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 : والسكان ةوالتقسيمات اإلدارية والتنظيمي الموقع الجغرافي  اوالً:

 الجغرافيا والسكان: 1.1        

ويقع في منطقة مرتفعة جميلة متوسططة بي  العامطمة    البلقاءلمحافظة    إداريا الفحيص وماحصلواء  يتبع   •

والبلقاء واألغوار.ويحده م  الشطما  مطويلو ومطافوط وم  الجنوا وادع شطعيا وم  الشطرا العامطمة  

 وم  الغرا مدينة  السلط  مركز محافظة البلقاء.عما  

 2( كم30مسطططططاحة لواء الفحيص وماحص )  مربع وتبلغ  2ك م(  1119)  محطافظطة البلقطاءتبلغ مسطططططاحة   •

 %( م  مجموع مساحة المحافظة.2.7وتشك  ما نسبته )

 ( 1جدو  رقم )

 التجمع السكاني  القضاء  اللواء 
 الجنس )نسمة(  السكا  حسا توزيع 

 المجموع إناث  ذكور

لواء ماحص  
 والفحيص  

ماحص  
 والفحيص  

 21413 10001 11412 الفحيص 

 20097 9579 10518 ماحص

 41510 19580 21930 مجموع لواء ماحص والفحيص 
 556600 257700 298900 المحافظة
 % 7.5 % 7.6 % 7.3 إجمالي المحافظة النسبة المئوية للواء م  

 2020* الممدر: دائرة اإلحماءات العامة، 

 الالجئون والمخيمات

لجأ الى المحافظة عدد جيد م  السوريي  اال انهم تركزوا بنسبة كبيرة في دير عال وقمبة السلط وعي  الباشا  

 . وال تكاد تذكر. وتعد نسبة الالجئي  السوريي  في لواء الفحيص وماحص متواضعه جدا 

 

 التقسيمات اإلدارية: 2.1  

  – وهي لواء قمبة السلط    السلط،ومركزها مدينة  يتوزع سكا  محافظة البلقاء على الوية المحافظة الخمس  

والفحيص   الجنوبية    –لواء ماحص  الشونة  الباشا    عال ولواءلواء دير    – لواء  التركز  عي   ويالحظ وجود 

 السلط. السكاني في لواء قمبة 

 لها: واالقضية التابعة   والفحيص، في لواء ماحص والجدو  التالي يبي  التقسيمات االدارية للمنطقة  
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 (2)جدو  رقم 

 التقسيمات االدارية للمحافظة في لواء ماحص والفحيص 

 لواء ال االقضية التابعة للواء 

 قضاء ماحص 
 لواء ماحص والفحيص  قضاء الفحيص 

 

 

 المنظمة:مجتمع المدني والفعاليات مؤسسات ال  3.1

 (  3جدو  رقم )

مراكز  
الزكاة  
 وااليتام 

المنتديات  
 الثقافية 

االندية *
 الرياضية 

جمعيات  
 ثقافية 

جمعيات  
 خيرية 

جمعيات  
 تعاونية 

 التقسيمات اإلدارية

 العدد  10 7 0 4 1 1

لواء ماحص  

 ال يتوفر رقم  والفحيص 
1 

1780 1 
ال يتوفر  
 رقم

1400 
 االعضاء 

 
 الجمعيات الخيرية:

 
 هذه الجمعيات بتقديم الخدمات التالية:  ( وتقوم7)لواء ماحص والفحيص  يبلغ عدد الجمعيات الخيرية في 

 والمسني .مساعدة الفقراء والمحتاجي    •

 ومعنويا.مساعدة االرام  وااليتام ماديا   •

 الخامة.مساعدة ذوع االحتياجات   •

 لهم.وعقد محاضرات    للطلبة، تقديم قروض   •

 للدخ .مدرة   مغيرة، مناديق اقراض دوار تخدم الجمعيات في مشاريع   •

 للدخ .مدرة    مغيرة، اقامة مشاريع فردية  •

 وثقافيا.تمكي  المراة اجتماعيا واقتماديا   •
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 الجمعيات التعاونية:
 

والهطد  م  هطذه الجمعيطات    (،   10)لواء مطاحص والفحيص مطا مجموعطه  يبلغ عطدد الجمعيطات التعطاونيطة في    •

  االقتمادع.تحقيق الربو العضائها الذي  يستثمرو  اموالهم الخامة كراس ما  لمباشرة النشاط  

 

 : منها القطاع مؤسسات المجتمع المدني التحديات التي يعاني  أبرز

 محددة. عدم امتالك خطة واضحة للعم  سواء على المدى الطوي  او القمير ضم  برامج وانشطة   -

 تفتقر الى المؤسسية في العم  لعدم وجود خطط وبرامج ممنهجة ضم  اطار زمني محدد.  -

 العضائها. االعتماد على العم  التطوعي  -

 الحكومة.االعتماد على المنو والمخممات المالية التي تتلقاها م   -

تاثر اعضائها بالتوجهات العشائرية التي ينتمو  اليها ووجود مراع بي  افرادها مما يؤثر سلبيا على اهدا     -

 الجمعية.

والتي قدمت لهم كمنو م     منها، فش  معظم المشاريو االنتاجية التي قدمت للجمعيات وخموما الخيرية    -

 - ة: التاليالدولي وذلك لالسباا   التخطيط والتعاو قب  وزارة 

 ارادة. عدم االلتزام بدراسات الجدوى االقتمادية التي تقدم لهم م  قب  مراكز  -

 المشروع. ( في مجا  ادارة Business Oriented)غياا العقلية العلمية   -

االفتقار الى المهارات االدارية والفنية والتسويقية في مجا  ادارة المشاريع م  قب  االعضاء القائمي  على   -

 الجمعيات. في المشاريع 

 تسويقها. افتقار منتجات المشاريع في الجمعية الى عنامر الجودة مما يضع   -

 

 المحافظة  صفات وخصائص الجمعيات الخيرية والتعاونية في 

 الجمعيات الخيرية:

 يتم االشرا  عليها م  قب  وزارة التنمية االجتماعية   ▪

 انها جمعيات غير متخممة بشأ  محدد رغم ا  اسمائها تد  على تخممها.  ▪
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 ليس لديها اع شك  م  اشكا  المؤسسية في العم .  ▪

 تعتمد بشك  رئيسي على العم  التطوعي العضائها.  ▪

 لفترات قميرة ع  برامجهم وانشطتهم. ال تمتلك خطة عم  واضحة وال حتى  ▪

 والمتبرعي .  االجتماعية،تعتمد بشك  كبير على المخممات المالية التي تتلقاها م  وزارة التنمية  ▪

ة المجتعات المحلية بسا ضياع الهد  وعدم وجود تخطيط، وغياا  ميمحدودية قدرات اعضائها في تن ▪

 العم  واالدارة المؤسسية. 

 نتاجية التي ادارتها هذه الجمعيات وذلك لالسباا التالية: فش  اغلا المشاريع اال ▪

 عدم التزامهم بدراسات الجدوى التي تم القيام بها لدراسة جدوى تلك المشاريع:  -

 قلة الخبرة والمهارات الفنية والتسويقية الالزمة العضاء الجمعيات.  -

 والتمميم. ضع  المنتجات م  حيث الجودة   -

 

 التعاونية:الجمعيات 

عاونية حيث يعم  على متابعة هذه الجمعيات  تيشر  االتحاد التعاوني لمحافظة البلقاء على على الجمعيات ال

 المعنية. سجيلها بالتنسيق مع الجهات والقيام بعمليات التدقيق المالي واالدارع وت

وهي جمعيات متخممة نوعا ما اسست الغراض تحقيق ارباح لمالو اعضائها م  خال  تاسيس مشاريع   ▪

 وتعتبر جمعيات شبة مغلقة على اعضائها.  استثمارية، 

 يمك  ومفها على النحو التالي: 

 يتم  اعضائها بشك  عام بأمتالك خبرات ومعار  عالية نسبيا في مجا  تخممهم.  ▪

 .مؤسسية نسبيا تدار بطريقة  ▪

 يمتلك اعضائها توجه نحو االعما    ▪

 ارباح م  ادارة مشاريعها وانشطتها االقتمادية  اغلبها يحقق ▪

 المجتمع المحلي الذع تتواجد به. وتشغ  ابناءتخلق فرص عم   ▪

 . وانظمة محاسبيةحيث هنالك هيك  ادارع  ، ادارتها تقوم على اسس سليمة الى حد كبير  ▪

 دراسات الجدوى التي تقدم لهم. تلتزم الى حد مقبو  ب ▪
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 ثانيا: الخصائص الطبيعية والمقومات االقتصادية 

 الميزة النسبية:  2.1

( كم،  10)حوالي    ها الذع يبعد عن  عما ، القريا جدا م  العاممة    وماحص بموقعهيتميز لواء الفحيص   -

تتميز الفحيص  اخها المعتد  ميفا والبارد شتاءا.  بمنتتميز المحافظة    اهلها، وهي مدينة عريقه بتاريخها وطيا  

. ويعتمد سكانها    م  الطائفة المسيحية وذوع مستوى اقتمادع متوسط الى ممتاز نوعا مابأ  غالبية سكانها  

الهجرة في حا  عدم الحمو  على الوظائ  حيث يوجد عدد كبير منهم في الواليات المتحدة االمريكية  على 

. 

 

 مؤشرات الخصائص الديمغرافية السكانية والتركيبة العمرية للسكانأبرز   2.2

إجمالي    ( م % 7.5) يشك   و  نسمة، (  160430)  2020في عام    الفحيص وماحصلواء  يقدر عدد سكا   

، وفيما يتعلق بتوزيع السكا  حسا الجنس  2020( نسمة لعام  556600البالغ عددهم )  البلقاءسكا  محافظة  

( م  إجمالي عدد %  46.4(، ونسبة اإلناث ) %  53.6اإلحماءات إلى أ  نسبة الذكور تم  إلى )فتشير  

 المحافظة. سكا 

  4.3يبلغ    الفحيص وماحصلواء  يالحظ أ  متوسط عدد أفراد األسرة في  أبرز المؤشرات الديمغرافية،  م    •

 فرد،   4.8المعد  العام على مستوى المملكة والبالغ  م اق  وهو فرد/اسرة 

تركز أكثر م  نمططططط    ( ويالحظ49.3)  الفحيص ومطاحصلواء  كمطا أ  معطد  اإلعطالطة الطديمغرافيطة في   •

مسططتوى المملكة  اعلى م (، وهي  %67سططنة بنسططبة )  (15-64السططكا  في الفئة العمرية ما بي  سطط  )

 .  2016حسا دائرة االحماءات العامة لعام 

مع مسططتوى    بالمقارنة  الفحيص وماحصلواء والجدو  التالي يوضططو أبرز هذه المؤشططرات على مسططتوى   •

 للمملكة:المحافظة والمستوى العام  
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 (  5جدو  رقم )

 
متوسط عدد 
أفراد األسرة  

 )فرد( 
 عدد األسر 

معد  اإلعالة 
 الديموغرافي )%( 

التوزيع النسبي للسكا  حسا الفئة  
 العمرية 

  15أق  م   

 سنة

(15-64  )

 سنة

أكثر م   

 ( سنة 65)

 3.6 62.6 33.9 59.8 100126 4.9 محافظة البلقاء 

لواء الفحيص  
 وماحص 

4.3 8482 49.3 28 67 5 

 3.7 61.6 34.3 61.4 1977534 4.8 المملكة

 2020*دائرة االحماءات العامة،

 :لواء الفحيص وماحصالواقع السكاني واالجتماعي في  
 

 

%( م  سطططكا  المملكة. ويتركز ما نسطططبته         5( نسطططمة ما نسطططبته )556600يبلغ عدد سطططكا  المحافظة ) 

  .  الفحيص وماحص%( م  سكا  محافظة البلقاء في لواء  7.5)

( فرد على 4.9( فرد، مقاب  )  4.3أفرادها )، ومتوسططططط عدد  في اللواء  ( أسططططرة9602يبلغ عدد األسططططر) 

%(  ويالحظ تركز أكثر م  نم  السكا  في 49.3. كما يبلغ معد  اإلعالة الديمغرافية )حافظةمستوى الم

 %(.61.4م  مستوى المملكة )  على%(، وهي أ67( سنة بنسبة )64-15الفئة العمرية ما بي  س  )

 التحديات التنموية: ➢

لواء الفحيص  %( في 67بطططططططططططططططط )( سنة والمقدرة  64-16ما بي  )  نسبة السكا  في الفئة العمرية  ارتفاع   

حاجة لمزيد م  االنفاا الرأسططمالي  مما يسططتدعي ال  ، %  61.6والبالغ   مسططتوى المملكة م  اعلى  وماحص

مما يعني انخفاض االنتاجية ونسطبة النشططي  اقتمطادياب وبالتالي    .لتحسطي  نوعية الخدمات المقدمة لتلك الفئة  

 التأثير بشك  سلبي على حمة الفرد م  االنفاا والدخ .
 

 

  مؤشرات الفقر: •
 

حسطا خخر تقرير منشطور لدائرة االحمطاءات العامة لدراسطة حالة الفقر في االرد   اسطتنادا الى   مسطو 

%( مقطارنطة مع 6.5)  لواء الفحيص ومطاحص  بلغطت نسطططططبطة الفقر في  2010نفقطات ودخط  األسطططططرة  

 .%( على مستوى المملكة14.4)
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ا: قضططططاء دير عال، قضططططاء عي  جيبي  فقر همكك  فهناك  في المحافظة ال يوجد جيوا فقر تذكر أما 

 والجدو  التالي يبي  نسا الفقر في تلك الجيوا الفقيرة. ،    الباشا، 

 ( 6جدول رقم )
 

 حسب التقسيمات اإلدارية   2010سبة الفقر  في األقضية األشد فقراً لعام ن

 نسبة الفقر قضاء نسبة الفقر لواء  القضاء  اسم اللواء  الرقم 
 29.9 29.9 دير عال  دير عال  1

 29.5 29.5 عين الباشا  عين الباشا  2

  قسم احماءات الفقر  /الممدر: دائرة اإلحماءات العامة               
 ا

 

 مؤشرات دخل ونفقات االسرة:   •

 على النحو التالي:  2013بلغت مؤشرات الدخ  واإلنفاا السنوع لألفراد واألسر للعام   •

 (  7جدو  رقم )

 التقسيمات اإلدارية 
 متوسط الدخ  السنوع )دينار(  متوسط اإلنفاا السنوع )دينار( 

 للفرد  لألسرة  للفرد  لألسرة 

 2683.7 11651.8 2586.0 11939.9 لواء ماحص والفحيص 

 1625.2 7979.9 2012 9881 محافظة البلقاء 

 1857.2 8258 2021.2 10251.6 المملكة

 2013الممدر: مسو نفقات ودخ  االسرة  

 
 

والمططادر ع  دائرة االحمططاءات العامة الى انخفاض    2013اشططار تقرير مسططو نفقات ودخ  األسططرة  

  ( 8258( دينار ع  المعد  العام للمملكة )7979.9)  البلقاءمتوسطط دخ  األسطرة السطنوع في محافظة 

 دينار ع  المعد   (9881األسطططرة السطططنوع في محافظة البلقاء )  إنفاادينار، وكذلك ينخفض متوسطططط  

( لطططططططططلطططططططططمطططططططططمطططططططططلطططططططططكطططططططططة   . ديطططططططططنطططططططططار  (10251.6الطططططططططعطططططططططام 

م  المعد    ىوبالتركيز على لواء الفحيص وماحص فإ   متوسطططط االنفاا ومتوسطططط دخ  االسطططرة اعل

 المرتفع نوعا ما.وذلك بسبا الوضع االقتمادع الهالي الفحيص  لكة  مالعام للم

بالرغم م  توفر فرص عم  في مجاالت مختلفة مث  الزراعة والسطياحة وقطاع االنشطاءات والخدمات ،  

لمطدربطة وبطاجور جيطدة ، اال ا  هنطالطك عزو  ع   اوالتي توفر فرص عمط  لاليطدع العطاملطة المطدربطة وغير  

االمر الذع  تفضطيلهم الهجرة على العم  بسطبا تدني مسطتوى الرواتا واالجوروالعم  لدى فئة الشطباا  
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يتطلطا تطدخط  االجهطات الحكوميطة وغير الحكوميطة في مجطا  التطاهيط  والتطدريطا لتشطططططجيع العمطالطة المحليطة  

على االلتحاا بسططططوا العم  االردني واحاللها بدال ع  العمالة الوافدة لغايات الحد م  مشططططكلتي الفقر  

 والبطاله .

،  2015أغسطس( )دخ  ونفقات األسر في خا  وكانت دائرة االحماءات العامة أنهت المسو الميداني ل

 .2013أل  أسرة، فيما بوشر بالمسو منتم  العام  24حيث شم  

أل  أسرة في   13نفذ على   2010وينفذ مسو دخ  ونفقات االسرة عادة ك  عامي ، وكا  مسو عام 

 .مناطق المملكة كافة

% م  مجموع السكا  األردنيي    18.6 يشار الى أّ  البنك الدولي كا  أشار في تقرير سابق له الى أ ّ 

وهذه الفئة التي تطرا إليها التقرير مختلفة ع  الفقراء  العابرو   وفق  مهددو  باالنضمام إلى الفقراء

أشهر في السنة أو أكثر، وتبلغ   3وم  التقرير الدولي؛ إذ يؤكد التقرير أ  هؤالء يختبرو  الفقر لفترة  

%، ليبلغ مجموع   14.4الفقراء الذي  يبقو  فقراء طو  السنة تبلغ نسبتهم % بينما  18.6نسبتهم 

 .(% )ثلث األردنيي   33الفئتي   

 .وأكد التقرير أّ  ثلث السكا  في األرد  عاش دو  خط الفقر، أقّله خال  ربع واحد م  أرباع السنة

ت هذه النسبة، وفق  . وكان 2008% للعام   13.3% مقارنة بط  14.4بط  2010وقدرت نسبة الفقر ع  

% لوال كافة أشكا  المساعدات المقدمة م  كافة المؤسسات   17اإلحمائيات الحكومية، ستم  إلى  

الحكومية لدخ  أسر، وبالتالي إنفاقها بما في ذلك المقدَّمة م  مندوا المعونة الوطنية والتحويالت  

 .م السلع الغذائيةمليو  دينار دو  احتساا دع 219.1الحكومية المختلفة، والبالغة 

في لواء الفحيص وماحص تتنوع مستويات المعيشة االقتمادية ويتركز ذوع الدخ  المرتفع في مدينة  

الفحيص حيث أ  بعض سكانها يهاجرو  للعم  في الواليات المتحدة ويعودو  لالستثمار في مدينة  

سكا  اما في ماحص فعدد % تقريبا م  عدد ال20الفحيص أو بناء قمورهم فيها ويشكلو  ما نسبته 

% الوضع المعيشي متوسط اغلبهم يمتلك االراضي الزراعية  5ذوع الدخ  المرتفع يكاد ال يتجاوز الط 

 ويعم  بها والبعض االخر موظفي  في الدوائر والمؤسسات الحكومية والقوات المسلحة . 

 

 

 



 

12 
 

 ( 8جدو  رقم )

 المؤشر 

معد  النشاط االقتمادع  
السكا  النشيطي   )عدد  الخام

سنة   15اقتمادياب وأعمارهم  
فأكثر منسوباب لعدد السكا   

 الكلي( 

  معد  النشاط االقتمادع المنقو
)عدد السكا  النشيطي  اقتمادياب  

سنة فأكثر منسوباب   15وأعمارهم 
لمجموعة السكا  الذي  أعمارهم  

 سنة فأكثر(  15

)عدد   معد  البطالة
السكا  المتعطلي   

نة  س 15وأعمارهم 
فأكثر منسوباب إلجمالي  

 قوة العم ( 

 12.2 37.9 37.9 محافظة 

 13.0 36.7 36.7 على مستوى المملكة 

 2015مسو العمالة والبطالة  الممدر:  

 التحديات في الجانب االقتصادي:

المعيشة بشك  عام   مستوى األجور وغالء  إلى حد ما م  تدني  البلدية  داخ  حدود  السكا   وارتفاع  يعاني 

أنماط االستهالك   يؤثر على  البديلة بسعر مناسا، مما  المنافسة  السلع  السلع والخدمات وعدم وجود  أسعار 

عنا   م   الزراعية  المنتجات  مث   المتاحة  الطبيعية  للموارد  األمث   االستغال   وعدم  والمناعة  والعمرا  

  . وزيتو  ولوزيات 

الكافية والجدية لتوزيع الموارد وكيفية اسططتغاللها بشططك  أمث  كما ا  أضطط  إلى ذلك عدم وجود الدراسططات  

هناك بعض المطعوبات في اإلجراءات وعدم وجود التسطهيالت المرنة لالسطتثمار وتشطجيع المطناعة المحلية 

 مما يؤدع إلى ضع  اإلقبا  م  قب  القطاع الخاص على التشارك مع القطاع العام.

 

 واقع القوى العاملة:   4.2

( مواط     22541بلغ عدد المتقدمي  بطلبات توظي  في ديوا  الخدمة المدنية م  ابناء محافظة البلقاء )  

، وياتي هذا معززا لنتائج احتساا معام     2014( مواط  للعام    21460مقارنة بما مجموعه )    2015للعام  

مية مث  التعليم والمحه واالدارة العامة والدفاع والتي  توط  االستخدام للعمالة في قطاعات الوظائ  الحكو

 تنخفض قيمها في محافظة البلقاء ع  المستوى العام للمملكة 

والجطدو  التطالي يبي  توزيع المتقطدمي  بطلبطات للتوظي  م  خال  ديوا  الخطدمطة المطدنيطة حسطططططا السطططططنوات  

 والجنس:
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 ( 9جدو  رقم )

مجموع طلبات  
 المملكة

الطلبات  مجموع 
 المقدمة

 عدد طلبات اإلناث 
عدد طلبات  
 الذكور 

 السنة

276468 20979 15574 5405 2012 

293642 22391 16499 5892 2013 

279550 21460 15797 5663 2014 

300190 22541 16807 5734 2015 

 *الممدر ديوا  الخدمة المدنية 

 العم :  مديرية

  ( 7564( باحث منهم ) 13750م ) 2016الباحثي  ع  العم  بلغ للعام  تشير هذه السجالت إلى أ  عدد   •

 االناث. ( م  6204م  الذكور و) 

  ( 1076( باحث منهم )1458م )2016تشير هذه السجالت إلى أ  عدد الباحثي  ع  العم  بلغ للعام   •

    ( م  االناث382م  الذكور و) 

م  النفس الع   (502)عدد المشتغلي  منهم    بلغ  ، كما2015باحث لعام    (661عم  )بلغ عدد الباحثي  ع    •

 . ( اناث111و)ذكور  (391)منهم 

 . عدد العمالة الوافدة في اللواء لم يتم التمك  م  تحديد  •

 

  العمل والبطالةالتحديات في قطاع  5.2

   عزو  ع  العم  في القطاع الزراعي •

 التاهي  والتدريا  ضع  برامج  •

 والمحسوبية. الواسطة المختلفة، عدم وجود مؤسسات الستيعاا الخريجي  بالتخممات   •

 العم . ضع  الشراكة بي  القطاع العام والخاص فيما يخص تشغي  العاطلي  ع   •
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 خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية  :ثالثا

 في لواء ماحص والفحيص مديرية التنمية االجتماعية وصندوق المعونة الوطنية  خدمات  1.3

 . مديرية التنمية االجتماعية الفحيص وماحص مكتا تابع ليوجد في لواء 

 ( 10جدو  رقم )

 القيمة  المؤشر 

 مكتا 1 عدد مديريات التنمية االجتماعية 

عدد مساك  األسر العفيفة م  خال  المكرمة  
 الملكية 

0 

 12 عدد دور الحضانة 

 7 عدد الجمعيات المتخممة والمتعددة االهدا  

 عدد مراكز ذوع االحتياجات الخامة 
  خاص ومغلق لك  جار العم  باإلجراءات على   1

 إعادة فتحه  

 40حوالي  عدد حاالت ذوع االحتياجات الخامة المسجلة 

يوجد في ماحص في الفحيص وال  1 عدد مراكز شؤو  المرأة   

 المعونة المتكررة م  مندوا المعونة الوطنية 
 عدد المستفيدي  

90 

 ال يوجد رقم  برنامج األسر المنتجة المقدمة م  وزارة التنمية 

 . مندوا المعونة الوطنية* الممدر: مديرية التنمية االجتماعية، 

 :محافظة البلقاءبرامج مندوا المعونة الوطنية في  وفيما يلي ملخص توزيع الفئات المستفيدة م  •

 (  11جدو  رقم )

 فئة المستفيدي  
 المستفيدي  

 االسر / العدد

 أسر األيتام  .1
120 

 المسنو  واسرهم  .2
464 
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ب / دائم  .3  اسر العاجزي  عجزاب كليا
210 

 اسر السجناء والمعتقلي   .4
16 

 األسرة البديلة  .5
12 

 والمفقودي  غيبة منقطعة ال تق  ع  عام اسر الغائبي   .6
1 

 الحاالت اإلنسانية  .7
54 

 الحاالت االستثنائية  .8
8 

 االيتام  -أرملة/ المرأة التي ال معي   .9
132 

 مطلقه/ المرأة التي ال معي   .10
218 

 عزباء/ المرأة التي ال معي   .11
0 

 اسر الخارجو  م  السج   .12
3 

 اسر العاجزو  ماديا  .13
38 

 االعاقات رعاية  .14
188 

 الممابو  بعجز كلي مؤقت .15
2 

 االحوا  الشخمية  .16
5 

 1471 المجموع 

 . مندوا المعونة الوطنية* الممدر: 

 في قطاع خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية التحديات 2.3 

فيها  النسبة االعلى م   يالحظ م  خال  الجدو  اعاله والمتعلق بمندوا المعونة الوطنية با      .1

اسرة يليها اسر   916لرعاية االعاقات حيث بلغت  /   االسر هي التي تتقاضى معونة نقدية متكررة

                           حالة ،  883العاجزي  عجزا كليا بواقع 

مقارنة   عدم كفاية المراكز المتعلقة برعاية ذوع االعاقات على مستوى المحافظة ، وارتفاع تكاليفها .2

 بمر  معونات نقدية . 

عدم كفاية المبالغ المخمطمطة لرعاية هؤالء ضطم  اسطرهم . مما يرتا على االسطرة تكالي  مادية ،   .3

 واجتماعية تؤدع في الغالا الى زيادة الفقر والبطالة حيث يحتاج هؤالء الى رعاية متخممة .
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 الشباب : رابعا

 الشباب: قطاع  1.4

المستقب  وبناة الغد وال بد م  تقديم ك  الدعم والعو  لهم ورفدهم بالمرافق الحيوية الفاعلة  الشباا هم عماد  
 - لخدمة نشاطاتهم وطاقاتهم اإلبداعية. وفي هذا المجا  هناك ثالثة معالم شبابية بارزة هي: 

 

 -نادي شباب الفحيص: -1
 

، وفي  1949للشباا وقد تأسس في بداياته عام اجتماعي يتبع إدارياَ للمجلس األعلى    -ثقافي  -نادع رياضي
منتمططططط  السطططططبعينطات أقيم النطادع الحطالي والطذع تعتبر أهم انجطازاتطه مهرجطا  الفحيص ) األرد  تطاري   
وحضططارة ( أضطط  إلى ذلك رعاية النادع للشططباا ونشططاطاتهم وتقديم الدعم المعنوع لهم، والمشططاركة في 

فالية واسطتضطافة الندوات وورشطات العم ، حيث يوجد في النادع   النشطاطات االجتماعية والمناسطبات االحت
 المالو  الثقافي  .

 
   -نادي الفحيص األرثوذوكسي:  -2

 
   -بهد : 1996اجتماعي يتبع إدارياَ للمجلس األعلى للشباا. وقد تأسس عام  - ثقافي -نادع رياضي

 توفير المناخ المالئم للعائالت لتنشئة األبناء تنشئة سليمة محية مراعياَ االختالط الواعي  واآلداا العامة.   -
 ايات النادع. التعاو  مع المؤسسات واألندية االجتماعية والثقافية التي تتفق مع غ -
 تقديم الخدمة العامة والعو  والمساعدات الخيرية.  -
 رعاية الشباا.  -
 

ويقوم النادع بإمدار مجلة ربعية ثقافية اجتماعية ع  الفحيص ونشاطاتها، كما ويشارك في بطوالت المملكة  
واال التثقيفية  والندوات  المحاضرات  إقامة  أيضاَ  نشاطاته  والشطرنج، وم   للسباحة  هذا  المفتوحة  حتفاالت. 

البدنية وكما    للياقة  المحي  النادع  إلى  إضافة  األغراض وبركة سباحة،  متعددة  النادع مالة  في  ويوجد 
 األجسام.

 

 

 - مركز شابات الفحيص: -3
 

ويتبع للمجلس األعلى للشباا وأهم أهدا  المركز رعاية الشابات وتنمية المهارات مث     1989تأسس سنة   
الرقص الشعبي وعم  دورات وورشات عم  تهم الشباا وإقامة دورات مدرة للدخ . وم  ضم  أنشطة  

 المركز إقامة دورات وورشات عم  ومعسكرات ورحالت ترفيهية. 
 

البلد وهو    –فهناك الملعا الرياضططي لمدرسططة البكالوريا ا عما ، وملعا دير الروم   للمالعب* أما بالنسططبة  
 ملعا ترابي.

 
 * نادع شباا ماحص
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 :التحديات في قطاع الشباب  2.4

 عدم كفاية المراكز الشبابية النموذجية، وضرورة العم  على زيادتها.  -

 ( اناث .  2( عضو ، منهم )    27عدد االعضاء  ) ( اندية ، ويبلغ   3عدد االندية الرياضية )   ▪

 ( .350( يبلغ عدد اعضائة) 2يوجد في اللواء مركز شابات عدد ) ▪

 وتشر  على مجموعة م  المنشات الشبابية المنتشرة في المحافظة وكما هو مبي  بالجدو  التالي : ▪

 (   12جدو  رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفراغ.ضع  البنية التحتية المادية واالجتماعية الالزمة لمساعدة الشباا على قضاء أوقات   ▪

 تزايد معدالت البطالة بي  المتعلمي  الشباا. ▪

 قلة المراكز الشبابية مقارنة بعدد الشباا بالنسبة إلى السكا .   ▪

 البرامج والخطط الرامية الستثمار طاقات الشباا ودعم ورعاية اإلبداع والتميز لديهم وتطويرها.  ضع  ▪

 والرياضة الشباب قطاع في  االستثمارية الفرص

 .رياضية مالعا •

 .مسابو •

 الرياضات أنواع بمختل  شبابية نوادع •

 

 البيا  

 نادع شباا ماحص 

 مركز شباا الفحيص 

 شابات الفحيص مركز 

 نادع الفحيص االرثوذكسي 

 الفحيص – مجموعة كشافة ومرشدات دير الروم األرثوذكس 

 الملعا الرياضي لنادع البكالوريا 

 ملعا بلدية ماحص

 ترابي  -ملعا دير الروم  
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 قطاع المرأة  خامسا:

 شؤون المرأة:قطاع    1.5

عمرنا الحاضر دورا بارزا ومهما في كافة مجاالت الحياة العلمية والعملية، إذ تق  جنبا إلى  غدا للمرأة في 

جنا لمساندة الرج  في شتى مناحي الحياة، وأمبحت تتبوأ مناما إدارية وعملية وعلمية مكافئة أو لربما  

االنتخابات النيابية    تفوا في بعض األحيا  ع  الرج . وللمرأة في الفحيص دوراب بارزاب في المشاركة في 

والبلدية م  حيث الترشيو واالنتخاا، كما تتبوأ مناما إدارية وعملية مختلفة داخ  وخارج الفحيص وتعم   

  .في عدة حقو  منها الهندسة والطا والتعليم واإلدارة والسكرتارية وغيرها م  مناحي الحياة العملية

الفحيص والتي تعنى بشؤو  المرأة وترعاها، فهناك الجهات  وع  المؤسسات والجمعيات العاملة في مدينة  

 التالية : 

 اتحاد المرأة -1

 جمعية سيدات الفحيص العامالت. - 2

 .الجمعية األرثوذكسية للسيدات/فرع الفحيص -3

 جمعية الشابات المسيحية.   -4

    .جمعية قرية األردنيات -5  

 اتحاد المرأة األردنية(:  -(1

لتمكي  المرأة في المجتمع ع  طريق التعليم والعم  على توعية األمهات م  خال  عقد   1998تأسس سنة  

الدورات والندوات التدريبية. ويعم  االتحاد على رعاية الطفولة وخامة أبناء األزواج المطلقي  وتخميص  

لا حقها. وم   دار ضيافة لألطفا . كما ويعم  االتحاد على تغير التشريعات التي تحط م  شأ  المرأة وتس

أنشطة االتحاد عقد دورات كمبيوتر للسيدات شهرياب وإعطاء دروس تقوية بأسعار رمزية للطلبة، واستحداث  

  .خط ساخ  لإلرشاد النفسي والقانوني مجانا 

   الجمعية األرثوذكسية للسيدات(: -(2

عام   واألطفا   بالسيدات  لتعنى  الجمعية  األرثوذكسي  2002تأسست  للجمعية  م     –ة  وتتبع  وهي  عما ، 

المؤسسات األهلية العاملة في المجتمع المحلي. وم  انشطة الجمعية وأهدافها رعاية المرأة والطف  وتقديم  

العو  والمساعدات لألطفا  والعائالت المحتاجة واالشتراك في البازارات الخيرية والمناسبات الدينية، كما  

  .  وخارج األرد تقوم الجمعية بتنظيم وعم  رحالت للسيدات داخ
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  جمعية الشابات المسيحية / فرع الفحيص(: -(3

الجمعية عام   هذه  اقتماديا واجتماعيا والعم  على    1998تأسست  ثقافيا،  المرأة  إلى رفع مستوى  وتهد  

تطوير قدراتها ومهاراتها التي تمكنها م  االعتماد على نفسها ومساعدة عائلتها والمشاركة الكاملة في منع  

ر. كما تعم  الجمعية على خدمة المجتمع وخامة األطفا  واألجيا  الناشئة م  اج  توسيع خفاقهم وتطوير  القرا 

قدراتهم القيادية. وم  نشاطات الجمعية إنشاء برامج مختلفة لألطفا  وإقامة النوادع الميفية الرياضية لألطفا   

ة وإرشادية. وم  مشاريع الجمعية، حضانة  وعم  ورشات ودورات تدريبية مختلفة: ثقافية، اجتماعية، توعوي

لألطفا ، مع مربيات متدربات ومندوا االئتما  للقروض المغيرة لمساعدة السيدات في المجتمع المحلي  

  .على إقامة مشاريع داخ  المنز  لتحقيق مستوى معيشي لها وألسرتها

 جمعية سيدات الفحيص العامالت الخيرية(:  -(4

وتعتبر أقدم تنظيم نسائي على مستوى المجتمع المحلي في الفحيص وتعنى    1973  تأسست هذه الجمعية عام

 بالمرأة على مستوى الفحيص وماحص ومركزها في الفحيص. وم  غايات الجمعية: 

  .النهوض بمستوى المرأة اجتماعيا وثقافيا وفنيا  -1

 .مساعدة العائالت ع  طريق تأهيلها بالمهنة المناسبة   -2

 .تراث الشعبي والتركيز على المناعات اليدويةإحياء ال   -3

المؤسسات   -4 حساا  على  بعثات  إرساله   طريق  ع   دراسته   إتمام  على  المتفوقات  الطالبات  مساعدة 

 .االجتماعية األهلية أو ع  طريق الجمعية

 جمعية قرية األردنيات(:  -(5

االنشطة والمشاريع التي تمك  المرأة وتزيد  بهد  اقامة ودعم    2010تأسست جمعية قرية األردنيات عام  

  .م  دخلها. كما وتولي الجمعية أهمية لحاجات ومتطلبات المرأة. وتعم  على اقامة األنشطة االجتماعية

 تحديات قطاع المرأة:  2.5

 المعيقات االجتماعية لعم  المراة ضم  عادات وتقاليد المجتمع وخامة في منطقة ماحص.   •

 عدم توفر البيئه المناسبة لعم  المراة مما يضطرها لترك العم  وذلك م  حي توفر حضانات االطفا     •

 • عزو  معظم امحاا العم  ع  تشغي  المراه المتزوجه.
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 سادسا: الثقافة

 الشؤون الثقافية:قطاع  1.6

تشر  مديرية الثقافة في محافظة البلقاء على المراكز و الهيئات الثقافية وتقوم بمتابعة أألنشطة الثقافية المتعددة   

طاقاتهم ومق    توجيه  الشباا م  خال   لدى  الثقافي  المستوى  رفع  في  تساهم  والتي  المختلفة  المناسبات  في 

اال وتعزيز  واألدبية  الفنية  المحلي  مواهبهم  المجتمع  مؤسسات  تولي  و  بلدهم.  شأ   ورفع  لديهم  الوطني  نتماء 

والمدني أهمية كبيرة للثقافة، إذ تعد الثقافة عنوا  حضارة األمم وإحدى ركائز التاري . حيث تتوافر في لواء  

 ماحص والفحيص المعالم الثقافية التالية : 

 .مكتبة وحديقة بشيليا التابعة للبلدية -1

 (  1( / مكتا مطبعة ) 1مطبعة خامة )  -2

 ( . 2مركز ثقافي خاص )  -3

، ويعنى بالنشاطات والندوات الثقافية،  1955أما بالنسبة للمنتديات فهناك منتدى الفحيص الثقافي الذع تاسس عام  

يص،  وهناك مسارح فنية وثقافية مؤقتة منها المسرح الرئيسي لمهرجا  الفحيص، والمنبر الثقافي لمهرجا  الفح 

كما يستخدم مّدرج مدرسة البكالوريا كمسرح ثقافي. وهناك ايضاب مسرح بيت الفحيص، ومسرح القرية التراثية  

 .إلقامة اإلحتفاالت والفعاليات الثقافية والفنية واإلبداعية

جمعية الفحيص لحفظ التراث التي تعنى بالتراث بكافة اشكاله، وغدا   2009وقد تأسس في مدينة الفحيص عام  

لها دورا بارزا في هذا المجا . حيث عملت الجمعية على تأسيس فرقة الفحيص للموسيقى العربية. وفي عام  

تأسست جمعية ملتقى الف  واإلبداع والتي تعنى بكافة اشكا  الف  واإلبداع وتعم  على ابراز المواها    2014

 .واإلبداعات الشبابية ومواها األطفا  في الرسم واإلبداع الفني

 

 

 



 

21 
 

 وفي ما يلي جدو  يبي  اعداد الهيئات الثقافية الواقعة ضم  لوائي قمبة السلط وماحص والفحيص : 

 (  13جدو  رقم )

 المؤشر  العدد 

 عدد الهيئات الثقافية  2

 عدد المنتسبي  للهيئات الثقافية  1800

 عدد الفرا الشعبية   3

 المهرجانات  1مهرجا  الفحيص  

 االعلى للشباا * الممدر: المجلس 
 

 الفرص االستثمارية   2.6

 دور تعليم الموسيقى 

 النوادع الشبابية  

 دور حرفية لتعليم الرسم، والفنو  المختلفة االخرى. 
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                        سابعا: التعليم

 قطاع التعليم: 1.  7

واهتمام بارزي  م  قب  جميع الجهات  غدا للتعليم دورا هاما في الحياة المعامرة، حيث يحظى بعناية  

الرسمية واألهلية في مدينة الفحيص وعلى مستوى الوط . وتالياب أهم المدارس الموجودة في لواء الفحيص  

 .وماحص  م  مدارس ثانوية وأساسية ورياض أطفا ، الحكومية منها والخامة

 المدارس الحكومية في الفحيص:  **

 . الفحيص الثانوية الشاملة للبني  مدرسة - 1     - الثانوية : -أ( 

 .مدرسة الفحيص الثانوية الشاملة للبنات  -2                     

 .مدرسة مريم بنت عمرا  األساسية المختلطة - 1األساسية:   –ا(  

 .مدرسة إسكا  الفحيص األساسية -2                   

 المدارس الخامة في الفحيص :  **

 .مدرسة التي  الفحيص الثانوية الشاملة - 1أ( الثانوية:  

 .مدرسة الروم األرثوذكس الثانوية -2             

 .روضة ومدرسة رم الدولية -  3             

 .مدرسة التي  الفحيص األساسية -1  -األساسية :  –ا(  

 .مدرسة الروم الكاثوليك األساسية المختلطة -2                       

 .مدرسة وروضة زي  األماني النموذجية -3                       

 .مدرسة تناغم لتطوير الطف  -4                       

 مدرسة ثانوية للبني  -1** المدارس الحكومية في ماحص : 

 مدرسة اساسية مختلطة -2                                          

 مدرسة ثانوية للبنات  -3                                          

 مدرسة اساسية مختلطة - 4                                          

 مدرسة البهاء الخامة للذكور حتى م  عاشر  -1** المدارس الخامة في ماحص :    

 مدرسة البهاء الخامة لالناث حتى م  عاشر                                            

 مدرسة البواس  االسالمية الخامة حتى م  سابع  -2                                           
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 مدرسة الجواد الخامة حتى م  ثام -3                                          

للعام   والفحيص  ماحص  لواء  في  التعليم  بعض مؤشرات  يبي   التالي  الجدو   فا   المدرسي  التعليم 

 (: 2020/ 2019الدراسي ) 

   (14جدو  رقم )

 المجموع  الخاصة  مدارس األونروا  الحكومية   البيــــــــان 

 18 10 0 8 عدد المدارس

 ال يوجد رقم ال يوجد رقم ال يوجد رقم ال يوجد رقم عدد الطلبة 

 ال يوجد رقم ال يوجد رقم ال يوجد رقم ال يوجد رقم عدد الغر  المفية 

 12 9 0 2 عدد رياض االطفا  

 الممدر: وحدة التنمية في بلدية الفحيص * 

  :قطاع التعليم تحديات 3. 7

 الحالي. وبسبا نظام الفترتي  في الوقت  واالجتماعية، ظاهرة التسرا بسبا األوضاع االقتمادية  •

 عدم كفاية الوسائ  التعليمية الحديثة  •

لنظام الفترتي    والحاجةفي الوقت الحالي مع تزايد اعداد الطلبة السوريي   التعليم اإلضافي للمعلمي  •

 التدريس. في 

 تأخر ومو  بعض الكتا المدرسية المقررة  •

 تاسيسها. م  حيث الموقع الحالي او تاري    عدم مالئمة البناء المدرسي لكثير م  المدارس •

 ي بعض المدارس النقص في عدد الغر  المفية فو  النقص في األبنية المدرسية •

 عدم وجود أسوار لبعض المدارس  •

 :التعليمالفرص االستثمارية في قطاع  4. 7

 واالمريكية. مدارس خامة لتدريس االنظمة البريطانية 

 متميزة. مدارس ورياض اطفا  بخدمات طالبية 

 بمستوياتها. للغة االنجليزية  –فرع للحمو  على التوف  

 ايطالي ....   –مراكز لتعليم اللغات المختلفة االخرى فرنسي  

 مراكز ثقافية ذات مستوى 
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 التدريب المهني  :ثامنا

 تدريب المهني الواقع   1. 8

المهني على بناء قدرات الشباا وتطوير مهاراتهم م  خال  الدورات التي تعقدها في   معاهد التدرياتعم  

مختل  المه  والحر  ، لتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات الالزمة التي تمكنهم م  دخو  سوا العم  ، و بذلك   

 تزيد م  فرمهم لتحسي  مستواهم المعيشي م  جهة والحد م  مشكلة البطالة م  جهة اخرى . 

 ك  ال يوجد مركز للتدريا المهني في لواء الفحيص وماحص . ل
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 تاسعا: الصحة

تشر  مديرية المحة في محافظة البلقاء على تقديم الخدمات الطبية والرعاية المحية الالزمة للمواطني   

المحية   والمراكز  المستشفيات  خال   م   الحكومي  المحي  التأمي   م   وغيرالمنتفعي (  )المنتفعي  

واألجهزة   الخدمات  تطوير  على  باستمرار  وتعم   المحافظة،  مناطق  كافة  في  ورفد المنتشرة  الطبية 

المطلوا   بالمستوى  المحية  الرعاية  لتقديم  المؤهلة  الطبية  بالكوادر  والمستشفيات  المحية  . المراكز   

يشتم  قطاع المحة في مدينة الفحيص على العديد م  المرافق والخدمات والعيادات والمراكز المحية  

    -للمواطني . وتاليا عرضا ألهمها :والمختبرات الحكومية والخامة التي تقدم العناية والرعاية المحية  

  -:مــــركــز صحي الفحيص الشامل -1
ليتطور إلى ما ومط  إليه اآل . أما بالنسطبة للخدمات المطحية    1950تأسطس مركز مطحي الفحيص عام 

المعالجة، األمومة والطفولة، التطعيم، الزيارات المطحية للمدارس، عيادة    -التي يقدمها المركز فتشطم  :

، المختبر واألشططعة، وغيرها م  الخدمات التي تهد  إلى العناية باإلنسططا  والحفاظ على مططحة األسططنا 

سطططليمة أمنة. ويقوم المركز إضطططافة إلى دوره العالجي بعقد الندوات والمحاضطططرات والدورات التثقيفية  

 والمحية .

 
   -: المركز الوطني للصحة النفسية -2

، حيث    1967ويتبع للقطاع العام حيث يعنى بالمرضطططى النفسطططيي  ورعايتهم، وقد تأسطططس المركز عام 

يقوم بتقديم الخدمات المططحية والنفسططية للمعنيي  على شططك  عيادات نفسططية منتشططرة في كافة المحافظات  

ص وعددا وفي كافة مراكز اإلمطالح والتأهي . ويضطم المركز كادر طبي مناسطا م  األطباء واالختمطا

 م  الموظفي  والميادلة وفني األشعة واالداري .  

   -المركز الطبي الجراحي: -3
سطاعة بخمسطة    24ويشطتم  المركز على قسطم للطوارىء    1998ويتبع للقطاع الخاص، وقد تأسطس عام 

االختمطاص  أسطرة، عيادة لألشطعة، مختبر طبي، عيادة األن  واإلذ  والحنجرة، عيادة باطنية وعيادات  

ويقوم المركز بتقديم خدمات مطحية   لألطفا  والعظام والجراحة العامة وأمراض المفامط  والروماتيزم.

 وطبية شاملة كما ويشارك في الندوات الطبية والمؤتمرات.
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 -المختبرات الطبية:
مختبر المركز الطبي الجراحي    ،  MID LABيوجد في مدينة الفحيص ثالثة مختبرات  خامططططة وهي: 

 وجميعها تقدم خدمات التحالي  الطبية. التشخيمية الحديثة، والمختبرات  

حكومي ومركز طبي خطاص واحطد   مركز االتحطاد فيهطا مركز مطططططحي غير شطططططامط     أمطا منطقطة مطاحص

 الطبي  

 وتقدم خدمات الرعاية المحية في لواء ماحص والفحيص م  خال  ما يلي : # 

 المستشفيات:  1. 9

 (  15جدو  رقم )

 الخدمات المقدمة )التخصصات الطبية(  عدد االطباء عدد األسرة  اسم المستشفى 

 0 0 0 مستشفى الحكومي 

 مغلق حاليا    -لألمراض النفسية ومعالجة االدمان      0 0 خاص 

 2020* الممدر: مديرية المحة / 

 

 المراكز الصحية والعيادات: 2.  9

 (  16جدو  رقم )

 األونروا  عسكرع حكومي المؤشر 

 0 0 1 عدد المراكز المحية الشاملة -

 0 0 1 عدد المراكز المحية األولية  -

 0 0 0 عدد المراكز المحية الفرعية  -

 0 0 3 عدد المختبرات  -

 0 0 2 عدد الميدليات  -

 0 0 0 عدد مختبرات األشعة -

 0 0 2 عدد عيادات االسنا  -
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 0 0 2 العام عدد عيادات الطا  -

 0 0 1 عدد عيادات االختماص  -

 0 0 2 عدد أطباء األسنا   -

 0 0 2 عدد مراكز األمومة والطفولة  -

 0 0 2 عدد األطباء العام  -

 0 0 1 عدد أطباء االختماص  -

 * الممدر: مديرية المحة،  

  القطاع الصحي أبرز التحديات التي تواجه  3.  9   

 لواء الفحيص وماحص حكومية او حتى خامة.عدم وجود مستشفيات في  •

 المراكز المحيةالمستأجرة محدودة المساحة •

 أجهزة األسنا  قديمة وكثيرة األعطا  •

 النقص في عيادات األسنا  •

 الفرص االستثمارية في القطاع الصحي  4.  9

 مشاريع كبيرة 

 انشاء مستشفى خاص في اللواء . 

 هزة الطبية.انشاء اماك  متخممة في ميانة وتمليو االج

 واسنا  االطفا .  –انشاء مراكز متخممة لالسنا  

 ساعة .  24 –إيجاد مركز طبي شام  في ماحص   
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 عاشرا: البنية التحتية

  قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة:  1.  10

واالنفاا، وتعم  على  تختص مديرية االشطغا  العامة بامور الطرا الزراعية والقروية والثانوية والجسطور  

الطططططرا. عططلططى  الططمططروريططة  السططططططالمططة  ديططمططومططة  عططلططى  لططلططحططفططاظ  بططاسططططططتططمططرار   مططططططيططانططتططهططا 

قامت وزارة االشططغا  العامة واإلسططكا  بتحديث شططبكة الطرا الداخلية في لواء ماحص والفحيص وانتهت  

 حيث تم تعبيد طرا وتوسيع طرا .  2017م  هذه االعما  بداية عام 

 (  17جدو  رقم )

 األطوا  )كم(  ا النوع الطرا حس

شبكة الطرا  
 الداخلية المعبدة 

 137 رئيسية 

 143 ثانوية 

 292 فرعية

 - زراعية 

 572 المجموع

 . 2019دائرة االحماءات العامة   –الكتاا االحمائي الممدر:  •

 ي تواجه البنية التحتيةلتالتحديات ا أبرز 2.  10

وجود مناطق زراعية شاسعه للمواطني  دو  مد الطرا الالزمة م  قب  مديرية االشغا  على مدى   •

سنوات م  تقديم الطلا ورغم وجودها على المخططات التنظيمية الخامة باالراضي خامة في  

 منطقة ماحص  

 قدم شبكات الطرا وعدم ميانتها خامة الغير رئيسية .  •
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 العامالنقل عشر:  الحادي

   العام والبري: النقل 1.  11

يهد  قطاع النق  العام والبرع الى ايجاد نظام نق  عام للركاا ام  وفعا  ومتكام  ، وذو اعتمادية ومديق  

المجتمع وذلك م  خال  اعادة هيكلة   لكافة شرائو  التطورات وتلبية االحتياجات  وقادر على مواكبة  للبيئة 

 ور النق  . شبكات النق  العام وعم  نظام تعرفة جديد ، ووضع السياسات لدعم اج

يعد قطاع االشغا  العامة  قطاعاب حيوياب وهاماب لما له م  أهمية في تسهي  التنق  والتوام  داخ  وخارج حدود  
البلدية، إذ أنه يتوافر في مدينة الفحيص شطبكة م  الطرا الداخلية والخارجية بحالة جيدة، منها شطوارع داخلية 

المعبدة وغير المعبدة. أما الشطوارع الخارجية فتعتبر جيدة وتربط    رئيسطية وثانوية، إضطافة إلى الطرا الزراعية
الفحيص بماحص ومطويلو والسطلط والبكالوريا وعما . ويوجد في مدينة الفحيص مديرية اشطغا  لواء ماحص 

 والفحيص.
 

   -المواصالت: •
 

 هناك  عدد كبير م  السيارات الخمومي المغيرة )مالو (، والبك أبات، والشاحنات. 
 -وع  الموامالت العامة هناك الخطوط الخارجية التالية :  

 الخط

 الفحيص وعما   -1

 الفحيص والسلط  -2

 الفحيص والبكالوريا -3

 
( تكسي إلى داخ  وخارج الفحيص. وبالنسبة للخطوط  40فهناك مكتبي تكسي يضما  حوالي )  التاكسياتاما 

 الداخلية هناك  باما  داخليا  . 
 التحديات في قطاع النقل:  أبرز 2.  11 

 االختناقات المرورية خامة في اوقات الفترة المباحية للعم  . •

 .الكبيرة مما يؤثر سلبا على خطوط النق  االخرىعدم وجود وسائ  نق  خامة لنق  موظفي المؤسسات   •

 ضيق مسارا الطرا وعدم توسعتها قياسات الى زيادة اعداد السيارات والكثافة السكانية. •

 عدم وجود ممرات خامة بالمشاه في الكثير م  الشوارع. •

 مياه  العدم توفر الخدمات في معظم مراكز انطالا الحافالت كاالنارة والمقاعد وانظمة تمري    •

 عدم وجود جزر وسطيه كافية وكثرة البسطات واعاقتها لحركة الركاا ووسائط النق  •
 الفرص االستثمارية في القطاع النقل 3.  11

 . الجديدة وميكانيك السيارات  ميانة االليات والمركبات 
 .  فحص الكمبيوتر 
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 عشر: المياه ثاني 

 والصرف الصحي:  المياه 1.  12

 - النقاط المتعلقة بهذا القطاع:وفيما يلي أهم 
* بالنسبة للتجمعات غير المخدومة بشبكة المياه، أو المخدومة بمياه ليست ضم  الموامفات األردنية  

 النوعية للمياه فال يوجد. 
 - : اآلبار المستغلة  -

  3م(2.5،وإنتاج فعلي ) 3( مليو  م2.5المستغلة نبع األزرا الذع يعم  بطاقة إنتاجية )  م  اآلبارالحكومية    
   -:السدود والحفائر  -

 ال يوجد في الفحيص أية سدود او حفائر . 

 - :الصرف الصحي   -
معظم مناطق الفحيص مخدومة بشبكة مر  محي ما عدا بعض التجمعات السكانية القليلة والتي أنشئت   

 انتهاء دراسة المر  المحي. بعد 

 - :محطات التنقية  -
الفحيص   محطة  هي  واحدة  تنقية  محطة  الفحيص  في  الفحيص    –يوجد  تخدم  الفش(  أم  )حوض  الكاولي  

 وهي بحالة ممتازة.  يوميا م  نوع نظام الحمية الراجحة، 3( م2400وماحص، وتعم  بقدرة تمميمية ) 

 التحديات في قطاع المياه والصرف الصحي:  أبرز 2.  12

 التومي  العشوائي م  قب  المواطني  على شبكات المر  المحي .  •

 ضع  االمكانات المادية ونقص الكوادر البشرية في قسم الميانه .  •

 بعض محالت غس  السيارات والمشاحم ال تتقيد بانشاء وحدات فم  للزيوت .  •

  االسطو عبر شبكات المر  المحي . تمري  مياه االمطار م   •

 الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع المياه والصرف الصحي 3.  12

فتو مراكز لتوفير الكوادر البشريه المؤهلة في مجا  المياه والمر  المحي وامتالك االجهزة   •

 الخامة بقسم الميانه ) الحديثة (  

 را ، ورع المزروعات ، مع توفير الميانه . مشاريع تجاريه متخممة ببيع قطع توفير المياه للش •
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 عشر: الطاقة  الثالث

 والكهرباء:  الطاقة 1.  13

يشك  الوقود االحفورع ممدر هام م  ممادر الحياه الضرورية لخدمة االنسا  ، وركيزة م  ركائز التنمية  

الطاقة   ، وتشك   المختلفة  المجاالت  المتعددة في  البشرع  المستدامة وذلك الستخداماته  للجنس  التحد االكبر 

بسبا ندرتها ومعوبة الحمو  عليها ، مما ادى الى ضرورة التفكير بكيفية الحمو  على الطاقة والحفاظ  

الطاقة   باستخدام   ( البديله  الممادر  اليجاد  البحث  وتوجيه  االستهالك  ترشيد  طرا  ثقافة  خال   م   عليها 

 زام الشمسي . المتجددة( خامة وا  االرد  يقع ضم  منطقة الح 

 (  18جدو  رقم )

 المؤشر  القيمة 

 عدد محطات التحوي   585

 عدد محطات الوقود 34

 عدد وكاالت الغاز  67

 نسبة السكا  المتملي  بشبكة الكهرباء  %  99

 ع  محافظة البلقاء  /الكهرباء االردنية الطاقة شركة* الممدر: وزارة 

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

 ارتفاع كلفة ومخاطر االستثمار في قطاع التعدي ،

دراسات جدوى اقتمادية أولية للخامات المعدنية ونشرها وتسويقها، مما يستدعي اجراء دراسة   عدم وجود 

ث وتحفيز البنوك  شاملة إليجاد خليات لتحفيز الشركات التي تؤسس مناعات تحويلية ذات قيمة مضافة وح

 .ومناديق التموي  لتموي  واقراض المشاريع التعدينية ودعمها

زيادة حدة المنافسة للمنتجات التعدينية في األسواا المحلية واإلقليمية والدولية، وهذا يستوجا رفع كفاءة  

دراسات تركيز الخامات المعدنية لزيادة جودة المنتجات التعدينية األردنية والعم  على شمو  المنتج  

 و أسواا جديدة للمنتج األردني  التعديني األردني ضم  اتفاقيات التباد  التجارع الثنائية لضما  فت
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باإلضافة الى دراسة خليات لدعم المنتج األردني بشك  ال يؤثر على االلتزامات األردنية ضم  اتفاقية منظمة  

 .التجارة العالمية

عدم استكما  قاعدة معلومات محوسبة حو  الثروة المعدنية وتشتت أماك  تواجدها، و المطلوا في هذه  

 .ار خارطة تعدينية رقمية استثمارية وإمدار تقرير أداء قطاع التعدي  سنوياالحالة تحديث وإمد

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

دراسات جدوى اقتمادية أولية   المناسا لغايات اعداد اتطوير مراكز ارادة م  خال  دعمها بالتدري 

التي تؤسس  للخامات المعدنية ونشرها وتسويقها، و اجراء دراسة شاملة إليجاد خليات لتحفيز الشركات 

مناعات تحويلية ذات قيمة مضافة وحث وتحفيز البنوك ومناديق التموي  لتموي  واقراض المشاريع  

 .التعدينية ودعمها

معلومات محوسبة حو  الثروة المعدنية في المحافظة وتحديد   لغايات استكما  قاعدةمركز متخمص 

أماك  تواجدها، و تحديث وإمدار خارطة تعدينية رقمية استثمارية وإمدار تقرير أداء قطاع التعدي   

 . سنويا مع تحديثه 

 الطاقة البديله بمختل  انواعها . 

 محطات لمعالجة المياه العادمة . 

 جودة . انظمة التسخي  الشمسي عالية ال
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 عشر: االتصاالت الرابع 

 البريد واالتصاالت:

يحظى قطاع االتماالت بأهمية بالغة لما له م  دور تفاعلي وتواملي ما بي  فئات وشرائو المجتمع  

عامة. وفي مدينة الفحيص مكتا بريد واحد يتبع لشركة البريد األردني في منطقة البلد. وهناك مجموعة 

يتبعا  م    والعاللي  البلد  في  خارجيي   إلى مندوقي   إضافة  بالمواطني ،  الخامة  البريدية  المناديق 

لمكتا البريد. كما أ  خدمة االتما  األرضي متوافرة خلياَ وشاملة كافة مناطق الفحيص، اض  إلى ذلك  

العديد م  خدمات الفاكس والنت والتي هي على مستوى عالي م  التقدم والتقنية. وهناك في الف حيص 

 المحا  المتخممة بالخدمات الخلوية، وك  مايتعلق بها م  بيع أجهزة وإكسسواراتها وبطاقات وميانة. 

حيث   2002وقد تم تشغيلها عام  2001كما يوجد في الفحيص محطة معرفة الفحيص التي تأسست عام 

ورات التدريبية والمعرفية. هذا  تقوم بتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتماالت، م  خال  عقد الد

 وتعم  المحطة على تهيئة المجتمعات المحلية لالندماج بمشروع الحكومة االلكترونية. 

 (  19جدو  رقم )

 البيا   نسبة الحيازة 

 االنترنت 24.9

 االرضي  12.9

 خلوع 98.3

 اجهزة الحاسوا  44.1

 . 2013مسو نفقات ودخ  االسرة  * الممدر: 

 

 

 



 

34 
 

 عشر: البيئة الخامس

 الواقع البيـــــــــئي:  1.  15

ا  التزايد المضطرد في النمو السكاني والزيادة في الطلا على الخدمات والغذاء يجع  االستهالك ضرورة  

ملحة لالنسا  ، ويؤدع الى الزيادة في المناعة باشكالها المتعددة والتي بدورها تحدث اضرار كبيرة على  

واالنسا  ، على حد سواء وذلك نتيجة االستهالك المتزايد للطاقة وما ينجم ع  ذلك م  تلويث للبيئة  الطبيعة 

إن مدينة الفحيص وعلى    ، مما يستوجا العم  على الحفاظ على البيئة في سبي  تحقيق اهدا  التنمية المستدام

نها التزال بحاجه إلى نشر المزيد من الرغم من تحقق مستوى يعد بالجيد من ناحية النظافة والوعي البيئي، فأ

الوعي البيئي وتقديم الخدمات البيئية المتطورة، والتخلص من األضرار الجسيمة التي يسببها مصنع األسمنت 

كما أن استغالل األراضي الزراعية لغايات البناء العمران يؤثر سلبا    والتي تلحق ضرراً باألنسان والمكان.

 ية داخل حدود المنطقة.  على مساحة األراضي الزراع

وم  المؤسسات البيئية التي تولي جانا البيئة اهمية ورعاية، جمعية الحماية م  التلوث البيئي في الفحيص،   

المجتمع   مع مؤسسات  بالتشارك  اشكاله  بكافة  التلوث  م   والبيئة  الطبيعة  على  المحافظة  الى  تهد   والتي 

   . 2013  عام المحلي. وقد تأسست هذه الجمعية في شباط م

 

 الفرص االستثمارية في القطاع البيئي  2.  15

 

 مشاريع اعادة تدوير الجفت واستخدامه كوقود ، م  مشاريع المعامر . 

 انشاء الغابة البيئية . 
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 السياحة  عشر: لسادسا

 قطاع السياحة واآلثار: . 1

تمتاز محافظة البلقاء بمقومات سطططياحية شطططتى، فمناخها متنوع، ففيها المرتفعات العالية التي تمططط  إلى  •

م ع  سطططو البحر، كذلك كثرة الينابيع والمتنزهات الجميلة، وشططاطب البحر الميت المسططتفاد منه 1300

رار اب  االزور،  للسطياحة العالجية، ومقامات المطحابة كمقام النبي يوشطع والنبي شطعيا والمطحابي ضط

ومقام الخضطططر في ماحص، وموقع مغطس السطططيد  المسطططيو.  وم  المكتشطططفات المهمة في الموقع بركة  

التعميد، وكذلك المباني التراثية القديمة في مدينة السطلط والمتميزة بزخرفتها وطرازها المعمارع المميز،  

المنتشطرة في جميع أرجائها، والتي تعود في   كما وتضطم محافظة البلقاء العديد م  المواقع والتال  األثرية

تاريخها إلى اقدم العمطور متمثلة بالعمطر الحجرع النحاسطي وحتى الفتوحات اإلسطالمية، وم  بي  اشطهر 

 المواقع األثرية التي تم اكتشافها بالمحافظة المقبرة الرومانية، ت  دير عال، قرية زع الغربي والقلعة.  

 

  ، تتمثل بما يلي:لواء الفحيص وماحص ابرز مؤشرات قطاع السياحة في  ➢
 

 

   -المواقع السياحية واألثرية:

يوجد في مدينة الفحيص مناطق تعد غير مؤهلة سياحياب بالمعنى المهني، يجرع العم  على إنعاشها وتطويرها،  

   - وهي:

 منطقة البلد القديم.  -2منطقة الدير        -1

 

 - المرافق والخدمات السياحية:

 

 وهو درجة ثانية.   1985هناك فندا ومطعم متنزه الحمر الذع تأسس عام  -:الفنادق -

وهو    1997يوجد في الفحيص مطعم الزوادة الذع تأسس سنة    - :االستراحات السياحية والمطاعم السياحية  -

مطعم سياحي استثمارع خاص يقوم بتقديم الوجبات والمشروبات واألراجي  في منطقة البلد في موقع مميز  

،  1985حيث أمالة التاري  والمكا . وهناك مطعم ومتنزه الحمر وهو مطعم ومتنزه سياحي تأسس عام  م   

يقوم بتقديم خدمات الطعام والشراا الداخلية والخارجية ويوجد له مالة إلقامة األفراح والمناسبات. وكما  
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ثوذكسي ومطعم طلة الفحيص  يوجد أيضا مطعم اللوج ومطعم البساتي  والمطعم السياحي التابع للنادع األر

 الذع يشر  على مدينة الفحيص وجبا  السلط. 

 

 فهناك مكتبا  لتأجير السيارات السياحية في مدينة الفحيص  تأجير السيارات السياحية  مكاتا  اما بالنسبة ل  -
 

 اهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي:  2.  16

 السياحيةاثر جائحة كورونا على توق  األنشطة  -

قلة االهتمام الحكومي بانشاء المتنزهات واالستراحات خموما في المناطق الشفا غورية والتي تتمتع   -

 بمناخ جمي  ومعتد  ميفا وشتاءا . 

خلية احتساا الدخ  السياحي والعائدات السياحية ال تتطابق مع نسا إشغا  الفنادا ، حيث أ  هناك    -

 ق غير مرخمة العديد م  السياح العرا يقيمو  بشق

عزو  المستثمري  ع  االستثمار في قطاع المنشآت الفندقية ، وذلك الرتفاع الكل  التشغيلية    -

 وانخفاض مستويات العوائد المالية

 ازدواجية التراخيص بي  البلديات / أمانة عما  ووزارة السياحة   
 
 

 الفرص االستثمارية في القطاع السياحي 3.  16

 واستراحات ومزارع للسياحة . مقاهي ومطاعم  •

 االعما  الحرفية والمنتجات الغذائية للمشاريع الميكروية . •

 مد  العاا واماك  ترفيهية واسواا تجارية   •

 التخييم وركوا الخي  والترافيك   •

 مشاريع تهذيا الشماخات ، ومنتجات غذائية تراثية ) الخبيمة وغيره (  •
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 الزراعة  عشر: السابع 

يوجد في المحافظات ثالث مديريات زراعية ) زراعة السلط , زراعة عي  الباشا , زراعة وادع األرد  (  

تشر  على القطاع الزراعي حيث تعم  على تقديم الخدمات لكافة المزارعي  بهد  النهوض بهذا القطاع 

مشكلتي الفقر والبطالة ولما  الحيوع والهام لما له دور رئيسي في رفد االقتماد الوطني بالثروات والحد م   

تتميز به المحافظة م  ميزة تنافسية زراعية تتطلا بذ  الجهد والمتابعة المستمرة للنهوض بهذا القطاع .  

 وفيما يلي ملخص لهذا القطاع على مستوى المحافظة 

 

: تفاصيل القطاع الزراعي  
( ال   25000حوالي )  ( ال  دونم ُمستغ  منها40.000مساحة األراضي الزراعية حوالي ) -

 دونم . 

( ال  دونم . 9568مساحة األراضي الحرجية حوالي )  -  

( ال  دونم موزعة على المحامي  التالية: 9597مساحة األراضي المزروعة بعالب حوالي ) -  

( دونم .  9597أشجار مثمرة ومحامي  حقلية قمو وشعير )   

( دونم . 132مساحة األراضي المزروعة رياب حوالي ) -  

( ال  راس موزع كما يلي :  6833عدد الثروة الحيوانية في اللواء )  -  

 

(راس ملكية خامة .    3394. الضا  )  1  

( راس ملكية خامة . 3425. الماعز )  2  

س ملكية خامة . ( را14. األبقار ) 3  

( بيتاب.  28عدد البيوت البالستيكية في اللواء ) -  

عدد معامر الزيتو  في اللواء معمرة واحده .  -  

( محالت .  3عدد محالت بيع المواد الزراعية )  -  

( محالت . 4عدد محالت بيع األزهار ) -  

( مزارع موزعة كما يلي : 4عدد مزارع الدواج  في اللواء )  -  

( .  3اج  الحم عدد ) . مزارع دو 1  

( .    1. مزارع دواج  بياض عدد )  2  

( .   1يوجد مسل  الحم عدد )-  

.    ( خلية  950عدد خاليا النح  في اللواء ) -  
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استحداث مديرية زراعة في اللواء جاء لخدمة القطاع الزراعي والعم  على تطويره وتقديم جميع الخدمات  

 .% م  مساحة اللواء70االراضي الزراعية اكثر م  للمزارعي ، حيث تشك  نسبة 

ولك  المديرية بحاجة لرفدها بعدد م  الكوادر واآلليات لزيادة وتطوير الخدمات المقدمة، رغم وجود بعض  

 .المعوقات التي يمك  تذليلها بتعاو  وتكات  الجميع

( دونم منها  57000واء البالغة ) ( دونم م  مساحة الل40500وتبلغ المساحة القابلة للزراعة في اللواء ) 

(  1500( دونم مزروعة بالمحامي  الحقلية منها ) 4500( دونم مزروعة باالشجار المثمرة و)33500)

 .( نبع ماء وبئري  ارتوازيي 22( دونم مستغلة بعال حيث يوجد )38500دونم مستغلة ريا و) 

السنوية وت التحريج  برامج  تنفيذ  والمراعي  الحراج  الحرجي،  ويتولى قسم  للغابات واالستثمار  الحماية  أمي  

بغرض زيادة الرقعة الخضراء في اللواء والحفاظ على التربة م  االنجرا ، حيث اقتمرت اعما  التحريج  

  4قضية قطع اشجار و  16قضية منها  20هذا العام على تحريج جوانا الطرا، وبلغ عدد القضايا الحرجية 

 .قضايا تعد

دراسة ع  الينابيع الموجودة في ماحص والفحيص وكيفية استغاللها بافض   وضعت مديرية الزراعة 

  14الوسائ  والمساحة الزراعية الممك  ريها م  هذه الينابيع، ونسبة تدفق المياه حيث بلغ عدد هذه الينابيع  

 .في ماحص وعينا  اثنا  في الفحيص 12عينا، منها  

مجموعة م  االشجار المعمرة في اللواء والتي يعود عمر بعضها الى مئات السني  مث  شجرة   يوجد

 .عام 500السنديا  الموجودة بالقرا م  مقام سيدنا الخضر عليه السالم والتي يبلغ عمرها اكثر م  

 : اللواءاسباب تراجع القطاع الزراعي في ا

الزراعات في المحافظة بالمواسم المطرية   وكميات  % م  97.5تأثر الزراعات البعلية والتي تشك    ▪

 الهطو  مما يقل  فرص االستثمار في هذا القطاع. 

ة كبيرة  تفتت الملكية الزراعية والتوجه لزراعة االشجار المثمرة وخامة الزيتو  الذع يشك  ما  نسب  ▪

شتهرت بها المنطقة  االشجار المثمرة، بدال م  زراعة الحبوا التي تعتبر محامي  استراتيجية ا م 

على مر الزما  ) خزينة روما م  الحبوا( االمر الذع يستدعي ايجاد قواني  خامة تتعام  بها دائرة  

االراضي والمساحة مع هذه المحافظة م  باا انقاذ ما يمك  انقاذه، حيث ال زا  هناك اراضي زراعية  

 واسعة وخامة في ام جوزة و زع وعال  ويرقا يمك  انقاذها. 

 عدم توفر رأس الما  الستمالح االراضي الوعرة والمخرية.     ▪
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توسع النشاط العمراني وضم اال  الدونمات الزراعية المتاحة لالستعما  الزراعي داخ  حدود البلديات   ▪

 وظاهرة البناء العشوائي خارج مناطق التنظيم بالبناء على االراضي الزراعية. 

االجتماعية لفئة العما  الزراعيي  مما ادى النتقالهم م  قطاع الزراعة  نقص التأهي  الفني و الرعاية   ▪

 الى قطاعات االقتماد االخرى وحلو  العمالة الوافدة بدال منهم.

تقلبات االسعار و خامة في قطاع الدواج  والذع يعود بالدرجة االولى الى تقلبات اسعار مستلزمات   ▪

 االنتاج مث  االعال .

 جات البيطرية لالبقار و الماعز وغيرها. ارتفاع اسعار العال ▪

 ضع  الكوادر الفنية واإلشرافية على مزارع الثروة الحيوانية.  ▪

 تفاوت نمو المراعي تبعا للمواسم المطرية م  سنة الى أخرى.  ▪

تدني االنتاجية في قطاع االنتاج الحيواني حيث يقدر معد  نفوا العجو  في مزارع االبقار بأكثر م    ▪

  % في الدو  المتقدمة.5- 2%مقاب   20

 الفرص االستثمارية في القطاع الزراعي

 الكاكا  - القشطة  -انماط مزروعات جديدة مث  البندورة الشيرع

ادو  فوكمزارع لمنتجات جديدة وباهضة الثم  مث  القشطة والكاكا واال: مشاريع متوسطة ومغيرة

 وانواع الفلف  الملو  وغيره 

 زراعة االعشاا والسماا والدوالي االسمر  : مشاريع منزلية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

 الصناعة عشر: الثامن 

 قطاع الصناعة:  1.  18

تعتبر المطناعة في مدينة الفحيص متواضطعة، ماعدا مطناعة اإلسطمنت التي تعتبر مرفدا اقتمطاديا هاما رغم 

اال انه قد    1951الفحيص عام تأثيرها السطلبي على البيئة ومشطاكلها. وقد تأسطس ممطنع االسطمنت في مدينة 

. وفيما يلي اهم المطططناعات المتوفرة والقائمة حاليا في توق  ع  العم  م  سطططنوات لوجود مشطططاك  حوله  

 -مدينة الفحيص:

 هناك حلويات مجاهد ، وبيت الفراولة ) فراولة كيك (. صناعة الحلويات: .1

ــكاكر: .2 هناك ممططنع كوينز للشططوكوالته والحلويات الذع يسططهم في االرتقاء    صــناعة الشــوكوالته والس

بالمطناعة الوطني، حيث قام الممطنع بفتو أسطواا له في الواليات المتحدة والسطعودية والخليج، ويسطعى 

 إلى فتو المزيد م  األسواا لترويج المناعة الوطنية.  

نتاج الشططيبس وعمططير البندورة  هناك ممططنع نظمي مططبيو الذع يقوم بإ صــناعة الشــيبس والعصــير: .3

 والعمير، ويقوم الممنع بفتو أسواا تمديرية جديدة وتطوير المنتج.

هناك ممططنع حداد، الذع يقوم بإنتاج المشططروبات   صــناعة المشــروبات الروحية،الغازية والعصــائر: .4

رتقاء بها،  الكحولية والغازية والعمطططائر وتعبئة المياه. والذع يعم  على تطوير المطططناعة الوطنية واال

وفتو أسواا جديدة داخ  وخارج األرد  ودعم االقتماد الوطني، وهناك أيضاَ ممنع نفاع  للمشروبات  

 الكحولية وممنع المناع للمشروبات الكحولية.

 تقوم بانتاج وتمنيع الطوا. يوجد في مدينة الفحيص ستة معام   صناعة الطوب: .5

وخخر لمناعة المنادي ، كما يوجد مشغ  واحد لمناعة  هناك مشغ  للسخانات الشمسية  المشاغل: .6

 مشاغ  إلنتاج الثلج .  4الشموع ومشغ  لمناعة البالستيك، وممنع إلنتاج المخلالت و 

 يوجد في مدينة الفحيص ممنع البا  المزرعة الذع يقوم بانتاج االلبا  ومشتقاتها.  : صناعة االلبان .7

في مدينة الفحيص شركة البحر األحمر  النتاج وتعبئة وتنقية  يوجد  -: مصانع لكاسات وقوارير المياه .8

 المياه وتوزيعها وبيعها. كما يوجد العديد م  محالت تنقية المياه وفلترتها والبيع المباشر للمواطني  . 
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 :القطاع الصناعي التحديات التي تواجه أبرز 2.  18

 مشاكل القطاع •

قروض االئتما  األمر الذع يق  عائقاب في وجه تموي   االرتفاع في نسا الفائدة البنكية على  ▪

 االستثمارات الجديدة وتوسع االستثمارات القائمة. 

 الركود العام الحام  وخامة فيما يتعلق بأسواا التمدير.  ▪

انشاء الممانع دو  عم  الدراسات الفنية ودراسات الجدوى وعدم إتباع األساليا اإلدارية والفنية   ▪

وجود الخبرة عند امحاا الممانع مما يؤدع إلى تعثر هذه الممانع وفي بعض الحاالت  الحديثة لعدم 

 إفالسها.

تشدد وزارة البيئة في منو التراخيص والموافقات للمشاريع احيانا، وفي نفس الوقت فأ  الوزارة ال تقوم   ▪

 بالدور المطلوا في معالجة المشاك  البيئية القائمة. 

 تعدد الجهات الرقابية   ▪

 ارتفاع اسعار الطاقة الكهربائية والمياه   •+

 انخفاض معد  المادرات  • 

 الفرص االستثمارية في القطاع الصناعي:  3. 18

المرحلة االولى فسو  يكو  هنالك فرص   بالعم  على تطوير  السلط المناعية والبدء  نظرا النشاء مدينة 

   للمناعات بكافة مجاالتها .  المناعي، كبيرة في مجا  القطاع 
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 التجارة  عشر:التاسع  

 والخدمات   قطاع التجارة 1.  19

 بلغ اجمالي عدد المنتسبي  لغرفة تجارة السلط حسا االلوية كما هو موضو بالجدو  ادناه  

 ( 20رقم )جدو  

 اللواء  العدد 
 لواء قمبة السلط  2200

 لواء ماحص والفحيص  756

 لواء دير عال  1116

 لواء الشونة الجنوبية  1900

 لواء عي  الباشا 1385

 المجموع 7357

 

 :التجاريالتحديات التي تواجه القطاع  . أبرز2.  19

 تعدد الضرائا وعدم فهم بعضها وارتفاع قيمها المالية .

 تعدد الجهات الرقابية  

 ارتفاع اسعار الطاقة الكهربائية والمياه  

 انخفاض معد  المادرات .

 وجود قواني  مقيدة للعم 

 التجارية وتعقد اجراءاتها .معوبات التموي  للمشاريع  

 التحديات التي تواجه القطاع الخدمي: أبرز  .3.  19 

% م  النطاتج المحلي االجمطالي م  قططاع الخطدمطات الحكوميطة والطدفطاع والمقطاوالت    45يشطططططكط  مطا نسطططططبتطه  

 للمشاريع االسكانية والتطوير العقارع . ويضع  في القطاعات االخرى .

 اكثر م  النوع .االستثمار على حساا الكم 

 ضع  البرامج الداعمه لهذا القطاع .

 : والخدمي   التجاريالفرص االستثمارية في القطاع . 4.  19

متعددة جدا ، خامطططة بعد العم  على انشطططاء المدينة المطططناعية ، حيث تعد جميع القطاعات السطططابق ذكرها  

 فرمه مفتوحه الستحداث مشاريع تجارية وخدمية .
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 التمويل  عشرون:
 التمويل الميكروي والنشاط اإلقراضي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة:  .1.  20
 

 ( 21رقم )جدو  

 عدد الفروع   البنك 

 1 بنك االسكا  للتجارة والتموي 

 1 بنك سوسيتيه جنرا  

 1 االهلي 

 1 االرد  

 1 القاهرة عما  

 1 االسالمي االردني 

 

لواء الفحيص وماحص بسبا االعتماد على الممادر الذاتية  وال يوجد اع جهة تموي  ميكروع في 

 والقدرة المالية الجيدة لدى اه  الفحيص وماحص اجماال 

 التحديات التي تواجه القطاع التمويلي: أبرز.  2.  20

 معوبة توفير الضمانات الالزمة للحمو  على التموي  .

 لمشاريع . قامة اعدم الحمو  على التموي  الكافي ال
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 اللواء:أبرز األبعاد التنافسية في  وعشرون: تحليلواحد 

تعتبر القوى العاملة م  اكثر العوام  االقتمادية تاثيرا في السوا المحلي وم  مقومات االستثمار الحقيقية  

 والتي لها دور كبير في نمو اقتماد الدولة والبد م  استغاللها بالشك  االمث  . 

 نسبة التعليم مرتفعه جدا ، ويعتبر هذا م  اقوى مقومات االستثمار . بي  مسو قطاع التعليم ا  

 توفر المؤسسات التدريبية والتعليمية والبرامج الداعمة لبيئة االستثمار بكثافة ويتراسها مركز ارادة . 

اشباع السوا المحلي بالمؤسسات التمويلية م  بنوك تجارية ومؤسسات اقراض مختلفة ويمك  حمر مشكلة  

 هذه المؤسسات بنوعية الضمانات ، والتي تم الحد منها م  خال  ضما  القروض . 

 . التنوع الجغرافي يفتو الفرص لالستثمارات الزراعية في المناطق الشفا غورية

 تتناسا الكثافة السكانية  طرديا مع المشاريع الخدمية . 

 ها عنمر فعا  في المجتمع .  التركيز على دور المراه ومشاركتها لغايات توليد الدخ  باعتبار
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 نقاط الضعف نقاط القوة

وجود عدد م  المناطق األثرية والحضارية ومناطق     •

في منطقة  ) مقامات المحابة(  االسالمية  السياحة الدينية  

الفحيص   في  المسيحية  الدينية  والسياحة  ماحص  

باإلضافةإلى طبيعة بعض مناطق المحافظة التي تعتبر  

م  المناطق الباردة ميفا مث  المرتفعات والدافئة شتاءا  

 مث  األغوار  

موقعها المتميز بقربها م  العاممة وسهولة الومو  إليها   ▪
 م  مختل  المناطق . 

ارتفاع الضغط على المرافق المحية والتعليمية  •

 خاو  البيئية.والخدمات العامة وعدد م  الم

 ارتفاع نسبة التعليم في اللواء •

قلطة عطدد الممطططططانع في المحطافظطة إجمطاال وعطدم توفر مطد    •

 مناعية  

المستوى االقتمادع الجيد والقدرة الشرائية الجيدة خامة   •

 بالنسبة الى اهالي الفحيص

 .وجود مراكز تدريا مهني عدم  •

نسبة المهادري  الى امريكا م  اهالي الفحيص عالية جدا   •

 لعدم توفر فرص عم  البنائهم. ورغبتهم في الهجرة  

 التهديدات  الفرص 

 تحسي  شروط االئتما . •

 تطوير خليات الشراكة مع القطاع الخاص . •

 التموي  المتاح م  عدة نوافذ تمويلية حكومية •

لقيام مشططاريع  وجود مططناديق ومؤسططسططات خامططة مموله   •

 مغيرة ومتوسطة ذات تنافسية .

 تحسي  األجور والتأمينات االجتماعية في سوا العم  . •

 الومو  إلى الفئات المهمشة بشك  مباشر . •

•  

 .توالي مواسم الجفا  , وقلة الممادر المائية   •

 ارتفاع أسعار المدخالت اإلنتاجية . •

 العامة .انخفاض المخممات الرأسمالية في الموازنة   •

قطدرة المواطني  ومجتمع األعمطا  في المحطافظطة على تلبيطة  عطدم   •

 شروط االئتما  .

ضطع  القواني  والتشطريعات المتعلقة باالسطتثمار والتنمية المحلية   •

 وتكيفها مع المتغيرات اإلقليمية والدولية .

 .ارتفاع عدد المنتفعي  م  برامج المعونة الوطنية •

 . داعياتها جذا االستثمارات الخارجية استمرار األزمة السورية وت •


