً اساسياً للرجل   المرأةهذا المجال اال انه ومواكبة للت ور في جميع المجاالت فان  

 في ممارسة النشاطات االقتصادية. 

 :المرأةقطاع   تحديات  2.5

 .غيي اللتزوجة  الليأةيغبة اصحاب العل  في تشغي    •

 العاللة.  للليأةصعوبة توفيي البيئة اللناسبة ولكا  احترا  اكقفا    •

في البادية في ل،نة   الليأةاذ ينحسمي رل     الققارافي الكاليي ل     الليأةلعيقا  اجتلارية في رل    •

 التعليم والصحة.
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 ةسادسا: الثقاف

 الشؤون الثقافية:قطاع  1.6

الشؤو   واداية  بتنظيم  اللفيق  لحافظة  في  الالقافة  لدييية  وتقوم  الشلالية  البادية  في  القافة  لدييية  يوجد  ك 

 الالقافية في كافة لناق  اللحافظة بلا في،ا البادية الشلالية.

 
 (  11جدو  ينم )

 اللؤشي  العدد 

 ردد ال،يئا  الالقافية  3

 ردد اللنتسبي  لل،يئا  الالقافية  60

 ردد الفيق الشعبية   2

 الل،يجانا   1

 2020 اللجل  اكرل  للشباب* اللصدي: 

 
 

 لرياضةالفرص االستثمارية في قطاع الشباب وا 2.6

وتوجه الشباب ال  نصبة اللفيق للا يشجع    يياريةال لثرب تقاي لنققة البادية الشلالية للنريا  ألف •

 رل  اكستاللاي في هذا اللجا . 

 . تيفي،ية وييارية  لسابرانشاء  •

 شبابية بلختلف لجاك  الييارة. تشجيع النشاقا  الييارية واكندية  •

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

 سابعا: التعليم

 قطاع التعليم: 1.  7

  الجالعا      •

ك يوجد في لواء البادية الشممملالية واليويشمممد جالعا   حي  تقوم جالعة ا  البي  في لدينة اللفيق  

 هي: ليةك  12واللاجستيي ل  خث      البكالوييوبتقديم خدلة التعليم الجالعي لليحلة 

 اكنتصاد والعلوم اكداييةكلية  -

 اآلدابكلية  -

 كلية الشييعة -

 كلية العلوم -

 كلية ال،ندسة -

 كلية الحقوق -

 لع،د بي  الحكلة -

 كلية تكنولوجيا اللعلولا  -

 كلية العلوم التيبوية -

 لع،د رلوم اكيض -

 كلية رلوم القييا  -

 كلية التلييض -

  

التعليم في   • يبي  بعض لؤشممممميا   للعمام المدياسمممممي البماديمة الشممممملماليمة واليويشمممممد  الجمدو  التمالي 

(2019/2020:) 

   (12جدو  ينم )

 المجموع  المدارس الخاصة   ا األونرومدارس  المدارس الحكومية   البيــــــــان 

 164 6 0 158 اللداي  ردد 

 29358 520 0 28838 ردد القلبة 

 1519 34 0 1485 ردد الغيف الصفية 

 46 3 0 77 ردد يياض اكقفا  

 2020 لواء البادية الشلالية الشينية /اللصدي: لدييية التيبية والتعليم* 
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 ( 3الشك  ينم ) 

 

 ( 4الشك  ينم ) 

 

 مؤشرات مهمة   2. 7

 . %( غيي لتوفي ) نسبة النجاح -

 . %( 0.004)  لعد  التسيب  -

159

6

اللديا  في لواء البادية الشلالية

اللداي  حكولية اللداي  خاصة

26419

400

توزيع القلبة في اللداي  الحكولية والخاصة

ردد القلبة حكولية ردد القلبة خاصة
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 . ( 18)  لعد  ردد القثب في الغيفة الصفية -

 . ( لداي  كجئي  سوييي 8و)  .حكولية  (3) :نظام الفتيتي  -

 

  :التعليم قطاع تحديات 3. 7

 نظام الدراسة المسا ية بسبب نقص المباني الحكومية.  •

 لمدارس لواا البادية الشمالية والرويشد. المستأجرةاالبنية  •

 .المستأجرةعدم االستفادة من منح المنظمات الدولية العاملة في مجال التعليم في المدارس  •

الى   • المدارس مما ي دي  البادية اضافة  دمج  الى مناط  ملتلفة من  المعلمين  بين  كثيرة  حرمان  تنقالت 

مما   بالتصحيح  العمل  من  والمعلمات  المعلمين  من  واسعة  االقتشريحة  المعلم  على وضع  صادي، ي ثر 

  اضافة الى زيادة القل  النفسي واالجتماعي من االهالي على ال لبة.

 عدم كفاية الوسا ل التعليمية الالزمة في مدارس البادية الشمالية. •

 حاجة المعلمين الجدد الى التدريب واكتساب خبرات ومهارات تعليمية وتربوية. •

 لكثير من المدارس في من قة البادية. للعملية التعليمية في ا عدم مال مة البناا المدرسي •

 اللجوا السوري زاد من اعباا وزارة التربية والتعليم في توفير البنية التحتية الالزمة لل الب الالجئين. •

 عدم التوا م بين ملرجات التعليم وفرص العمل في البادية الشمالية. •

وعند اكتسابهم اللبرة الم لوبة يتم   ، تعليمية وتربوية في البادية  تعيين المعلمين الذين ال يملكون خبرات •

 نقلهم الى مناط  اخرى.

 :التعليم قطاعالفرص االستثمارية في  4.7

 ل    رالليا   اللعتلدة اللناهج التدييبية تسمتخدم اللعللي  لتدييب جديدة كليا  في اكسمتاللاي تشمجيع ▪

 .والخاص العام الققاري  بي  الشياكة نلاذ  خث 

 .اللداي  الخاصة ويياض اكقفا تشجيع انشاء   ▪

 .خدلا  قثبية ولكتبا توفيي   ▪

 .نواد  تعليلية في لختلف النشاقا سي   تأ ▪
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 التدريب المهني  :ثامنا

 تدريب المهني الواقع   1. 8

 . ك يوجد لياكز تدييب ل،ني في لنققة لواء البادية الشلالية واليويشد

 

 تاسعا: الصحة

 : يلي ما خالل  منالبادية الشمالية والرويشد  في  الصحية الرعاية خدمات تقدم

 المستشفيات:  1. 9

 (  13جدو  ينم )

اسم 
 المستشفى 

عدد  
 الخدمات المقدمة )التخصصات الطبية(  عدد االطباء األسرة

مستشفى 
البادية 
 الشمالية 

154 55 
  وحنجرة،واذن  فجلدية، باطنية، اطفال، نسائية، عظام، عيون، ان

 مختبرات  وطوارئ،اسعاف  اشعة،

 2020 لدييية صحة البادية الشلالية * اللصدي:

 

 المراكز الصحية والعيادات: 2.  9

 (  14جدو  ينم )

 الققاا الخاص  ا األونيو رسكي  حكولي اللؤشي 

 - 0 0 10 ردد اللياكز الصحية الشاللة -

 - 0 0 6 ردد اللياكز الصحية األولية  -

 - 0 0 13 ردد اللياكز الصحية الفيرية  -

 2 0 0 14 ردد اللختبيا   -

 20 0 0 20 ردد الصيدليا   -

 0 0 0 2 ردد لختبيا  األشعة -
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 7 0 0 15 ردد ريادا  اكسنا  -

 7 0 0 16 ردد ريادا  القب العام  -

 0 0 0 0 ردد ريادا  اكختصاص  -

 - 0 0 13 ردد أقباء األسنا   -

 - 0 0 20 األلولة والقفولة ردد لياكز  -

 - 0 0 55 ردد األقباء العام  -

 - 0 0 2 ردد أقباء اكختصاص  -

 2020صحة البادية الشلالية ولدييية صحة اللفيق / * اللصدي: لدييية 

  الصحي  القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 3.  9   

 واحد يخدم لنققة البادية الشلالية.بعد اللسافا  وتناالي التجلعا  السكانية ووجود لستشف    •

 لستشف  البادية.  الرغق الكبيي رل •

 ردم توفي الكاليي ل  التج،يزا  الثزلة لللياكز الصحية الشاللة في البادية الشلالية. •

 ندية وجود العيادا  الخاصة والعسكيية باليغم ل  الحاجة ل،ا. •

 الفرص االستثمارية في القطاع الصحي  4.  9

 المستشفيات والمراكز الصحية والملتبرات.تحسين اللدمات الصحية في  •

 صيانة االجهزة ال بية. •

 لتوفر مزارع النباتات الع رية وال بية. انشاا مصانع االدوية نضراً  •

 صناعة مستحضرات التجميل والعناية بالجسم.تشجيع  •

 صناعة االعشاب ال بية. •
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 عاشرا: البنية التحتية

 قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة:  1.  10

باللحافظا  اللجاوية وكذلك يبق التجلعا  السكانية  اللفيق شبكة قيق تيبق اللحافظة  تتوفي في لحافظة

 الكاليية واللتناالية بعر،ا ببعض والجدو  التالي يبي  وانع القيق في اللنققة: 

 (  15جدو  ينم )

 األقوا  )كم(  القيق حسب النوا 

شبكة القيق  
 الداخلية اللعبدة 

 450 يئيسية 

 367 الانوية 

 335 فيرية

 20 زيارية 

 1172 اللجلوا

 .2020اللصدي: لدييية األشغا  العالة واإلسكا    •

 ي تواجه البنية التحتية لتالتحديات ا أبرز 2. 10

 ل %(  28)  نسمبته  لا  تلال   والتي  ت،السماح واتسماا  السمكانية  التجلعا   تبعاليتتلال  خصموصمية اللنققة ب ▪

   شممبكا  اللياه   :وجود روائ  رند تنفيذ شممبكا  القيق اللختلفة لال للا يشممك    اللللكة  لسمماحة  إجلالي

 وأرلدة ال،اتف والك،يباء حي  تحتا  إل  ون  إلزالت،ا كلا أ  كلفت،ا رالية.

 ية.لعظم لسايا  القيق الزيارية ليسولة في لوانع يصعب تنفيذها وتحتا  إل  كلفة رال ▪

 إصياي ديوا  اللحاسبة رل  قيح العقاءا  رل  ان  األسعاي. ▪

 ردم توفي اآلليا  الكافية لللقاولي  للعل  بعدة لشاييع بنف  الون . ▪
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 النقل العامعشر:  الحادي

   العام والبري: النقل 1.  11

  التجاعات   تربط  التي  والزراعية  الرئيسمية  الطرق ان  ااتازة شمبةة  الرويشمد ولواء  الشماالية  البادية لواء تخدم

 ان ااتدا   الدولي بغداد  طريق  وهو  الرئيسمممية  الطرق  اهم الى  اضمممافة.  بي ها  فياا  والات اثرة  الةثيرة  السمممةا ية

ك يوجمد   .العراق  دولمة  الى  الرويشمممممد  ولواء  الشممممماماليمة  البماديمة  لواء  بارةز  ارورا    الافرق  احمافةمة  ارةز

 ء ورليه هذه احصائيا  اللحافظةاحصائيا  خاصة باللوا

 (  16جدو  ينم )

 المجموع  1أخرى شاحنات  صهاريج  شحن  حافالت صالون  ملكية المركبة 

 24410 1269 871 625 11296 146 10203 خصوصي 

 2847 15 1085 402 657 346 342 عمومي 

 27257 1284 1956 1027 11953 492 10545 المجموع 

   2019الكتاب اكحصائي السنو  * اللصدي: 

 

 التحديات في قطاع النقل:  أبرز 2.  11 

 تداخل مسارات خ وط النقل العام داخل لواا البادية الشمالية وفي جميع االتجاهات.  •

 عدم وجود مواقف خاصة لوسا ل النقل العام في جميع التجمعات السكانية في البادية الشمالية.  •

شبكة ال رق وخصوصاً طري  بفداد الدولي الذي يربط مدينة المفرق بالرويشد مروراً بفالبية قدم   •

 التجمعات السكانية في البادية الشمالية.

 الفرص االستثمارية في القطاع النقل 3.  11

 صيانة ك،يباء وليكانيك السيايا  الحديالة وال،جينة. •

 غسي  السيايا  اللتنق . •

 التوصي .خدلا    •

 لكتب تاكسي •
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 عشر: المياه ثاني 

 والصرف الصحي:  المياه 1.  12

لؤشيا   انة شبكا  اللياه وفيلا يلي ابيز  تقوم لديييا  اللياه بتقديم خدلا  توفيي اللياه لللواقني  وصي 

 نقاا اللياه والصيف الصحي في البادية الشلالية: 

 (  17جدو  ينم )

 المؤشر  

 االرتوازيةعدد اآلبار  288

 عدد السدود والسعة التخزينية  0

 عدد محطات الضخ العاملة  19

 نسبة السكان المخدومين بشبكة المياه  90%

 شبكات الصرف الصحي  0

 محطات التنقية 0

 مساحة األراضي المروية بمياه محطات التنقية 0

 2020 /البادية الشلالية * اللصدي: سلقة لياه

 التحديات في قطاع المياه والصرف الصحي:  أبرز 2.  12

 ك السممنو   األلقاي  هقو   ولعد   جافالو  و اصممحيال  ،اوبلناخ  ينعت،ا  بأتسمماا  اللفيق لحافظة  تتليز ▪

 اللياه ل   اللقلوبة  اللنققة حاجة تسد ك  الحا   بقبيعة الكلية  وهذه للم  209 ر   يزيد

 حساب حصة اهالي اللنققة.تزويد اللحافظا  اللجاوية ل  لياه الشيب رل   ▪

 ندم شبكا  اللياه في بعض لناق  اللحافظة وانخفاض كفاءت،ا وايتفاا كلفة الصيانة. ▪

 

 الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع المياه والصرف الصحي 3.  12

 باي لنزلية لتجليع لياه اكلقاي.لشاييع آ  •

 الشاسعة.لشاييع الحصاد اللائي في اللناق  الصحياوية   •

 لحقا  فلتية لياه.و  لصانع تعبئة كاسا  لياه •

 انشاء لشاييع صيف صحي في القيى اليئيسية لحلاية اكباي اكيتوازية ل  التلو . •
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 ة عشر: الطاق الثالث

 والكهرباء:  الطاقة 1.  13

وهي شمميكة لسمماهلة رالة لحدودة اللزود اليئيسممي والوحيد للقانة    ايبدتعتبي شمميكه ك،يباء لحافظة  ▪

 الشلا  بكالله. إلنليمالك،يبائية  

لن،م   اللفيقلشتيك  بلغ ردد لشتيكي لحافظة   383379ردد اللشتيكي  في انليم الشلا     يبلغ اجلال ▪

 % ل  لشتيكي كال  انليم الشلا .15.7لشتيك ويشكلو  لا نسبته    76675

 %.99  اللفيقفي لحافظة لسكا  اللتصلي  بشبكة الك،يباء  ابلغ  نسبة   ▪

 .اللفيقلحافظة   بققاا القانة والك،يباء فييبي  الجدو  التالي بعض اللؤشيا  اللتعلقة   ▪

 (  18جدو  ينم )

 اللؤشي  القيلة 

 ردد لحقا  الونود وواحدة تح  اكنشاء   5

 ردد وكاك  الغاز  29

 بالك،يباء السكا  اللزودي   76675

 2019األيدنية الك،يباء  القانة شيكة* اللصدي: وزاية 

 

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

 ارقا  شيكة الك،يباء اللتكيية خصوصا  في فص  الشتاء.  •

 رعف التنوا في استغث  الاليوا  القبيعية اللعدنية في البادية الشلالية.  •

ادى ال  رغق لستلي رل  شبكة   للا الكاليي ل  الثجئي  السوييي  في لنققة البادية الشلاليةوجود  •

 الك،يباء والبنية التحتية. 

تستلدم في صناعات عديدة   يمن المواد المكتشفة في البادية الشمالية مادة التف البركاني والزيواليت الت •

منها االسمنت والزجاج وهنالك كميات تصديرية في من قة االريتين بالقرب من بلدة البشرية في قضاا 

 الصالحية ومن قة قعيص في قضاا ام الق ين. 
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المتوفر بكميات كبيرة في  يتوفر في البادية الشمالية العديد من الثروات ال بيعية اهمها الفاز ال بيعي •

وتعتبر شركة بريتش بتوليوم هي الشركة صاحبة االمتياز في  الريشة التابعة للواا الرويشدة من ق

مليون قدم مكعب من   30التنقيب واستلراج الفاز من من قة الريشة. حيث تبلغ كميات االنتاج حوالي 

 كهرباا.دن للجة االر% من حا10ما يقارب  إلنتاج  الريشةالفاز يومياً ليتم ارسالها الى مح ة كهرباا 

 

 

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

  غماز  آبماي  وخماصمممممة  القبيعي  الغماز  أهل،ما  ل   القبيعيمة  الاليوا   ل  العمديمد  اللفيق لحمافظمة  في  يتوفي •

 .للغاز  استكشاف  رلليا   في،ا  يجي   التي اللناق  ل  ردد  وهنالك  الييشة

  اللقمدي  اكحتيماقي  يبلغ  حيم   والزيوكيم     البيكماني  التف  اللحمافظمة  في  اللكتشمممممفمة  الخمام  اللواد  ل  •

  اإلسلن  إلنتا  السنة في  ق  ألف(  15)تتجاوز  ك لحدودة  كليا  لنه تستغ  ق  لليو   470 حوالي

 .األبيض  اإلسلن   شيكة  خالاته  وتستغ   ي الجي  الحجي  ايرا    وهنالك  البوزوكني  

 .واليكام  البناء حجي  إلنتا   يستغ  والذ   القبيعي  الحجي •

 واألنشقة  اللشاييع إلنالة  جاذبة قبيعية  لوايد  في،ا  يتوفي  التي  اللحافظا  ل   اللفيق لحافظة  تعتبي •

  اليويشممد  لواء في  تتيكز يكام  لقالع(  6)و  بناء حجي  لقلع(  19: )ب واألنشممقة  اللشمماييع تلك  وتتلال 

 في   وتتواجد  والزيولي (  البوزكنا)  بيكاني  التف رل   تنقيب  شميكا (  5)  يتواجد  كلا  اللفيق    ونصمبة

 .اللفيق نصبة  ولواء  الصفاو   لنققة
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 ت عشر: االتصاالالرابع 

 البريد واالتصاالت:  1.14

اللعلولما  في األيد  ل  أهم الققمارما  اليافمدة لخزينمة المدولمة  ▪ يعمد نقماا اكتصممممماك  وتكنولوجيما 

لا    2012هذا الققاا بالناتج اللحلي اإلجلالي لعام   ةفقد بلغ  نسمبة لسماهل    لثنتصماد الوقنيوالدارلة 

% بشمك  غيي لباشمي(  وندي  فيص العل  التي وفيها  4.8% بشمك  لباشمي و11.2% )16نسمبته  

ألف فيصممة رل  تياكلية  للا يد  رل  الدوي ال،ام الذ  يلعبه الققاا في اللسمماهلة    82بممممممم    الققاا

  جمانمب دويه في توفيي آكف فيص العلم   حيم  أ  رمددا  بماكيتقماء بماللجتلع الوظيفي في األيد  إل

كبييا  ل  الشمميكا  اسممتاللي  في لجا  صممنارة وتقويي البيلجيا  وأصممبح  لصممدي يئي  لدو   

 اللنققة في هذا اللجا .

هذه اللكاتب خدلات،ا    ملكاتب بييد تابعة لشممميكة البييد اكيدني  وتقد  9يوجد في لواء البادية الشممملالية   ▪

. وكمذلمك خمدلمة دفع فواتيي الك،يبماء والليماه وال،ماتف وخمدلمة دفع اللعونما  النقمديمة التي  بمأنوار،ماالبييمديمة  

 يقدل،ا صندوق اللعونة الوقنية.

 

 (  19جدو  ينم )

 البيا   نسبة الحيازة 

 اكنتين  84.0%

 اكيري  3.8%

 خلو  148%

 اج،زة الحاسوب  40%

 2013لسر نفقا  ودخ  اكسية * اللصدي: 
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 ةعشر: البيئ الخامس

 الواقع البيـــــــــئي:  1.  15

 دور القطاع العام. 

رل  الققماا البيئي في البماديمة الشممممملماليمة واليويشمممممد حيم  تعتبي هي    بماألشممممميافتقوم لمديييمة بيئمة اللفيق  

  بمصصمممممداي اللسمممممؤو  اكو  ر  لتمابعمة وتنفيمذ القواني  والتشمممممييعما  اللتعلقمة بمالبيئمة وهي الج،مة اللخولمة  

اللشماييع الصمنارية في اللنققة. كذلك تلعب البلديا  ولجل  الخدلا  اللشمتيكة   إلنالةالتياخيص الثزلة  

ادية الشملالية واليويشمد دويا  فيلا يتعل  بجلع ونق  والتخلص ل  النفايا  اك ا  دوي البلديا  لا زا   في الب

اللحلية اكنتصممممادية  لحدودا  في ظ  رممممعف نديت،ا رل  التخقيق اللتوسممممق والقوي  لع بيالج التنلية  

 بلا يأتي:  وتتلال  خصوصية اللنققة  واكجتلارية.

 .نيةاالسك التجمعات داخل بعضهاو عشوا ي بشكل واألبقار اللراف ينوتسم الدواجن مزارع نتشارا •

 .للمصانع العشوا ي نتشاراال •

 على خ ورة يشيكل الذيبعد انتهاا الموسيم و  (الزراعي الملش) البالسيتيك  بإزالة عدم التزام المزارعين •

  المواشي. من كبير عدد نفوق يسبب حيث الحيوانية الثروة وخاصة البيئة

 .من قة الرويشد في كبير بشكل والكسارات المقالع انتشار •

 

 مساهمة القطاع الخاص:  2.15

ردم وجود أدوا  انتصممادية   تكاد تنعدم الشممياكا  بي  الققاري  العام والخاص في لجا  البيئة وذلك بسممبب

 هذا الققاا.اكستاللاي في  أو حوافز لتشجيع الققاا الخاص رل 

 

 . البادية الشماليةالمشاكل البيئية في  3.15

  البادية الشمالية كالتالي:يمكن تلخيص بعض المشاكل البيئية التي تعاني منها 

حظائي اكغنام: حي  تنتشي حظائي تيبية اكغنام بشك  رشوائي وداخ  التجلعا  السكانية في البادية   ▪

 الشلالية للا يلو  ال،واء ويؤالي رل  النظافة العالة للتجلعا  السكانية.  

اللصانع: ك يوجد في لنققة البادية الشلالية سوى لصنع شفا للصنارا  الغذائية وهنا يقتيح ا  تتم   ▪

 انبة اللصنع بشك  دوي  وتصويب السلبيا . لي
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لعاصي الزيتو : هنالك ردد نلي  ل  لعاصي الزيتو  في البادية الشلالية ويقتيح ليانبت،ا بشك  دوي    ▪

 ونق  اللياه العادلة ال  اللكبا  القييبة. 

  خقوية كبيية رل  الاليوة  لبثستيك الذ  يستخدله اللزايري البثستيك )الللو الزياري(: يشك  ا ▪

 الحيوانية حي  يتسبب في نفوق ردد كبيي ل  اللواشي.  

واستخدام الحفي اكلتصاصية بصوية واسعة بدأ    البادية الشلاليةوجود شبكة صيف صحي في  ردم ▪

اللياه العادلة بي    بقيحواللزيورا   ارافة ال  نيام بعض اصحاب الص،اييج  ت،دد اكياري

 .اللكبا ري الزيارية وردم نقل،ا ال  واكيا  اكشجاي

اللشكث  البيئية رل  اكنسا  للا يعني ردم اكهتلام بالجانب   تأاليي  بأهليةغياب الوري رند اللواقني   ▪

 التشييعي الخاص بالبيئة. 

التيكيز رل  جانب النلو اكنتصاد  وخصوصا  في الققاا الزياري وردم اكهتلام باللشكث  البيئية   ▪

 تياف  هذا النلو. التي 

هبوق كبيي في لستوى سقر اللياه الجوفية بسبب استنزاف،ا ل  نب  كباي اللزايري  للا يؤد  ال    ▪

 تدهوي نورية لياه الشيب. 

 النفايا  الصلبة.  إلدايةردم وجود بينالج حكولي او خاص  ▪

 

 الفرص االستثمارية في القطاع البيئي  4.  15

 .حوض الديسيالجوفية الل،لة لال  حوض األزيق وتحتو  البادية رل  لعظم لصادي اللياه    •

يغم ال،قو  اللقي  اللنخفض  اإل أ  الجييا  السقحي في البادية ليتفع نسبيا  للا يسارد رل   •

 .لشاييع حصاد اللياه  قوييت  ولسدود التجليعية والصحياويةا  انشاء

األلثح الكلسمممية للا يجعل،ا أيارمممي  دنية بالنسمممبة العالية ل  الجيي ولتاز أيارمممي البادية األيت •

 .اللحاصي  العلفية والصناريةلثئلة إلرادة استخدام اللياه اللستصلحة إلنتا   

 .الحيوانا   لخلفا  ل   الحيو   والغاز  العرو  السلاد  انتا  •

 .اكداية اللتكاللة للنفايا  الصلبة •

 لللحاصي  ب،دف اللحافظة رل  السثك  اللحلية والبيية ل  النباتا .التنوا الحيو    •

 استخدالا  القانة الشلسية •
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 السياحة  عشر: لسادسا

 لسياحية:  ا قطاع  1.  16

  : يوجد في لواء البادية الشلالية العديد ل  اللوانع اكاليية السياحية التي تعود ال  لختلف العصوي لال  ▪

وكذلك نصي بينع      وام السيب وصبحا     ولنققة جاوا في نراء ديي الك،ف    لدينة ام الجلا  اكاليية

الصحياو  في لواء اليويشد  ويلك  ا  يكو  ل،ذا الققاا الدوي ال،ام في اللستقب  وذلك لتعدد اللوانع  

 اكاليية وتنور،ا. 

 الجمال أم ▪

ت  الفتية اللللوكية  تية النبقية لنذ القي  األو  ق.م حتعود جذوي اكستيقا  في بلدة أم الجلا  إل  الف 

استخدل  فيه الجلا  كقواف   وند ريف  ب،ذا اكسم نتيجة لللونع التجاي  الصحياو  الذ      اإلسثلية

 . في رللية النق  والتجاية ةتجايي

أو لتحويل،ا  اه ل  السدود األاليية التي صلل  لتجليع اللي ة وكشف  اللسوحا  األاليية وجود لجلور 

  رل  بعض الحجاية ولذبحا    ة وكشف  كتابا  نبقي   في اللدينة األاليية ولا حول،ا ة  إل  خزانا  لوزر

 رليه كتابة نبقية ورالي رل  ردد كبيي ل  األريحة التي نقش  رلي،ا أسلاء أصحاب،ا.  كبييا  

 أهم اللعالم األاليية في أم الجلا : 

 اي  وأسواي البلدة وبوابات،ا. اكستياحة النبقية ولقي الحاكم اإلد -

 الكنائ  البيزنقية.  -

 بيك اللياه وخزانا  جلع اللياه اللسقوفة واللكشوفة واللنحوتة.  -

 للقابي خاي  أسواي البلدة األاليية. ا -

 الالكنا  العسكيية.  -

 كم.  15لحافظة اللفيق رل  بعد حوالي   تقع بلدة أم الجلا  إل  الشيق ل : رنوا  اللونع
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 جاوا ▪

ل  أهم اللوانع األاليية التي تعود إل  العصوي البيونزية اللبكية, وند بني  في األلف اليابع ق.م رل  

واد  ياج  رل   يشيف  )لنقق  ت   البازلتية  الحية  أرلاق  ل     ةفي  الشيق  إل   الشلالية  البادية  في 

 )اللفيق

 .يوجد في اللنققة ري  لاء تسل  ري  جاوا

ول  أهم لعالل،ا األاليية القصي الللكي في وسق اللدينة وتشت،ي اللنققة بنظام الحصاد اللائي الذ   

كلا أنشئ سد ل  أندم السدود في العالم لجلع لياه األلقاي ويعود إل     يعد ل  أندم األنظلة في العالم

 حوالي األلف اليابع ق.م. 

 قصر برقع ▪

ني  واخذ بعدا رسكييا في العصي اليولا   العصي الحجي  الحدي تيجع جذوي اكستيقا  فيه إل   

العصيالبيزنقي في  دينيا  القصي  وبعدا  هذا  بناء  تم  فقد  )األلوية(  اإلسثلية  العيبية  الفتية  في  ألا   .

ة وند استخدم كلحق    وفي القصي حلام ولسجد وبيو     ام والصيد والبعد ر  روراء اللد لثستجل

 .وفي القصي لسجد يعود إل  العصي األلو      الالال  رل  ديب الحج حت  القي

 
 

  

 دير القن ▪

ع    وذلك في الجزء الغيبي ل  اللونالعصي الحجي  الحدي  نب  الفخاي تعد أندم اللكتشفا  األاليية في  

. كلا أريد  د أنظلة لعلايية خاصة بذلك العصي   لع لثحظة وجوكلستوقنة خاصة بالصيادي  آنذاك 

  استخدام اللونع في العصي البيونزية اللبكي كقيية زيارية وكلحقة تجايية بالقيب ل  جاوا العاصلة 

 . الكبيية في بدايا  التلد  آنذاك
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 المتحف البيئي التعليمي  ▪

بيية اللوجودة في لنققة    ويحتو  رل  ردد ل  الحيوانا  الفي بلدة أم الققي  2007/ 27/5ييخ انشاؤه بتا  تم

   واللحافظة رل  الحيوانا  البيية  وتوفيي فيص العل     لليكز للحفاظ رل  التواز  البيئي  وي،دف االبادية

 . دويا  تدييبية ألبناء اللنققة ورقد
 

 
 اهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي:  2.  16

 تونف الحيكة السياحية بسبب جائحة كويونا  ▪

 . للبنية التحتيةنشيا  ايشادية ورعف ردم وجود  ▪

 .ادكء سياحيي ردم وجود  ▪

 فنادق(.  لقارم)استياحا   حاجة اللوانع السياحية ال  خدلا  تترل   ▪

 . ي لللناق  السياحية لحليا ودوليا التسوي  السياح ▪

 نقص حجم اكستاللايا  السياحية لقاينة لع حجم اللوانع السياحية األاليية. ▪

 كيافد ل،م ل  يوافد السياحة.نلة اكهتلام بالجانب التياالي   ▪

 البادية الشلالية واليويشد.ردم وجود بيالج سياحية شاللة لللوانع السياحية في  ▪

 

 الفرص االستثمارية في القطاع السياحي 3.  16

لد  يولانية في البادية األيدنية للا يوفي فيصا  لتقويي الققاا  و تنتشي اآلالاي ل  نصوي ألوية •

 . البادية وخل  فيص رل  ألبنائ،ا ي السياحي ف

ي األلاك  والقبوغيافيا  للا يشك  بيئة لناسبة لتقويي نقاا ف ادية اكيدنية بالتنواتلتاز الب •

 . واد  يم ولناق  البادية الشلاليةالسياحة والسياحة الصحياوية في لناق  ل،لة لال  

 اللنققة.اللقاهي واللقارم واكستياحا  التي تثئم قبيعة   •

 اللتنورة. التقليدية اكرلا  الحيفية  •

 لد  اكلعاب التيفي،ية.  •
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 الزراعة  عشر: السابع 

 قطاع الزراعة:     1.  17

لشمملالية بشممك  خاص لقولا  تنلوية  يلتلك نقاا الزيارة في لحافظة اللفيق بشممك  رام وفي البادية ا ▪

 % ل  اللساحا  اللزيورة في اللللكة هي في لحافظة اللفيق.  17حي  ا  

% ل  الاليوة الحيوانيمة اللوجودة في اللللكمة لتوفية في لحمافظمة اللفيق  21كمذلمك تشممممميي البيمانما  بما    ▪

 ورل  وجه الخصوص في البادية الشلالية.

 رلي،ا القابع الزياري.% ل  السكا  في اللناق  الييفية التي يغلب  60.8يعيو حوالي  ▪

 % ل  اجلالي العلالة في اللحافظة.3.7يستورب نقاا الزيارة لا نسبته  ▪

 اللؤشيا  التي تخص الققاا الزياري في البادية الشلالية: وفيلا يلي ابيز 

 (  20جدو  ينم )

 مؤشرات اإلنتاج النباتي  العدد  /المساحة

11500  ً  ريا

 بعالً  55000 المساحة المزروعة  

 المجموع  66500

 الحبوب 20000

 المساحة المزروعة )دونم( 
 الخضروات   38500

 شجار مثمرة ا 110000

 المجموع  215000

 عدد البيوت البالستيكية 1500

 عدد المشاتل   10

 عدد المعاصر  3

 عدد محالت بيع المواد الزراعية 14

 مساحة أراضي المراعي )دونم(  8000

 2020/ للواء البادية الشلالية لدييية الزيارةاللصدي:  •
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 (  21جدو  ينم )

 مؤشرات اإلنتاج الحيواني  العدد 

 الالحم  11

 البياض 5 عدد مزارع الدجاج 

 المجموع  16

 عدد المفارخ  1

 عدد مشاريع تربية األسماك 2

 عدد محالت العالجات البيطرية 3

 أغنام  364892

 أعداد المواشي )رأس(

 ماعز  60226

 أبقار  3568

 جمال  1130

 المجموع  429816

 2020/ للواء البادية الشلالية لدييية الزيارةاللصدي:  •

  الزراعي  القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  17

  .  بدك ل  زيارة الحبوب التي تعتبي لحاصي  استياتيجية  التوجه لزيارة اكشجاي اللاللية ▪

 .  وخصوصا  لنققة الحية بي  الصفاو  واليويشدردم توفي يأ  اللا  كستصثح اكياري الورية    ▪

 ال،جية ل  الييف لللدينة وتفري  العل  الحكولي رل  العل  في اكيض. ▪

 نلية الزيارية.ردم نجاح اللؤسسا  العالة واكهلية في يفد رللية الت ▪

 اللؤسسا  ذا  العثنة بالبحو  ونق  التكنولوجيا بالقيام بالل،ام اللوكلة ل،ا.  ردم نجاح الجالعا  و  ▪

اليراية اكجتلماريمة لفئمة العلما  الزياريي  للما ادى كنتقمال،م ل  نقماا الزيارة ال   نقص التمأهيم  الفني و ▪

 ك لن،م.نقارا  اكنتصاد اكخيى وحلو  العلالة الوافدة بد

 .ايتفاا اسعاي العثجا  البيقيية ▪

 رعف الكوادي الفنية واإلشيافية رل  لزايا الاليوة الحيوانية. ▪
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 تفاو  نلو اللياري تبعا لللواسم اللقيية ل  سنة ال  أخيى. ▪

 رعف التنسي  بي  الققاا العام والخاص في لجا  تقويي الققاا الزياري. ▪

 ولياكز البحو  والبيالج التنلوية في البادية لتحسي  اللنتج.ردم التواص  بي  اللزايري    ▪

 هنالك تحديا  تتعل  في التسوي  لللنتجا  الزيارية وخصوصا  في فص  الصيف. ▪

 لولي  ل  لؤسسة اكنياض الزياري.اللديونية العالية للكاليي ل  اللزايري  الل ▪

 الفرص االستثمارية في القطاع الزراعي 3. 17

مثل: االزر للمحاصيل والحفظ  والتفليف  لتعبئة ا مستلزمات  صناعة ▪   وبالستيكية  زجاجية  بوات ع عية 

 .والفواكة اللضار منتجات عبوات األلبان،  منتجات عبواتملتلفة،  وبأحجام ومعدنية

 .والمجمدة المصنعة والفواكة المجففةالفواكة  إنتاج ▪

 ووبر  وصوف  شعر من  االستفادة على القا مة  والصناعات ا اوالفر الجيالتين وتصنيع الجلود دبغ  صناعة ▪

 .الملتلفة الحيوانات

 .األلبان صناعة في المتلصصة والمت ورة الكبيرة المصانع  ▪

 .والفذا ية عيةاالزر الصناعات ومنتجات عيةاالزر  للمنتجات والحفظ  للتبريد ملازن ▪

 .االطفال  و ذاا واللل  والمربى  العصا ر تصنيع في المثمرة األشجار محاصيل استلدام ▪

 .والع رية ال بية النباتات وتصنيع إنتاج ▪

 .وعرضه البيض لتفليف الالزمة البيض  أطباق إنتاج ▪

الانوية رل      التجاية والخدلا  والنق  والسياحة نقارا   الققارا  اكنتصادية اكخيى لال  نقاا  تعتبي 

لجاك  لختلفة رل  هذه الققارا  في جليع  لستوى البادية الشلالية رل  اليغم ل  وجود استاللايا  في  

رل  ك  لا سب  يلك  تلخيص الليزا  النسبية اللحفزة لثستاللاي في البادية    ا  وبناء  لناق  البادية الشلالية.

 الشلالية بلا يلي: 

اللونع الحيو  للبادية الشمملالية واليويشممد رل  لفتيق قيق الث  دو  ريبية للا يؤهل،ا با  تلعب   ▪

 دويا  يئيسيا  في لجا  التجاية والنق .

زيارية حديالة ل  الللك  ا  تسماهم   وبأنلاقالجوفية التي لو تم اسمتغثل،ا بشمك  جيد   اللياهلصمادي   ▪

 الغذائي رل  لستوى اللللكة.  باألل 
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 رل  اكستاللاي في لجاك  القانة البديلة.  يؤهل،اتلتاز البادية الشلالية بلناخ   ▪

البادية الشمملالية بوجود العديد ل  اللوانع اكاليية ويعتبي نقاا السممياحة ل  الققارا  الواردة تلتاز   ▪

 لو تم اكهتلام به.

 في اللجاك  الزيارية والسياحية.  اكستاللايتتلتع اللحافظة بلناخ لتنوا للا يسارد ويحفز رل   ▪

شمممممبكمة قيق داخليمة وخمايجيمة     في لختلف اللجماك  لالم   لثسمممممتاللمايتوفي البنيمة التحتيمة الثزلمة   ▪

 إرافة إل  الخدلا  الصحية والتعليلية.  واتصاك ك،يباء  وسائ  نق   بييد  

 التصنيع الزراعي : 
 

م  اً بناا ا لب  فان  المتوفرة  المعلومات  سوااعلى  الق اع  في  االنتاج  االعداد    ستلزمات  مرحلة  في 

للزراعة او خالل عمليات الزراعة ومرحلة ما بعد االنتاج وما تت لبه هذه العمليات من مستلزمات يتم 

توفيرها من خالل الشركات الزراعية الموجودة في العاصمة او المحافظات المجاورة وانعدام الشركات 

ر في مشاريع تقوم على توفير مستلزمات المصنعة لهذه المستلزمات في محافظة المفرق يجعل االستثما

الق اع فرصة حقيقية يمكن توجيه االشلاص الفاعلين في هذا الق اع لالستثمار في صناعات توفر 

 المت لبات االساسية الداخلة في عملية االنتاج الزراعي ومن االفكار المقترحة ما يلي:

 ( 22جدو  ينم )

 لستلزلا  اكنتا  في ليحلة اكرداد للزيارة:    في ليحلة الزيارة:لستلزلا  اكنتا لستلزلا  ليحلة اكنتا : 

 لصنع لشبكا  الي  لصنع اسلدة  العبوا  البثستيكية

 لصنع بيو  بثستيكية لصنع لبيدا  زيارية العبوا  الخشبية

 لصنع البثستيك )الللو( لشات  زيارية  العبوا  الكيتونية

 لخيقة لتصليم الوصث  اللعدنية تكنولوجيا الي  الحدي   ليكز تدييج وتعبئة وتبييد

 لسالخ / تعليب لحوم / اداية نفايا  البثستيك  لصنع تعليب خراي 

   لصنع ليبيا  

   لصنع رصائي 
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 الصناعة عشر:  الثامن

 قطاع الصناعة:  1.  18

يب البندوية وذلك لتوفي هذه    إلنتا ك يوجد في لنققة البادية الشمملالية واليويشممد سمموى لصممنع واحد  

يب   إلنتا لصممممنع   ألنشمممماءوند كا     اللادة وزيارت،ا بلسمممماحا  كبيية في لناق  لختلفة ل  البادية.

المذي  يزيرو  لحصمممممو  البنمدوية    اللزايري ايجمابي كبيي رل     إاليالبنمدوية في البماديمة الشممممملماليمة  

بلسممماحا  كبيية للا جع  الكاليي لن،م يتجه بلحصممموله ال  اللصمممنع رند تدني اكسمممعاي بسمممبب حجم 

 العيض في السوق اللحلي وفيلا يلي نبذة ر  اللصنع:  

وبحجم اسممتاللاي    1994شمميكة شممفا للصممنارا  الغذائية رام 

اللزايري  في لثيي  دينماي وذلمك خمدلمة لكبماي    6يقمدي بحوالي  

حي  يقوم اللصمنع باسمتقبا  لحصمو       لنققة البادية الشملالية

جيمدة وتحويل،ما ال  لادة يب    بأسمممممعمايالبنمدوية ل  اللزايري   

  45البندوية وبكليا  تصممممدييية. يعل  في اللصممممنع حوالي  

لوظف دائم يترمممل  اداييي  وفنيي  ورلا  لعظل،م ل  ابناء  

لادة الجليد السمائ  وند حيصم  اداية اللصمنع رل     إلنتا للصمنع خق البادية الشملالية. كذلك يترمل  ا

توفيي الجليمد ل  لنماق  لختلفمة ل  اللللكمة ول  الدو  اللجماوية لتشمممممغيم  خق اكنتما  وهو يعلم  حاليما   

  بشك  جيد.

 :في،ا العاللي  وأرداد البادية الشلالية في اللوجودة اللصانع أهم  

 (  23)  ينم الجدو 

 اللونع ردد العاللي  اللصنع اسم 

 الصالحية  45 شيكة شفا للصنارا  الغذائية 

 

 :الصناعي القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  18 

 حاجة لنققة البادية الشلالية ال  وجود لدينة صنارية.  •

 ايتفاا اسعاي القانة ولدخث  اكنتا  حد ل  وجود لصانع في لنققة البادية الشلالية.  •



 

41 
 

 التسهيالت المقدمة للمستثمرين وتعقيد اجرااات الترخيص. ضعف  •

عدم وجود برنامج او شراكة بين الق اع العام واللاص الستفالل الموقع والمصادر ال بيعية   •

 للبادية في الق اع الصناعي.

 الفرص االستثمارية في القطاع الصناعي:  3. 18 

للا يخل  فيصا  لتقويي   العديد ل  اللناق ي تنتشي اللزايا الليوية ألشجاي الفاك،ة ف •

 . ةإدخا  زيارا  استياتيجية للباديالصنارا  الغذائية و

للا يشك  فيصا  للتسوي  أل  لشيوا  لناق  تنلوية لختلفة في الشلا  تلتاز البادية بوجود  •

 .  استاللاي  في اللنققة

لناق  لناسبة إلنشاء لد  سكنية    للا يجعاها الشاسعةتلتاز البادية باللساحا  اللفتوحة و •

صنارية لنظلة  حي  تناف  اللناق  اكخيى ذا  القبوغيافيا الجبلية ولناق  رلا  واللد  و

 .ة ذا  األياري ليتفعة األسعايياليئيس

 التصنيع الزياري بلختلف اللجاك .  •

 صنارة اللنتجا  الحيوانية ل  لحوم والبا  وزيو .  •

 يتو . تعبئة زي  الز •

 صنارا  زيو  النباتا  القبية.  •

 صنارة العس .  •

 صنارا  لشتقا  اكلبا .  •

 التعبئة والتغليف.  •

 . والتدييج للخراي والفواكةالتبييد  •
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 التجارة  عشر:التاسع  

 والخدمات   قطاع التجارة 1.  19

لالل  صبحا وذلك لوجود   -  اييع التجايية في لنققة الصالحيةرل  لستوى البادية الشلالية تتيكز اللش

اللشاييع رل  قيي   وكذلك اهلية اللونع حي  تقع اغلب    ليكز لواء البادية الشلالية وغييه ل  اللديييا  

اكنتصادية القائلة في هذا اللواء بكون،ا صغيية ولتوسقة الحجم ونلة ردد  اللنشآ وتتليز  بغداد الدولي.

غيي ايدنية. ل  جنسيا   ا  غالب هم اللستخدلي  في،ا و  

الالالة بعد الققاا الزياري والققاا  الليتبة اليعتبي ل  الققارا  ال،الة بالنسبة للبادية الشلالية حي  يحت   

 التجاي . 

  الوايدة ل  بلديا  البادية الشلالية   بيانا ال  حسب  البادية الشلالية  لنققة  في  القائلة  اكنتصادية  النشاقا اهم  

 : 2015 لعام

 ( 24)ينم جدو  

 طبيعة النشاط طبيعة النشاط
 ارلا  ديكوي وجبص  صاك  البليايدو

 استيياد وتصديي  صالو  يجا  

 اكسسوايا  صالو  سيدا  

 استاللايا   صيدلية 

 العاب الكلبيوتي  بيع الحلويا 

 بقاله  قب اكسنا  

 سوبي لايك  السيايا  غسي  

 بناشي سيايا  غياي زي  

 بوفيه وكافتيييا صناره اكلبا  

 بيع األدوا  الك،يبائية  نيقاسية ولوازم لديسية

 بيع اكياجي   ك،يباء سيايا  

 األلبسةبيع  لحددة

 بيع الخراي والفواكه لحلص

 بيع الدواج   لخبز 

 بيع الغاز  لخيقه

 بيع الزجا   لديسة خاصه

 تأجيي لستلزلا  اكفياح  ليكز القافي 

 تأجيي لعدا  انشائية  ليكز يياري 

 تجاية أج،زة ستاكي   زينه السيايا  

 تجاية إقايا  السيايا  لشت  زياري 
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 تجاية األج،زة الخلوية  لشغ  اللنيوم 

 تجاية اكسلن  والحديد  لعيض لفيوشا  

 تجاية األدوا  اللنزلية  لعل  بثق

 تجاية السيايا   لنشاي حجي 

 تجاية العدسا  والنظايا   لعل  قوب 

 تجاية نقع السيايا   لقعم 

 تجاية لواد بناء  لقاوك  انشائية

 فلتية لياه  لق،  ن 

 تصلير يوديتيا   لكتب لحالاة

 أقفا   حرانة للحلة

 خدلا  كلبيوتي ليكانيك  سيايا  

 ديا  كلي   لنجية 

 يورة أقفا   لكتب هندسي

 دها  لوبيليا زيتو  لعاصي 

 

 :التجاري القطاعالتحديات التي تواجه  . أبرز2.  19

 لعدك  الرييبة الليتفعة. •

 صعوبا  الحصو  رل  تلوي  لصعوبا  اكجياءا  وردم وجود الرلانا  الثزلة. •

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

 ضعف البرامج الداعمة لهذا الق اع.  •

 

 : والخدمي   التجاريالفرص االستثمارية في القطاع . 4.  19

تصمنف لعظم لناق  البادية رمل  اللسمتوى الالال  لنظام رمييبة الدخ  ورمييبة الخدلا   حي  تخرمع  

سمنوا   تتلتع اللشماييع الصمنارية   % وللدة رشمي75ييبي يصم  إل  نسمبة لعظم اللشماييع إل  إرفاء رم

والزيارية والفنادق واللسمتشمفيا  والنق  البحي  والسمكك الحديدية باإلرفاءا  واكسمتالناءا  الرمييبية التي  

يوفيها نانو  تشجيع اكستاللاي  وتقب  اإلرفاءا  واكستالناءا  الرييبية بنسب لتفاوتة لللناق  الجغيافية 

والالانية والالالالة  بحي  تصممم  نسمممبة اإلرفاء الرمممييبي لللناق  الجغيافية اللصمممنفة رمممل  الفئا  األول  

% للفئة الالالالة  حي  تصمنف لعظم لناق  75% للفئة الالانية و50% و25اللصمنفة رمل  الفئة األول  إل   

تعد الفيص اكسمتاللايية    .% وللدة رشمية سمنوا 75البادية رمل  الفئة الالالالة وتخرمع لنسمبة إرفاء لقدايها  

 لسابقة جليع،ا فيصا  كستحدا  لشاييع خدلية وتجايية.ا
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 التمويل  عشرون:
 لتمويل الميكروي والنشاط اإلقراضي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: ا .1.  20
 

 لؤسسا  وهي:  4بلغ ردد اللؤسسا  التلويلية في البادية الشلالية  

 . صندوق التنلية والتشغي  •

 . لؤسسة اكنياض الزياري •

 . الليأةصندوق  •

 . الوقني لتلوي  اللشاييع الصغيية واللتوسقة •

سيييوى فرع للبنك االسيييالمي   ال يوجد في البادية الشيييمالية والرويشيييد اي فرع من فروع البنوك التجارية

 االردني. 

 

 ( 25)ينم جدو  

 عدد الفروع  البنك 

 1 البنك اكسثلي اكيدني 

 

 تمويلي:ال القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز.  2.  20

 صعوبة توفير الضمانات الالزمة للحصول على التمويل.  •

تفضيل البعض االعتماد على المعونة المقدمة من صندوق المعونة الوطنية على انشاا مشروع مدر   •

 للدخل.

اقتراضهم من الم سسات التمويلية  انتشار الوازع الديني لدى سكان لواا البادية الشمالية والذي يحد من   •

 الربوية. 
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 اللواء:أبرز األبعاد التنافسية في  وعشرون: تحليلواحد 

 مدن سكنية ومناط  صناعية. إلقامةالمساحات الشاسعة والمفتوحة للبادية مما يجعلها مناسبة   •

الزرقاا. اضافة الى وجودها على قرب البادية الشمالية من مراكز المدن مثل مدينة المفرق ومدينة   •

 مفترق طرق لثالث دول عربية مجاورة للمملكة.

تعتبر البادية الشمالية مصدراً مهماً من مصادر المياه الجوفية حيث يوجد في البادية الشمالية حوالي  •

 بئر ارتوازي.  288

 % من المساحات المزروعة في المملكة. 17تساهم البادية الشمالية بحوالي  •

المزارع المروية في كافة مناط  البادية الشمالية وتتركز في قضاا صبحا، الصالحية، ام الجمال،    تنتشر •

 وام الق ين. 

يشكل المناخ الحار للبادية الشمالية فرصة استثمارية في زراعة محاصيل استراتيجية مثل بعض انواع  •

 االعالف والنليل.

 فرصة استثمارية في مجاالت ال اقة البديلة. يشكل المناخ الحار والمشمس في البادية الشمالية  •

تعتبر البادية الشمالية من قة مهمة من حيث عدد مربي الثروة الحيوانية لما تحتويه من مراعي طبيعية   •

 ومناط  مفتوحة.

 تعتبر البادية الشمالية من اهم مصادر التف البركاني والزيواليت والكثير من المعادن.  •

المواقع السياحية الرومانية واالسالمية واهمها مدينة ام الجمال االثرية ومدينة   تنتشر في البادية الشمالية •

 جاوا، قصر برقع، وشجرة البقيعاوية و يرها من المواقع االثرية.

 الشمالية. للبادية  ووجود العادات والتقاليد الحميدة وااليجابية التنوع الثقافي واالجتماعي •
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 نقاط الضعف نقاط القوة

طبيعة التضاريس حيث االراضي المنبس ة اللالية من العوا     •

 ال بيعية مما يسهل ايصال خدمات البنية التحتية.

% من  17مساحة االراضي الزراعية حيث تشكل البادية الشمالية   •

 مساحة االراضي المزروعة في المملكة.

 االعداد الكبيرة من الثروة الحيوانية على مستوى المملكة.  •

عديد من الصناعات يد من الموارد ال بيعية الالزمة للتوفر العد •

كما تتوفر ،  البازلت  ،البوزالنا   ،الزيواليت  ،: التف البركانيمثل

 المقالع والمحاجر في من قة الرويشد.  

االبار • من  الكبيرة  استفاللها    االعداد  يمكن  حيث  االرتوازية 

 .وبصورة دا مة لزيادة االراضي المزروعة في البادية

 .الفاز ال بيعيوفرت •

وجود العديد من المعالم األثرية والحضارية مثل مدينة ام الجمال  •

االثرية، من قة جاوا االثرية في قضاا دير الكهف، وقصر برقع  

 في لواا الرويشد.

، العراق،  وقوع البادية الشمالية على مفترق طرق دولية )سوريا   •

 ( السعودية

 الشمالية مناخياً.  الميزة النسبية التي تتمتع بها البادية •

 

( للمملكة، ومعدل  5.1( مقابل )5.3ارتفاع حجم األسرة ) •

 ( للمملكة. 68.2( مقابل )79.0اإلعالة الديمفرافية )

 .معدل الفقر والب الة ارتفاع •

 .سكانية مما ي ثر على جهود التنميةتناثر التجمعات ال •

عدم القدرة الكافية لتامين ضمانات م سسات اإلقراض  •

 الملتلفة.

 ضعف القوة الشرا ية والقدرة المالية.  •

التلوف من فتح مشاريع جديدة واستمراريتها وقلة الوعي   •

 االستثماري.

 .النظرة الدينية للقروض والفوا د من قبل السكان •

 الهجرة من الريف الى المدينة بحثاً عن فرص عمل. •

 . ية واالجتماعيةعلى االوضاع االقتصادلجوا السوريين  اثر •

دم وجود م سسات ومنظمات تشجع العمل المهني وانشاا  ع •

 مشاريع صفيرة ومتوس ة. 

 في المن قة. ةإقراضيم سسات  دال يوج  •

 .ا بين التجمعات السكانيةعدم توفر خدمة المواصالت م •

 االعتماد إلى حد ما على مساعدات صندوق المعونة الوطنية.  •

 . وتواضعها اللدمات الزراعية ضعف  •

 التهديدات  الفرص 

 وجود مساحات شاسعة من األراضي الزراعية  ير المستفلة. •

وجود العديد من البرامج التي تعمل في مجال التنمية مثل مركز   •

  ألضراربحوث وت وير البادية وبرنامج التعويضات البيئية 

 حرب اللليج والصندوق االردني الهاشمي لتنمية البادية.

  ة.الما ي المصادر وقلة الجفاف، مواسم توالي •
 

 .اإلنتاجية المدخالت أسعار ارتفاع •
 

 العامة.  الموازنة في الرأسمالية الملصصات انلفاض •
 

 والتنمية باالستثمار المتعلقة والتشريعات القوانين ضعف •
 .والدولية اإلقليمية المتفيرات مع وتكيفها  المحلية


