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 : والسكان ةوالتنظيميوالتقسيمات اإلدارية  الموقع الجغرافي  اوالً:

 الجغرافيا والسكان: 1.1        

  - تقع محافظة معان جنوب االردن، وتمتد من حدود محافظة العاصمة شماالً وحتى الحدود السعودية ▪

االردنية شرقاً، وتعد هذه المحافظة   – االردنية جنوباً ومن حدود وادي عربة غرباً الى الحدود العراقية  

المملكة م إذ تقدر مساحتها بجوالي  اكبر محافظات  %( من  37.1اي بنسبة )  2كم  32832ساحة 

  في  اإلستراتيجية  والميزات الحيوية  الخصائص  من بمجموعةمساحة المملكة الكلية وتتميز المحافظة 

  الفوسفات   مثل  الوطنية  الطبيعية   للموارد   مستودعاً   المحافظة  وتعد  الطبيعية،   والثروات   الموارد

  أشبه   والتي  والسياحية  األثرية   الثروات   إلى  باإلضافة  هذا  الزجاجي،  والرمل   الجيري   والحجر  والنحاس

  الوردية   البتراء مدينة األنباط بنى   ارضها فعلى والسياحة،  والثقافة للحضارة طبيعي بمتحف تكون ما

 . األردن في السياحي الجذب مناطق أهم تعتبر التي

 ( 1جدول رقم )

 السكاني التجمع  القضاء  اللواء 
 الجنس )نسمة(  السكان حسب توزيع 

 المجموع إناث  ذكور

 قصبة
 معان

 معان

 47200 21930 25260 معان 

 17140 8240 8900 ايل 

 8840 3850 4990 الجفر 

 16660 8090 8570 المريغة 

 9480 4570 4910 اذرح

لواء  
 الحسينية 

 الحسينية 

 14377 6769 7608 الحسينية 

 5217 2608 2609 الهاشمية  

 36 13 23 عنيزة 

 118950 56070 62870 ئين اللوامجموع 
 179300 85700 93600 حافظةالم

 %72.8 % 72 % 73 حافظة من إجمالي الم واءالنسبة المئوية لل
 2020* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، 
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 التقسيمات اإلدارية:  2.1

 :هي ألوية  (4) من معان مدينة ومركزها محافظة معان تتألف

 .وقرية بلدة 56ويشمل مدينة معان  معان مدينة ومركزه معان قصبة لواء - 1

 .بلدات وقرى 8الحسينية يشمل  لواء - 2

 .بلدة وقرية  19البتراء يشمل   لواء - 3

 .بلدة وقرية 27لواء الشوبك يشمل  – 4

 

   معان:قصبة  ▪

كم الى الجنوب من  215وعلى بعد وتقع في جنوب المملكة،  ، للمحافظة هي المركز الرئيسي معان:لواء  -

%  9.8، وتشكل  2ك م  2443تبلغ مساحة القصبة االجمالية حوالي    كم شمال العقبة.  100عمان، وحوالي  

  .من مساحة محافظة معان

 

كم على الطريق الرئيسي    30ويقع في الجنوب الغربي من مدينة معان، ويبعد عنها حوالي    المريغة:قضاء   -

تجمعات سكانية أكبرها    9يتوزعون على  ،  2ك م  615الى العقبة. تبلغ مساحة القضاء االجمالية حوالي  

 مركز القضاء "بلدة المريغة"

 

  550غ مساحة القضاء االجمالية حوالي  كم إلى الغرب من مدينة معان، وتبل  20ويقع على بعد    ايل:قضاء   -

 تجمعات سكانية أكبرها قرية روضة األمير راشد. 8، يتوزع السكان على  2كم

 

كم على الطريق الرئيسي ما بين معان    70يقع الى الشرق من مدينة معان، ويبعد حوالي    الجفر:قضاء   -

، يتوزع السكان على  2كم  28174اإلجمالية حوالي  الحدود العراقية. تبلغ مساحة القضاء  على  األزرق  و

تجمعات سكانية أكبرها مركز القضاء بلدة الجفر. والباقي في المدورة والتجمع الثالث البدو الرحل والذين    3

يتنقلون في المناطق الشرقية من القضاء جنوبا وشماال ويستقرون غالبا في منطقة باير شمال شرق الجفر  

 كم من الجفر.  70وعلى بعد حوالي  
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لمحافظـة معـان. ويبعد مسافة    أحدهو    :الحسينيـةلواء   ▪ المحافظة    47الوحدات اإلدارية  كم عن مركز 

نسمه موزعين على تجمعين رئيسيين وهما تجمع مركز    19630شماال. يبلغ عدد سكان اللواء حوالي  

 2كم  528لواء الحسينية والهاشميـة، تبلغ مساحة الواء اإلجمالية حوالي 

 

 :مجتمع المدني والفعاليات المنظمةمؤسسات ال  3.1

 (  2جدول رقم )

مراكز  

الزكاة  

 وااليتام 

المنتديات  

 الثقافية 
االندية 

 الرياضية 

جمعيات  

 ثقافية 

جمعيات  

 خيرية 

جمعيات  

 تعاونية 
 التقسيمات اإلدارية 

 العدد  119 90 2 3 2 4

 

 األعضاء 1302 1117 35 253 52 217

 

 الجمعيات الخيرية:

 ( جمعية90)الحسينية  قصبة معان ولواء  يبلغ عدد الجمعيات الخيرية في 

 الجمعيات التعاونية:

   .( تعاونية119)قصبة معان ولواء الحسينية  يبلغ عدد الجمعيات التعاونية في    •
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 ثانيا: الخصائص الطبيعية والمقومات االقتصادية 

 الميزة النسبية:  2.1

 وينقسم السطح الطبيعي الى وحدتين طبيعيتين هما:   االتضاريس ه تتميز هذه المحافظة بتنوع 

الصحراء وتقع الى شرق المرتفعات الجبلية ويغلب على صخورها الحجر الرملي ويوجد في هذه   -

م وتشكل مساحة الصحراء من محافظة  1300المنطقة اودية عميقة يصل عمق بعضها الى حوالي  

 %(. 95معان حوالي ) 

( كم ابتداًء من رأس  150وتمتد هذه السلسلة على مسافة تقرب من )  الشراة(جبال    )سلسلة  الجبال: -

م مثل جبل مبروك  1700النقب حتى الطفيلة، ويوجد فيها العديد من القمم التي يزيد ارتفاعها عن  

الغرب بشكل كبير مشرفة على وادي عربة    الجماعةوالجويزات ورجم تلة   وتنحدر السفوح ناحية 

السلسلة  وتحصن من    هذه  الغربية  الجهة  امتداد  على  معان  محافظة  في  والبلدات  المدن  ممن  عددا 

 المحافظة التي تشكل جبال الشوبك ووادي موسى مركزها الرئيسي. 

ويقع مناخ محافظة معان ضمن نطاق المناخ الصحراوي في المناطق الشرقية األوسع امتداداً، ومناخ  

والمرتفعات الغربية، ويبلغ معدل درجة الحرارة في اشهر الصيف  اقليم البحر المتوسط في المناطق  

( درجة مئوية في المناطق الجبلية، وفي  28( درجة مئوية في المناطق الصحراوية و ) 36حوالي )  

( درجة مئوية وفي  2فصل الشتاء تصل معدالت درجات الحرارة في المناطق الصحراوية حوالي )

ت مئوية، وتختلف كميات االمطار في المحافظة من منطقة ألخرى  ( درجا4المناطق الجبلية حوالي )

( ملم،  700-500كما تختلف معدالت التساقط السنوي، فهي تصل في  مناطق جبال الشراة لغربية )  

(ملم في المناطق الصحراوية وتصل في  200( ملم في المناطق الهامشية واقل من )250-200و ) 

 . ( ملم50بعض المناطق الى اقل من )
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 أبرز مؤشرات الخصائص الديمغرافية السكانية والتركيبة العمرية للسكان 2.2

معان إجمالي سكان محافظة    ( من%72)يشكل  و  ، 118950  قصبة معان ولواء الحسينية  يقدر عدد سكان

اإلحصاءات  ، وفيما يتعلق بتوزيع السكان حسب الجنس فتشير  2020( نسمة لعام  179300البالغ عددهم )

 محافظة معان ( من إجمالي عدد سكان%48.5(، ونسبة اإلناث ) 51.5% إلى أن نسبة الذكور تصل إلى )

 (  3جدول رقم )

 التعدادات السكانية السابقة )نسمة( 

 معدل النمو السكاني 

 عدد السكان المتوقع )نسمة( 

 2020 2021 

 لواء قصبة معان 

 

 معان 
47200 

3.1 % 

48663 

 ايل 
17140 17671 

 الجفر 
8840 9114 

 المريغة 
16660 17176 

 اذرح
9480 9774 

 لواء الحسينية 

 الحسينية 
14377 14823 

 الهاشمية  
5217 5379 

 عنيزة 
36 37 

 2020المصدر: التعداد العام للسكان 

فرد/اسرة   5يبلغ  محافظة معان 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  

سنة    64-15تركز أكثر من نصف السكان في الفئة العمرية ما بين سن    ( ويالحظ71) معان  محافظة  

 . (%59.4بنسبة ) 
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 االقتصادية وحالة الفقر:  المؤشرات  3.2

المملكة والذي يبين ان كل    وبالمقارنة مع   معانفي محافظة    لألسرالدخل واالنفاق   التالي متوسط يبين الجدول  

 للمملكة. في المحافظة هما اقل من المتوسط العام  لألسرمن االتفاق والدخل 

 

 في محافظة معان لألسر(: متوسط الدخل واالنفاق 4جدول رقم )

 المملكة محافظة معان  المؤشر 

 8823.9 7513.7 متوسط الدخل السنوي لألسرة )دينار( 

لألسرة )دينار( متوسط االنفاق السنوي   6891.3 9626.0 

 1660.2 1330.1 متوسط الدخل السنوي للفرد )دينار( 

 1793.0 1191.9 متوسط االنفاق السنوي للفرد )دينار( 

 .2011دائرة اإلحصاءات العامة،    -المصدر:  

 

( دينار عن المعدل العام  7513.7ينخفض متوسط دخل ونفقات األسرة السنوي في محافظة معان والبالغ ) 

(  1300.1ينخفض معدل الدخل السنوي للفرد في محافظة معان )  دينار، وكذلك( 8823.9للمملكة والبالغ )

( دينار، إال أن معدل الدخل السنوي لألسرة على  1660.2دينار عن معدل دخل الفرد على مستوى المملكة )

( دينار، بالرغم من أن معدل التضخم في المحافظة يزيد  622.4مستوى المحافظة يزيد عن معدل اإلنفاق بـ)

 %(. 1.18عام للمملكة بمقدار ) عن المعدل ال

تشير المؤشرات االقتصادية في محافظة معان الى وجود اختالل داخل االقتصاد المحلي فمقارنة مع المملكة   

على   المحلية  االقتصادية  القطاعات  بقدرة  مرتبط  كله  السنوي، وهذا  االسرة  ونفقات  دخل  انخفاض  نالحظ 

ما يؤكده انخفاض معدل النشاط االقتصادي المنقح مقارنه بالمملكة   استيعاب القوة العاملة في المحافظة، وهذا 

بانخفاض   المحلي  المستوى  على  يتأثر  والذي  التضخم  معدل  ارتفاع  على  واضح  تأثير  هنالك  ان  ونالحظ 

 مستويات الدخول السنوية في المحافظة.
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دراسـة مؤشـرات االقتصـاد المحلي ومقارنتها كعالقة ترابطية مع الخصـائص السـكانية نالحظ ان   إطاروفي 

 هنالك عالقة باتجاه طردي في تأثير مؤشــرات الخصــائص الســكانية المتمثلة بنســبة الســكان الحضــر ومعدل

سـبة الفقر ومعدل السـنوي ون  ومعدل االنفاقحجم االسـرة على المؤشـرات االقتصـادية المتمثلة بمعدل البطالة 

   التضخم، وعالقة عكسية بخصوص مؤشرات الدخل السنوي ومعدل النشاط االقتصادي المنقح.

 

 الفقر •

تنادا االردنحـسب أخر تقرير منـشور لدائرة االحصـاءات العامة لدراـسة حالة الفقر في  مـسح نفقات   الى "  اـس

%( على مسـتوى المملكة،  14.4%( مقارنة مع )26.6)معان " بلغت نسـبة الفقر في 2010ودخل األسـرة  

%( من 3.5( ألف فرد يشـــــكلون ـما نســـــبـته )30.966ويبلغ ـعدد االفراد الفقراء في مـحافـظة مـعان نحو )

%(  3.3رة تشـكل ما نسـبته )( ألف أسـ3.882إجمالي عدد الفقراء في المملكة، كما بلغ عدد األسـر الفقيرة )

( فقير  3117من ـعدد األســـــر الفقيرة في المملـكة. كـما بلغ ـعدد الفقراء تـحت خط فقر الـغذاء في المـحافـظة )

ــكلون ما ــبته ) ويشــ عدد الفقراء تحت خط فقر الغذاء في المملكة، وبالتالي فإن القيمة النقدية   من%(  16نســ

%( من القيـمة النـقدـية لفجوة  4ي مـحافـظة مـعان أي ـما نســـــبـته )( مليون ديـنار ف7.8لفجوة الفقر تـقدر بنحو )

 ( مليون دينار.  176.8الفقر على مستوى المملكة والبالغة )

 :  ( جيوب فقر هي 5يوجد في المحافظة عدد )

 قضاء المريغة •

 قضاء ايل •

 قضاء الجفر •

 قضاء اذرح  •

 قصبة معان •

 

 :نسب الفقر في تلك الجيوب الفقيرة

 % وهي اعلى نسبة سجلت في المحافظة لذلك العام.50.5قضاء المريغة   -

 %.48.3قضاء ايل   -

 %.33.8قضاء الجفر   -
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 %.26.5قضاء اذرح  -

 %21.5قصبة معان   -

 

  قوى العمل: .1

تعتبر البطالة من أهم المشكالت التي تواجه واقع االقتصاد وسوق العمل، حيث تفاقمت هذه المشكلة في الفترة  

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

العمل والناتج عن ارتفاع معدالت النمو السكاني، وضعف الموائمة بين نواتج التعليم في مراحله المختلفة وبين  

ات الناتجة عن  متطلبات سوق العمل، ومزاحمة العمالة الوافدة للعمالة األردنية في بعض المهن والتخصص

 التفاوت الكبير في األجور بين الطرفين. 

%( من السـكان، في حين 18.8( فرداً أي ما نسـبته )22886يقدر عدد المشـتغلين في محافظة معان بنحو )

 %(.15.7( فرداً، في حين بلغ معدل البطالة )5385بلغ عدد المتعطلين )

( أي ما نسـبته  2853دنية من أبناء محافظة معان نحو )بلغ عدد المتقدمين بطلبات توظيف لديوان الخدمة الم

ــكان منهم )2.5) ــكل عام، وبلغ عدد  1782%( من إجمالي عدد الســ ( من أبناء مناطق البادية الجنوبية بشــ

 %(.6.2%(، في حين بلغت نسبة المعينين منهم فقط )1.8( شخص أي ما نسبته )51المستنكفين )

 

 واقع القوى العاملة:   4.2

  قوى العمل: .1

%( من السـكان، في حين 18.8( فرداً أي ما نسـبته )22886يقدر عدد المشـتغلين في محافظة معان بنحو )

 %(.15.7( فرداً، في حين بلغ معدل البطالة )5385بلغ عدد المتعطلين )

 

 الناشطين اقتصادياً: .2

%( في 43.7االنشـطة االقتصـادية حيث يعمل ما نسـبته )يتوزع المشـتغلين في محافظة معان على عدد من 

ــبته ) ــمان االجتماعي اإلجباري، ويعمل ما نس %( في قطاع التعليم 21.1قطاع اإلدارة العامة والدفاع والض

ــبته ) %( في تجارة الجملة والتجزئة وإصــــالح  13.3وقطاع الصــــحة والخدمة االجتماعية، ويعمل ما نســ

ــبتالمركبات ذات المحركات والد ــياحة  6)  هراجات وقطاع النقل والتخزين، ويعمل ما نس %( في قطاعي الس

 والزراعة.  
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يبين الجدول ادناه النسب التقديرية لتوزع اعداد العاملين حسب قطاعات العمل في محافظة معان للعام  
 وكما يلي:  2011

 (: اعداد العاملين حسب قطاعات العمل 5جدول رقم )

 النسبة  القطاع  الرقم 

 1.7 الزراعة والحراج والمراعي  1

 3.4 التعدين واستغالل المحاجر  2

 3.3 الصناعات التحويلية  3

 0.9 امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء  4

 0.6 امدادات المياه والمجاري وادارة النفايات ومعالجتها  5

 3 التشييد واإلنشاءات  6

 6.9 واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات تجارة الجملة والتجزئة  7

 6.4 النقل والتخزين  8

 3.6 انشطة االقامة والخدمات الغذائية  9

 0 المعلومات واالتصاالت  10

 0.1 انشطة المالية والتامين  11

 0.1 االنشطة العقارية  12

 0.5 االنشطة المهنية والعلمية والتقنية  13

 0.6 االدارية والدعم انشطة الخدمة  14

 43.7 االدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي االجباري 15

 17.9 التعليم  16

 3.2 انشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية  17

 0.7 انشطة الفنون والترويح والترفيه  18

 2 االنشطة الخدمية االخرى 19

 0.1 غير منافسة  توخدماسلع  إلنتاجانشطة االسر المعيشية  20

 0.1 عن نطاق الوالية االقليمية الخارجةانشطة المنظمات والهيئات  21

 . 2011االحصاءات العامة  -المصدر: 
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تـشير بيانات ـسوق العمل على أن القطاع الذي يـستوعب القوى العاملة في المحافظة يتركز في اإلدارة العامة 

ــبة ) ــير إلى أن الدولة كقطاع 43.7والدفاع والتعليم وبنســ %( من إجمالي العاملين في المحافظة، وهذا يشــ

ركيز على القـطاـعات اإلنـتاجـية وزـيادة  ال ـبد على الـمدى البعـيد من الت  الـعامـلة، وهـناحكومي نحو ثلثي القوى  

تنافـسيتها وكذلك تطوير وتدريب الموارد البـشرية في المحافظة، فالبيانات أعاله تـشير إلى عدد من القطاعات  

 في هذا االتجاه وهي قطاع التعدين وقطاع السياحة وخدمات اإلمدادات والزراعة

 

  العمل والبطالةالتحديات في قطاع  5.2

التحوالت الديموغرافية التي أدت إلى زيادة عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل والناتج عن ارتفاع  .  1

 معدالت النمو السكاني. 

 . وضعف الموائمة بين نواتج التعليم في مراحله المختلفة وبين متطلبات سوق العمل. 2

ات الناتجة عن التفاوت الكبير  . ومزاحمة العمالة الوافدة للعمالة األردنية في بعض المهن والتخصص 3

 في األجور بين الطرفين.
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 خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية  :ثالثا

( مديريات للتنمية االجتماعية في كل من لواء القصبة ولواء الشوبك ولواء  3يوجد في محافظة معان )

وقضاء أيل كما   المريغةالبتراء وهناك عدد من المكاتب التابعة لها في لواء الحسينية وقضاء الحفر وقضاء 

 دعم المباشر لألسر. ويوجد ضمن هذه المديريات أقسام لصندوق المعونة الوطنية تقوم بتقديم ال

 (  6جدول رقم )

 القيمة  المؤشر 

 3 عدد مديريات التنمية االجتماعية 

 218 عدد مساكن األسر العفيفة من خالل المكرمة الملكية

 35 عدد دور الحضانة 

 8 عدد الجمعيات المتخصصة 

 4 عدد مراكز ذوي االحتياجات الخاصة 

 1306 المسجلة عدد حاالت ذوي االحتياجات الخاصة 

عدد   المعونة المتكررة من صندوق المعونة الوطنية

 المستفيدين

 المبلغ اإلجمالي )ألف دينار( 

2593 215 

(  372) برنامج األسر المنتجة المقدمة من وزارة التنمية 

 مشروع

722.6 

 معان  * المصدر: مديرية التنمية االجتماعية
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وفيما يلي ملخص توزيع الفئات المســتفيدة من برامج صــندوق المعونة الوطنية في محافظة معان )حتى   •
 (:2019نهاية  

 ( 7جدول رقم )

 القيمة مبالغ المعونة )دينار( العدد  فئات المستفيدين

 382923 267 أسر األيتام  .1

 766437 913 المسنون واسرهم  .2

3.  ً  792953 450 اسر العاجزين عجزاً كليا

 56803 35 اسر السجناء والمعتقلين .4

 38982 36 األسرة البديلة  .5

 7728 6 اسر الغائبين والمفقودين غيبة منقطعة ال تقل عن عام  .6

 103084 179 الحاالت اإلنسانية  .7

 10836 19 الحاالت االستثنائية  .8

 79280 119 أرملة/ المرأة التي ال معيل .9

 155774 320 مطلقه/ المرأة التي ال معيل  .10

 33910 60 عزباء/ المرأة التي ال معيل  .11

 3140 6 أردني ر ز. غيالمرأة التي ال معيل لها/  .12

 684 1 وتأهيل( معونة)ازدواجيه  .13

 92125 195 رعاية االعاقات  .14

 9110 13 اسر العاملين بشكل غير منتظم .15

 2533769 2619 المجموع 

 . الوطنيةصندوق المعونة * المصدر: 

 ( مكتب بريد17حيث يتم توزيع هذه المعونات من خالل )  •

 في قطاع خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية التحديات 2.3 

 بعد التجمعات السكانية عن مركز القصبة.  .1

عدم وجود مواعيد محدده للمنتفعين مما يضطرهم الى مراجعة مركز الصرف مرارا وتكرارا   .2

 دائم. بالرغم من عدم توفر مواصالت بشكل 
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 الشباب : رابعا

 الشباب: قطاع  1.4

الشبابية، وفيما يلي   • الرياضية والمراكز  للشباب في محافظة معان من خالل األندية  الخدمات  تقديم  يتم 

 المؤشرات التنموية حول قطاع الشباب والرياضة في محافظة معان: أبرز 

يوجد في المحافظة مديريتان للرعاية الشبابية في معان ولواء البتراء كما ويوجد عدد من األندية ومراكز  •

 الشباب والشابات والمرافق الرياضية. 

ــباب متوزعة في مختلف مناطق المحافظة 13يوجد ) • ــاء( نادي للشـ ــل إلى )  وبعدد أعضـ ( أالف 3يصـ

 عضو.

 ( عضو.2600( مركز للشباب والشابات وبعدد أعضاء )11يوجد ) •

هيئة شـباب كلنا األردن ومجمع سـمو األميرة هيا    والشـبابية مثلإضـافة إلى عدد من المرافق الرياضـية   •

 .الرياضي في مدينة معان وبيوت للشباب في لوائي الشوبك والبتراء ومخيم الهيشة في لواء الشوبك

 ( 8جدول رقم )

 القيمة  المؤشر 

 ( نادي13) عدد األندية 

 ( مركز 11) عدد مراكز الشباب والشابات

 ( شاب وشابة 2620) عدد أعضاء مراكز الشباب والشابات 

 ( مرفق 4) الرياضية  عدد المرافق الرياضية 

 ( مرفق 9) الشبابية 

 ( مرفق 13) المجموع

 . 2019* المصدر: وحده تنمية محافظة معان، 
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 القطاع: مشاكل 

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

 تزايد معدالت البطالة بين الشباب المتعلمين. ▪

اإلـبداع والتميز ـلديهم ـعدم وجود البرامج والخطط الرامـية الســـــتثـمار ـطاـقات الشــــــباب ودعم ورـعاـية   ▪

 وتطويرها.

 قله وجود المنشآت والمالعب الرياضية. ▪

 .ضعف الدعم المادي المقدم للمراكز الشبابية واألندية الرياضية ▪

 .الوزارةعدم السماح باستمالك أراضي مناسبة باسم  ▪

 .الفعلية انخفاض عدد المراكز الشبابية المملوكة للوزارة مقارنةً بالحاجة  ▪

 ، أجهزة، أدوات(.)أثاثضعف رفد المراكز الشبابية والريادية بالتجهيزات الالزمة   ▪
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 قطاع المرأة  خامسا:

 شؤون المرأة:قطاع    1.5

خيرية وكذلك تجمع للجان المرأة، ويتبع له خمسة ( جمعية نسائية  13يوجد فرع لالتحاد النسائي ويضم ) •

 فروع في مدينة معان والبتراء والشوبك والحسينية وفرع لواء القصبة.

 ( جمعية تعاونية نسائية.14يوجد ) •

 ( سيدة.2عدد أعضاء المجلس التنفيذي من النساء ) •

 ( سيدات.5عدد أعضاء المجلس االستشاري من النساء ) •

 

 :أةالمرتحديات قطاع    2.5

 تراجع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل خصوصا بعد الزواج. •

 عدم عدالة االجور بين الذكور واالناث في محافظة معان    •

 عدم وجود جهات داعمة لقطاع المرأة في محافظة معان  •
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 سادسا: الثقافة

 الشؤون الثقافية:قطاع  1.6

 (  9جدول رقم )

 المؤشر  العدد 

 عدد الهيئات الثقافية  3

 عدد المنتسبين للهيئات الثقافية  251

 عدد الفرق الشعبية   3

 المهرجانات  0

 المجلس االعلى للشباب * المصدر: 
 

 الفرص االستثمارية في قطاع الشباب والرياضة 2.6

 مشاريع كبيرة  
 ( 10جدول رقم )

 العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 5 100000 متعددة االغراض صالة رياضية 

 4 75000 مسبح  

 3 50000 ملعب خماسي 

 
 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 11جدول رقم )

 العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 2 15000 محل لبيع االجهزة والمستلزمات الرياضية 

 4 35000 نادي كمال اجسام 

 
 مشاريع منزلية 

 ( 12جدول رقم )

 العمالة  االستثمار حجم  وصف الفرصة 

 1 1500 للسيدات عن طريق االنترنت  الرياضية بيع االجهزة 

 1 1000 الرياضية بيع المالبس 
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 سابعا: التعليم

 قطاع التعليم: 1.  7

  الجامعات     •

 طالل: جامعة الحسين بن  

وكانت أول جامعة للتعليم العالي تأسست في عهد جاللة    1999تأسست جامعة الحسين بن طالل في عام   •

كانت الجامعة فرع من جامعة مؤتة وكانت تحتل حرم مؤقت في مدينة   البداية، الملك عبد هللا الثاني. في 

ى الشمال الغربي من  كيلومترات إل  9وتبعد    ، 2004معان ونقلت إلى الحرم الجامعي الدائم في سبتمبر  

 مدينة معان.  

كم    210جامعة الحسين بن طالل هي إحدى الجامعات الحكومية الواقعة في قلب المنطقة الجنوبية وتبعد   •

 من العاصمة عمان.  

وطلبة الجامعة يمثلون جميع المحافظات في    ذاتيا، هي جامعة حكومية شاملة في حرم جامعي ومكتفية   •

 األردن. 

نمت الجامعة لثماني كليات تقدم برامج على مستوى درجة    الماضية، عشرة    االثنتيعلى مدى السنوات   •

الطبيعية   العلوم  في  وتكنولوجيا    والتعليم،   والتمريض، واألعمال،    والبيئية، البكالوريوس  واإلنسانيات 

 المعلومات والهندسة، إضافة إلى عمادتي البحث العلمي وشؤون الطلبة.  

الجامعة تسعة مراكز عل • المحلية  في  المجتمعات  والتطوير لخدمة  البحث    والوطنية،مية تقوم بمشاريع 

 .ولتحسين نوعية الحياة للطلبة والبرامج الدراسية وطرق تدريسها

تهتم الجامعة بكثافة في التخطيط االستراتيجي لتحقيق أهدافها ورؤيتها ورسالتها وتقديم برامج دراسية   •

وإجر والدولية  الوطنية  المعايير  البرامج  تلبي  وعدد  عاما ً،  اعتماداً  معتمدة  والجامعة  االعتماد.  اءات 

 .داإلعداد لالعتماالمعتمدة اعتماداً خاصاً هو ثالثون أما المتبقية وعددها اثني عشرة برنامج فهي بمرحلة  

خطتها   • الجامعة  للسنوات    االستراتيجيةأعدت  الجودة  الخمسية    ،2011-2007لضمان  الخطة  وتعد 

، تمت الموافقة لتقديم برنامج لنيل درجة  2011في يونيو  .2016-2012الثانية للسنوات   االستراتيجية 

المناهج وطرق التدريس( لتلبية احتياجات المدارس الحكومية المحلية والمعاهد  )الماجستير في التربية  

 ذات الصلة  
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( إداري ومستخدم وتضم 860( أعضاء هيئة تدريس و) 257( منهم )1117يبلغ عدد موظفي الجامعة ) •

( كليات وهي كلية العلوم التربوية، واآلداب، والعلوم، وإدارة األعمال واالقتصاد، وهندسة  8الجامعة ) 

وكلية   الفندقية،  واإلدارة  والسياحة  واآلثار  المعلومات،  وتكنولوجيا  الحاسوب  وهندسة  والبيئة،  التعدين 

 ( طالب وطالبة.  7600لطالب )التمريض، ويبلغ عدد ا

 

 التطبيقية: جامعة البلقاء 

   يوجد فرع للجامعة في محافظة معان وهي: ▪

ــت كلية معان عام  ▪ ــس ــات كانت في   1989كلية معان الجامعية: تأس ــص م بتخص

د القـطاع التربوي والتعليمي ـبأصــــــحاب المؤهالت الـقادر   مجملـها تـهدف إلى رـف

على سـد النقص الذي كان يعانيه هذا القطاع، ومع مرور الزمن تم إلغاء تخصـصـات واسـتحداث أخرى  

مـسيرة التعليم في األردن، ولقياس ـسوق العمل وقدرته على كنتيجة طبيعية لمراحل التطوير الذي أـصاب  

لجامعة م أصـــبحت كلية معان تتبع  1998اســـتيعاب الخريجين من التخصـــصـــات الموجودة. وفي عام 

وهو ما أتاح لها اإلمكانات الالزمة للخروج من إطار الفهم التقليدي لدور الكلية كمؤسسة  البلقاء التطبيقية

د ـصياغته وفقا لما هو جامعية متوـسطة إلى المفهوم الحديث الذي جاء ليعزز من أهمية هذا الدور إذا أعي

ــاء جامعة البلقاء األم من  ــفة من إنشـ مطلوب في وقتنا الراهن، وقد أخذت الكلية تعمل على تحقيق الفلسـ

 .كونها تركز على التعليم التطبيقي المهني الذي يحتاجه سوق العمل المحلي واإلقليمي بشكل أكبر

( مستخدم تضم  66( إداري و)69س و) ( أعضاء هيئة تدري25( منهم )160يبلغ عدد موظفي الكلية ) ▪

 يلي: ( تخصصات وهي كما 8الكلية )

 تربية طفل.  ▪

 والتمريض المشارك.  ▪

 ونظم معلومات إدارية.  ▪

 والمحاسبة.  ▪

 والعلوم المالية والمصرفية.  ▪

 وإدارة األعمال.  ▪

 وتربية خاصة   ▪

 الحديديةهندسة السكك  ▪

 ( طالب وطالبة. 621هذا ويبلغ عدد الطالب )

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
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 التعليم المدرسي •

 ( طالب/معلم. 16.2منه على مستوى المملكة )  أفضل هو  ( طالب/ لكل معلم في المحافظة310.معدل ) •

(. تختلف نسب التسرب  0.34( هو اعلى منه على مستوى المملكة ) 0.60نسبة التسرب من المدارس )   •

( معان  تربية  مديرية  في  االعلى  النسبة  فكانت  المديريات  وحسب  المحافظة  منها  0.28داخل   )%

نها  %( م0.81%( إناث، اما في مديرية تربية البادية الجنوبية فكانت النسبة )0.34%( ذكور و) 0.22)

%(    0.14%( منها ) 0.11%( إناث، اما في مديرية الشوبك فكانت النسبة )  0.90%( ذكور و)  0.67)

و) ) 0.07ذكور  النسبة  فكانت  البتراء  مديرية  في  اما  إناث،   )%0.68( منها  ذكور  %1.04(   )%

 %( إناث. 0.34و)

 %(. 49.3)  %( هي أقل منها على مستوى المملكة40.4نسبة النجاح في الثانوية العامة )    •

 %(. 36.6%( هي أقل منها على مستوى المملكة ) 28نسبة المدارس المستأجرة )   •

 %(. 7%( هي اعلى منها على مستوى المملكة )13نسبة األمية )    •

 %( على مستوى المملكة. 0.4%( مقارنة مع )0.2نسبة التلمذة المهنية )   •

 

 مؤشرات قطاع التربية والتعليم 

 ( 13جدول رقم )

 

 

 

 

 

 عدد   المؤشر 

 المدارس

 عدد 

 الطالب  

عدد  

شعب  

 روضة 

عدد  

شعب  

 اساسي 

 عدد 

شعب   

 ثانوي 

 مجموع

 المعلمين 

طالب/  

 معلم

طالب/  

 شعبة

 17.97 10.26 3202 241 1421 166 32849 227 محافظة معان

 25.64 16.2 102633 8619 50495 5553 1657922 6007 المملكة
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 وكما يلي:محافظة معان للطالب في مختلف التجمعات السكانية التابعة ل خدمات التعليم العام تقدم •

 ( 14جدول رقم )

 
 المصدر: وزارة التربية والتعليم، وحدة التنمية لمحافظة معان

 

  :قطاع التعليم تحديات 3. 7

ضـعف المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وـسوق العمل في المحافظة بالتركيز على القطاعات الرائدة   ▪

 المولدة لفرص العمل والجاذبة لالستثمارات وفق دراسات الميزات النسبية والتنافسية.

تعاني منها عموماً معظم   عدم توفر الدعم الحكومي المالي الكافي لجامعة الحـسين بن طالل، وهي مـشكلة ▪

ــعة  ــاريع التطوير والتوســ الجامعات األردنية، وحاجة فروع الجامعة لمزيد من اإلنفاق المالي على مشــ

 والبحث العلمي.

الهندـسة المدنية والحاـسوب/ كليات طب في   ءباـستثناعدم وجود تخـصـصات طبية أو تخـصـصات هندـسية   ▪

 جامعة الحسين.

 في جامعة الحسين.   التدريسية للتدريسعدم استقدام الكفاءات   ▪

 مشكلة المواصالت للطالب وذلك نظراً لبعد موقع جامعة الحسين بن طالل عن األحياء السكنية للمدينة. ▪

 

 

فترة   اللواء 
 المدرسة

عدد 
 المدارس 

عدد 
 الطالب

عدد شعب  
 روضة

شعب  عدد 
 اساسي

شعب  عدد 
 ثانوي

مجموع 
 المعلمين 

طالب/ 
 معلم

طالب/ 
 شعبة 

 البتراء
 

 19.32 11.13 710 58 299 52 7903 54 فترة واحدة 

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 فترتين 

 الحسينية 
 

 24.50 13.36 242 13 112 7 3234 14 فترة واحدة 

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 فترتين 

 الشوبك 
 

 11.21 6.31 483 31 220 21 3050 41 فترة واحدة 

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 فترتين 

 قصبة معان
 

 18.39 10.56 1767 139 790 86 18662 118 فترة واحدة 

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 فترتين 

 17.97 10.26 3202 241 1421 166 32849 227 المجموع

 
 المجموع العام للمملكة

6007 1657922 5552.6 50495.4 8619 102633 16.15 25.64 
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 :التعليمالفرص االستثمارية في قطاع  4. 7

 مشاريع كبيرة 

 ( 15جدول رقم )

 العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 25 250000 مدرسة نموذجية للمرحلة الثانوية  

 

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 16جدول رقم )

 العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 7 25000 مركز ثقافي / دورات تدريسية للطالب 

 7 28000 روضة نموذجية

 3 25000 مكتبة شاملة 

 

 مشاريع منزلية

 ( 17جدول رقم )

 العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 1 1000 منزلية تتسع لغاية خمس اطفال  حضانة

 1 500 اعطاء دورس خصوصية في المنزل 
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 التدريب المهني  :ثامنا

 تدريب المهني الواقع   1. 8

يبرز جهد مؤســــســــة التدريب المهني في محافظة معان من خالل معهدي البتراء ومعان للتدريب الذين  •

ــوق  تدريبية مجانيةيعمالن على تقديم برامج  ــابات تتناســب ومتطلبات س ــباب والش أو بأجور رمزية للش

ــاعدة المتدربين على تجاوز ثقافة العيب والعمل بالمهن المتوف ــأنها مسـ رة، وفيما يلي  العمل والتي من شـ

 أبرز المعلومات حول قطاع التدريب المهني في المحافظة:

 ( 18جدول رقم )
 القيمة المؤشر 

 ( مركز 2) عدد مراكز التدريب المهني 

 ( طالب 80) الطاقة االستيعابية   الطاقة االستيعابية 

 ( طالب 150) الطاقة التشغيلية 

 ( متدرب 162) ذكور   عدد المتدربين 

 ( متدربة 292) إناث 

 ( متدرب ومتدربة 454) مجموع 

 * المصدر: مؤسسة التدريب المهني. 

ويضـم المعهد   2004تأسـس مركز إناث معان عام وفيما يلي بعض المعلومات حول مركز إناث معان:   •

التخصـصـات التالية )الحاسـوب، حالق نسـاء، خياط نسـاء، صـناعة المعجنات( وقد قام بتدريب وتخريج  

 .محدودةأعداد كبيرة في هذه التخصصات إال أن فرص العمل تبقى  

 التدريب المهني:التحديات التي تواجه   2.  8  

وعدم القدرة   بسبب انخفاض جودة التعليم مخرجات العملية التعليمية وسوق العملالخلل الموجود بين   •

 . على توفير االحتياجات التدريبية

 . ضعف التمويل •

 . %(45- 35ارتفاع نسب التسرب بين الطالب ) •

الوظائف ومواصفاتها   • التكنولوجيا والنمو    وتصنفها التغيير في تركيب  المتسارع في  للتطور  نتيجة 

 م المعلومات العلمية وتنوعها وتطورها. الهائل في ك
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 تاسعا: الصحة

 والعسكرية: المستشفيات الحكومية  .1

في محافظة    الصــحية قطاع الرعاية  يوضــح الجدول التالي أبرز المؤشــرات التنموية حول واقع خدمات •

 معان

 ( 19جدول رقم )

 المملكة محافظة معان المؤشر 

 69.6 83.2 نسبة السكان المؤمنين صحياً 

 106 2 عدد المستشفيات 

 11779 203 عدد األسرة

 519.0 572.4 عدد السكان لكل سرير 

 452 24 عدد المراكز الصحية 

 227 15 عدد العيادات القروية 

 12 1 عدد مراكز األمراض السارية 

 369 18 عدد عيادات طب األسنان 

 1919 14 عدد الصيدليات 

 مؤشرات الصحة  

 األسرية واإلنجابية/  

 دائرة اإلحصاءات  

 2015العامة،  

 432 19 عدد مراكز األمومة والطفولة 

 99.1 98.4 نسبة الوالدات تحت إشراف طبي 

 57.1 50.0 ويستخدمن وسائل تنظيم األسرة نسبة السيدات المتزوجات 

 3.6 4.0 معدل اإلنجاب الكلي 

 15 13 معدل وفيات حديثي الوالدة

 20 24 معدل وفيات األطفال الرضع 

 22 31 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة 

 . 2020المصدر: وزارة الصحة، * 
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  القطاع الصحي التحديات التي تواجه  أبرز 3.  9   

يالحظ أنه على المسـتوى الكمي تشـير بيانات ومؤشـرات الصـحة في المحافظة الى انتشـار مراكز تقديم  •

ارها على  ر انتـش كانية وهي افضـل من مؤـش ارها في التجمعات الـس الخدمة كالمراكز الصـحية مثالً وانتـش

 كة.يالحظ ارتفاع  عدد السكان لكل سرير في المحافظة عنه في الممل  كمامستوى المملكة. 

ه  • درـجة ـعالـي دـمة غير كفوة ـب ة الـخدـمة المـق ديم الـخدـمة اال ان نوعـي على الرغم من ـهذا الكم من مراكز تـق

نظراً لـ: النقص في التجهيزات والمعدات الطبية والعالجات، النقص في الكوادر الطبية ذات االختصاص  

بل ممثلي المجتمع المحلي )مشــاكل واحتيجات تم تشــخيصــها من خالل زيارات ميدانية وتم اثارتها من ق

 اعضاء الفريق المحلي لبرنامج تنمية المحافظة(. 

ارتفاع الكم وانتـشار تلك المراكز على تلك المـستويات يحمل الموازنة نفقات تـشغيلية مرتفعة دون اثر في  •

تحســــين نوعية الخدمة االمر الذي يتطلب اعادة توزيع تلك المراكز بالمكان المالئم واالنســــب كمركز  

 متوسط لتلك التجمعات ورفع نوعية الخدمة المقدمة.

يالحظ إرتفاع معدل وفيات األطفال األطفال الرضــع، واألطفال دون ســن الخامســة عن المســتوى العام  •

للمملكة، ويعزى ذلك إلى إنخفاض نـسبة الوالدات التي تتم تحت إـشراف طبي عن المـستوى العام للمملكة 

ن العوامل اإلجتماعية األخرى المتعلقة بلنمط المعيـشي للـسكان في بعض أيـضاً، هذا باإلـضافة إلى عدد م

ــحية واإلجتماعية، وهو ما يحتاج إلى  ــحراوية المتباعدة عن مراكز بعض الخدمات الصــ المناطق الصــ

 دراسة معمقة في هذا الجانب حول مؤشرات الصحة األسرية واإلنجابية.

 .واختصاص، وفني مختبر( واألجهزة الطبية واللوجستيةأطباء عامين،  )الكوادر  نقص في  •

 

 

 

 

 



 

28 
 

 الفرص االستثمارية في القطاع الصحي  4.  9

 مشاريع كبيرة 
 ( 20جدول رقم )

حجم  وصف الفرصة 
 االستثمار 

 مالحظات  العمالة

عدم وجود أي مستشفى خاص في   30 + 1000000 مستشفى خاص  
 المحافظة

  15 150000 صناعة االدوات المخبرية 

 
 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 21جدول رقم )

 مالحظات  العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  9 75000 عيادة تخصصية شاملة 

  5 100000 صيدلية فارمسي وان 

  5 50000 شركة سيارات متخصصة لنقل المرضى 

 
 مشاريع منزلية

 ( 22جدول رقم )

 مالحظات  العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  1 500 تصنيع االعشاب الطبية 

  1 1000 ات االسرة يتصنيع المناشف ومال

 خياطة وقماش ةماكين 1 500 الصحة تصنيع مالبس العاملين في قطاع 
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 عاشرا: البنية التحتية

 قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة:  1.  10

ــبكة جيدة من  • ــية والقروية والفرعية والتي تربط التجمعات  تتوفر في محافظة معان شــ الطرق الرئيســ

 السكانية داخل المحافظة وتربط المحافظة بباقي مناطق المملكة. وفيما يلي أبرز المؤشرات حول ذلك:

 ( 23جدول رقم )

 األطوال )كم(  الطرق حسب النوع 

خلية 
ق الدا

طر
ال

المعبدة 
 

 495 رئيسية 

 358 ثانوية 

 313 فرعية

 328 زراعية 

 1494 المجموع

 189 الطرق التي بحاجة لصيانة أو تحسين 

 246 الطرق التي بحاجة لتعبيد 

جية
خار

ق ال
طر

ال
 

 األطوال )كم(  اسم الطريق

 130 معان/ المدورة  .1

 40 معان/ النقب  .2

 60 معان/ الجرف  .3

 150 معان/ الجفر/ األزرق .4

 50 معان/ الحسينية/ االسمنت   .5

 80 معان/ دالغة/ وادي عربة .6

 70 معان/ وادي موسى/ نمله  .7

 . 2019المصدر: مديرية األشغال العامة واإلسكان،  •
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 ي تواجه البنية التحتيةلتالتحديات ا أبرز 2.  10

اء وصـيانة الطرق مما  ▪ تحقات المالية للمقاولين العاملين في قطاع انـش بب التأخير في انجاز  تأخر المـس يـس

 بعض هذه الطرق.

  الموانئ تأخر العمل بطريق مكة المكرمة الســـاحلي الحيوي والذي يربط مدخل المدينة الشـــمالي بمنطقة  ▪

 سنوات بسبب تأخر المستحقات المالية للمقاولين. 3ألكثر من 

ن الطريق هي  الطريق الرابط بين العقـبة والـعاصــــــمة عبر البحر المـيت طريق بمســـــرب واحد وحـيث ا ▪

ــربين، وكذلك لتكون   ــاحنات لنقل البوتاس ينبغي أن تكون طريقاً بمس ــتخدم من قبل الش طريق دولي وتس

 بديالً للطريق الصحراوي والذي تغلقه الثلوج أحياناً في فصل الشتاء.

 الحاجة الى صيانة الطرق الداخلية داخل المدينة وخصوصاً شوارع المناطق الفقيرة. ▪

 يد بعض الطرق الزراعية داخل قرى المحافظة وتوسعتها.الحاجة الى تعب ▪

انخفاض عدد الالفتات اإلرشادية )آرمات( على الطرق، وكذلك انخفاض وحدات اإلنارة على الطريق   ▪

 المناطق. الرئيسي الدولي في بعض 
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 النقل العامعشر:  الحادي

   العام والبري: النقل 1.  11

 التحديات في قطاع النقل: أبرز 2.  11

ان عدد المركبات المرخـصة بجميع فئاتها بمحافظة معان قد بلغت   العامة الىتـشير بيانات دائرة االحـصاءات  

 .ونوعهاويبين الجدول التالي توزيع هذه المركبات بحسب ملكيتها    2019وذلك للعام   10222

 المركبات حسب ملكيتها ونوعها ع(: توزي24جدول رقم )

 المركبة ملكية  صالون  حافالت  شحن صهاريج  شاحنات  اخرى* المجموع

 خصوصي  1975 95 5393 318 256 794 8831

 عمومي 226 128 127 71 836 3 1391

 المجموع 2201 223 5520 389 1092 797 10222

 مركبات االشغال وسيارات ذات استعمال خاص.* تشمل الدراجات النارية والمركبات الزراعية،  

تعتبر ـخدـمات النـقل في المـحافـظة مقبوـلة نوـعا ـما والـجدول الـتالي يبين أبرز المؤشـــــرات التنموـية حول   •

 خدمات قطاع النقل في محافظة معان:

 ( 25جدول رقم )
 المملكة  محافظة معان  المؤشر 

 1075.5 9310 عدد المركبات المرخصة 

 139396 1675 الطرق عدد حوادث 

 670 57 عدد القتلى في حوادث الطرق 

 17314 538 عدد الجرحى في حوادث الطرق 

 7100 926 طول شبكة الطرق )كم( 

 38.9 45.4 نسبة األسر التي لديها سيارة خاصة 

 2662 167 عدد الخطوط 

 . 2019* المصدر: وزارة النقل، 
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 النقلالفرص االستثمارية في القطاع  3.  11

 مشاريع كبيرة 

 ( 26جدول رقم )

 العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 20 500000 شركات نقل ذات خدمات متقدمة  

 

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 27جدول رقم )

 مالحظات  العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 عدم كفاية تكاسي المكتب في محافظة معان 10 150000   مميز شركة تكسي

  7 50000 مركز تعليم سواقة حديث 

صيانة مكانيك السيارات  

 الحديثة والهجينة 

50000 5  

 

 مشاريع منزلية

 ( 28جدول رقم )

 مالحظات  العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  1 4000 خدمة توصيل طلبات البقالة للمنازل 

  2 3500 غسيل السيارات المتنقل باستخدام ماكينات البخار 
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 عشر: المياه ثاني 

 والصرف الصحي:  المياه 1.  12

 فيما يلي أبرز المؤشرات التنموية حول الواقع خدمات المياه والصرف الصحي في محافظة معان: •

 

 ( 29جدول رقم )

 المملكة معان المؤشر 

 327.7 10.4 حصة التزويد المائي )مليون متر مكعب( 

 147.0 244.0 )لتر/يوم( حصة الفرد من التزويد المائي 

 73.5 91.7 نسبة المساكن التي تعتمد الشبكة العامة لمياه الشرب 

 19.2 5.6 نسبة األسر التي تعتمد المياه المعدنية المعبأة للشرب 

 2.3 1.0 نسبة األسر التي تعتمد على صهاريج المياه المنقولة 

 16.6 7.7 نسبة األسر التي لديها فلتر مياه 

 4.7 0 األسر التي تعتمد آبار جمع المياه نسبة 

 59.9 28.2 نسبة المساكن المتصلة بشبكة الصرف الصحي 

 40.1 71.8 نسبة المساكن التي تعتمد حفرة امتصاصية  

 . در: دائرة اإلحصاءات العامة* المص

للمواطنين والعمل على  تقوم مديريات المياه في )معان، والبتراء، والشوبك( بتقديم خدمات توفير المياه   •

 سالمه خطوط المياه. 
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 (30جدول رقم )

 المؤشر 

 القيمة 

 ( بئر 60) عدد االبار االرتوازية 

 ( مليون متر مكعب  6.5تخزينية ) ترابي بسعة( سد  2( عدد السدود والسعة التخزينية 

 ( محطات 10) عدد محطات الضخ العاملة 

 %( 99) نسبة السكان المخدومين بشبكة المياه 

( شبكة صرف صحي في معان والبتراء وبنسبة 2يوجد ) شبكات الصرف الصحي 

 %( 75خدمه )

 ( محطات 3) محطات التنقية 

مساحة األراضي المروية بمياه محطات  

 التنقية 

 ( دونم 1272)

 .2020* المصدر: وحده تنمية محافظة معان، 

 

 التحديات في قطاع المياه والصرف الصحي:  أبرز 2.  12

 .عدم انتظام دورات الضخ للمياه ▪

 قدم شبكات المياه المتوفرة في المحافظة وانعدامها في بعض مناطقها.  ▪

  انعدام خدمة الصرف الصحي في كثير من مناطق المحافظة. ▪

 

 



 

35 
 

 عشر: الطاقة  الثالث

 والكهرباء:  الطاقة 1.  13

تقوم إدارة كهرباء معان ومكاتبها الموجودة في المحافظة بالتأكد من وصول التيار الكهربائي إلى كافة   •

 المواطنين والعمل على إصالح األعطال الفنية.  

 ( 31جدول رقم )

 المؤشر 

 القيمة 

 ( محطات 11) عدد محطات الوقود

 ( وكالة17) عدد وكاالت الغاز 

 ( مشترك 19800) الكهربائي عدد المشتركين في التيار 

 ( محطة 451) عدد محطات التحويل 

 %( 99) نسبة السكان المزودين بالكهرباء 

 2019* المصدر: وزارة الطاقة والثروة المعدنية، 
 

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

 .انقطاع التيار الكهربائي وعلى فترات ▪

 .الكهرباء ارتفاع أثمان  ▪

 .االفتقار إلى مصادر خامات فلزية ثمينة وصخور صناعية ▪

تقنيات استغالل الصخور الزيتية ال زالت في مرحلة التطوير وتحتاج إلى سنوات إلثبات الجدوى   ▪

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

 مشاريع كبيرة 

 ( 32جدول رقم )

 العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 15 300000 صناعة الباطون الجاهز 

 20 250000 صناعة الطوب 

 50 + 1000000 مصنع الحديد الصلب 

 

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 33جدول رقم )

 العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 3 50000 مستلزمات البناء 

 7 100000   كسارة
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 عشر: االتصاالت الرابع 

 البريد واالتصاالت:

( مكاتب تتبع لشركة البريد األردني، وتقدم هذه المكاتب الخدمات البريدية  20يوجد في محافظة معان )  •

بأنواعها، وخدمات تحصيل فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والهواتف الخلوي، وخدمة دفع مساعدات  

 توزيع أسماء وأعداد المكاتب البريدية حسب التقسيمات اإلدارية:  صندوق المعونة الوطنية. وفيما يلي

 ( 34جدول رقم )

 التقسيمات اإلدارية 

عدد  
 المكاتب 

 أسماء مكاتب البريد العاملة على خدمة المنطقة 

 قضاء معان 

 معان المركزي، جامعة الحسين بن طالل  2

 قضاء إيل 

 إيل، ضاحية األمير راشد  2

 قضاء الجفر 

 الجفر، المدورة  2

 المريغة قضاء 

 المريغة  1

 قضاء أذرح 

 أذرح، الجرباء  2

 لواء البتراء 

 وادي موسى، الطيبة، الراجف، دالغة، البتراء السياحي  5

 لواء الشوبك 

 الشوبك، المقارعية، شماخ، بئر الدباغات  4

 لواء الحسينية 

 الهاشمية، الحسينية  2

 . 2020* المصدر: شركة البريد األردني، 

( صندوق  758( صندوق مؤجر، و)392( صندوق بريدي، منها ) 1150يوجد في هذه المكاتب نحو ) •

 %( من إجمالي عدد صناديق البريد المتاحة. 34شاغر أي ما نسبته )
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المعلومات في محافظة وفيما يلي أبرز المؤشــــرات التنموية حول واقع القطاع االتصــــاالت وتكنولوجيا   •

 معان:

 ( 35جدول رقم )

 المملكة محافظة معان المؤشر 

 347 20 عدد مكاتب البريد

 155058 1150 عدد صناديق البريد 

 36.3 33.3 نسبة األسر التي تقتني جهاز حاسوب 

 7.9 1.9 نسبة األسر التي لديها اشتراك انترنت 

 33.4 16.2 نسبة األسر التي لديها هاتف أرضي 

 93.7 90.8 نسبة اقتناء الهواتف الخلوية 

 90.9 88.3 نسبة اقتناء الطبق الهوائي الستااليت  

 183 13 عدد محطات المعرفة

 . 2018مسح نفقات ودخل االسرة  * المصدر: 
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 عشر: البيئة الخامس

 الواقع البيـــــــــئي:  1.  15

 دور القطاع العام. 

الطبيعية: تتميز محافظة معان بتنوعها التضــاريســي النســبي وينقســم الســطح الطبيعي إلى وحدتين البيئة   •

 طبيعيتين هما:

   أوال: الصحراء:

ــخورها الحجر الرملي ويوجد في هذه المنطقة أودية  • ــرق المرتفعات الجبلية ويغلب على صــ تقع إلى شــ

ــها إلى حوالي ) ــل عمق بعضـ ــ1300عميقة يصـ ــاحة الصـ ــكل مسـ حراء من المحافظة حوالي  م( وتشـ

(95%.) 

 ثانيا: الجبال )سلسلة جبال الشراة(:

ــافة تقرب من ) • ــلة على مسـ ــلسـ ( كم ابتداًء من رأس النقب حتى الطفيلة، ويوجد فيها 150تمتد هذه السـ

( متر مـثل قـمة مبروك والجويزات ورجم تـلة الجـماـعة 1700الـعدـيد من القمم التي يزـيد ارتـفاعـها عن )

ح ناحية الغرب بشكل كبير مشرفة على وادي عربة وتحتضن هذه السلسلة عدداً من المدن وتنحدر السفو

ــوبك ووادي  ــكل جبال الشــ والبلدات في محافظة معان على امتداد الجهة الغربية من المحافظة التي تشــ

 موسى مركزها الرئيسي.

وسع امتداداً، ومناخ إقليم يقع مناخ محافظة معان ضمن نطاق المناخ الصحراوي في المناطق الشرقية األ •

البحر المتوســط في المناطق والمرتفعات الغربية، ويبلغ معدل درجة الحرارة في أهشــهر الصــيف حوالي  

( درجة مئوية في المناطق الجبلية، وفي فـصل الـشتاء  28( درجة مئوية في المناطق الـصحراوية و)36)

( درجة مئوية وفي المناطق الجبلية 2)  تصــل معدالت درجات الحرارة في المناطق الصــحراوية حوالي

 ( درجات مئوية.4حوالي )

ــنوي، فهي  • ــاقط الســ وتختلف كميات األمطار في المحافظة من منطقة ألخرى كما تختلف معدالت التســ

( ملم، إال انه وفي السنوات األخيرة تراجعت معدالت 700-500تصل في مناطق جبال الشراة الغربية )

( ملم في 200( ملم في المناطق الهامشــــية وأقل من )250-200ملم، و)  (300  -200التســــاقط إلى )
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ــل في بعض المناطق إلى أقل من ) ــحراوية وتصـ ــاقط 50المنطقة الصـ ( ملم )وقد اختلفت معدالت التسـ

المطري في الســنوات األخيرة عما هي علية ســابقا وذلك بســبب ســنوات الجفاف المتالحقة وخاصــة بعد 

 منتصف التسعينيات(.

( ألف طن، مقابل  40.42الجدير ذكره أن كمية النفايات الـصلبة الـصادرة عن المنازل تقارب نحو ) ومن •

 %(.2.2( مليون طن على مستوى المملكة، أي ما نسبته )1.839053نحو )

 

 الفرص االستثمارية في القطاع البيئي  2.  15

 مشاريع كبيرة 

 ( 36جدول رقم )

 العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 10 500000 مياه الزيبار واالستفادة منها في الصناعات المختلفة محطة لتنقية

 

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 37جدول رقم )

 العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 5 50000 اعادة التدوير بمختلف اشكاله

 

 مشاريع منزلية

 ( 38جدول رقم )

 العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 1 500 اعادة تدوير مخلفات المنزل 
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 السياحة  عشر: لسادسا

 لسياحية:  ا قطاع  1.  16

ــياحية واألثرية والدينية   • ــياحة واآلثار ومحمية البتراء األثرية بالمواقع التاريخية والسـ تعني مديريات السـ

 وتعمل من خالل خطة سنوية على ترميم هذه المواقع والمحافظة عليها.  

جذب التراثية والتاريخية واألثرية والحـضارية التي تعد أهم مناطق ال المواقعيوجد في محافظة معان أهم   •

مدينة البتراء، وقلعة الشوبك، وقصر الملك المؤسس، وقلعة عنيزة، وجبل  السياحي في األردن وأبرزها:  

 التحكيم )األشعري(.

: عاصــمة دولة العرب األنباط، ودرة الســياحة األردنية المعاصــرة، وتتكئ هذه المدينة على حضــارة  البتراء

هي إحدى أهم المدن التراثية الكالســيكية في   م( ومدينة البتراء106  -ق.م  600دامت ســبعة قرون )

الـعالم، وهي المقوم األول للســــــياـحة األردنـية وتنفرد البتراء بكونـها ـمديـنة أثرـية متـكامـلة منحوـتة في 

ــكل أكثر من  ــف من مدينة البتراء حالياً ال يشـ ــخر الرملي ويعتقد الخبراء األثريون أن المكتشـ الصـ

من الحجم المتوقع الذي ما زال تحت التراب. ولقد ـشهدت المنطقة المحيطة بالبتراء )وادي    %(15)

موـسى( خالل الـسنوات القليلة الماـضية فترة ازدهار ـسياحي واـسعة، ـشملت زيادة كبيرة في معدالت 

( غرفة فندقية ـضمن 2000االـستثمار في القطاع الـسياحي حيث وـصل عدد الغرف الفندقية حوالي )

بلغ عــدد الســـــيــاح خالل االعوام  43) فنــدقيــاً، حيــث  ســـــيــاحيــاً  مرفقــاً    حوالي   2010-2011( 

الســــــياحـية    لألهمـية. ونظراً  أجنبي( ألف ســـــائح  959.524( مليون ســـــائح منهم )1.130273)

للمحافظة ووجود البتراء فيها كموقع جذب ســـياحي فقد ســـاهم في اقامة اســـتثمارات متعددة اهمها  

ــتثمارات عملت 6( فندق منها )40عددها )الفنادق والتي يبلغ   ( فنادق فئة الخمس نجوم، وهذه االســ

االكبر حيث بلغت نسبة   النصيباالردنية   للعمالة( وظيفة كان 1187على توفير فرص عمل بلغت )

ة نحو ) ة االردنـي اـل ل  93العـم ات المكـم دـم ك قطـاع الـخ ت على تحرـي ة عمـل ك االهمـي ا ان تـل كـم  .)%

 افق سياحية ومحال لبيع المنتجات التراثية االردنية.للسياحة من مطاعم ومر

 

وأعيد بناؤها في عهد الرومان، وفي العصــر    اآلدومي: توجد في الشــوبك قلعة هامة تعود إلى العهد الشــوبك

ــلمون على القلعة ألهميتها، وعندما احتل الصــليبيون بيت المقدس احتل ملكها  ــالمي حافظ المس اإلس
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وحصـن قلعتها وأططلق عليها اسـم مونت) )الجبل الملوكي(، وال تزال قلعة )بلدوين األول( الشـوبك  

الشوبك قائمة ببنائها وأسوارها على قمة جبل عال ويوجد في القلعة نبع ماء يصب في بركتين. حيث  

 .أجنبي( سائح 35786)( سائح منهم 42351نحو )  2011-2010ارتادها خالل العام  

( كم من مدينة معان، وهي إحدى المواقع التاريخية الهامة في الذاكرة  15بعد )تطعد منطقة أذرح على  :  أذرح 

ــار علي بن أبى طالب واألمويين على جبل   ــهدت حادثة التحكيم بين أنصـ ــالمية، إذ شـ العربية اإلسـ

األشــــعري الموجود في طرف البلدة، ويوجد فيها كذلك حصــــن روماني كبير. كما يوجد العديد من 

وآثار    الدثنهالدوســق وحمام   الخرب والحمامات األثرية في المحافظة مثل قصــرالقالع والحصــون و

 وقلعة المدورة وقلعة الدعجانية وقلعة عنيزة وآثار خربة الحمام. فضوعهبسطه وقلعة 

 وفيما يلي أبرز المؤشرات التنموية الخاصة بالفنادق في محافظة معان: •

 ( 39جدول رقم )

 المملكة محافظة معان المؤشر 

 209.0 26 عدد الفنادق المصنفة 

 17114 1826 عدد الغرف في الفنادق المصنفة 

 125 18 عدد الفنادق غير المصنفة 

 1653 272.0 عدد الغرف في الفنادق غير المصنفة 

 

 اهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي:  2.  16

الجفر   ▪ وقصر  معان،  في  المؤسس  الملك  قصر  متحف  مثل  السياحية  المشاريع    وذلك  القديمتعثر 

 النخفاض أعداد السياح، باإلضافة لعدم وجود منتج سياحي جاذب. 

 البتراء،اقتصار النشط السياحي على لواء  ▪

 ضعف الترويج والدعاية في المحافظة لألنشطة السياحية. ▪
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تمامات سياحية تحرص على التطور واإلبداع واالبتكار واقتصارها  انخفاض عدد الجمعيات ذات اه   ▪

 فردية. على مبادرات 

 السياحية. انخفاض عدد المكاتب السياحية وضعف التنسيق والتوجيه للمكاتب  ▪

ضعف البنية التحتية الالزمة لتنشيط السياحة وذلك لبعد المسافات بين المواقع األثرية وعدم وجود  ▪

 ها. طرق مواصالت نافذة ل

ضعف التنسيق ما بين مديرية السياحة واألشغال والبلديات فيما يخص صيانة أو إنشاء خدمات البنية   ▪

 التحتية في المحافظة. 

 

 الفرص االستثمارية في القطاع السياحي 3.  16

 مشاريع كبيرة  
 ( 40جدول رقم )

 العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 25 500000 فندق 

 
 متوسطة وصغيرة مشاريع 

 ( 41جدول رقم )

 العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 8 100000 كفتيريا سياحية على الطريق الصحراوي 

 
 مشاريع منزلية

 ( 42جدول رقم )

 العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 2 1000  – 500 االعمال الحرفية المتنوعة )مشاريع ميكروية(
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 الزراعة  عشر: السابع 

 قطاع الزراعة:     1.  17

تـقدم الـخدـمات الزراعـية للمواطنين في مـحافـظة مـعان من خالل ـمديرـية زراـعة مـعان ويتبع لـها  مـناطق  •

ــاء   ــبة معان وقض ــاء الجفر(  ومديرية إقليم    المريغة)قص ــراةوقض الزراعي ويتبع لها مناطق )لواء    الش

ــوبك ولواء البتراء ولواء   ــينيةالشـ ــاء ايل(   الحسـ ــاء اذرح وقضـ وتقوم هذه المديريات على تعظيم وقضـ

اإلنتاج الزراعي واالـستغالل األمثل لألراـضي الزراعية غير المـستغلة وبالذات التي تتميز بارتفاع معدل 

والـشوبك من خالل إقامة مـشاريع الـستـصالح األراـضي الزراعية    الـشراةهطول األمطار فيها كمرتفعات  

ــعى له وزارة   ــي  في هذه المناطق وهذا التوجه تس ــحاب األراض الزراعة حالياً مما يعمم الفائدة على أص

ــاريع   ــوبك إلقامة مش ــراة والش ــدود في مناطق الش ــاء الس ــتغالل مياه األمطار بإنش الزراعية. وكذلك اس

ل مربي الثروة   ا من قـب اطق األخرى الســـــتغاللـه ة في المـن ائر الترابـي دد من الحـف ــاء ـع ة، وإنشـــ زراعـي

المـقارـنة مع وفيـما يلي    الحيوانـية. ة لواقع القـطاع الزراعي في مـحافـظة مـعان ـب المؤشـــــرات التفصـــــيلـي

 المملكة:

 أوالً: اإلنتاج الزراعي النباتي: 

 ( 43جدول رقم )

 نسبة المحافظة  المملكة محافظة معان المؤشر 

 %10.8 1285569 138249 المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية )دونم( 

 % 3.9 827134 32544 بأشجار الفاكهة )دونم( المساحة المزروعة 

 % 11 480808 53019 المساحة المزروعة بالخضروات )دونم( 

 % 8.6 2593511 223812 مجموع المساحة المزروعة

 % 24 261 62 عدد التعاونيات الزراعية 
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 ثانياً: الثروة الحيوانية: 

 ( 44جدول رقم )

 نسبة المحافظة المملكة  محافظة معان  المؤشر 

 % 6 2175690 129250 عدد الضأن 

 % 0.3 65540 200 عدد األبقار 

 % 8 919740 73100 عدد الماعز 

 % 6.4 3160970 202550 المجموع من األنواع أعاله 

 . 2019* المصدر: وزارة الزراعة، 

البيانات والمؤشـرات الخاصـة بقطاع الزراعة في المحافظة بانه قطاع يمتلك مقومات تنموية حيث  تشـير   •

%( من المساحات المزروعة في المملكة تقع في معان، اال ان معظم أراضى المحافظة صحراوية  9ان )

لوطني، وأن للزراعة في هذه المحافظة دور كبير على المـستوي او  ويتم االعتماد على الزراعة المروية.

تغالل األمثل لألراضـي الزراعية غير  تثمارات ضـخمة ولتعظيم اإلنتاج الزراعي، البد من االـس هناك اـس

ــوبك، ويتأتى   ــراه والش ــتغلة، وبالذات التي تتميز بارتفاع معدل هطول األمطار فيها، كمرتفعات الش المس

ــالح األراضــي الزراعية في هذه الم ــتص ــاريع الس مما يعمم الفائدة على  .  ناطقذلك من خالل اقامة مش

أصــــــحاب األراضـــــي الزراعـية، ـكذـلك الـبد من إـعادة النظر في اإلنـتاج الزراعي وزـيادة المســـــاـحات  

يـساهم  المخصـصـة لزراعة الحبوب واألعالف وزراعة  الخضـراوات واألـشجار المثمرة ، األمر الذي ـس

نية التي تعاني من صــــعوبات متعددة في تقليل العجز من الحبوب، وإيجاد مصــــادر علفية للثروة الحيوا

 ناتجة عن حالة الجفاف.

كما أنه البد من اـستغالل مياه األمطار، وذلك بإنـشاء الـسدود في مناطق الـشراه والـشوبك، القامة مـشاريع   •

زراعية، وكذلك إنشــاء عدد من الحفائر الترابية في المناطق األخرى، لالســتغاللها من قبل مربي الثروة  

 %( من مجموع الثروة الحيونية متوفرة في محافظة معان.11ث تشير البيانات الى ان )الحيوانية حي

  القطاع الزراعي التحديات التي تواجه  أبرز 2.  17

 ضعف دور مكاتب اإلرشاد الزراعي.  ▪

ضعف الخدمات الزراعية، والبنية التحتية الزراعية في المحافظة والحاجة لفتح الطرق الزراعية   ▪

 الموجودة حالياً. وتحسين 
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زيادة تصحر األراضي األمر الذي أسهم في انخفاض عدد األراضي الزراعية والمراعي وتناقص   ▪

 أعداد الماشية.

 .انخفاض الطاقة اإلنتاجية لآلبار المائية المتوفرة وذلك لجفاف الينابيع ▪

 ارتفاع أسعار األعالف مما أسهم في انخفاض أعداد مربي الثروة الحيوانية.  ▪

 .فاع أسعار تأجير اآلالت الزراعية على المزارعين وعدم توفر وحدة صيانة آليات في المنطقةارت  ▪

 

 الفرص االستثمارية في القطاع الزراعي 3.  17

 مشاريع كبيرة 
 ( 45جدول رقم )

 العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة

 10 250000 النقل المتخصص لنقل المنتجات الزراعية

 10 200000 معصرة زيتون 

 20 500000 صناعة المنتجات الحيوانية من لحوم وزيوت ومخلفاتها مثل الجلود.

 9 175000 مزرعة ابقار 

 

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 46جدول رقم )

 العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة

 5 40000 صناعة زيوت النباتات الطبية.

 6 50000 االلبان واالجبان( )صناعةصناعات منتجات الحليب 

 

 مشاريع منزلية
 ( 47جدول رقم )

 العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة

 2 1000 تربية المواشي 

 1 500 تربية االرانب

 1 500 تربية الدواجن 
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 الصناعة عشر: الثامن 

 قطاع الصناعة:  1.  18

 ( من اهمها: 270المحافظة )يبلغ عدد المنشاءات العاملة في القطاع الصناعي في  •

  الشـيدية توجد في المنطقة الشـرقية من محافظة معان شـركة مناجم فوسـفات  مناجم فوســفات الشــيدية:  .1

بشكل كبير وفاعل في الحد من   وتسهم الشركةوذلك لتوفر مادة الفوسفات في هذه المناطق وبشكل كبير  

البـطاـلة وتوفير فرص عـمل ألبـناء المـحافـظة بشــــــكل ـخاص والمملـكة بشــــــكل ـعام حـيث يعـمل حوالي  

 ( موظف معظمهم من أبناء محافظة معان.1300)

هي ـشركة تعمل بالـصناعات الكيماوية والتي تتوفر المواد الخام لها ـضمن الـشركة الهندية للكيماويات:   .2

 ( موظف معظمهم من أبناء محافظة معان.250ويعمل بها حوالي )محافظة معان،  

 وأبرز االستثمارات الصناعية األخرى في المحافظة:  •

 . الحسينية  لواء /مصنع مياه غدير  .1

 . الحسينية لواء / شركة الطور لمنتجات الزيتون .2

 . المريغة الشراة/ قضاءشركة مياه جبال  .3

 الشوبك. مصنع الشوبك للمالبس الجاهزة/ لواء  .4

 مصنع سما للعصائر والمياه المعدنية/ لواء الشوبك.  .5

 

 المناطق التنموية

( مناطق تنموية في المملكة، حيث يوجد 5يوجد في محافظة معان منطقة معان التنموية وذلك من أصل ) •

منها  %( من مجموع عدد المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية، يعمل 27في هذه المنطقة ما نسبته )

%( من عدد المؤسـسـات التي تم تشـغيلها في جميع المناطق التنموية، وبنسـبة اسـتثمارات  19ما نسـبته )

%(  2%( من إجمالي حجم اسـتثمار المناطق التنموية في المحافظات، وتوفر ما نسـبته )11تصـل إلى )

ــاً ب ــرات أداء من عدد فرص العمل المتاحة لألردنيين في المناطق التنموية، وفيما يلي ملخصـ أبرز مؤشـ

ــاؤها    المناطق التنموية ــين التنموية في محافظة التي تم إنش في المحافظات بالمقارنة مع منطقة الملك حس

 معان:



 

48 
 

 ( 9جدول رقم )

 المنطقة التنموية
عدد المؤسسات  

 المسجلة 
عدد المؤسسات  

 العاملة 
)مليون   حجم االستثمارات
 دينار(

عدد فرص العمل  
 لألردنيين

 60 0.50 1 2 معان 

 180 42.50 5 9 الملك حسين بن طالل/ معان 

 2580 408.35 12 20 البحر الميت وجبل عجلون 

 911 10 25 13 مجمع األعمال/ دابوق 

 78 55.91 10 16 معان 

 3809 507.26 53 60 المجموع 

 . 2019* المصدر: هيئة المناطق التنموية والحرة، 

يالحظ أن نوعية االـستثمارات التي تم جذبها هي ـصناعية وهنا البد من البناء على أهمية قطاع الـصناعة   •

في المحافظة كقطاع مهم وربطه بالموارد الطبيعية الموجودة في المحافظة وخاصـة تلك التي تعتمد على 

المعـدنيـة.   التنمويـة هو أداه يجـب التركيز عليهـا    ويعتبر مركزالثروات  المهـارات في المنطقـة  تطوير 

ــوق العمل والفرص   ــات عن سـ لمعالجة معدالت البطالة المرتفعة في المحافظة وينبغي هنا إجراء دراسـ

المتوفرة والعمل على الموائمة ما بين الطلب والعرض في ســوق العمل مع التركيز على الشــباب طالب  

ات وادـماجهم بـهذا المركز وـخدـماـته. كـما أن نـجاح أي منطـقة تنموـية يرتبط بـقدرتـها على االـندـماج  الـجامـع

والتأثير والتأثر بالبيئة المحيطة بها مما يضــمن لها االســتدامة والديمومة فهي معنية بالمشــاركة بمكافحة 

طنين، وهنا ال بد من الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل للشــــباب وتحســــين المســــتويات الحياتية للموا

التركيز على تســويق إنتاج الجمعيات التعاونية والخيرية إضــافة إلى الحرف اليدوية التي ينتجها المجتمع  

 المحلي.  

 

 منطقة معان التنموية: 

الثاني بن الحسين المعظم حفظة هللا ورعاه    عبد هللاتم إعالن معان منطقة تنموية في زيارة جاللة الملك   •

أيلول عام   المساهمة    2007إلى مدينة معان في شهر  تم إنشاء شركة تطوير معان  ذلك  وعلى ضوء 

وجامعة   الصناعية  المدن  ومؤسسة  والتطوير  لألعمار  الجنوب  شركة  بين  ما  بمشاركة  وذلك  الخاصة 

تنمية وتطوير منطقة معان التنموية الخاصة، حيث  الحسين بن طالل لتكون الذراع االستثماري الخاص ب
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للنشاط الصناعي  2( كم9تغطي المنطقة مساحة تبلغ ) اقليمياً  ، ومصممة لتجعل من مدينة معان مركزاً 

 وواحة للحجاج 

تعمل شركة تطوير معان كمطور رئيسي، على إدارة وإنشاء وتخطيط وتطوير الموقع، وبشراكة تتضمن   •

 مؤسسة المدن الصناعية األردنية، وجامعة الحسين بن طالل. شركة تطوير الجنوب، و

 مكونات المدينة التنموية: •

( دونم ومن المتوقع أن يسكنها  1000المنطقة السكنية: موقعها مقابل جامعة الحسين بن طالل وبمساحة ) .1

 ( نسمه. 13000)

( دونم وسوف يتم  50) مركز تطوير المهارات: وموقعه مركز تدريب مهني معان القائم حاليا، وبمساحة .2

 تطوير البناء القائم وإضافة سكن للمتدربين ومبنى خدمات. 

للمدينة بعد ان كانت   .3 الشمالي  المدخل  للمدينة لتصبح على  الحجاج: تم اختيار موقع جديد  مدينة واحة 

 ( دونم. 200، وبمساحة ) المدورة( كم من تقاطع الجفر باتجاه 3مقرره على بعد )

و  الروضة .4 البنى  الصناعية:  بكافة  مزوده  صناعية  بيئة  لتوفير  وكهرباء    التحتيةذلك  طرق  شبكة  من 

( دونم  2500الالزمة إلقامة مختلف أنواع الصناعات وهي بمساحة )  تنقيه والخدماتواتصاالت ومحطة  

( دونم وذلك بعد إنشاء المنطقة التنموية الخاصة في معان حيث أن المساحة  7500وتم توسعتها لتصبح )

،  2( م2140( دونم. حيث يوجد في المدينة مباني إدارية وخدمات مسانده بساحة )700المطورة منها ) 

 . 2( م22600اهزة بمساحة ) ومباني صناعية ج

كما تتميز منطقة معان بمعدالت مرتفعة لإلشعاع الشمسي تدفع بقوة نحو االستثمار في مجال توليد   •

الطاقة الكهربائية المتجددة، ومن المتوقع أن تكون هذه المنطقة من مناطق جذب االستثمارات في الطاقة  

 الخضراء على مستوى االقليم. 
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 االستثمارات في الروضة الصناعية:أما أبرز  •

 ( 48جدول رقم )
 حجم االستثمار )مليون دينار(  اسم المصنع الرقم 

ة   1 اري    ألبرتشـــــرـك ل، وـج ة الجلود )توقف عن العـم اـغ دـب ـل
 إعادة تأجير المصنع مع المالك الجديد(

10   

   5 للسراميك  ألبرت 2

   4 المعدنية والغازيةمؤسسة رينا الصناعية والشموخ للمياه   3

   2 شركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية 4

   4 حديد االمارات 5

   0.07 مؤسسة الخط الحجازي 6

   30 شركة التاج للصناعة التبغ والسجائر 7

   0.01 الوكالء الدوليون للتجارة 8

   0.03 مؤسسة الجذر للصناعة والتجارة 9

 0.02 التجميلمصنع اللبالب لمواد   10

   5 معان لألعمال المعدنية )كلبونه( 11

   1 مصنع عدادات الكهرباء 12

   1.5 عبر البحار للنتاج الصناعي 13

   1 مصنع عوض ابو درويش للرخام والجرانيت والفيبرجالس 14

  الشركة األردنية للصناعة البورسالن والسيراميك 17

   35 شركة سنام للزجاج 18

 98.63 المجموع  

 . 2019* المصدر: منطقة معان التنموية،  
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ــتفادة من  • ــتثمارية التي تقدمت لالس ــاريع االس ــتثماربلغ عدد المش ــجيع اإلس في محافظة معان  قانون تش

( مليون 92( مشـــروع، بقيمة إجمالية زادت عن )28( نحو )2011-2009لالعوام الثالثة الماضـــية )

 ( فرصة عمل، وعلى النحو التالي:1646ووفرت نحو )دينار،  

كما أن مؤســســة تشــجيع االســتثمار قد حددت عدد من الفرص االســتثمارية وإعداد دراســات الجدوى  •

االقتصـادية لها ضـمن الخارطة االسـتثمارية لمحافظات الجنوب، وقد بلغ عدد هذه المشـاريع في محافظة 

البرســــيم، ومخيم البتراء، ومركز صــــيانة متكامل، ومركز تدريب  ( مشــــاريع هي: زراعة  10معان )

( نجوم، ومزرعة تربية أـسماك، وأـسمدة عـضوية، ومزرعة  3ـسياحي، ومزرعة تـسمين عجول، وفندق )

 أعشاب طبية، ومركز اتصاالت.

ــواء داخل حدود المنطقة التنموية او خارجها ولكن ال بد • ــاءات صــناعية س  يالحظ ان المحافظة فيها منش

من التركيز على تـشجيع وجذب االـستثمارات داخل المنطقة التنموية وذللك للبنية التحتية المتوفرة وكذلك 

تعتمـد على الموارد الطبيعيـة في  الممنوحـة. كمـا يالحظ ان معظم االســـــتثمـارات الكبيرة  االمتيـازات 

ات ـحديـثة تعتـمد على المـحافـظة وهـنا ال ـبد من التركيز على الثروات المـعدنـية الموجودة وعـمل دراســـــ

الصــــــناـعات الـجدـيدة التي يمكن ان تكون ـمدخالتـها من ـهذه الثروات والعـمل على الترويج لـها ضـــــمن 

ــتوى   ــتثمارية مجدية على مس ــكل عام هناك فرص اس ــتثمارية داخل المنطقة التنموية. وبش الفرص  االس

ــتثمارية للملكة ــواء تلك التي كانت من مخرجات الخارطة االســ ــتثمارية    المحافظة ســ او الخارطة االســ

تثمار على ترويجها والتفكير   جيع االـس ة تـش ـس تدعي ضـرورة قيام مؤـس لمحافظات الجنوب االمر الذي يـس

بامكانية دراســــة كل محافظة على حدى للترويج لها وحســــب دراســــات متكاملة وبالتعاون مع مختلف 

 الجهات ذات العالقة.

 

 :القطاع الصناعيالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  18 

 ارتفاع اسعار الطاقة ▪

 صعوبة الحصول على التمويل خصوصا للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة  ▪

 .صعوبة المقدرة على التواصل بشكل فعال مع قنوات التوزيع في االسواق العالمية ▪

 القطاععدم توفر العمالة الوطنية المدربة والمؤهلة الالزمة لهذا   ▪
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عدم استقرار القوانين االقتصادية، بل واجحافها في كثير من األحيان للقطاعات االقتصادية بشكل عام   ▪

 وللقطاع الصناعي بشكل خاص 

لمنافسة غير العادلة التي تتعرض لها الصناعة الوطنية في السوق المحلية، سواء من المنتجات التي   ▪

جة االتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع العديد من  تدخل البالد معفاة من الرسوم الجمركية نتي

دول العالم، والتي تدعم منتجاتها، او السلع متدنية الجودة والسعر، والتي تأتي من دول كثيفة االنتاج  

 .مثل الصين والهند، والتي تؤثر سلبا على مبيعات المنتجات الوطنية في السوق المحلية

 االستثمارية في القطاع الصناعي: الفرص  3.  18

 مشاريع كبيرة 
 ( 49جدول رقم )

 العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة

 30 500000 مصنع ورق وكرتون 

 65 1250000 مصنع خاليا شمسية

 90 + 2000000 مصنع زجاج 

 
 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 50جدول رقم )

 العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة

 5 100000 بالستك مصنع 

 5 75000 مصنع اكواب ورقية

 7 100000 تصنيع االثاث المعدني 

 

 مشاريع منزلية
 ( 51جدول رقم )

 العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة

 2 1000 اعادة تدوير فضالت االقمشة

 2 1000 تصنيع بكرات الخيوط المنزلية 

 1 750 الصالة صناعة يانس  
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 التجارة عشر: التاسع     

 والخدمات   قطاع التجارة 1.  19

 قطاع التجارة:  .1

القطاعات االقتصــادية على مســتوى محافظة معان اذ بلغ عدد المشــاريع    أكبريعتبر القطاع التجاري من  ▪

مـشروع ما بين صـغير ومتوـسط وكبير منتـشرة بمختلف مناطق المحافظة، غير    1178التجارية حوالي  

ي  80ان  وق الرئيـس اريع تتركز في لواء قصـبة معان كونها مركز المحافظة وتعتبر الـس % من هذه المـش

 بل حتى لسكان بعض محافظات اقليم الشمال كعجلون وجرش والمفرق.لجميع سكان المحافظة 

اطات التجارية بكافة أنواعها المكلفين ضـريبياً   ▪ هذا وقد بلغ عدد التجار واألفراد العاملين بالمهن والنـش

( مكلف مســــجل لدى دائرة ضــــريبة الدخل والمبيعات. مع 3000( مكلف فقط، منهم )5013نحو )

الحكومة األردنية تسـعى لتوسـيع قاعدة الطبقة الوسـطى، وتم إصـدار القانون   ضـرورة التنويه إلى أن

، لتصــبح الدخول المعفاة من ضــريبة الدخل  2010ليبدأ العمل عام   2009( لســنة 28المؤقت رقم )

 ( ألف دينار سنوياً.24بواقع )

بعقد العديد من  تشـرف على هذا القطاع غرفة تجارة معان من حيث شـهادات التسـجيل، كما تقوم الغرفة ▪

 المتوفرة.حول الفرص االستثمارية   والجلسات التوعويةاالجتماعات  

ــتمر مع   ▪ ــل مســ ــتثمرين والعاملين بهذا القطاع على تواصــ رغم ذلك فأنه ال يمكن القول ان جميع المســ

ه يـحد من  ا اـن ذه الفرص للجميع، كـم د بشــــــكل كبير من العـمل على التعريف بـه ذي يـح ة، االمر اـل الغرـف

الت تنظيم هذا القطاع وتصـــنيفه، حيث تفتقر اغلب المؤســـســـات ذات العالقة بمعلومات واضـــحة  محاو

 ودقيقة حول هذا القطاع.

ــير الزيادة الكبيرة بعدد  ▪ ــآتيمكن تفس ــبب اعتقاد االغلبية انه ال يحتاج الى    العاملة  المنش بهذا القطاع، بس

 خبرات ادارية ومحاسبية وتسويقية كبيرة.

 قطاع الخدمات:  .2

هذا االمر على   وينطبق% من االنشـطة االقتصـادية على مسـتوى المملكة،  75يشـكل قطاع الخدمات   ▪

قـطاعات الصــــــناعة  مـقارنة ب راالكب  النشـــــاط االقتصـــــادي في مـحافـظة مـعان، اذ يعتبر هذا القـطاع

ه حوالي   ذي يرتبط ـل ك بقطـاع الزراعـة اـل   50والزراعـة والتجـارة، ويكفي ان نعطي مثال على ذـل

 .(Value Chain)خدمة ضمن سلسلة القيمة  
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 :التجاريالتحديات التي تواجه القطاع  . أبرز2.  19

 كبيرة.اعتقاد االغلبية انه ال يحتاج الى خبرات ادارية ومحاسبية وتسويقية   ▪

 تباعد المسافات بين التجمعات السكانية.   ▪

 انخفاض مستويات الدخل لألسر واألفراد، وارتفاع معدل التضخم. ▪

 الهجرة الدائمة من لواء الشوبك الى المحافظات االخرى  ▪

 التحديات التي تواجه القطاع الخدمي: ز. أبر17.3

 ما هو مطلوب.  إلنجازلجهات المعنية بالقطاعات عدم التعاون والتنسيق من قبل بعض ا ▪

 عدم اهتمام الجهات المعنية بالطرق النافذة وخدمات اإلنارة واألرصفة. ▪

 

 : والخدمي   التجاريالفرص االستثمارية في القطاع . 4.  19

 مشاريع كبيرة 
 ( 52جدول رقم )

 العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة

 10 200000 شركة قارمات دعاية واعالن 

 10 125000 دراي كلين نموذجي

 
 مشاريع متوسطة وصغيرة

 ( 53جدول رقم )

 العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة

 5 100000 مغسلة سيارات اتوماتيك 

 2 20000 مكتب استقطاب خادمات 

 
 مشاريع منزلية

 ( 54جدول رقم )

 العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة

 1 500 الكمبيوتر في المنزلصيانة اجهزة 

 1 500 منزلية حضانة

 1 1000 بيع مالبس 
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 التمويل  عشرون:

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

 

 المؤسسات والشركات والبنوك التمويلية.

في   • فيوجد  المتخصصة،  الميكروي  التمويل  لخدمات مؤسسات  فرع وبالنسبة  هناك  فقط  معان  محافظة 

( في منطقة وادي موسى، وذلك من أصل  MEMCCلشركة الشرق األوسط لتمويل المشاريع الصغيرة ) 

الجنوب، و) 10) محافظات  في  الميكروي  التمويل  لمختلف مؤسسات  فروع  مستوى  82(  على  فرع   )

ألف دينار. كما  (  264.293( شخص بقيمة )285. حيث اقترض من هذا الفرع ) 2010المملكة لعام  

( بقيمة  28أن  عمان  في  الرئيسي  الصغيرة  للمشاريع  الوطني  البنك  قروض  من  استفادوا  قد  ( شخص 

على  78.181) الميكروي  التمويل  قطاع  خدمات  من  المستفيدين  عدد  إجمالي  بأن  علماً  دينار.  ألف   )

 ( مليون دينار. 155.7( شخص، مقترضين بقيمة إجمالية تبلغ نحو )250216مستوى المملكة يبلغ ) 

 ( 55جدول رقم )

 اسم المؤسسة 

 عدد الفروع  حجم التمويل )دينار(  عدد المستفيدين 

 المملكة معان المملكة معان المملكة معان

البنك الوطني لتمويل المشاريع  

 (. NMBالصغيرة )
28 92859 78181 62975466 - 10 

 0 56646 0 14311062 - 22 (. MFWشركة صندوق المرأة ) 

شركة الشرق األوسط لتمويل  

 (. MEMCCالمشاريع الصغيرة ) 
285 11189 264293 13987337 1 13 

 45 1 91273865 342474 160694 313 المجموع
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صندوق الزكاة، ومؤسسة تنمية أموال األوقاف، ومؤسسة تنمية أموال األيتام التي  كما أن مؤسسات   ▪

 توفر الخدمات اإلقراضية، فقد نفذت مديرية أيتام معان عدد من المرابحات اإلسالمية. 

 يوجد في محافظة معان فرع واحد لمؤسسة االقراض الزراعي. ▪

 يل.يوجد في محافظة معان فرع واحد لصندوق التنمية والتشغ ▪

 البنوك التجارية.

د حوالي   ▪ ث يوـج ة، حـي دولـي ة وبعض البنوك اـل ان فروع لجميع البنوك الوطنـي افظـة مـع   14تتوفر في مـح

 .مكتب  2وفرع بنكي  

 البنوك التجارية  (: 56جدول رقم )

 عدد المكاتب  عدد الفروع  البنك 

  3 بنك اإلسكان 

  1 بنك األردن

  3 البنك اإلسالمي األردني 

  2 العربي البنك 

  1 بنك القاهرة عمان 

  1 البنك األهلي 

 2 3 البنك األردني الكويتي 

  1 البنك العربي االسالمي الدولي 

 المصدر: البنك المركزي االردني / فرع معان 
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 :أبرز األبعاد التنافسية وعشرون: تحليلواحد 

السعودية يعتبر من اهم    محافظة معان  موقع ▪ الحدود  المتميز والقريب من  قومات  وم  لالعوامالجغرافي 

مع    في الخليجالعربية    األسواق، اذ انه في ظل الظروف الطبيعية في المنطقة تعتبر االقرب الى  االستثمار 

 توفر طرق نقل دولية بحالة ممتازة. 

 .عاليةتعتبر صر ومقومات االستثمار بشكل عام الوعي بعنا  ▪

ما زال دور هذه    ولألسف الخيرية والتعاونية في محافظة معان، اال انه    ت الجمعيارغم العدد الكبير من   ▪

 . المامول الجمعيات دون 

 . دينار (8823.9عن المعدل العام للمملكة ) ي في محافظة معان  متوسط دخل األسرة السنو ينخفض ▪

متوسط   ▪ )  إنفاق ينخفض  معان  محافظة  في  السنوي  للمملكة    (6891.3األسرة  العام  المعدل  عن  دينار 

 . دينار (9626)

التعليم والرعاية الصحية    إنفاقمعدل    ينخفض ▪ السنوي على  للمملكةاالسرة  العام  المعدل  والذي ال   عن 

   .االسرة السنوي إنفاق%( من 5) يتجاوز 

حاجة   ▪ شبكة    أكبرهنالك  وخاصة  التحتية  البنية  والعناقيد مواصالت  اللتطوير  التكتالت  نمو  لتشجيع 

االنتاجية، اذ ان غياب هذا الشبكة يعتبر من اهم العوامل المانعة لتشكل وتوسع االسواق بل حتى لوصول  

 المنتجات الى االسواق الرئيسية. 

 . االستثماريةات  معيقاهم ال  أحدالزالت  االئتمانية  منح التسهيالت   ألغراضالضمانات والكفاالت المطلوبة   ▪

 . للمعلومات المتعلقة باالستثمار المستثمرين ل وصو هناك صعوبة في ▪

 . يعتبر من فرص االستثمارية المجدية جدافي محافظة معان لطاقة البديلة االستثمار بمجال ا ▪

 االستثمار.   ألغراضمدن صناعية ومنطقة تنموية جميعها مجهز ببنية تحتية ممتازة  3توفر ت ▪

والنشاط   ▪ بقيمة  والتخزين  النقل  قطاع  ذلك  يلي  وواعد،  رئيسي  قطاع  اعتباره  يمكن  الزراعي  القطاع 

وانشطة    الصناعي والتجاري ثم قطاع السياحة واآلثار بشقيه في مجال أنشطه الفنون والترويج والترفيه، 

 .اإلقامة والخدمات الغذائية

  موقع سياحي على مختلف أنواعها   300تتمتع المحافظة بكثرة المواقع السياحية حيث يوجد فيها أكثر من   ▪

 طبيعية وغيرها. العالجية، التاريخية، ال دينية، ال
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 االبعاد التنافسية في محافظة معان  أبرزتحليل 

 (: 57جدول رقم )

 

 

 الضعفنقاط  نقاط القوة

الموقع الجغرافي االـستراتيجي من حيث قربها من ميناء   •

 العقبة ووقوعها على الخط البري السعودي ـ العراقي.

وأهمهـا   • وجود العـديـد من المعـالم األثريـة والتـاريخيـة 

 مدينة البتراء، وقلعة الشوبك، وقصر الملك المؤسس.

 توفر األراضي لالستعماالت المختلفة. •

 حديد العقبة ومناجم الفوسفات.وجود مؤسسة سكة  •

وجود جامعة الحســـــين بن طالل، وكليتي مجتمع معان  •

 والشوبك.

ة   • ة في منطـق ارات الزراعـي د من االســـــتثـم دـي وجود الـع

 النقب والمحمدية.  والمدورة ورأسالشوبك،  

الطبيعيـة كحجر   • الزجـاج    البنـاء ورمـلتوفر الخـامـات 

 ومادة الفوسفات والكاولين.

 المنطقة التنموية في معان.وجود  •

 %(.15.2ارتفاع معدل البطالة وبنسبة ) •

 %( من القوى العاملة في القطاع العام.61.6) •

 .انخفاض مستويات الدخل لألسر واألفراد •

ــرة ويبلغ ) • ( ومعدل اإلعالة 6ارتفاع حجم األســ

 الديمغرافية.

ــع للتجمعات   • ــار واسـ ــافات بين انتشـ تباعد المسـ

 السكانية.  

 التهديدات  الفرص 

 جذب االستثمارات الخارجية.لإمكانية  هناك   •

ــا   • ــتثمار في مجال الطاقة البديلة خصـــوصـ التوجه لالسـ

 الطاقة الشمسية

 

 توالي مواسم الجفاف. •

 قلة المصادر المائية. •

 ارتفاع أسعار المدخالت اإلنتاجية. •

 استمرار االوضاع االقليمية السيئة والحروب •


