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 : والسكان ةوالتقسيمات اإلدارية والتنظيمي الموقع الجغرافي  اوالً:

 الجغرافيا والسكان: 1.1        

 الزرقناء الزننو  ومن  طبربنور وينازوز الشنمال من  ويحده الزرقاء لمحافظة إداريا الرصيفةلواء   يتبع •

 .الشرق ماركا وم  الغر  بيري  وشفا بدرا  وم 

 كم  (12)  حوالي عما  ع  يبعد  حيث( كم مربع  38)  اللواء مساحة  تبلغ •

 ( 1زدول رقم )

 التزمع السكاني  القضاء  اللواء 
 الزنس )نسمة(  السكا  حس  توزيع 

 المزموع إناث  ذكور

 الرصيفة الرصيفة
 535007 249711 285296 الرصفية

 10523 3839 6684 ابو صياح 
 545530 253550 291980 اللواء مزموع 
 1545100 728100 817000 حافظةالم

 % 35 % 35 % 36 حافظة م  إزمالي الم واءالنسبة المئوية لل
 2019تقدير دائرة اإلحصاءات العامة لنهاية  * المصدر: 

 الالجئون والمخيمات

 مخيم حطي  الموزود في محافظة الزرقاء ويقع ضم  االختصاص االداري للواء الرصيفه   

 أوال:معلومات عامة 

 .( دونم894,632( على مساحة ) 1968تأسس مخيم حطي  عام) •

 .( ألف نسمة54876)عدد السكا  حس  قيود وكالة الغوث الدولية   •

 .( عائلة 12053عدد العائالت )  •

 . 2م100( وحدة , مساحة الوحدة  2824عدد الوحدات السكنية )  •

 .( عامود520عدد أعمدة االنارة الكهربائية )  •

 2( م 157880مساحة الطرق المعبدة "خلطة اسفلتية" )  •

 2( م 163514مساحة الطرق و الممرات الخرسانية ) •

 %100كنية بشبكة الصرف الصحي نسبة ربط الوحدات الس •

 .%100نسبة ربط الوحدات السكنية بشبكة مياه الشر   •
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 ثانيا: قطاع الخدمات العامة 

 (1) مكت  دائرة الشؤو  الفلسطينية عدد •

 (1) لزنة خدمات المخيم عدد •

 (1) مركز أمني عدد •

 (1) مكت  بريد عدد •

 (18) المخابز عدد •

 (19) المسازد عدد •

 (11) صيدليات عدد •

 (700) المحالت التزارية عدد •

 (1) األندية عدد •

 (7) عيادات خاصة عدد •

 ثالثاً: قطاع التعليم 

 .( مدرسة )ذكور و اناث(7مدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية) •

 .ال يوزد مدارس حكومية تابعة لوزارة التربية و التعليم •

 (15) رياض األطفال عدد •

 (2) حضانة أطفال عدد •

 رابعاً: قطاع الصحة 

 .المراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث الدولية: 1

 العيادة الرئيسية) عام , أطفال , أسنا (  •

 مركز األمومة و الطفولة )أطفال , ط  عام (  •

 . مركز زمعية العو  الطبي الفلسطيني 2

 . مركز خليل الرحم  الطبي 3

 . عيادة عزور  4
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 خامسا: قطاع الخدمات االجتماعية 

 ( عائلة 874التي تتقاضى معونة م  الزمعيات الخيرية )عدد العائالت  •

 ( عائلة 586عدد العائالت التي تتقاضى معونة م  وكالة الغوث الدولية)  •

 ( عائلة 770عدد العائالت المستفيدة م  صندوق المعونة الوطنية )  •

 

 ( الزىء. 15000يبلغ عدد الالزئي  السوريي  ) 

 التقسيمات اإلدارية: 2.1  

 يتألف لواء الرصيفه م  ثالث مناطق رئيسية :

 منطقة الرصيفة . -1

 منطقة ابو صياح . -2

 مخيم حطين )مخيم الالجئين ( . -3

 

 :مجتمع المدني والفعاليات المنظمةمؤسسات ال  3.1

 (  2زدول رقم )

مراكز الزكاة  
 وااليتام 

المنتديات  
 الثقافية 

االندية 
 الرياضية 

زمعيات  
 ثقافية 

زمعيات  
 خيرية 

زمعيات  
 تعاونية 

 التقسيمات اإلدارية

مراكز   8
 زكاة 

7 
 8 132 اليوزد 4

 العدد 

 األعضاء 635 924 اليوزد 430 60 185

 

 الجمعيات الخيرية:
( زمعينة خيرينة فني المملكنة  اي منا 3307زمعية خيرية م  اصل)  132بلغ عدد الزمعيات الخيرية في اللواء  

 (.%4نسبته)
 

 الزمعيات بتقديم الخدمات التالية:وتقوم هذه 
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في كافة المزاالت  مساعدة الفقراء والمسني   مساعدة االيتام ماديا وعينينا    مساعدة ذوي االحتيازات الخاصه -

  تقديم قروض مفيدة للطلبة وأيام طبية ومحاضرات   صناديق اقراض دوارة لعددة م  الزمعينات لمشناريع 

فنع المزتمنع المحلني   ور ةصغيرة مدرة للدخل  وعقد الدورات التدريبية والمحاضرات وورش العمل لتوعي

 ها ازتماعيا وثقافيا   واقامة مشاريع انتازية صغيرة وخصوصا التي تعني بالمرأة .  فمستوى المراة وتكي

 
 التعاونية:الجمعيات 

 . زمعيات غير متخصصة بشأ  محدد رغم ا  اسمائها تدل على تخصصها -

 ليس لديها أي شكل م  اشكال المؤسسية في العمل .   -

 تعتمد بشكل رئيسي على العمل التطوعي العضائها .  -

 التمتلك خطة عمل واضحة وال حتى لفترات قصيرة ع  برامزهم وانشطتهم .  -

 تعتمد بشكل كبير على المخصصات المالية التي تتلقاها م  وزارة التنمية االزتماعية والمتبرعي  .  -

بي     - غير ظاهر  هنالك صراع خفي  ا   نزد  لذلك  اليها    ينتمو   التي  العشائر  بتوزهات  اعضائها  يتأثر 

 اعضائها   الرتباط ذلك الصراع بخلفيات ازتماعية ليس له عالقة بعمل الزمعية . 

 .( تعاونية8) الرصيفه  يبلغ عدد الزمعيات التعاونية في    •

 
 : مؤسسات المجتمع المدني منها قطاع التحديات التي يعاني  أبرز

 الزمعيات. قلة الخبرة والمهارات الفنية والتسويقية الالزمة العضاء   -

 ضعف المنتزات م  حيث الزودة والتصميم  

 . شح الموارد المالية والتبرعات   -

 :الزمعياتتديرها   التي اإلنتازية  المشاريع واقع  -

تعثر اغل  المشاريع االنتازية التي ادارتها هذه الزمعيات لغايات مكافحة الفقر والبطالة   والتي قدمت لهم    -

 كمنح )مال عام ( م  وزارة التخطيط  والتعاو  الدولية او وزارة التنمية االزتماعية .  

 عدم توفر التوزه العملي لدى ادارة هذه الزمعيات .   -

ئها في تنمية المزتمعات المحلية بسب  ضياع الهدف وعدم وزود تخطيط   وغيا   محدودية قدرات اعضا  -

 العمل واالدارة المؤسسية .  
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 ثانيا: الخصائص الطبيعية والمقومات االقتصادية 

 الميزة النسبية:  2.1
%( م  سكانه م  فئة الشبا     70المزتمع االردني مزتمع فتي اذ تشير االحصاءات العامة الى ا  )   يتميز

 وهذا االمر منعكس على زميع محافظات االرد    بمافيها لواء الرصيفه  

     

 أبرز مؤشرات الخصائص الديمغرافية السكانية والتركيبة العمرية للسكان 2.2

عدد سكا    محافظة   ( م % 35) يشكل  و  نسمة  (  545530)   2019في عام    اللواء  يقدر  إزمالي سكا  

  وفيما يتعلق بتوزيع السكا  حس  الزنس فتشير  2019( نسمة لعام  1545100البالغ عددهم )  الزرقاء  

 . السكا ( م  إزمالي عدد 47%(  ونسبة اإلناث )53%اإلحصاءات إلى أ  نسبة الذكور تصل إلى )

 

 (  3زدول رقم )

 عدد السكا  المتوقع )نسمة(  معدل النمو السكاني 

 545530 لواء الرصيفه 
3.1 % 

562441 

 1592998 1545100 محافظة الزرقاء 

 2020دائرة اإلحصاءات العامة لنهاية  تقدير  المصدر:  

 

وهنو اسرة /فرد 5.3يبلغ اللواء يالحظ أ  متوسط عدد أفراد األسرة في أبرز المؤشرات الديمغرافية   م    •

فنرد  كمنا أ  معندل اإلعالنة الديمغرافينة فني   4.8لمعدل العام على مسنتوى المملكنة والبنالغ  ا  اعلى م 

-صنفر) سن  بي  ما العمرية الفئة في  السكا   نصف  م   أكثر  تركز  ( ويالحظالرصيفه)الزرقاء  محافظة  

بالمقارننة منع للواء اوالزدول التالي يوضح أبرز هذه المؤشرات على مستوى     (%27)  بنسبة  سنة(  24

 لكة:ممستوى المحافظة والمستوى العام للم
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 (  4زدول رقم )

 
متوسط عدد 
أفراد األسرة  

 )فرد( 
 عدد األسر 

معدل اإلعالة 
 الديموغرافي )%( 

التوزيع النسبي للسكا  حس  الفئة  
 العمرية 

  15م  أقل  

 سنة

(15-64  )

 سنة

أكثر م   

 ( سنة 65)

 33224 451299 157495 % 38 107175 5.3 الرصيفة

 72429 637268 319924  169818 5.3 الزرقاء 

 

 .( فرد/ اسرة5.3حزم االسرة في اللواء والمقدر بن ).1

 ( سنة 64نسبة السكا  في الفئة العمرية دو  س  )  2.95%

   الرصيفهمعدل االعالة الديمغرافي في   58%  -.3

 االقتصادية وحالة الفقر:  المؤشرات  3.2

على نتنائ  بياننات مسنح نفقنات ودخنل االسنرة  ديناراعتمادا   814* قدر خط الفقر العام للفرد سنويا بحوالي 

 دينارا   .  3900وعلى مستوى االسرة المعيارية بلغ خط الفقر    2010لعام 

 على النحو التالي:  2018بلغت مؤشرات الدخل واإلنفاق السنوي لألفراد واألسر للعام   •

 (  5زدول رقم )

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

 للفرد  لألسرة  للفرد  لألسرة 

 1800 9000 16800 84000 الرصيفه  

 2018  االسرة ودخل  نفقات مسحالمصدر:  

 :  الفقر     •

دينار اعتماداً على نتائج بيانات مسح نفقاات ددخاا ارسار   814قدر خط الفقر العام للفرد سنوياً بحوالي   -

 ديناراً .  3900دعلى مستوى ارسر  المعيارية بلغ خط الفقر    2018لعام 
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 :  البطالة •

% من اجمالي سكان المملكة حسب احصائيات عاام 0.052يبلغ التعداد السكاني للواء الرصيفه ما يقارب  -

دعلى الرغم من ارتفاع معدرت البطالة ، ار ان لواء الرصايفه يمتلاق قاوى عاملاة ةبيار  ساواء   2018

 للمصانع في الرصيفة اد الزرقاء اد مناطق شرق عمان . 

 ( 6) رقم زدول

 المؤشر 

معدل النشاط االقتصادي  
)عدد السكا  النشيطي    الخام

سنة   15اقتصاديا  وأعمارهم  
السكا   فأكثر منسوبا  لعدد 
 الكلي( 

  معدل النشاط االقتصادي المنقح
)عدد السكا  النشيطي  اقتصاديا   

سنة فأكثر منسوبا    15وأعمارهم 
لمزموعة السكا  الذي  أعمارهم  

 سنة فأكثر(  15

)عدد   معدل البطالة
السكا  المتعطلي   

سنة   15وأعمارهم 
فأكثر منسوبا  إلزمالي  

 قوة العمل( 

 غير متوفر  متوفر غير  غير متوفر  محافظة 

 18.4 36 38.6 على مستوى المملكة 

 2018  والبطالة  العمالة مسحالمصدر:  

  واقع القوى العاملة:  4.2

على مستوى محافظات المملكة وهي نفس النسنبة  38.7بلغ معدل المشاركة االقتصادية في محافظة الزرقاء 

طلن   20156حوالي  2017 في حي  بلغ عدد المتقدمي  للتوظيف في ديوا  الخدمة المدنية لعام  الرصيفة  

 توظيف.

 

  والبطالة العملالتحديات في قطاع  5.2

تعتبر البطالة م  أهم المشكالت التي توازه واقع االقتصاد وسوق العمل  حيث تفاقمت هذة المشكلة في    •

الفترة الماضية نتيزة لعوامل م  أهمها التحوالت الديموغرافية التي أدت الى زيادة عدد الداخلي  الى سوق  

وضعف الموائمة بي  نوات  التعليم في    والالزئي  السوريو   العمل والنات  ع  ارتفاع معدالت النمو السكاني

المه     همراحل بعض  في  األردنية  للعمالة  الوافدة  العمالة  العمل ومزاحمة  سوق  متطلبات  وبي   المختلفة 

 . والتخصصات الناتزة ع  التفاوت الكبير في األزور بي  الطرفي 

 ع  محافظة الزرقاء ( .  ) واليمك  فصل معلومات لواء الرصيفه
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 خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية  :ثالثا

 مديرية التنمية االجتماعية وصندوق المعونة الوطنية  خدمات  1.3

 (  8زدول رقم )

 القيمة  المؤشر 

 ( مراكز 8مديرية واحدة و) عدد مديريات التنمية االزتماعية 

المكرمة  عدد مساك  األسر العفيفة م  خالل 
 الملكية 

 اليوزد 

 حكومي تابع للتربية والتعليم  30خاص / 5 عدد دور الحضانة 

 132 عدد الزمعيات المتخصصة 

 خاص  5حكومي / 5 عدد مراكز ذوي االحتيازات الخاصة 

 حالة والعدد في تزايد  240 عدد حاالت ذوي االحتيازات الخاصة المسزلة 

 اليوزد  عدد مراكز شؤو  المرأة 

 المعونة المتكررة م  صندوق المعونة الوطنية 
 عدد المستفيدي  

5720 

 42 برنام  األسر المنتزة المقدمة م  وزارة التنمية 

 . الرصيفة  * المصدر: مديرية التنمية االزتماعية

 

 :الرصيفهوفيما يلي ملخص توزيع الفئات المستفيدة م  برام  صندوق المعونة الوطنية في  •

 (  9زدول رقم )

 فئة المستفيدي  
 المستفيدي  

 العدد 

 أسر األيتام  .1
670 

 المسنو  واسرهم  .2
1325 
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 اسر العاززي  عززا  كليا   .3
1124 

 اسر السزناء والمعتقلي   .4
112 

 األسرة البديلة  .5
19 

 الغائبي  والمفقودي  غيبة منقطعة ال تقل ع  عام اسر  .6
30 

 الحاالت اإلنسانية  .7
420 

 الحاالت االستثنائية  .8
37 

 أرملة/ المرأة التي ال معيل  .9
520 

 مطلقه/ المرأة التي ال معيل  .10
680 

 عزباء/ المرأة التي ال معيل  .11
520 

 اسر الخارزو  م  السز   .12
12 

 اسر العاززو  ماديا  .13
130 

 االعاقات رعاية  .14
660 

 6259 المزموع 

 صندوق المعونة الوطنية * المصدر: 

 

 الوطنية والمعونة االجتماعية  الرعاية خدماتفي قطاع   التحديات 2.3 

 . وظيفينقص الكادر ال. .1
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 الشباب : رابعا

 الشباب: قطاع  1.4

نسنمة 119698والبالغنة  25-15 يشكل الشبا  النسبة االكبر في لنواء الرصنيفه   الفئنة الواقعنه منابي  •

%م  عدد سكا  لواء الرصيفه   والذي يشكل فرصة ذهبية فيما لنو تنم تنوفير 23وتشكل نسبتهم حوالي 

المتطلبات الضرورية لبناء كيا  هؤالء الشبا    بحيث يشكلو  قوة انتازية تحدث التغيينر االيزنابي فني 

 مزتمعنا .

زموعة م  المنشأت الشنبابية المنتشنرة فني المحافظنة منهنا مديرية شبا  محافظة الزرقاء تشرف علة م •

 لواء الرصيفة .

 

 :التحديات في قطاع الشباب  2.4

 ضعف البنية التحتية المادية واالزتماعية الالزمة امساعدة الشبا  على قضاء اوقات الفراغ    -

 قلة المراكز الشابية      -

  عدم توفر مخصصات واضحة لدعم الحركة الرياضية بالرصيفه   -
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 قطاع المرأة  خامسا:

 شؤون المرأة:قطاع    1.5

 عنصر مهم وفعاال في المزتمع المحلي حيث تعد ركيزة مهمة في بناء المزتمع .    تعتبر المرأه •

 )تزمع لزا  المرأه واتحاد المرأة (: يعمال  م  خالل مقره في محافظة الزرقاء    -

 االتحاد النسائي : اليوزد له مقر على مستوى المحافظة .  -

 

 :المرأةتحديات قطاع    2.5

 التشريعات التي تحد م  تساوي المراة مع الرزل في الحقوق .وزود بعض   -

 .وزود العادات والتقاليد والمواريث االزتماعيه الخاطئة التي تركز على احادية  دور المرأه االسري -

 .تحول امكانيات المرأه المادية دو  خوضها في معترك الحياه العامه    -
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 ةسادسا: الثقاف

 الشؤون الثقافية:قطاع  1.6

 اليوزد انشطة ثقافية على مستوى اللواء   - 

 (  10زدول رقم )

 المؤشر  العدد 

 الثقافية نديةعدد اال 8

 عدد المنتسبي  للهيئات الثقافية  320

 عدد الفرق الشعبية   ال يوزد

 المهرزانات  ال يوزد

 المزلس االعلى للشبا  * المصدر: 
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 سابعا: التعليم

 قطاع التعليم: 1.  7

 اليوزد زامعات في لواء الرصيفه .   •

  توزد في اللواء كلية رفيدة االسالمية ومعهد المه  الطبية المساندة .   •

للعننام الدراسنني  -الننر-الزنندول التننالي يبنني  بعننض مؤشننرات التعلننيم فنني تعلننيم المدرسنني فننا  ال •

(2019/2020:) 

   (11زدول رقم )

 المجموع  المدارس الخاصة  ا األونرومدارس  المدارس الحكومية   البيــــــــان 

 156 42 12 102 المدارسعدد 

 104479 17800 11390 75289 عدد الطلبة 

 3430 600 320 2510 عدد الغرف الصفية 

 60 60 اليوزد اليوزد عدد رياض االطفال 

 . المصدر: مديرية التربية والتعليم* 

 مؤشرات مهمة   2. 7

 % ( 50)  نسبة النزاح

 %( 5)  معدل التسر 

 ( 30)  معدل عدد الطال  في الغرفة الصفية

  :التعليم قطاع تحديات 3. 7

 الصفوف. اكتظاظ عدد الطلبة في •

  ازدياد اعداد الالزئي  مما يولد ضغط على الدراسة . •

 :التعليم قطاعالفرص االستثمارية في  4. 7

 والروضات والحضانات ذات خدمة مميزة . المدارس 
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 التدريب المهني  :ثامنا

 تدريب المهني الواقع   1. 8

 الطال  كما يظهر بالزدول التالي: يوزد مركز واحد فقط للتدري  المهني حيث بلغ عدد 

 ( 12زدول رقم )

 المؤشر  العدد 

 عدد مراكز التدري  المهني  1

 الطاقة االستيعابية  340

 ذكور 395
 عدد المتدربي 

 إناث  -

 مزموع 395

 .  ذكور واناث المصدر: مؤسسة التدري  المهني   •
 

  مهنة   تضم   وهيالرصيفه  في  المهني التدري   مركز في  التدريبية التخصصات يبي  التالي الزدول  •

 : للذكور

 (  13زدول رقم )

 الرقم اسم البرنام   الرقم البرنام   اسم

 1 اثاث نزار  8 حداد فاصو 

 2 مركبات كهربائي  9 بائع قطع غيار سيارات 

كهربائي صيانة االالت   cnc 10مشغل االالت محوسبة  
 الكهربائية 

3 

 4 غربي عربي وحلواني  11 حداد االلمنيوم

ميكانيك تمديد انظمة التدفئة  
 المركزية 

12 
 كهربائي تمديدات منزلية

5 
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 6 خفيفة مركبات ميكانيكي  13 وحافالت  ميكانيكي شاحنات

 7 حالق رزال  14 

 مركز التدري  المهني   ▪
 

 التدريب المهني:التحديات التي تواجه   2.  8  

 عدم اهتمام الطالب بتعليمات التدريب المهني. -

 ضيق سوق العمل. -

 ثقافة العيب. -
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 تاسعا: الصحة

 : يلي  ما  خالل   من الرصيفه  في  الصحية الرعاية خدمات تقدم

 المستشفيات:  1. 9

   .يوجد مستشفى واحد في لواء الرصيفه مستشفى االمير فيصل واليوجد اي مستشفيات عسكرية  

 (  14زدول رقم )

اسم 
 المستشفى 

عدد  
 الخدمات المقدمة )التخصصات الطبية(  عدد االطباء األسرة

 67 191 االمير فيصل  
  وحنجرة،واذن  فجلدية، باطنية، اطفال، نسائية، عظام، عيون، ان

 مختبرات  وطوارئ،اسعاف  اشعة،

 15 30 الرازي 
  واذن وحنجرة، فجلدية، باطنية، اطفال، نسائية، عظام، عيون، ان

 مختبرات  وطوارئ،اسعاف  اشعة،

  

 

 المراكز الصحية والعيادات: 2.  9

 (  15زدول رقم )

 ا األونرو عسكري حكومي المؤشر 

  3 الشاملةعدد المراكز الصحية  -

 

 

 اليوزد

 

2 

 0 10 عدد المراكز الصحية األولية  -

 0 اليوزد  عدد المراكز الصحية الفرعية  -

 0 8 عدد المختبرات  -

 2 40 عدد الصيدليات  -

 2 3 عدد مختبرات األشعة -

 2 3 عدد عيادات االسنا  -

 2 3 عدد عيادات الط  العام  -
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 2 اليوزد غير متوفر   عدد عيادات االختصاص  -

 2 اليوزد  غير متوفر   عدد أطباء األسنا   -

 2 اليوزد 3 عدد مراكز األمومة والطفولة  -

 عدد األطباء العام  -
 غير متوفر  

 عدد أطباء االختصاص  -

 * المصدر: مديرية الصحة   

 

  الصحي  القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 3.  9   

الخدمات الصحية  االمر الذي يستدعي وزود خطة لتطوير الخدمات  تزايد الطل  على  •

 الصحية. 

سرير   160عدم قدرة مستشفى االمير فيصل الحكومي على تلبية احتيازات سكا  اللواء بن   •

 مواط . 333,000تقريبا والمتوفرة لخدمة 

 .حيةانخفاض عدد الكوادر والتزهيزات الطبية االساسية في كثير م  مراكز اللواء الص •

 

 الفرص االستثمارية في القطاع الصحي  4.  9

 المستشفيات والمراكز الصحية. •

 صيانة األجهزة الطبية. •
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 عاشرا: البنية التحتية

 قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة:  1.  10

 (  16زدول رقم )

 األطوال )كم(  الطرق حس  النوع 

شبكة الطرق  
 الداخلية المعبدة 

 125 رئيسية 

 170 ثانوية 

 120 فرعية

 20 زراعية 

 435 المزموع

 . 2020المصدر: مديرية األشغال العامة واإلسكا    •

 

 ي تواجه البنية التحتيةلتالتحديات ا أبرز 2.  10

 %من الطرق بشكل عام متأكل . 90-

 %من ارصفة الشوارع غير معبدة . 90-

 عدم القدرة على تصريف المياه .  -

 المناهل . مشاكل سرقة  -
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 النقل العامعشر:  الحادي

   العام والبري: النقل 1.  11

قند بمحافظنة الزرقناء تشير بيانات دائرة االحصاءات العامة  الى ا  عدد المركبات المرخصة بزمينع فئاتهنا  ▪

  وال ويبي  الزدول التالي توزيع هنذه المركبنات بحسن  ملكيتهنا ونوعهنا  2016وذلك للعام    27866بلغت  

 تتوفر معلومات تفصيلية حول وسائل النقل في اللواء

 (  17زدول رقم )

ملكية  

 المركبة 
 1أخرى شاحنات  صهاريج  شحن  حافالت صالون 

 المجموع 

 45773 6850 20 3 1000 22900 15000 خصوصي 

 5495 715 720 200 300 60 3500 عمومي

 51268 7565 740 203 1300 22960 18500 المزموع

   2014الكتا  االحصائي السنوي * المصدر: 

 

 التحديات في قطاع النقل:  أبرز 2.  11 

ط علنى خطنوط النقنل  ▪ عدم وزود وسائل نقل خاصة بالمؤسسنات الكبينرة لنقنل موظفيهنا ممنا ينؤثر سنلبا

 األخرى.

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

عدم وزود مواقف خاصة كافية داخل المديننة   ممنا يسنتدعي الحازنة للوقنوف ضنم  سنعة الشنوارع  ▪

 وليس في مواقف مخصصة للنقل العام.

 قلة بدائل النقل العام المتوافرة. ▪

 ندرة وزود المزمعات داخل وسط المدينة وصغر حزمها. ▪

 

 

 
 وسيارات ذات استعمال خاص. تشمل الدراجات النارية والمركبات الزراعية، مركبات األشغال   1



 

23 
 

 والصرف الصحي:  المياه 1.  12

يعاني لواء الرصيفه م  شح الموارد المائية وامتناع اصحا  العقارات المخدومة بشبكة الصرف الصحي  

 ع  االستفاده م  الخدمة وذلك بسب  وزود التزامات مالية مستحقة عليهم لزهات حكومية اخرى . 

 
 (  18زدول رقم )

 المؤشر  

 عدد اآلبار االرتوازية  4

 السدود والسعة التخزينية عدد  اليوزد

 عدد محطات الضخ العاملة  1

 نسبة السكا  المخدومي  بشبكة المياه  % 100

 شبكات الصرف الصحي  % 70

 محطات التنقية  اليوزد

 مساحة األراضي المروية بمياه محطات التنقية  غير متوفر 

 

 التحديات في قطاع المياه والصرف الصحي:  أبرز 2.  12

 ارتفاع نسبة الفاقد م  مياه الشر  نتيزة حازة قنوات نقل المياه للصيانة  • -
 . قدم الصرف الصحي وعدم عمل صيانه دورية 
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 ة عشر: الطاق الثالث

 والكهرباء:  الطاقة 1.  13

مساهمة عامة محدودة المزود الرئيسي والوحيد  شركة الكهرباء موزودة في محافظة الزرقاء وهي شركة 

 للطاقة الكهربائية للمحافظة . 

 

 (  19زدول رقم )

 المؤشر  القيمة 

 عدد محطات الوقود 20

 عدد وكاالت الغاز  35

 السكا  المزودي  بالكهرباء  59000

 الكهرباء االردنية الطاقة شركة* المصدر: وزارة 

 

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

على انتاج حجر البناء في منطقة ابو صياح والتي لها دور في   تنحصر اعمال  قطاع التعدين في لواء الرصيفه  -

 استيعاب عدد من القوى العاملة ورفد السوق بالمواد االساسية المستخدمة في االعمال االنشائية . 

 يقتصر القطاع على هذا الدور لعدم توفر خامات معدنية ذات جدوى اقتصادية في اللواء .  -
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 ت االتصاالعشر: الرابع 

 البريد واالتصاالت:

يعنند قطنناع االتصنناالت وتكنولوزيننا المعلومننات فنني األرد  منن  أهننم القطاعننات الرافنندة لخزينننة الدولننة  ▪

منا  2012والداعمة لالقتصاد الوطني فقد بلغت نسبة مساهم هذا القطاع بالننات  المحلني اإلزمنالي لعنام 

شنر(  وقندرت فنرص العمنل التني وفرهنا % بشكل غير مبا4.8% بشكل مباشر و11.2% )16نسبته  

ألف فرصة عمل تراكمية  مما يدل علنى الندور الهنام النذي يلعبنه القطناع فني المسناهمة   82بن     القطاع

باالرتقاء بالمزتمع الوظيفي في األرد  إلى زانن  دوره فني تنوفير  الف فنرص العمنل  حينث أ  عنددا  

ر البرمزينات وأصنبحت مصندر رئنيس لندول كبيرا  م  الشركات اسنتثمرت فني مزنال صنناعة وتطنوي

 المنطقة في هذا المزال.

 مكات  بريد . 3يوزد في لواء الرصيفة   ▪

 

 (  20زدول رقم )

 البيا   نسبة الحيازة 

 االنترنت  % 46

 االرضي  %  20

 خلوي %  98.1

 ازهزة الحاسو   % 56
 . 2017مسح نفقات ودخل االسرة  * المصدر: 
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 ةعشر: البيئ الخامس

 الواقع البيـــــــــئي:  1.  15

يتعلق بزمع    على البيئة م  مهامها الرئيسية خاصة فيما  لمحافظةالتي تعتبر مهام ا بلدية الرصيفة -

بمزالس الخدمات المشتركة التي تقوم بإدارة مكا    ونقل والتخلص م  النفايات الصلبة مستعينة

بمتعهدي  م  القطاع الخاص لنقل النفايات إلى المكا   اال أ    النفايات الصلبة وفي بعض األحيا 

األخرى م  حماية الموارد البيئية ال زال محدودا  وقد  دور البلدية والسلطات المحلية في الزوان 

يعزى ذلك إلى ضعف قدرتها على التخطيط المتوسط والطويل والتفاعل مع برام  التنمية المحلية  

 ة. واالزتماعي االقتصادية

التي تعتبر المسؤول االول في االشراف ومتابعة تنفيذ القواني  والتشريعات  الزرقاء مديرية بيئة  -

المتعلقة بالبيئة  كما انها هي الزهة الوحيدة المخولة بأعطاء التراخيص الالزمة القامة المشاريع  

لوزير المالية   الصناعية المختلفة )بأستثناء المناطق الحرة حيث تفوض صالحيات وزارة البيئة

 . رئيس مزلس المناطق الحرة( وذلك لضبط االمور بما يتوافق والقواني  والتشريعات السائدة

 الفرص االستثمارية في القطاع البيئي  2.  15

 .  اعادة التدوير بمختلف اشكاله وخاصة النفايات االلكترونية

 
 السياحة  عشر: لسادسا

 لسياحية:  ا قطاع  1.  16
     

 اماك  سياحية في اللواء سوى بعض االماك  القديمة المهزورة.ال تتوفر أي 
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 الزراعة  عشر: السابع

 قطاع الزراعة:     1.  17

 ريتوفر قطاع زراعي في اللواء. •

 مديرية اررشاد الزراعي تقدم خدماتها للواء الرصيفة من خالل فرعها في الزرقاء. •

 

  الزراعي  القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  17

 قلة االراضي الزراعية. ▪

 قلة المصادر المائية. ▪

 

 الفرص االستثمارية في القطاع الزراعي:  3.18

 اقامة سوق خضار مركزي.  -
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 الصناعة عشر:  الثامن

 قطاع الصناعة:  1.  18

% من  ازمنالي الننات  المحلني  لنالرد  وتنقسنم   23بما نسنبته    2017ساهمت الصناعة االردنية للعام   ▪

%, 15الصناعة االردنية الى ثالث اقسام رئيسية هي: الصناعات التحويلية والتي كانت نسنبة مسناهمتها 

   %2.5%, والكهرباء والمناء والتني سناهمت بنن 1,5والصناعات االستخرازية التي ساهمت بما نسبته  

فسنقتصنر  لواء الرصنيفةية وال صناعات الكهرباء والماء ضم  لعدم توفر الصناعات االستخراز  ونظرا  

الصناعننات العالزيننة    الصنناعات الزلدينة والمحيكنات:  تشنملوالتني    على قطاع الصنناعات التحويلينة

   والمطاطيننة الصننناعات البالسنننتيكية   الصننناعات الكيمننناوية ومستحضننرات التزميننل   واللننوازم الطبيننة

الصننناعات    الصننناعات الخشننبية واألثنناث   بائيننة وتكنولوزيننا المعلومنناتالصننناعات الهندسننية والكهر

 صنناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتو  واللوازم المكتبية.      الصناعات التموينية والغذائية    اإلنشائية

 وبالتنالي   سننزد انهنا تنتمني النى هنذه التزمعنات لنواء الرصنيفة  وبالنظر للمشاريع الصناعية القائمة في ▪

اذ منا تنم  لنواء الرصنيفةيمك  القول ا  بعض القطاعات الفرعية لهذه الصناعات لهنا فنرص كبينرة فني 

وسيكو  بمقدارها بعد ذلك المساهمة بشنكل اكبنر    العمل على رفع كفائتها وسد الفزوات التي تعاني منها

 رص عمل زديدة.وفاعل في الحد م  مشكلتي الفقر والبطالة م  خالل خلق فرص استثمارية مولدة لف

 :فيها العاملي  وأعدادالرصيفة  في الموزودة  المصانع أهم   

 (  21)  رقم الزدول
 الموقع  اسم المصنع

 يازوز  مصنع النصر النتاج مواد التزميل 

 الرصيفة  مصنع انوار المدينة للمنظفات الكيماوية 

 الرصيفة  مصنع قشطة للشيبس 

 العرانفه حي  مصنع اليويبل الذهبي لالثاث 

 الرصيفة  مصنع االصدقاء لصناعة المنظفات الكيماوية 

 المشيرفة  مصنع الفاو للمنظفات السائلة 

 المشيرفة  مصنع الرائد لاللبسة 
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 مخيم حطي   مصنع الشام للحالوة 

 يازوز  مصنع الحطيبات الذهبية للدهانات 

 المشيرفة  مصنع خالد خليل للرخام 

 حي ابو غليو   للفرشات مصنع سعيد الغليظ 

 الزبل الشمالي  مصنع الفالح لالسمده 

 حي الرشيد  مصنع رك  االرد  للمنظفات 

 قر  البيبسي مصنع السيف للصناعات الكهربائية 

 الرصيفة  مصنع سار للمنظفات السائلة 

 الرصيفة  مصنع احمد زكي 

 سوق خاطر  العالم العربي لالزياء 

 المشيرفة  مأمو  الشعراوي للعلكة 

 المشيرفة  هيفاء لمستحضرات التزميل 

 اسكا  طالل  االقصى للسخانات الشمسية 

 يازوز  شتورة للمواد الغذائية 

 الرصيفة  االتكال لصناعة االحذية البالستكية 

 عوزا  الغربي  عودة لالنابي  البالستكية 

 المشيرفة  االتحاد لصناعة اللوحات الكهربائية 

 المنطقة الحرفية  الصناعي نقاء للملح 

 مصنع أيضا  على مستوى اللواء.   31ويوزد    *                       

 :الصناعي القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  18 

 ارنقطاعات المتكرر  غير المبرمجة للتيار الكهربائي   •

 عدم التسيق المسبق مع المصانع  •

 اماةن تواجد الصناعات دالمحالت الحرفية .عدم دجود بنية تحتيه مناسبة في  •
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 التجارة  عشر:التاسع  

 : والخدمات  قطاع التجارة 1.  19

يعتبر القطاع التزاري م  اكبر القطاعات االقتصادية على مستوى الرصيفه بلغ عدد المشاريع التزارية  

%  45.6صغير ومتوسط وكبير منتشرة بمختلف مناطق اللواء بما نسبته   ( مشروع مابي 2160حوالي ) 

م  ازمالي القطاعات االخرى   غير ا  هذه المشاريع تتركز في منطقة الرصيفه والزبل الشمالي كونهما  

 يشكال  المركز التزاري للواء   تعتبر السوق الرئيسية لزميع سكا  اللواء . 

رة الرصيفه م  حيث شهادات التسزيل   كما تقوم الغرفة بعقد العديد م   تشرف على هذا القطاع غرفة التزا

 االزتماعات والزلسات التوعوية حول الفرص االستثمارية المتوفره  

رغم ذلك فانه اليمك  القول ا  زميع المستثمري  والعاملي  بهذا القطاع على تواصل مستمر مع الغرفة    

منشأت العامله بهذا القطاع بسب  اعتقاد االغلبية انه اليحتاج الى خبرات  ممك  تفسير الزياده الكبيره بعدد ال

 ادارية ومحاسبية وتسويقية .  
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 التمويل  عشرون:
 لتمويل الميكروي والنشاط اإلقراضي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: ا .1.  20
 

في   فيوزد  المتخصصة   الميكروي  التمويل  مؤسسات  لنشاط  الرصيفةوبالنسبة  لهذه  6)   لواء  فروع   )

 . المؤسسات

 

 ( 22)رقم زدول 

 عدد الفروع   البنك 

 1 (NMB)البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة 

 1 (MFW)شركة صندوق المرأة  

تمويلكم  -الشركة االردنية لتمويل المشاريع الصغيرة

(TAMWEELCOM) 
1 

 1 (MEMCC)شرةة الشرق اردسط لتمويا المشاريع الصغير  

 1 (AHLIYA)الشرةة ارهلية لتنمية دتمويا المشاريع الصغير  

دائر  التمويا ارصغر في دةالة ارمم المتحد  إلغاثة دتشغيا 

 (UNRWA)الالجئين الفلسطينيين في الشرق اردسط 
1 

*مؤسسة االقراض الزراعي  0 

**صندوق التنمية والتشغيل  0 

 . (الزرقاء لمؤسسة ارقراض الزراعي )فرع  فرع داحد  لزرقاءيوجد في محافظة ا *

 .(الزرقاء)فرع  لصنددق التنمية دالتشغيا فرع داحد لزرقاءيوجد في محافظة ا **

 تمويلي:ال القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز.  2.  20

ر التي ما زالت  والضمانات والكفاالت المطلوبة الغراض منح التسهيالت االئتمانية  وهذا م  االم •

 لواء الرصيفة. احد معيقات التوسع باالستثمار في 
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 اللواء:أبرز األبعاد التنافسية في  وعشرون: تحليلواحد 

 

 نقاط الضعف  نقاط القوة 

 الموقع الجغرافي المتوسط بين الزرقاء دعمان. •

لقطاع  • دخاصة  شرائية  ةقو   سواء  السكان  تعداد 

ةقو    أد  دالتجار ،  رافد  الخدمات  عاملة 

 للصناعات في اللواء.

 

( مقابا 8,787 أعلى ةثافة سكانية في المملكة )  •

 ( المملكة. 70.4)

ارتفاع الضغط على المرافق الصحية دالتعليمية  •

 دالخدمات العامة دعدد من المخادف البيئية.

انخفاض مستويات الدخا لألسر داألفراد عن  •

 مستوى المملكة. 

المهني مع متطلبات السوق  عدم موائمة التدريب  •

 المحلي.

 

 التهديدات  الفرص

دجهات   • تمويلية  مصادر  عد   من  متاح  تمويا 

 داعمة. 

 امكانية جذب ارستثمارات الخارجية. •

ادار   • في  الالمرةزية  ألسلوب  التدريجي  التطبيق 

 المحليات.

 تطوير آليات الشراةة مع القطاع الخاص. •

دالقردض   • ارئتمان  شردط  الصغير  تحسين 

 دالمتوسطة. 

 مشاريع صغير  دمتوسطة ذات تنافسية.  •

دالطلب في سوق   • العرض  متطلبات  بين  الموائمة 

 العما.

تحسين مستوى ارجور دالتامينات ارجتماعية في  •

 سوق العما. 

ضغط الالجئين السوريين على البنية التحتية   •

 دالخدمات.

 ارتفاع اسعار المدخالت ارنتاجية.  •

 لتغيرات التنموية دارقتصادية.تكيف السكان مع ا •

انخفاض المخصصات الرأسمالية في الموازنة   •

 العامة.

لواء قدر  المواطنين دمجتمع ارعمال في عدم  •

 على تلبية شردط ارئتمان. الرصيفة

ضعف تنفيذ دتطبيق القوانين دالتشريعات المتعلقة  •

المحلية دتكيفها مع المتغيرات  بارستثماردالتنمية

ارقليمية دالددلية، في ضوء ارتفاقيات التجارية 

 دالصناعية الموقعه مع عدد من الددل. 

 الوصول الى الفئات المهمشه بشكا مباشر.  •

 


