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 : والسكان ةوالتقسيمات اإلدارية والتنظيمي الموقع الجغرافي  اوالً:

 الجغرافيا والسكان: 1.1        

 :من لوائين هي عجلون مدينة ومركزها محافظة عجلون تتألف

ويضم   • عجلون  مدينة  ومركزه  القصبة  )صخرة،عرجان(    44لواء  قضائين  من  ويتكون  سكني  تجمع 

 بلديات هي )عجلون الكبرى، العيون، الجنيد، الشفا(.   4ويضم 

ويضم   • كفرنجة  مدينة  ومركزة  كفرنجة  كفرنجة    11لواء  بلدية  هي  واحدة  بلدية  ويضم  سكني  تجمع 

 الجديدة.

كم حيث يحدها من الشمال  76من العاصمة وعلى بعد الغربي  ماليالش الركن عجلون في محافظة تقع

كم ومن الجنوب محافظة البلقاء وتبعد   25كم ومن الشرق محافظة جرش وتبعد 32محافظة اربد وتبعد  

 كم .  72

% مبن المملكبة 0.5 نسببتةدونم مشكلة بذلك ما   422625بما يعادل    2كم419.6تبلغ مساحة المحافظة   •

 . 2كمالف   88793.5والبالغة  

 ( 1جدول رقم )

 القضاء  اللواء 

 التجمع 

    ( نسمة)حسب الجنس   السكانتوزيع 

 المجموع  إناث  ذكور 

   Male       Female Total 

 29422 15250 14172 عنجره 

 14144 7155 6989 عين جنا

 10768 5468 5300 الهاشمية

 7573 3815 3758 الوهادنه

 9792 4936 4856 حالوه

 147 88 59 دير الصمادية الشمالي 

 282 132 150 خشيبه الفوقا

 1126 567 559 الجبل االخضر 

 1546 798 748 الشكاره 

 260 127 133 الفاخره 

 1083 565 518 محنا

 768 400 368 اشتفينا

 461 249 212 الطياره 
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 369 190 179 ام الينابيع

 327 171 156 الساخنه 

 14 6 8 الحنش 

 137 76 61 خربة السوق

 368 180 188 الزراعه 

 12 6 6 كفر الدره 

 91 58 33 ام الخشب

 383 211 172 خلة سالم

 171 106 65 الزعتره 

 8 5 3 لستب

 545 268 277 الصفصافه 

 70 38 32 الصمادية الجنوبي دير 

 102 96 6 الصوان 

 690 391 299 خلة وردة

 11311 6158 5153 عجلون 

      44460 47510 91970 

ن 
لو

ج
ع

ة 
صب

ق
 

ره 
خ

ص
 

 18875 9555 9320 صخره 

 15655 7968 7687 عبين 

 1611 818 793 عبلين 

 933 527 406 سامتا 

 2318 1203 1115 رأس منيف 

 88 59 29 دير البرك 

      19350 20130 39480 
ن 

لو
ج

ع
ة 

صب
ق

 

ن
جا

عر
 

 8003 4113 3890 عرجان 

 6641 3376 3265 باعون 

 2928 1547 1381 راسون

 2447 1234 1213 اوصره 

 1019 523 496 صنعار 

 1820 936 884 المرجم 

 1324 675 649 عصيم 

 438 226 212 بئر الدالية 

      11990 12630 24620 

جة 
رن

كف
 

جة 
رن

كف
 

 35125 18137 16988 كفرنجة 

 2348 1179 1169 راجب 

 2024 1041 983 بالص
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 1794 896 898 السفينة 

 871 490 381 الحرث

 443 226 217 ثغرة زبيد 

 207 99 108 البركة 

 45 23 22 ام الرمل 

 71 42 29 العقدة 

 402 197 205 كعب الملول 

      21000 22330 43330 

 مجموع المحافظة 

102600 96800 199400 

 2020* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، 

%   21.7% من سكان المحافظة فيما يشكل لواء كفرنجة ما نسبتة  78.3يشكل لواء القصبة ما نسبتة 

 من سكان المحافظة .

 

 الالجئون  

/ آذار  شهر  اوائل  حسب    2012منذ  عددهم  بلغ  حيث  السوريين  الالجئين  باستقبال  عجلون  محافظة  بدأت 

 ( عجلون   محافظة  في  السوريين  الالجئين  شؤون  مديرية  نسبته  23807تقديرات   ما  يشكلون  الجيء.   )

المحافظة  الى  %( من سكان المحافظة  وقد اسهمت االزمة السورية وتوافد العديد من الالجئين إلى  14,4)

 ضغط على القطاعات الخدمية المختلفة من صحة وتعليم ومياه وإسكان وغيرها . 

 

 التقسيمات اإلدارية: 2.1  

 :هين لوائين م عجلون مدينة ومركزها عجلون محافظة تتألف

ومركز  -1 القصبة  ويضم    هلواء  عجلون  )صخرة،عرجان(    41مدينة  قضائين  من  ويتكون  سكني  تجمع 

 بلديات هي )عجلون الكبرى، العيون، الجنيد، الشفا(.   4ويضم 

ويضم   -2 كفرنجة  مدينة  ومركزة  كفرنجة  كفرنجة    10لواء  بلدية  هي  واحدة  بلدية  ويضم  سكني  تجمع 

 الجديدة.
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 :مجتمع المدني والفعاليات المنظمةمؤسسات ال  3.1

 (  2جدول رقم )

الزكاة  لجان 
 وااليتام 

المنتديات  
 الثقافية 

االندية 
 الرياضية 

جمعيات  
 ثقافية 

جمعيات  
 خيرية 

جمعيات  
 تعاونية 

 التقسيمات اإلدارية

 العدد  89 114 33 7 24 9

 
 األعضاء  5796 1710 650 175 - 70

 

 ( 2الشكل رقم ) 

 

 الجمعيات الخيرية:
 الخدمات التالية: ، وتقوم هذه الجمعيات بتقديم ةجمعي 114محافظة عجلون يبلغ عدد الجمعيات الخيرية في 

 انها جمعيات غير متخصصة بشأن محدد رغم ان اسمائها تدل على تخصصها. ▪

 ليس لديها اي شكل من اشكال المؤسسية في العمل. ▪

 .وأنشطتهمال تمتلك خطة عمل واضحة وال حتى لفترات قصيرة عن برامجهم  ▪

 التنمية االجتماعية  والمتبرعين.تعتمد بشكل كبير على المخصصات المالية التي تتلقاها من وزارة   ▪

 تتصف بصراع دائم بين اعضائها على المناصب وللفوز برئاسة الجمعية. ▪

لجان الزكاة وااليتام المنتديات الثقافية االندية الرياضية جمعيات ثقافية جمعيات خيرية جمعيات تعاونية
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المحلية بسب ضياع الهدف وعدم وجود تخطيط، وغياب   تالمجتمعاية  ممحدودية قدرات اعضائها في تن ▪

 المؤسسية.  واإلدارةالعمل  

 
 التعاونية:الجمعيات 

 موزعة كما يلي:   ( تعاونية، 89)محافظة عجلونيبلغ عدد الجمعيات التعاونية في   •

البذين يسبتثمرون امبوالهم  جمعيات متخصصة بقطاع من القطاعات الهدف منها تحقيق الربح العضبائها •

 الخاصة  كرأس مال لمباشرة انشطتهم االقتصادية.

 .تدار بطريقة مؤسسية نسبيا •

اغلبها  يحقق ارباح من ادارة مشاريعها وانشطتها االقتصادية )مبال خباب بالتعاونيبات مقاببل مبال عبام  •

 بالجمعيات الخيرية(.
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 قتصادية ثانيا: الخصائص الطبيعية والمقومات اال

 الميزة النسبية:  2.1
 :تتكون تضاريبس المحافظبة مبن

 مناطق جبلية  •

االمببر البذي مكبن المحافظبة مبن أن فبوق سبطح البحبر م  ( 590م إلبى )  (1180) تتراوح ارتفاعاتها بين

 تمتاز بتنوع االنتاج الزراعي ، وبجمال الطبيعبة.

 مناطق منخفضة شفا غورية.  •

معبدل هطببول  بلبغصبيفا ، وي معتبدلمنبا  البحبر األببيل المتوسبط المباطر شبتاء   عجلبونويسبود محافظبة 

 ومعبدل صبيفا ومعتبدل شبتاء،  درجبات (5 ) الحبرارة درجات معدل و ملم ( 750 )األمطار في المحافظة 

 والمنباطق المرتفعبة المنباطق فهنباك المختلفبة بتضاريسبها وتتميبز .صبيفا درجبة ( 33 ) الحبرارة درجات

 البحبر،  سبطح فبوق م ( 590 ) إلبى م ( 1180 ) مبن االرتفاعبات تختلبف حيبث (الشفاغورية) المنخفضة

 .الطبيعة وبجمال رعي،  ا الز االنتاج بتنوع تمتاز أن من المحافظة مكن الذي االمر

 أبرز مؤشرات الخصائص الديمغرافية السكانية والتركيبة العمرية للسكان 2.2

سكان   عدد  عجلون  يقدر  ب  نسمة،   (199400)  2020عام  محافظة  سكان  فيما  عدد  القصبة  لغ  لعام لواء 

% من سكان محافظة عجلون فيما بلغ عدد سكان لواء    78.3  ويشكل ما نسبتة( نسمة  142092)  2020

نسبتة    39446كفرنجة   ما  ويشكل  فتشير  %  21.7نسمة  الجنس  حسب  السكان  بتوزيع  يتعلق  وفيما   ،

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

 .   2016المحافظة لعام 

 (  3جدول رقم )

 التعدادات السكانية السابقة )نسمة( 
 معدل النمو السكاني 

 عدد السكان المتوقع )نسمة( 

 2020 2021 

 156070 لواء القصبة 

3.1 

160908 

 44673 43330 لواء كفرنجة 

 207602 199400 محافظة عجلون 
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المؤشرات   - أبرز  ف  الديمغرافية، من  األسرة  أفراد  عدد  متوسط  أن  عجلون  يالحظ  محافظة    5.6بلغ  ي 

العا المعدل  من  اعلى  وهو  والبالغ  م  فرد/اسرة  المملكة  مستوى  اإلعالة فرد،    5.3على  معدل  أن  كما 

  ما   العمرية  الفئة  في  السكان  نصف  من  أكثر  تركز  ( ويالحظ67.9%)  عجلونالديمغرافية في محافظة  

 . ( 61.9%)  المملكة مستوى من  أقل  وهي  ، (% 59.9)  بنسبة سنة( 64-15) سن بين

 لكة:مبالمقارنة والمستوى العام للملمحافظة اوالجدول التالي يوضح أبرز هذه المؤشرات على مستوى   -

 (  4جدول رقم )

متوسط عدد 
أفراد األسرة  

 )فرد( 
 عدد األسر 

معدل اإلعالة 
 الديموغرافي )%( 

للسكان حسب الفئة  التوزيع النسبي 
 العمرية 

  15أقل من 
 سنة

(15-
 ( سنة 64

أكثر من  
 ( سنة 65)

5.6 39579 67.9 36.7 59.5 3.7 

 15 سنة 15 من اقل رفي ا الديمغ االعالة معدل االسرة حجم االسر عدد السكان عدد اإلدارية تقسيمات

 .( فرد/ اسرة مقارنة مع المعدل العام للمملكة 5.6والمقدر بب )  لمحافظةحجم االسرة في اارتفاع  -

 عجلون محافظة في(  36.7%( سنة والمقدرة بب )15نسبة السكان في الفئة العمرية دون سن )  ارتفاع   -

المقدمة في مجال   لمزيد الحاجة يعني مما ، (% 34.3 ) المملكة مستوى من أعلى وهي الخدمات  من 

 .والتعليم الرعاية الصحية والتربية

في    ارتفاع - الديمغرافي  االعالة  والمقدرمعدل  عجلون  المملكة    67.9محافظة  مستوى  من  أعلى  وهي 

 سلبي  بشكل  التأثير  وبالتالي اقتصادي  طينيالنش ونسبة  االنتاجية انخفال يعني مما (  61.4والمقدر ب ) 

 .والدخل االنفاق من الفرد حصة على

 

 االقتصادية وحالة الفقر:  المؤشرات  3.2

لعام   - الفقر في محافظة عجلون  )  2014تبلغ نسبة  والتي    اعلى(  %25.6م  المملكة  الفقر في  من نسبة 

%  وفي عام  33.9بالمرتبة الثانية بعد محافظة معان حيث يحتل قضاء عرجان  ( وهي تاتي 14.4تبلغ )

2008  ( بنسبة  الفقر  جيوب  ضمن  عرجان  قضاء  و  كفرنجة  لواء  على  29.7%(و) 36.9كان   )%

وبقي قضاء عرجان تعاني محافظة عجلون من ارتفاع    تم استبعاد لواء كفرنجة  2010الترتيب وفي عام  
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%( وفي  9.7%( تصل بين الذكور )  13.5فيها )   ، حيث تبلغ نسبة البطالة  معدالت البطالة للجنسين  

 . %( 27.2االناث )

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

 (  5جدول رقم )

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

 للفرد  لألسرة  للفرد  لألسرة 

 1737.2 9060.5 1848.2 9719 قضاء عجلون

 1665.1 9044.3 1603.4 8931.5 صخرة 

 1549.0 8552.6 1077.5 8581.2 عرجان

 1858.7 10221.2 1559.3 8776.2 لواء كفرنجة

 1857.2 9258 2021.2 10251.6 المملكة

 2013  االسرة ودخل  نفقات مسحالمصدر:  

    الفقر -

 .%(  25.6) في المحافظة نسبة الفقرتبلغ   -

   البطالة -

عجلون من المحافظات الفقيره وتعاني من معدالت عالية في نسب الفقر والبطالة والتي وصلت علبى  -

 النحو التالي :

%( وهبي 27.2%( حيث ان نسببة البطالبة عنبد اإلنباث هبي )  13.5معدل البطالة: في المحافظة ) -

  .%(  9.7أكبر من نسبة البطالة للذكور والتي تبلغ )

 يعزى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في المحافظة الى 

 الوظائف الخدميةاعتماد أبناء عجلون على الوظيفة العامة وعلى و -

الحرجيبة المملوكبة للدولبة تشبكل حبوالي  اعتماد أبنباء عجلبون علبى الزراعبة علمبا  ببأن األراضبي -

 .  وبالتالي فان االراضي المملوكة لالشخاب محدودة المساحة%(  34)

   .عدم وجود مشاريع حكومية استثمارية وتشغيلية -
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 المحافظة.عزوف القطاع الخاب عن االستثمار في هذه   -

 .ارتفاع نسبة الخريجين من الجامعات والمعاهد اضافة الى ضعف فرب التشغيل والتوظيف  

 ( 6) رقم جدول

 المؤشر 

معدل النشاط االقتصادي  
 الخام

)عدد السكان النشيطين  
سنة   15اقتصاديا  وأعمارهم  

فأكثر منسوبا  لعدد السكان  
 الكلي( 

 معدل النشاط االقتصادي المنقح 

النشيطين اقتصاديا   )عدد السكان 
سنة فأكثر منسوبا    15وأعمارهم 

لمجموعة السكان الذين أعمارهم  
 سنة فأكثر(  15

 معدل البطالة 

)عدد السكان المتعطلين 
سنة   15وأعمارهم 

فأكثر منسوبا  إلجمالي  
 قوة العمل( 

 14.1 36.6 36.6 عجلون محافظة 

 13 36.7 24.3 على مستوى المملكة 

 2015  والبطالة  العمالة مسح  ، 2013  االسرة ودخل  نفقات حالمصدر: مس

 

  واقع القوى العاملة:  4.2

والجدول التالي يبين توزيع المتقبدمين بطلببات للتوظيبف مبن خبالل ديبوان الخدمبة المدنيبة حسبب السبنوات 

 والجنس:

 ( 7جدول رقم )

مجموع طلبات  
 المملكة

مجموع الطلبات  
 المقدمة

 عدد طلبات اإلناث 
طلبات  عدد 

 الذكور 
 السنة

291069 11301 2141 9160 2014 

300190 11577 2255 9322 2015 

 *المصدر ديوان الخدمة المدنية 

 مؤسسات مع  والتنسيقكافة ابناء المحافظة   من العمل عن الباحثين باستقبال عجلون عمل  مديرية م  تقو •

 ورفع هممهارات لتطوير ملالع عن الباحثين يةوتوج  المتوفرة،  الفرب حسب هملتشغيل الخاب  القطاع

 العمل  سوق متغيرات مع ءملتتالهم كفاءات
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من    (80( باحث منهم )1645م ) 2016تشير هذه السجالت إلى أن عدد الباحثين عن العمل بلغ للعام   •

 .   ( إناث 72(ذكور )  19( منهم)91حصل منهم على فرب عمل )  ( من االناث272الذكور و) 

  ( من االناث 689من الذكور و)(  237منهم ) م  2015باحث لعام    ( 926) عمل  بلغ عدد الباحثين عن   •

 . ( اناث357و) ذكور  (72) م منهم النفس الع  ( 429)بلغ عدد المشتغلين منهم   كما

 العمالة عدد إجمالي  من (%5) نسبته ما يشكلون وافد عامل ( 1546 ) نحو عجلون محافظة في يعمل •

  .المملكة في الوافدة

 

  والبطالة العملالتحديات في قطاع  5.2

على    من معدالت عالية في نسب الفقر والبطالة التي تعاني  تعد محافظة عجلون من المحافظات الفقيرة و •

 مستوى المملكة رقم صغر حجم المحافظة . 

الباحثين عن الخريجيين و  تصادي يعود للقطاع الخاب يستقطبال يوجد في محافظة عجلون مشروع اق •

بالمعنى االقتصادي ال يوجد قطاع أعمال حقيقي في المحافظة، وحصة عجلون من االستثمارات    العمل

 . الوطنية الوافدة تكاد تكون معدومة

 وعدم القدرة على استغالل األرل في الزراعة بسبب محدوديتها ومحاصرتها باراضي الحراج .  •

 زاد من حجم البطالةاثر جائحة كورونا على األنشطة االقتصادية خصوصا السياحية  •
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 خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية  :ثالثا

 مديرية التنمية االجتماعية وصندوق المعونة الوطنية  خدمات  1.3

 (  8جدول رقم )

 القيمة  المؤشر 

 2 عدد مديريات التنمية االجتماعية 

عدد مساكن األسر العفيفة من خالل المكرمة  
 الملكية 

129 

 2 عدد دور الحضانة 

 32 عدد الجمعيات المتخصصة 

 7 عدد مراكز ذوي االحتياجات الخاصة 

 - حاالت ذوي االحتياجات الخاصة المسجلة عدد 

 - عدد مراكز شؤون المرأة 

 المعونة المتكررة من صندوق المعونة الوطنية 
 عدد المستفيدين 

2128 

 7 برنامج األسر المنتجة المقدمة من وزارة التنمية 

 محافظة عجلون مصدر: مديرية التنمية االجتماعية* ال

 محافظة عجلون : الفئات المستفيدة من برامج صندوق المعونة الوطنية فيوفيما يلي ملخب توزيع   -

 (  9جدول رقم )

 فئة المستفيدين 
 المستفيدين 

 العدد 

 أسر األيتام  .1
107 

 المسنون واسرهم  .2
826 

 اسر العاجزين عجزا  كليا   .3
218 
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 اسر السجناء والمعتقلين  .4
21 

 األسرة البديلة  .5
8 

 والمفقودين غيبة منقطعة ال تقل عن عام اسر الغائبين  .6
2 

 الحاالت اإلنسانية  .7
142 

 الحاالت االستثنائية  .8
32 

 أرملة/ المرأة التي ال معيل  .9
173 

 مطلقه/ المرأة التي ال معيل  .10
211 

 عزباء/ المرأة التي ال معيل  .11
- 

 اسر الخارجون من السجن  .12
2 

 اسر العاجزون ماديا  .13
209 

 رعاية االعاقات  .14
352 

 563 المجموع 

 . صندوق المعونة الوطنية* المصدر: 

 الوطنية والمعونة االجتماعية  الرعاية خدماتفي قطاع   التحديات 2.3 

 .ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في المحافظة وعدم توفر فرب عمل   -

وارتفاع تكاليف    االسعارعدم كفاية المبالغ المصروفة  كمعونة للمحتاجين وذلك بسبب ارتفاع    -
 . المعيشة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

 الشباب : رابعا

 الشباب: قطاع  1.4

 المحافظة في تقام التي والشبابية  الرياضية النشاطات جميع متابعة عجلون محافظة شباب مديرية تتولى •

 . مباشر  غير أو  مباشر بشكل

 .للشباب  كزمرا (7 ) للمديرية يتبع •

 . المحافظة في  رياضي نادي (9 ) على المديرية تشرف •

 

 :التحديات في قطاع الشباب  2.4

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

 تزايد معدالت البطالة بين المتعلمين الشباب.  •

ورعاية   • ودعم  الشباب  طاقات  الستثمار  الرامية  والخطط  البرامج  وجود  لديهم  عدم  والتميز  اإلبداع 

 وتطويرها. 

 في التجمعات السكانية المختلفة من المحافظة. وجود المنشات والمالعب الرياضية قله •

 عدم وجود مدرجات للملعب في المجمع الرياضي والملعب الرياضي غير منار.  •

 الدعم المادي لألندية. قلة •
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 قطاع المرأة  خامسا:

 المرأة:شؤون  قطاع    1.5

 .المرأة التحاد فرع يوجد •

 . عضوة 300 ويل المرأة للجان واحد  تجمع يوجد •

 االتحاد النسائي. -اتحاد المرأة    -تجمع لجان المرأة   •

 

 :المرأةتحديات قطاع    2.5

 . أطفال لديهاي والت متزوجةال المرأة  تشغيل عدم  العمل  أصحاب من العديد رغبة •

 . العاملة المرأة أطفال الحتضان وأماكن المناسبة البيئة توفير صعوبة •

 . الرجل بحق مساواة ألبنائها الجنسية منح قانون مثل بالمرأة يخب ما يف التشريعات بعل ضعف •

 الوظائف  بعل  في المرأة لعمل  االجتماعية المعيقات  بعل وجود •
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 ةسادسا: الثقاف

 الشؤون الثقافية:قطاع  1.6

 الهيئات  من عدد لها  يتبع حيث  عجلون ثقافة ديرية وهي م  عجلون محافظة في ثقافةلل مديرية يوجد •

 . الثقافية

 (  10جدول رقم )

 المؤشر  العدد 

 عدد الهيئات الثقافية  40

 عدد المنتسبين للهيئات الثقافية  1000

 عدد الفرق الشعبية   1

 المهرجانات  2

 مديرية ثقافة عجلون* المصدر: 
 

 لرياضةاالستثمارية في قطاع الشباب واالفرص  2.6

 . رياضية مالعب •

 . مسابح •

 الرياضات  أنواع بمختلف شبابية نوادي •
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 سابعا: التعليم

 قطاع التعليم: 1.  7

 الجامعات     •

عجلبون جبامعتين هبي كليبة عجلبون الجامعيبة )البلقباء(، وجامعبة  بلغ عدد الجامعبات فبي محافظبة

في كلية عجلون الجامعيبة     عدد التخصصات درجة البكالوريوس  ، وقد بلغعجلون الوطنية الخاصة  

تخصصات دبلوم وتخصب دبلوم مهني واحد، فيما بلغت عدد التخصصبات  فبي   5تخصصات و  9

 .تخصب  13جامعة عجلون الوطنية  

للعبام الدراسبي  محافظبة عجلبون الجدول التالي يبين بعل مؤشرات التعليم فيرسي فان تعليم المدال •

(2019/2020:) 

   (11جدول رقم )

 المجموع  المدارس الخاصة  ا األونرومدارس  المدارس الحكومية   البيــــــــان 

 161 38 - 123 المدارسعدد 

 43174 7419 - 35755 عدد الطلبة 

 1791 338 - 1453 عدد الغرف الصفية 

 123 56 - 67 عدد ريال االطفال 

 المصدر: مديرية التربية والتعليم * 

 ( 3شكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

123

38

عدد المدارس

حكومي

خاب
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 ( 4شكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 5شكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35755

7419

عدد الطالب

حكومي

خاب

67
56

عدد شعب رياض االطفال

حكومي

خاب
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 مؤشرات مهمة   2. 7

 % ( 30)  نسبة النجاح

 %( 0.33)  معدل التسرب

 ( 24)  معدل عدد الطالب في الغرفة الصفية

   (مدارس حكومية تعمل بنظام الفترتين 3) :الفترتيننظام 

  :التعليم قطاع تحديات 3. 7

 ضعف التجهيزات التعليمية في المدارس. 

 عدم مالئمة البيئة التعليمية في المدارس المستأجرة في المحافظة.

 نقب الكوادر التعليمية المؤهلة وعدم ثباتها في المدارس.

 لصيانة وتحديث ابنيتها وإضافات غرف صفية. حاجة كثير من المدارس 

 . واالجتماعية االقتصادية األوضاع بعل عن الناجمة التسرب ظاهرة

 الالزمة التحتية البنية توفير في والتعليم التربية وزارة أعباء من يزيد مما السوريين الالجئين أعداد تزايد

 .الطالب أعداد في التزايد هذا الستقبال 

 :التعليم قطاعالفرص االستثمارية في  4. 7

 . المتميزة الخدمات ذات والحضانات  والروضات المدارس

 . متميزة طالبية وخدمات ودراسات اث أبح مراكز

 .النشاطات  بمختلف خاصة تعليمية نوادي

 شركات نقل متخصصة للطبة ) مدارس و جامعات(.
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 التدريب المهني  :ثامنا

 المهني تدريب الواقع   1. 8

 

 ( 12جدول رقم )

 المؤشر  العدد 

 عدد مراكز التدريب المهني  1

 ذكور   21
عدد العاملين في 

 إناث  11 مراكز التدريب  

 مجموع 32

 الطاقة االستيعابية   260
 الطاقة االستيعابية  

 الطاقة التشغيلية  420

 ذكور   307
 عدد المتدربين

 إناث  267

 مجموع 574

 مؤسسة التدريب المهني المصدر:  •
 

- تضم ، وهيمحافظة عجلون  في  المهني التدريب  مركز في  التدريبية التخصصات يبين التالي الجدول  •

 : لإلناث  مهن 4و  للذكور مهن10
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 (  13جدول رقم )

 الرقم اسم البرنامج 

 1 تجميل 

 2 اليات  كهربائي

 3 التكييف والتبريد

 4 نجار عربي وموبيليا 

 5 فاصونحداد 

 6 تمديدات كهربائية وتحكم

 7 حداد المنيوم

 8 ديزل  محركات ميكانيكي 

 9 خياطة

 10 حاسوب 

 11 فندقة 

 التدريب المهني   مركز ▪
 

 التدريب المهني:التحديات التي تواجه   2.  8  

 المحافظة.موقع مؤسسة التدريب المهني في المحافظة يصعب الوصول الية من كافة انحناء   -

 المستوى التعليمي للملتحقين بمؤسسة التدريب المهندي متدني نوعا ما. -
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 تاسعا: الصحة

 : يلي  ما خالل  منمحافظة عجلون في الصحية الرعاية خدمات تقدم

 المستشفيات:  1. 9

 (  14جدول رقم )

اسم 
 المستشفى 

عدد  
 )التخصصات الطبية( الخدمات المقدمة  عدد االطباء األسرة

االيمان 
 الحكومي 

130 56 
  وحنجرة،واذن  فجلدية، باطنية، اطفال، نسائية، عظام، عيون، ان

مسالك،اطفال،جراحة  ،جراحة، مختبرات وطوارئ،اسعاف  اشعة،
 اسنان،عالج طبيعي. 

االميرة هيا 
 العسكري 

 كافة التخصصات الطبية - 150

 محافظة عجلون  * المصدر: 

 

 المراكز الصحية والعيادات: 2.  9

 (  15)جدول رقم 

 خاب عسكري حكومي المؤشر 

   4 عدد المراكز الصحية الشاملة -

   17 عدد المراكز الصحية األولية  -

   10 عدد المراكز الصحية الفرعية  -

   21 عدد المختبرات  -

   15 عدد الصيدليات  -

   4 عدد مختبرات األشعة -

   21 االسنانعدد عيادات  -

   31 عدد عيادات الطب العام  -
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 1  4 عدد عيادات االختصاب  -

 13  29 عدد أطباء األسنان  -

   21 عدد مراكز األمومة والطفولة  -

 5  57 عدد األطباء العام  -

   3 عدد أطباء االختصاب  -

 * المصدر: مديرية الصحة  

  الصحي  القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 3.  9   

 تزايد الطلب على الخدمات الصحية، االمر الذي يستدعي وجود خطة لتطوير الخدمات الصحية. -

 ي كثيببر مببن مراكببز المحافظببة الصببحيةانخفببال عببدد الكببوادر والتجهيببزات الطبيببة االساسببية فبب -

 ومستشفى االيمان.

 صعوبة المواصالت للمستشفى العسكري الجديد الذي تم افتتاحة قبل شهر. -
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 عاشرا: البنية التحتية

 قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة:  1.  10

ي والتبوالزراعيبة   والفرعيبة ثانويبةوال الرئيسبية الطرق نم جيدة شبكةعجلون  محافظة يف تتووفر -

 أببرز لبي ي وفيمبا .المملكبة منباطق ببباق المحافظة وتربط المحافظة داخلات السكانية التجمع بطرت

 :ذلك حول المؤشرات

 (  19جدول رقم )

 األطوال )كم(  الطرق حسب النوع 

شبكة الطرق  
 الداخلية المعبدة 

 49.300 رئيسية 

 169 ثانوية 

 63.500 فرعية

 842 زراعية 

 1123.8 المجموع

 مديرية األشغال العامة واإلسكان المصدر: •

 ي تواجه البنية التحتيةلتالتحديات ا أبرز 2.  10

 .جرش ( بطريق من أربع مسارب   –ربط مداخل محافظة عجلون مع المحافظات األخرى ) اربد   -

في فصل الشتاء ، حيث تشهد الطرق ضبابا شديدافي  ا وخصوص المحافظة صعوبة مسالك طريق  -

 فصل الشتاء ، مما يسبب في وقوع الكثير من الحوادث . 

وسعة الطريق  المؤدي إلى موقع مار الياس وإنارتها كونه من المواقع الدينية الخمسة المعتمبدة مبن ت -

 الفاتيكان للحج المسيحي .  
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 النقل العامعشر:  الحادي

محافظببة مببع المحافظببات االخببرى المجبباورة بوسببائل نقببل مختلفببة مببن حببافالت وسببيارات ركببوب التببرتبط 

متوسطة وسيارات ركوب صغيرة وباصات سرفيس سواء على مستوى الخطوط الخارجيبة ببين المحافظبات 

 .المجاورة أو الخطوط الداخلية في داخل المحافظة 

 .االزدحام بسبب صغر المساحة   يوجد في المحافظة مجمع سفريات رئيسي واحد يعاني من -

 ( واسطة نقل بين حافلة متوسطة وصغيرة  144يبلغ عدد وسائط النقل العام في المحافظة ) -

 ( سيارة صغيرة .69( مكاتب وبما مجموعة )7يبلغ عدد مكاتب التكسي في المحافظة ) -

 .( مكاتب3يبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية في المحافظة ) -

 .(1كاتب تأجير الحافالت في المحافظة )يبلغ عدد م -

   العام والبري: النقل 1.  11

 (  20جدول رقم )

ملكية  

 المركبة 
 1أخرى شاحنات  صهاريج  شحن  حافالت صالون 

 المجموع 

 4947 354 2 16 1384 90 3101 خصوصي 

 339 1 56 32 70 75 105 عمومي

 5286 355 58 48 1454 165 3206 المجموع

   2019الكتاب االحصائي السنوي * المصدر: 

 التحديات في قطاع النقل:  أبرز 2.  11 

 . االزمة المرورية الخانقة في المحافظة -

 عدم التزام وسائط النقل  العاملة على الخطوط الداخلية بالتجاهات المرخصة. -

 العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية.  سوء وضع الباصالت -

عدم توفر الباصات على بعل الخطوط يجيبر المبواطنين علبى اسبتخدام البكببات الخصبوب حيبث  -

 تعتبر وسيلة النقل الوحيدة والمتاحة ببعل مناطق المحافظة .

 .عدم وجود مواقف محددة للباصات في بعل القرى -
 

 تشمل الدراجات النارية والمركبات الزراعية، مركبات األشغال وسيارات ذات استعمال خاص.   1
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لخدمة أهالي وأبناء األسبر  في المحافظة خصوصا عدم توفر خطوط سرفيس تخدم بعل التجمعات  -

 العفيفة

 الفرص االستثمارية في القطاع النقل 3.  11

 شركات نقل ذات خدمات متقدمة. -

 شركة تكسي مميز. -

 صيانة كهرباء وميكانيك السيارات الحديثة و الهجينة. -

 ماكينات البخار المتنقلة.  غسيل السيارات المتنقل بأستخدام -

 خدمات التوصيل. -
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 عشر: المياه ثاني 

 والصرف الصحي:  المياه 1.  12

إن محافظة عجلون مبن أكثبر المحافظبات تسباقطا  لألمطبار فبي المملكبة إال أن طبيعتهبا الجغرافيبة  -

وخاصبة فبي األوديبة الجانبيبة الوعرة  واالنحدار الشديد يسبب هدر كميات كبيرة من ميباه األمطبار 

كما تسبب ضررا  بيئيا  يتمثل بانجراف الترببة إال أن الزيبادة فبي عبدد السبكان تؤكبد الحاجبة الماسبة  

لتوفير مصادر تمويليه ومنح إلقامة مشاريع الحصاد المائي والسدود المائية العديدة  وذلبك بمشباركة 

 ة من أفقر عشر دول في العالم بالمصادر المائية .المجتمع المحلي هذا إذا ما علمنا أن األردن واحد

 (  21جدول رقم )

 المؤشر  

 عدد اآلبار االرتوازية  5

 عدد السدود والسعة التخزينية  تحت االنشاء  1

 عدد محطات الضخ العاملة  11

 نسبة السكان المخدومين بشبكة المياه  % 99

 شبكات الصرف الصحي  1

 محطات التنقية  1

 األراضي المروية بمياه محطات التنقية مساحة  -

   * المصدر: سلطة مياه

 التحديات في قطاع المياه والصرف الصحي:  أبرز 2.  12

دم التنسيق المسبق مع سلطة المياه مبن قببل البلبديات ومديريبة أشبغال عجلبون قببل الببدء بأعمبال ع -

 توسعة الشوارع.

شببكات الصبرف الصبحي بمراجعبة السبلطة ودفبع ربط علبى بال  نيةعدم قيام أصحاب العقارات المع -

وذلك في المنباطق المشبمولة بشببكة الصبرف الصبحي   الرسوم والربط على شبكة الصرف الصحي

 والمذكورة في الجدول السابق.
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أصبحاب المعاصبر بشبروط التبرخيب والصبحة والسبالمة العامبة وعبدم البتخلب مبن   عدم إلتزام -

خصوصا  المياه والتي يتم التخلب منها عن طريبق شببكات   مخلفات الزيوت في األماكن المخصصة

 الصرف الصحي او مباشرة مع مياه االمطار مما يؤثر سلبا  على البيئة .

 شح الموارد المائية. -

 ..بعد مصادر المياه عن بعل مناطق االستهالك   -

 قدم شبكات المياه في بعل مناطق المحافظة وانخفال كفاءتها وارتفاع كلفة الصيانة. -

امتناع بعل أصحاب العقارات المخدومة بشبكة الصرف الصحي عن االسبتفادة مبن الخدمبة وذلبك  -

 .أخرىحكومية بسبب وجود التزامات مالية مستحقة عليهم لجهات  

وجود عوائق عديدة أمام التخطيط المتوسط والبعيد المدى مثل عوائق تنظيم مصادر المياه الجديبدة ،  -

 التمويل ، الترهل اإلداري .... الخ.

 ارتفاع نسبة الفاقد المائي نتيجة لالستخدام غير المشروع للمياه. -

ا يؤدي إلى إلحباق األضبرار تذبذب مصادر التيار الكهربائي وكذلك كثرة انقطاع التيار الكهربائي مم -

بأجهزة وأنظمة ضخ المياه وكذلك تعطيبل دور الميباه للمنباطق حسبب برنبامج التوزيبع المعتمبد فبي 

 القطاع.  

 الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع المياه والصرف الصحي 3.  12

القائمة واستبدال القديم منها وشمول المناطق الغير مشمولة سواء بشبكة الميباه او   مياه شبكات تأهيل -

 شبكة الصرف الصحي.

 استكمال مشروع سد كفرنجة. -

 دعم المواطنين على اقامة ابار منزلية لتجميع مياه االمطار واستغاللها. -
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 ة عشر: الطاق الثالث

 والكهرباء:  الطاقة 1.  13

 (  22جدول رقم )

 المؤشر  القيمة 

 عدد محطات الوقود 9

 عدد وكاالت الغاز  35

 السكان المزودين بالكهرباء  32942

 الكهرباء االردنية شركةالطاقة * المصدر: وزارة 

 

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

، وكببذلك عببدم وصببول الكهرببباء خصوصببا فببي فصببل الشببتاء االنقطبباع المتكببرر للتيببار الكهربببائي -

 للتجمعات السكانية الواقعة خارج حدود التنظيم.

 وجود اعمدة الضغط العالي والكهرباء في منتصف بعل الطرق الرئيسية او في حرم الشوارع. -

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

 .أنواعها بمختلف البديلة الطاقة -

 الجودة عالية الشمس التسخين انظمة -

 .العادمة المياه معالجة محطات -
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 ت عشر: االتصاالالرابع 

 البريد واالتصاالت:

هبذه المكاتبب الخبدمات  مكتب بريد تابعبة لشبركة البريبد االردنيوتقبدم  18يوجدفي محافظة عجلون   -

البريدية المختلفة وخدمات تحصيل فواتير المياء والكهرباء والهواتف الخلوية وخدمة دفبع مسباعدات 

 المعونة الوطنية .

 (  23جدول رقم )

 البيان  نسبة الحيازة 

 االنترنت 23.7

 االرضي  11.1

 خلوي 97.6

 اجهزة الحاسوب  42.3

 . 2013االسرة  مسح نفقات ودخل * المصدر: 
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 ةعشر: البيئ الخامس

 الواقع البيـــــــــئي:  1.  15

 قطع االشجار الجائر والتعدي على الغطاء النباتي وحرائق الغابات. -

المقالع والكسارات وانتشارها بشكل عشوائي واالضرار الناجمة عنها خصوصبا  االضبرار الصبحية  -

تسبب أمرال الرئة ) الرببو والحساسبية وضبيق التبنفس التهباب الشبعب الهوائيبه، واالنتفبا  والتي  

ا يشبملة ومب التلوث البيئبيباالضافة الى (التهابات العيون، الجلد و الرئوي، واالصابة بالتليف الرئوي

، قضاء علبى التنبوع الحيبوي بالمنطقبةال، التلوث البصري، التلوث الهوائي، التلوث الضوضائيمن )

 (.تغيير التضاريس البيئية الطبيعية

 وما ينتج من مخلفات عصر الزيتون  من جفت ومياة الزيبار .  معاصر الزيتون -

صبلبة وروائبح كريهبة باالضبافة البى انتشبار  ومبا تخلفبة مبن مخافبات  الحيوانات والدواجن  مزارع -

 محالت بيع الدواجن الحي بين المنازل واالسواق وما ينتج عنه من مكارة صحية وبيئية مزعجة.

قيام بعل العاملين على نقل النفايات الصلبة بطرح النفايات على جوانب الطرق وبين األشبجار ممبا  -

 يسبب مشاكل بيئية خطيرة.

عبن  ةالمنزلية ومياه الزيببار الناتجب ةاريج بتفريغ حمولتهم من المياه العادمقيام بعل أصحاب الصه -

عن معامل الطوب والحجر والرخام في مجاري األودية، أو فبي حفبر غيبر   ةالناتجمياه  المعاصر وال

 يقومون بحفرها لهذه الغايات مما يؤدي إلى تلوث مصادر المياه الجوفية.  ةمصمت

نتج عنها نفايات صلبة بكميات كبيرة طبرق غيبر سبليمة بيئيبا  للبتخلب استخدام بعل الجهات التي ي -

 من نفاياتهم مثل أسلوب الحرق.

روائح كريهة بسبب أحوال التجفيف وعدم تزويد مبدخل من    صدر عنها  وما ي  تنقية كفرنجهمحطة   -

باالضبافة  فبي فصبل الصبيف الحبارالمحطة باألوكسجين الالزم، عدا عن تكاثر الذباب والحشبرات  

عادمة المنتجة من المحطة في وادي كفرنجة مما يتسبب في تلبوث ميباه المياه ة من اليتم طرحالى ما  

 لمزروعات.وادي كفرنجة التي كانت تستخدم في ري ا

، وتنبعبث أصبحت بين التجمعات السكانية، وهي غير كاملة الشروط الصحية والبيئيبةوالتي    المسالخ -

 .من المسلخ روائح كريهة وحشرات بشكل كثيف
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الصرف الصحي التي تم تنفيذها في منباطق مختلفبة  تدمير البنى التحتية  الناتج عن حفريات مشاريع -

 .الصرف الصحي حتى االنعجلون بشبكة  جميع مناطق محافظة ، وعدم اكتمال ربط  ةمن المحافظ

واسببتخدام الحفببر االمتصاصببية  كثببرة التجمعببات السببكانية الغيببر مشببمولة بشبببكة الصببرف الصببحي -

 والمزروعبات، اضبافة البى قيبام بعبل اصبحاب الصبهاريج باسبالة هدد االراضبييبصورة واسعة 

 . واالراضي الزراعية وعدم نقلها الى مكب االكيدر المياه العادمة بين االشجار

 

 الفرص االستثمارية في القطاع البيئي  2.  15

 زيبار واالستفادة منها في الصناعات المختلفة.المياه   محطة لتنقية -

 .عادة التدوير بمختلف اشكالها -

 .المحافظةبلديات   في الصلبة النفايات ادارة تحسين -

 مركزي للمحافظة .نموذجي  اقامة مسلخ  -
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 السياحة  عشر: لسادسا
 لسياحية:  ا قطاع  1.  16
     

 إلى  باإلضافة والترويحية والترفيهية الطبيعية السياحة  مجال في منافسة مقومات عجلون محافظة تمتلك

 وهيموقع أثري  200والتي يفوق عددها عن المنتشرة في المحافظة  والدينية والتاريخية األثرية المواقع

 متنفس فهي وبيئيا   سياحيا   المهمة المناطق من عجلون تعتبربحيث  والخارجية الداخلية للسياحة مقصد

 ان كما ،  والمسيحية  االسالمية االثار ووجود الخضرة  دائمة غابات  على الحتوائها الصيف في االردن

 عجلون أن اال .السياحة محبي من للعديد ومتنزها   مصيفا   عجلون من تجعل الخالبة والطبيعة النقي الهواء

 تعظيم خالل من وذلك فيها السياحة لقطاع الكامنة بالمقومات  للنهول متكاملة تطوير   خطة الى تحتاج

 والخدمات التقليدية، الحرف قطاع مثل القطاعات،  مختلف مع التشابكية  عالقته بتعزيز  القطاع فاعلية

مع المحافظات المجاورة مثل جرش واربد إن   تربط عالقات خلق الى اضافة .السياحة مجال في المساندة

 المحليين  السكان وربط  السياحية الفعاليات  دور تعظيم في سيساهم اإلقامة فترة  وٕاطالة الجذب،  مقومات  تنوع

 . السياحية الفعاليات مع

 
 التحديات التي تواجه القطاع السياحي: اهم  2.  16

 توقف النشاط السياحي والسياحة الخليجية خصوصا بسبب جائحة كورونا -

ضعف التسويق والتبرويج للسبياحة فبي محافظبة عجلبون باالضبافة البى عبدم وجبود خبدمات تلببي  -

 احتياجات السائح.

 في المحافظة لفترات طويلة.قلة االستثمارات السياحية والترفيهية  والتي تغري السائح لالقامة  -

 ضعف اعداد الفعاليات السياحية في المحافظة . -

 محافظة للبنية التحتية.الحاجة الكثير من المواقع السياحية في  -

 عدم وجود برامج سياحية شاملة للمواقع السياحية في المحافظة. -

 رفع كفاءتهم.  عدم وجود برامج تأهيلية وتدريبية لموظفي القطاع العام السياحي تساهم في  -

 .  ةغياب الوعي حول اهمية قطاع السياحة وعدم دمج اقليم الشمال ومناطقه السياحي -

 عدم توفر المنشورات والخرائط واألدلة التي تغطي المناطق والمواقع السياحية بالشكل الكافي. -

 قلة االهتمام بالجانب التراثي كرافد مهم من روافد السياحة. -
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 االستثمارية في القطاع السياحيالفرص  3.  16

 الخدمات الفندقية والمقاهي والمطاعم ) موظفي استقبال، الضيافة، التنظيف( -

 المكاتب السياحية. -

 سياحين.الدالء توفير خدمة اال -

 الحرفية المتنوعة )مشاريع ميكروية(.تشجيع اقامة وتاسيس المشاريع   -

 شركات النقل السياحي الصغيرة. -

 السينما والمسارح.دور   -

 مدن العاب. -

 تلفريك. -

 تحديد مسارات سياحية جديدة تشمل اغلب المناطق السياحية واالثرية في المحافظة. -
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 الزراعة  عشر: السابع 

 قطاع الزراعة:     1.  17

 ( ألف دونم المستغلة والغير مستغلة 200000تبلغ مساحة األرل القابلة للزراعة ) -

%( مبن مسباحة  80(  ألبف دونبم أي بنسببة )159365المستغل من األرل القابلة للزراعة هبو ) -

 األراضي القابلة للزراعة .

 : القطاع الزراعيواهم المؤشرات التي تشير لواقع 

 (  24جدول رقم )

 مؤشرات اإلنتاج النباتي  العدد  /المساحة

 ريا   71930

 بعال   128070 المساحة المزروعة  

 المجموع  200000

 الحبوب 8181

 المساحة المزروعة )دونم( 
 الخضروات   1693

 شجار مثمرة ا 123691

 المجموع  133565

 عدد البيوت البالستيكية  68

 عدد المشاتل   1

 عدد المعاصر  15

 الزراعية عدد محالت بيع المواد  7

 عدد محالت بيع األزهار  1

 مساحة األراضي الحرجية )دونم(  133845

 مساحة أراضي المراعي )دونم(  4576

 المصدر: مديرية الزراعة  •
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 (  25جدول رقم )

 مؤشرات اإلنتاج الحيواني  العدد 

 الحم دجاج  79

 مزارع العدد 

 دجاج بيال  -

 ابقار حلوب  42

 اغنام 8

 المجموع 129

 عدد المفار  -

 الدواجن -

 المواشي  2 عدد المسالخ 

 المجموع 2

 عدد خاليا النحل  5476

 عدد مشاريع تربية األسماك  

 عدد محالت العالجات البيطرية 7

 عدد المحطات الزراعية -

 أغنام 158790

 أعداد المواشي )رأس( 

 ماعز  42026

 أبقار   1211

 جمال  0

 المجموع 202027

 الزراعة،المصدر: مديرية  •
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  الزراعي  القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  17

 التراجع المستمر بمساحة االراضي الزراعية بسبب تفتت الملكيات الزراعية و التوسع العمراني . -

 عدم توفر االيدي العاملة المحلية وارتفاع كلفة العمالة الوافدة. -

 االراضي.  استصالح كلفة ارتفاع -

 .الشامل الغذائي األمن الى للوصولالزراعي   للقطاع الدولة تقدمه الذي الدعم قلة -

 لبري المخصصبة الميباه كميبات فبي الكبيبر والشبح الزراعبي االنتباج مسبتلزمات أسبعار ارتفباع -

 .المزروعات

 .المحافظات بقية مع مقارنة عجلون محافظة في مركزي سوق وجود عدم -

 .بديلة خارجية أسواق وايجاد راعيةالز المنتجات تسويقجهات متحصصة ب وجود عدم -

 .االراضي الزراعية لتنظيم والمشتركة اللوائية اللجان في الزراعة مديريات راكاش عدم -

 .الزارعية المنتوجات من الفائل الستيعاب معامل أو مصانع وجود عدم -

 الزراعيالفرص االستثمارية في القطاع  3. 17

 معدنيبةالو بالسبتيكيةال عببواتال الزراعيبة مثبل للمحاصبيل والحفبظ والتغليبف التعبئبة مسبتلزمات -

 والزيتون والعنب والفواكه الخضار منتجات عبوات األلبان،  منتجات عبواتمثل  مختلفة وبأحجام

 والمجمدة والعصائر والمربى والخل وغيرها . والفواكه المجففة الفواكه إنتاج -

 شعر من االستفادة على القائمة والصناعاتراء  والغ الجيالتين وتصنيع الجلود دبغ صناعة -

 .المختلفة الحيوانات ووبر وصوف

 وتسويقها وتوزيعها.   األلبان صناعة في متخصصة ومتطورة كبيرة صانعم -

 الزراعية والغذائية.ا للمنتجات والحفظ للتبريد مخازن -

 .والعطرية الطبية النباتات وتصنيع إنتاج -

 تدريج الخظار والفواكة. -

 التخزين المبرد للمنتجات الزراعية. -

 النقل المتخصب لنقل المنتجات الزراعية. -

 صيانة معاصر زيت الزيتون . -
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 الصناعة عشر:  الثامن

 قطاع الصناعة:  1.  18

و البيانات  القطاع  تشير  بهذا  االستثمارات  ضعف  على  االحصائية  جدا،  المؤشرات  كبير  بشكل  بالمحافظة 

قياسا ببعل المحافظات االخرى على الرغم من توفر الموارد الطبيعية والسياحية والزراعية، ولعل السبب  

في احجام المستثمرين في االستثمار بهذه المحافظة يعود لعدم وجود قانون فاعل لتشجيع االستثمار من خالل  

واالمتيازات االعفاءات  من  صناعية  خاصة  و  المزيد  سياسة  وجود  عدم  على  عالوة  السياحي،  المجال  في 

  ة لتوجيه المستثمرين لالستثمار ببعل القطاعات الصناعية والسياحية المتوفرة بالمحافظة وعدم وجود غرف

كما ان محافظة   ،  المحافظة وعدم توفر مدينة صناعية القامة الصناعات الصغيرة والمتوسطةفي    ةصناع

نشاء مشاريع  فالمحافظة بحاجة ال  د االدنى من موارد التنمية، وتنتشر فيها جيوب الفقرعجلون تفتقر الى الح

ومن اهم الصناعات  الموجودة في المحافظة   استثمارية كبرى لتساهم فعال في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة

والمقالع   ت الزيتونصناعات غذائية واغلبها تدارعلى مستوى منزلي  باالضافة للصناعات المنبثقة من منتجا 

 :فيها العاملين وأعداد محافظة عجلون  في الموجودة المصانع أهم  

 (  26)  رقم الجدول

 الموقع عدد العاملين اسم المصنع 

 كفرنجة  104 مصنع التكنولوجيا المتقدمة لصناعة المالبس 

 عنجرة  316 مصنع المعيار )األزياء التقليدية( 

 :الصناعي القطاعالتحديات التي تواجه  برزأ 2.  18

 الصناعية. ح التراخيب والموافقات للمشاريع  تشدد وزارة البيئة في من -

 عدم وجود مؤسسات تمويلية داعمة للقطاع الصناعي في المحافظة. -

 الفرص االستثمارية في القطاع الصناعي:  3. 18

 تعبئة زيت الزيتون.و  تستخدم كوقود(.الزيتون ومنتجاته ومخلفاته )مادة الجفت التي يمكن ان  -

 زيوت النباتات الطبية.ال -

 .)تجفيف،مربيات،عصائر(الفواكة والخضار  عيصنت -

 الخل والمخلالت   -

 صناعات منتجات الحليب ) صناعة االلبان واالجبان(. -

 المطرزات واالنسجة اليدوية الصنع. -



 

41 
 

 التجارة عشر:التاسع 

 والخدمات   قطاع التجارة 1.  19

عجلون في القائمة االقتصادية النشاطات تتمثل للمشاريع    خدميةالو تجاريةال مشاريعالب محافظة  باالضافة 

 2200 غرفة تجارة عجلون حوالي بيانات حسب  بلغت وقد والمتوسطة الصغيرة المشاريع فئة من السياحية

 في محافظة .  القائمة االقتصادية النشاطاتم اه يبين التال الجدولو رخصة

 ( 27)رقم جدول 

 طبيعة النشاط طبيعة النشاط

 مخابز  النوفوتية 

 مطاعم محالت بيع االحذية والحقائب والمنتجات الجلدية 

 محالت حلويات  الخيوط واالقمشة

 مقاهي  بيع البرادي والستائر 

 تنقية وتعبئة مياه شرب  بيع المفروشات 

 خضار وفواكة بيع البياضات والشراشف 

 مالحم بيع الحلي والمجوهرات 

 بيع االجهزة الكهربائية المنزلية ولوازمها  صيلدليات 

 االدوات الكهربائية وقطعها لوازم االجهزة والمعدات الطبية والجراحية 

المختبرات   ولوزام  الطبي  واألثاث  االدوات 
 والمستشفايات 

 وصيانتها االجهزة اإللكترونية ومستلزماتها  

ومواد   الغذائية  والمكمالت  الطبية  المستحضرات 
 ومستحضرات التجميل 

 مراكز اللياقة البدنية والصحية 

والبالط   والرخام  الصحية  واالدوات  السيراميك 
 والبورسالن 

 مواد البناء ولوازمها 

 الدهانات ومستلزماتها   التدفئة ومستلزماتها 

 والقرميد والديكورات  الجبب
واأللمنيوم   والحديد  االسمنت  بيع  محالت 

 واالخشاب والباركية 

 االبواب واألبجورات والشبابيك  المصاعد والسخانات الشمسية  

 لوازم الحدادة والنجارة والعدد الصناعية  الزجاج والمرايا والسيكوريت ولوازمها 

 معارل سيارات   ولوازمها قطع السيارات واالليات الثقيلة 

 تجارة البطاريات واالطارات ولوازمها  قطع ولوازم السيارات الجديدة والمستعملة 

 وكالء االليات الثقيلة والشاحنات ولوازمها 
وزجاج   المعدنية  والشحومات  الزيوت  وكالء 

 السيارات 

 محالت صرافة زينة السيارات واالكسسوارات  
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 اعمال تأمين بنوك 

 االدوات اللوازم المنزلية غير الكهربائية  وساطة مالية والمحافظ االستثمارية 

 المكتبات والكتب والقرطاسية ومستلزماتها  االثاث المنزلي والمكتبي ومستلزماته

 أقمشة التنجيد والستائر والبرادي  
واالسفنج   والمفروشات  والموكيت  السجاد 

 ومستلزماتها 

 التحف والهداياوالعاب والخردوات بأنواعها  الجاهزة االبواب والمطابخ 

 أجهزة االتصاالت بأنواعها ومستلزماتها  الحاسوب واكسسواراتها أجهزة 

 صيانة أنظمة واجهزة االتصاالت والحاسوب  أجهزة الهواتف الخلويات واكسسواراتها 

 مكاتب خطاطين استوديوهات ولوازم تصوير  

 مكاتب التكسي  مكاتب تأجير السيارات والحافالت  

 وكالة بيع الغاز  محطات محروقات  

 صالونات  مراكز الثقافية 

 صاالت افراح محالت االلبان 

 كافتيريا  محالت بيع الحلويات 

 محمب مدارس

 مقهى نت  مكتب محاماة 

 حجر منشار  معمل طوب 

 حضانة أطفال  دراي كلين 

 روضة اطفال  عمرة وحج وخدمات 

 

 

 :التجاري القطاعالتحديات التي تواجه  . أبرز19.2

 زيادة كلف االنتاج

وجود فوارق كبيرة بين حجم العرل المتزايد ومحدودية حجم الطلب في األوقات العادية مبن السبنة )خبارج 

 .أوقات المواسم(

االنخفال المتواصل للقوة الشرائية للمواطنين وعدم استقرار حجم استهالك المبواطنين ومبا يخلفبة مبن أثبار 

 سلبية على قوة وفاعلية العرل والطلب في السوق

 زيادة المنافسة مما يؤدي الى إنخفال نسب االرباح  
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 التمويل  عشرون:
 للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: لتمويل الميكروي والنشاط اإلقراضي ا1.  20
 

 :محافظة عجلون في الصغيرة التمويلية المؤسسات عدد بلغ

 صندوق التنمية والتشغيل -

 المرأة صندوق -

 تمويلكم -

 يالوطن لبنكا -

 والمتوسطة الصغيرة المشاريع لتمويل االهلية لشركةا -

 ( 28)رقم جدول 

 عدد الفروع   البنك 

 3 البنك االسالمي

 2 االسكان البنك 

 2 بنك االردن 

 1 البنك العربي االسالمي 

 1 بنك القاهرة عمان 

 1 البنك العربي 
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 : محافظة عجلونأبرز األبعاد التنافسية في  وعشرون: تحليلواحد 

 نقاط الضعف نقاط القوة

الجغرافية المتنوعة والتي تفتح مجاالت   طبيعة المحافظة   •
 خصوصبا قطباع  استثمارية متعددة في مختلبف المجباالت

 الزراعة والسياحة.

المنتجبات الزراعيبة امكانية زراعبة اصبناف متعبددة مبن   •

والتببي تقببود إلببى اسببتحداث مشببباريع داخببل المحافظببة 

 صناعات غذائية.

والببذي يشببكل الدعامببة األساسببية فببي  ميبباه االمطببارتببوفر  •

،)خصوصا  عنبدما اليعباني المشاريع على مختلف أنواعها 

 .الموسم من الجفاف(

 ارتفاع نسبة التعليم بين سكان المنطقة. •

تببوفر المنبباطق السببياحية سببواء كانببت أثريببة أو دينيببة أو  •

طبيعيببة والتوجببه حكببومي لتشببجيع قطبباع السببياحة فببي 

 عجلون.

 بيانات شاملة عن المحافظة.توفر قاعدة   •

مجتمع عجلون مجتمع فتي يمكن العمل علبى تغييبر ثقافبة  •

 العمل السائدة للتوجه نحو االستثمار.

 في المحافظة.  الفئة العمرية من الشبابارتفاع نسبة   •

 

ية لغايبة التقاعبد والتبأمين ثقافات العمل السائدة )الوظيفة الحكوم •
العباملين فبي المحافظبة   ( حيث ان الغالبية العظمبى مبنالصحي

 .العام القطاع في

 محدودية عدد الجهات التمويلية. •

 لمنطقة.في  عف عوامل جذب االستثمار السياحي  ض •

 داخل المحافظة.ات داعمة للقطاعات االستثماريةجهعدم توفر  •

 عدم فاعلية بعل الجهبات شببه الرسبمية مثبل النقاببات المهنيبة •
 .داخل المحافظة

وجغرافيببة المنطقببة تحببد مببن االسببتثمار فببي بعببل طبيعببة  •
 القطاعات مثل الصناعات الكبيرة.

عدد التجمعات السكانية مرتفع مقارنة مع عدد السكان مما يعني  •
أن الكثافببة السببكانية لهببذه التجمعببات متدنيببة وبالتببالي يحببد مببن 

 جدوى االستثمار في هذه التجمعات.

 اإلستمالك وارتفاع أسعار األراضي. •

انخفال حجم المنافسة وخاصة الصناعة،باضافة الى عدم  •

 وجود مصانع الستغالل فائل اإلنتاج الزراعي. 

مقارنة مع تدني   ارتفاع حجم االسرة ومعدل اإلعالة الديمغرافية •

 . مستوى دخل الفرد واالسرة

ضعف في البنية التحتية من شبكة الطرق او شبكات المياة   •

 افظة.والصرف الصحي الغلب مناطق المح 

 ي لالمح السوق متطلبات مع المهني التدريب موائمة ضعف •

اسببتمرار سببعي السببكان فببي المنطقببة للحصببول علببى مسبباكن فببي  •

 المحافظات االنشط اقتصاديا كعمان واربد.

هجببرة رؤوس األمببوال لالسببتثمار خببارج المحافظببة بحثببا  عببن  •

 الخدمات والبنية التحتية.

 الخارجية وبالذات المنتجات الزراعية.عدم االنفتاح على األسواق  •

 ارتفاع عدد المنتفعين من برامج المعونة الوطنية. •
 

 التهديدات  الفرص 
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االهتمام الحكومي مؤخرا بمحافظة عجلون على انها  -

 .منطقة سياحية زراعية

ابببرام اتفاقببات مببع الشببركات السببياحية فببي محافظببة  -

 العاصمة.

كبيبببرة كمشبببروع ادراج تنفيبببذ حكبببومي لمشببباريع  -

 التلفريك وقصر المؤتمرات في الخطة التنموية.

توفر اسواق كبيرة حبارج المحافظبه يمكنهبا عبرل  -

 .وبيع المنتجات الزراعية الفائضة

يبتم اسبتدراجها  لمممبوله ومؤسسبات صناديق وجود -

لفببتح افببرع لهببا داخببل المحافظببة ممببا يعنببي امكانيببة 

 .زيادة عدد المؤسسات التمويلية مستقبال

-  

عدم تطور التشريعات حيبث ان منهبا مبا يمنبع اقامبة بعبل  -

 وى المحافظة على البيئة.عالمشاريع وخاصة الصناعية بد

محافظة عجلون غير نافذة مما يعني أن القبادمين إليهبا تكبون  -

 هتهم لقصدها فقط.وج 
أنظمببة وتعليمببات وزارة الزراعببة والتببي تحببد مببن إمكانيببة  -

 استغالل كافة المناطق.

الرئيسببية كمحافظببة العاصببمة ومحافظببة  المحافظبباتقببرب ا -

اربد من محافظة عجلون االمر الذي يزيد مبن شبدة المنافسبة 

   على المشاريع القائمة فيها.

في بعبل  ضعف انتشار الطرق الصناعية الحديثة والمطورة -

 القطاعات مثل الزراعة.

 ضغط الالجئين السوريين على البنية التحتية والخدمات. -

 الجفاف وقلة المصادر المائية.توالي مواسم  -

 ارتفاع اسعار مدخالت االنتاجة الزراعي. -

 


