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 : والسكان ةوالتقسيمات اإلدارية والتنظيمي الموقع الجغرافي  اوالً:

 الجغرافيا والسكان: 1.1        

 ماحص  لواء  الجنوب ومن  جرش محافظة  الشاما   من  ويحده  البلقاء لمحافظة  إداريالواء عين الباشاا    يتبع •

 السلط.  مدينة  الغرب ومن  الجامعة لواء  الشرق والفحيص ومن

  حوالي  عماان عن يبعاد  حيا   العااماااااماة  محاافظاة من  بقربا   يتميز  مربع ( كم417)  اللواء  مسااااااحاة  تبلغ •

 كم  (20)

 ( 1جدو  رقم )

 التجمع السكاني  القضاء  اللواء 
 الجنس )نسمة(  السكان حسب توزيع 

 المجموع إنا   ذكور

عين 
 الباشا 

 عين الباشا 

 68135 32611 35524 عين الباشا 

 12901 6316 6585 مافوط

 1035 530 505 ام الدنانير 

 8385 3946 4439 قرية ابو نمير  

 9657 4335 5322 موبص

 4460 2150 2310 الشويحي الغربي 

 1309 611 698 السليحي 

 3373 1582 1791 سلحوب 

 1125 535 590 ام نجامة  

 1069 518 551 السحلولي 

 2250 878 1372 الرمان 

 782 372 410 ابو حامد  

 360 164 196 الجعيدية

 77898 36904 40994 البقعة 

 6880 3158 3722 الحنو

 431 190 241 ام سنديان  

 200050 94800 105250 اللواء مجموع 
 556600 257700 298900 حافظةالم

 35.9 36.8 %35.2 حافظة من إجمالي الم واءالنسبة المئوية لل
 2020* الممدر: دائرة اإلحماءات العامة، 
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 البقعة مخــيم

 معلومات عامة  أوال:

 .( دونم1485( على مساحة )1968تأسس مخيم البقعة عام) •

 .( نسمة122579)  2017عدد السكان حسب قيود وكالة الغو  الدولية لسنة  •

 .( عائلة 27389عدد العائالت )  •

 .2م100,مساحة الوحدة ( وحدة 8507عدد الوحدات السكنية) •

 2(م230000مساحة الطرق المعبدة "خلطة اسفلتية")  •

 2(م170000مساحة الطرق و الممرات الخرسانية ) •

 %95نسبة ربط المناز  بشبكة المرف المحي  •

 %100نسبة ربط المناز  بشيكة مياه الشرب  •

 ( عامود 3450عدد اعمدة االنارة )  •

 ثانيا: قطاع الخدمات العامة 

 (1)المخيم عددلجنة خدمات  •

 (1) مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية •

 (27) المخابز عدد •

 (16) المساجد عدد •

 (23) ميدليات عدد •

 (1705) المحالت التجارية عدد •

 (1)مكاتب البريد عدد •

 (2)االندية عدد •

 (1) نقطة شرطة عدد •



 

6 
 

 (1) مكتب مدير المخيم )وكالة الغو  الدولية( عدد •

 ثالثاً: قطاع التعليم 

 .( مدرسة )ذكور و انا (16مدارس تابعة لوكالة الغو  الدولية) •

 (4) مدارس حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم داخ  المخيم عدد •

 .(8)عدد الحضانات  •

 .(9) عدد رياض األطفا  •

 رابعاً: قطاع الصحة 

 المراكز المحية التابعة لوكالة الغو  الدولية  •

 يسية )عيون، انف واذن وحنجرة، اسنان، قلب، امومة وطفولة، عام( عيادة وكالة الغو  الدولية الرئ -أ

 مركز االمومة والطفولة )امومة وطفولة، تنظيم االسرة، عام، نسائية(  -ب

 المستومف الخيري )لجنة الزكاة(  •

 المستومف الخيري )البر واالحسان(  •

 (54) عيادات خامة عدد •

 (1) عيادة بيطرية عدد •

 ماعية خامسا: قطاع الخدمات االجت

 ( عائلة 600عدد العائالت التي تتقاضى معونة من الجمعيات الخيرية ) •

 ( عائلة 1214عدد العائالت التي تتقاضى معونة من وكالة الغو  الدولية)  •

 ( عائلة 1800عدد العائالت التي تتقاضى معونة من مندوق المعونة الوطنية) •
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 التقسيمات اإلدارية: 2.1  

 السلط وهي: مدينة  ومركزها  ألوية  5 من  البلقاء محافظة  تتألف •

 أقضية:  أربعة  ويضم السلط قمبة  لواء  •

 السلط  قضاء •

 العارضة  قضاء •

   قضاء عالّن وزي  •

 ويرقا عيرا  قضاء •

 سكانيين: تجمعين  والفحيص ويضم ماحص  لواء  •

 ماحص •

 الفحيص •

    الجنوبية الشونة  لواء  •

  عال دير  لواء  •

  موبص،  نمااير، أبو   الدنانير، قرية ام  السااكنية: مااافوط،   التجمعات من العديد  ويضاام  الباشااا عين  لواء  •

  الحنو،  البقعة،   ، حامد، الجعيديةأبو    الرمان،   ،  انجامة، السحلولي ام سلحوب  السليحي،   الغربي،   الشويحي

 .سنديان  ام

 بلدية واحدة فقط وهي بلدية عين الباشا الجديدةاللواء  يوجد في  •

 

 :مجتمع المدني والفعاليات المنظمةمؤسسات ال  3.1

 (  2جدو  رقم )

مراكز  
الزكاة  
 وااليتام 

المنتديات  
 الثقافية 

االندية 
 الرياضية 

جمعيات  
 ثقافية 

جمعيات  
 خيرية 

جمعيات  
 تعاونية 

 التقسيمات اإلدارية

عين  لواء العدد  4 50 - 2 2 4

 األعضاء  198 - - 1380 - - الباشا 
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 الجمعيات الخيرية:
 وتقوم هذه الجمعيات بتقديم الخدمات التالية:،  ة( جمعي50يبلغ عدد الجمعيات الخيرية في المحافظة )

 مساعدة ذوي االحتياجات الخامة في كافة المجاالت. •

 مساعدة األيتام مادياً وعينياً. •

 تقديم قروض مفيدة للطلبة وأيام طبية ومحاضرات. •

 مساعدة الفقراء والمسنين. •

 ارة لعدد من الجمعيات لمشاريع مغيره مدرة للدخ .مناديق إقراض دو •

 المحلي.عقد الدورات التدريبية والمحاضرات وورش العم  لتوعية المجتمع  •

 رفع مستوى المرأة وتمكينها اجتماعيا وثقافيا. •

 .بالمرأةإقامة مشاريع إنتاجي  مغيره وخموما التي تعنى   •

 
 التعاونية:الجمعيات 

واحادة متوقفاة وثال  جمعياات عاامالت ومتعاددات  ( تعااونياة،  4)  لواءيبلغ عادد الجمعياات التعااونياة في ال  •

 موزعة كما يلي:  االغراض 

 . ( عضو198ينتسب لها ) •

  يستثمرون   الذين  ألعضائها   الربح  تحقيق  منها  الهدف  القطاعات،   من  بقطاع  متخصصةالتعاونية    جمعياتال •

 االقتصاد  أنشطتهم لمباشرة مال كرأس الخاصة أموالهم

 ( 2)  رقم الشك 

 

 



 

9 
 

 : مؤسسات المجتمع المدني منها القطاع التحديات التي يعاني  أبرز

 .تخممها على تد  أسمائها ان رغم محدد بشأن متخممة غيرالخيرية  جمعياتال  -

 ضعف العم  المؤسسي  -

 .ألعضائها التطوعي العم  على رئيسي  بشك  الجمعيات الخيرية تعتمد -

 .قميرة لفترات  عم ال خطةل -

 .الحكومة من تتلقاها  التي المالية المخممات على كبير بشك  تعتمد -

 :التالية لألسباب وذلك  الجمعيات هذه تديرها   التي اإلنتاجية  مشاريع من ال كثير فش  -

 ضعف القدرة على إدارة المشروع  -1

 .الجمعيات ألعضاء الالزمة والتسويقية  الفنية والمهارات الخبرة قلة -3

 . والتمميم الجودة حي  من المنتجات ضعف  -4
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 ثانيا: الخصائص الطبيعية والمقومات االقتصادية 

 الميزة النسبية:  2.1
 

  شتاء   وبارد  ماطر  بمناخ  تمتاز  المرتفعة  مناطق   أن  حي   والتضاريس  المناخ  بتنوع  الباشا  عين  لواء  يتميز

  يعطي   مما ملم  600  في   األمطار   هطو    معد   ويبلغ   تمتاز بدفئها شتاءا،  غوري  الشفا    ، ومناطق ميفا   ومعتد 

  المناسبة   الظروف  لتوفر  وذلك  العام  مدار  على  الزراعات  في  التنوع  على  تساعد  نسبية  زراعية  ميزة  اللواء

 . اللواء  بها يتمتع التي التربة وخموبة المياه توافر  وكذلك العملية والخبرات الزراعية الكفاءات  حي  من

  الحرارة   معد   ويرتفع  مئوية  درجة(  4- 2)   بين  ما  فيتراوح   السنوي  المغرى  الحرارة   درجات  معد    أما   

 . مئوية درجة( 38-36)  إلى السنوي  العظمى

 

 أبرز مؤشرات الخصائص الديمغرافية السكانية والتركيبة العمرية للسكان 2.2

الباشا في عام   إجمالي سكان    %( من36)يشك   و   نسمة، (  200050)   2020يقدر عدد سكان لواء عين 

، وفيما يتعلق بتوزيع السكان حسب الجنس فتشير  2020( نسمة لعام  556600محافظة البلقاء البالغ عددهم )

 إجمالي عدد سكان اللواء. %( من 46%(، ونسبة اإلنا  )54اإلحماءات إلى أن نسبة الذكور تم  إلى )

 (  3جدو  رقم )

 التعدادات السكانية السابقة )نسمة( 
 معد  النمو السكاني 

 عدد السكان المتوقع )نسمة( 

 2020 2021 

 200050  لواء عين الباشا 
2.4 

204851 

 569958 556600  محافظة البلقاء 

 2020الكتاب االحمائي السنوي  الممدر:  

الديمغرافية،  من   • المؤشرات  أفراد األسرة في  أبرز  الباشايالحظ أن متوسط عدد    4.95يبلغ    لواء عين 

والبالغ    اعلىوهو  اسرة  /فرد المملكة  مستوى  على  العام  المعد   اإلعالة   4.8من  معد   أن  كما  فرد، 

  بين  ما  العمرية الفئة  في  السكان نمف  من  أكثر تركز %( ويالحظ 70.2)البلقاء  الديمغرافية في محافظة 

 %( 59.5)  المملكة مستوى من أق  وهي ، %( 58.8)  بنسبة  سنة( 64-15) سن
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   اللواءوالجدو  التالي يوضح أبرز هذه المؤشرات على مستوى   •

 (  4جدو  رقم )

 
متوسط عدد 
أفراد األسرة  

 )فرد( 
 عدد األسر 

معد  اإلعالة 
 الديموغرافي )%( 

الفئة  التوزيع النسبي للسكان حسب 
 العمرية 

  15أق  من  
 سنة

(15 -
 ( سنة 64

أكثر من  
 ( سنة 65)

 3.1 56.2 40.7 77.9 35695 4.95 عين الباشا 

 

 ( فرد/ اسرة  4.95ارتفاع حجم االسرة في اللواء والمقدر با ).1

الباشاا  %( في لواء عين 40.7( سانة والمقدرة باااااا )15ارتفاع نسابة الساكان في الفئة العمرية دون سان ).2

وهي بذلك اعلى من النسابة العامة للمملكة مما يعني الحاجة لمزيد من الخدمات المقدمة لتلك الفئة في قطاعي 

 .الرعاية المحية والتربية والتعليم

وهي أعلى من مساااتوى    %(77.9.ارتفاع معد  االعالة الديمغرافي في لواء عين الباشاااا والمقدر باااااااا )3

(، مما يعني انخفاض االنتاجية ونسبة  70.2وفي محافظة البلقاء والمقدر باا )  %(68.2المملكة والمقدر باااا )

 النشطين اقتمادياً وبالتالي التأثير بشك  سلبي على حمة الفرد من االنفاق والدخ .

 

 االقتصادية وحالة الفقر:  المؤشرات  3.2

 على النحو التالي:  2013بلغت مؤشرات الدخ  واإلنفاق السنوي لألفراد واألسر للعام   •

 (  5جدو  رقم )

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

 للفرد  لألسرة  للفرد  لألسرة 

 1287.9 6740.8 1420.4 7535.1 عين الباشا لواء 

 1625.2 7979.9 2012 9881 البلقاء محافظة 

 1857.2 9258.0 2021.2 10251.6 على مستوى المملكة 

 2013  االسرة ودخ   نفقات مسحالممدر:  
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 متوساط  انخفاض  الى  العامة  االحمااءات  دائرة عن  والماادر  2013  األسارة ودخ   نفقات مساح  تقرير  اشاار

 ندينار وع(  9258) للمملكة العام  المعد   عن  دينار(  6740.8)  لواء عين الباشااا في  الساانوي  األساارة دخ 

(  7535.1)  لواء عين الباشاا في  السانوي  األسارة  إنفاق  متوساط  ينخفض وكذلك  ، لمحافظة البلقاء  معد  الدخ 

 متوساااااط ان اال  ، وكذلك عن معد  االنفاق في المحافظة  دينار(  10251.6)  للمملكة  العام  المعد   عن  دينار

 .دينار(  794.3)  اب الدخ  متوسط عن  يزيد  لواءال  مستوى على  السنوي  االنفاق

  بااختالف   الفقر  مفهوم  ويختلف  ،   واجتمااعياة  اقتماااااادياة  متعاددة  أبعااد  ذات  معقادة  ظااهرة  الفقر  يعتبر     •

  الحاد  توفير  على  القادرة  عادم  ببسااااااطاة  هو  الفقر  أن  عليهاا  المتفق  والمقولاة,  واألزمناة  والثقاافاات  البلادان

  التي  الماادي  الحرمان من  حالة  وهو,  اجتمااعياا فيا   والمرغوب  المطلوب المعيشاااااة  مساااااتوى من األدنى

  التعليمي   والمساتوى  الماحية  الحالة وتدني,  ونوعا كما الغذاء  اساتهالك  انخفاض في  مظاهرها أحد  تتجلى

 أو  االحتياطي وفقدان  األخرى المادية  واألمااو   المعمرة  الساالع  امتالك  من  والحرمان  السااكني  والوضااع

 في  والفقر.  األزماات  و  والكوار   والبطاالاة  واإلعااقاة  كاالمرض  الماااااعباة  الحااالت لمواجهاة,  الضاااااماان

 من تمكن   التي األساااسااية  الحاجات لتلبية  الالزم  الدخ   توفير على الشااخص  مقدرة  عدم  هو العام  مفهوم 

 مقبولة.  بمورة عمل  أداء

 مسااح"  الى  اسااتنادا االردن في  الفقر حالة  لدراسااة  العامة  االحماااءات  لدائرة  منشااور  تقرير آخر  يبين •

 على%(  14.4)  مع  مقاارناة%(  20.9)  البلقااء  في  الفقر  نساااااباة  بلغات"  2010  األسااااارة  ودخا   نفقاات

 ما  يشااااكلون فرد ألف(  85.494) نحو  البلقاء محافظة في  الفقراء االفراد  عدد  ويبلغ  المملكة،   مسااااتوى

  أسارة   ألف(  12.169)  الفقيرة األسار عدد بلغ  كما  المملكة،  في  الفقراء  عدد  إجمالي من%(  9.7)  نسابت 

:  هما فقر  جيبين المحافظة في يوجد  كما  المملكة،  في  الفقيرة  األساار عدد  من%(  10.2)  نساابت   ما  تشااك 

 .الباشا عين قضاء  عال،  دير  قضاء

  الفقر   نسبة  ( أن2010  األسرة ودخ   نفقات مسح  بيانات إلى  )استنادا األردن في  الفقر حالة  تقرير  ويشير •

 .فقرآ األشد من  وهي  %(29.5)الباشا   عين  لواء في

 كأحد  يماانف  ان   من  بالرغم  اللواء في  االجتماعية  التنمية برامج  ضااعف  ايضااا  االخرى  المشااكالت ومن •

 االردن. في  الفقر  بؤر
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 العمالة  مسااااح  من  2015  للعام  والبطالة  العمالة مسااااح  نتائج  حسااااب  البلقاء محافظة في  البطالة معد   بلغ

  البالغ  للمملكة  العام  المساتوى من اق   مساتوى  وهو%(  12.2)  العامة  اإلحمااءات  دائرة  تنفذه الذي  والبطالة

(13.)% 

 

 ( 6) رقم جدو 

 المؤشر 

معد  النشاط االقتمادي  
 الخام

)عدد السكان النشيطين  
سنة   15اقتمادياً وأعمارهم  

لعدد السكان  فأكثر منسوباً 
 الكلي( 

 معد  النشاط االقتمادي المنقح 

)عدد السكان النشيطين اقتمادياً  
سنة فأكثر منسوباً   15وأعمارهم 

لمجموعة السكان الذين أعمارهم  
 سنة فأكثر(  15

 معد  البطالة 

)عدد السكان المتعطلين 
سنة   15وأعمارهم 

فأكثر منسوباً إلجمالي  
 قوة العم ( 

 12.2 37.9 37.9 محافظة 

 13 36.7 36.7 على مستوى المملكة 

 2015  والبطالة  العمالة مسح  ، 2013  االسرة ودخ   نفقات حالممدر: مس

 

  واقع القوى العاملة:  4.2

 من أبناء محافظةالتراكمي حساب الكشاف التنافساي  من الجدير بالذكر أن عدد المتقدمين بطلبات توظيف   •

( مواطن 23289مقارنة باااااااا)  2017( مواطن للعام 24929قد بلغ )  المدنية  الخدمة ديوان  في  البلقاء

، وهذا يأتي معززاً لنتائج احتسااااب معام  توطن االساااتخدام للعمالة في قطاعات الوظائف  2016للعام 

عن  البلقااء  الحكومياة مثا  التعليم والماااااحاة واإلدارة العااماة والادفااع التي تنخفض قيمهاا في محاافظاة  

في المملكاة، والجادو  التاالي يبين توزيع المتقادمين بطلباات للتوظيف من خال  ديوان   المساااااتوى العاام

 الخدمة المدنية حسب السنوات والجنس:

 ( 7جدو  رقم )

مجموع طلبات  
 المملكة

مجموع الطلبات  
 المقدمة

 عدد طلبات اإلنا  
عدد طلبات  

 الذكور 
 السنة

276468 20979 15574 5405 2012 
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293642 22391 16499 5892 2013 

279550 21460 15797 5663 2014 

300190 22541 16807 5734 2015 

311193 23289 17347 5942 2016 

334301 24929 18489 6441 2017 

 *الممدر ديوان الخدمة المدنية 

مديرية السلط  تقوم  العم     عم   عن  الباحثين  الباشا  باستقبا   عين  لواء  مع  من  القطاع  والتنسيق  مؤسسات 

الخاص لتشغيلهم حسب الفرص المتوفرة، وتوجي  الباحثين عن عم  لتطوير مهاراتهم ورفع كفاءاتهم لتتالءم  

 مع متغيرات سوق العم . 

من    (297( باح  منهم )388م ) 2017تشير هذه السجالت إلى أن عدد الباحثين عن العم  بلغ للعام   •

 فظة البلقاء.على مستوى محا( من االنا  101الذكور و) 

  الذكور   من  ( 299)   منهم   باح (  347)   م 2017  للعام  بلغ   مشتغلينال  عدد  أن  إلى   السجالت   هذه   تشير  •

 . .المحافظة مستوى على االنا  من( 48)و

  والبطالة العملالتحديات في قطاع  5.2

 .العاممة محافظة في وتركزها اللواء  في العمالة تستوعب التي المؤسسات عدد قلة •

 عدم موائمة مخرجات التعليم االكاديمي والمهني لمتطلبات سوق العم   •

 .االجتماعي الضمان منظومة في االشتراك  من العاملة االقتمادية المنشآت بعض  تهرب •

  في القطاع الخاص. األجور تدني  باإلضافة .•

 عزوف الشباب عن بعض المهن وتوفر بدائ  عنهم من العمالة الوافدة  •

 .للمحالت  تراخيص وجود وعدم البقعة مخيم داخ  والحرف  للمهن تنظيم وجود عدم •

 . العم   عن العاطلين تشغي   يخص فيما  والخاص  العام القطاع بين الشراكة ضعف •
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 خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية  :ثالثا

 مديرية التنمية االجتماعية وصندوق المعونة الوطنية  خدمات  1.3

 (  8جدو  رقم )

 القيمة  المؤشر 

 1 عدد مديريات التنمية االجتماعية 

عدد مساكن األسر العفيفة من خال  المكرمة  
 الملكية

7 

 13 عدد دور الحضانة 

 2 عدد الجمعيات المتخممة 

 4 عدد مراكز ذوي االحتياجات الخامة 

 غير متوفر  حاالت ذوي االحتياجات الخامة المسجلة عدد 

 5 عدد مراكز شؤون المرأة 

 المعونة المتكررة من مندوق المعونة الوطنية
 حاالت عدد ال

2367 

 14 برنامج األسر المنتجة المقدمة من وزارة التنمية 

   97 عدد المتسولين الذين تم ضبطهم

 اسره  27 عدد مساعدات الطوارئ  

 جلسة  21 ق مع احدا  يجلسات تحق

 95000 حجم القروض 

 . لواء عين الباشا* الممدر: مديرية التنمية االجتماعية، 

 

 :لواء عين الباشاوفيما يلي ملخص توزيع الفئات المستفيدة من برامج مندوق المعونة الوطنية في  •
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 ( 9جدو  رقم )

 فئة المستفيدين 
 المستفيدين 

 العدد 

 اسر المعوقين  .1
293 

 حاالت انساني   .2
80 

 اسر االيتام  .3
229 

 ممابون بالعجز الكلي المؤقت .4
49 

 اسر االحوا  الشخمي   .5
2 

 مطلقات بعد الدخو  وابنائهم   .6
282 

 اسر الغائبين والمفقودين  .7
5 

 المسنون واسرهم   .8
763 

 اسر السجناء والمعتقلين  .9
56 

 االسره البديل   .10
3 

 المرئ  التي ال معي  لها واسرتها  .11
249 

 الممابون بالعجز الدائم واسرهم  .12
298 

 اسر العاجزون ماديا  .13
49 

 اسر الخارجين من السجن   .14
2 

 حاالت استثنائي   .15
7 

 2367 المجموع 

 . عين الباشا، مندوق المعونة الوطنية* الممدر: 

 الوطنية والمعونة االجتماعية  الرعاية خدماتفي قطاع   التحديات 2.3 

 ما قورنت على مستوى المحافظة والمملكة.  إذانسبة الفقر والبطالة المرتفعة في اللواء  .1

 وجدت.  إذاعدم كفاية المراكز المتعلقة بشؤون ذوي االحتياجات الخامة وارتفاع تكاليفها  .2

 عدم كفاية المبالغ الممروفة كمعونة للمحتاجين وذلك بسبب ارتفاع االسعار.  .3
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 الشباب : رابعا

 الشباب: قطاع  1.4

في   • الباشا  لواء  يوجد  ال  كماعين  ومراكز  األندية  من  الرياضية عدد  والمرافق  والشابات  ويقوم  شباب   ،

 عليها.  باإلشرافالمركز االعلى للشباب 

 ( عضو.1380يم  إلى )  وبعدد أعضاء  في اللواء وتقع في مخيم البقعة( نادي للشباب  2يوجد ) •

 إضافة إلى عدد من المرافق الرياضية والشبابية. •

 

 :التحديات في قطاع الشباب  2.4

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

 .الشباب  المتعلمين بين  البطالة معدالت   -

 لديهم  والتميز اإلبداع  ورعاية ودعم  الشاااباب  طاقات  الساااتثمار  الرامية  والخطط  البرامج وجود  عدم -

 .وتطويرها

 الرياضية.  والمالعب  المنشآت وجود ةقل -
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 قطاع المرأة  خامسا:

 شؤون المرأة:قطاع    1.5

 .المرأةالتحاد يوجد فرع  •

 عضوة  300ويضم    تجمع للجان المرأة يوجد •

 جمعيات تعاونية نسائية.  (1)يوجد  •

 

 :المرأةتحديات قطاع    2.5

 .أطفا   لديها  والتي  متزوجة  الغير  المرأة  تشغي   العم   أمحاب من العديد رغبة •

 .العاملة  المرأة  أطفا   الحتضان وأماكن  المناسبة  البيئة  توفير  معوبة •

 .الرج  بحق  مساواة  ألبنائها الجنسية منح  قانون  مث   بالمرأة يخص  ما في  التشريعات بعض  ضعف •

  كبير  اختالف  في  جليا هذا  ويظهر  الوظائف بعض في  المرأة  لعم   االجتماعية  المعيقات  بعض وجود •

   القطاعات بعض في  المرأة عمالة  نسب في
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 ةسادسا: الثقاف

 الشؤون الثقافية:قطاع  1.6

 .  في اللواء  تعنى بكافة الشؤون الثقافيةفي مدينة السلط لثقافة  امديري    •
 (  10جدو  رقم )

 المؤشر  العدد 

 عدد الهيئات الثقافية  1

 عدد المنتسبين للهيئات الثقافية  1380

 عدد الفرق الشعبية   1

 المهرجانات  ال يوجد

 المجلس االعلى للشباب * الممدر: 
 
 
 

 لرياضةالفرص االستثمارية في قطاع الشباب وا 2.6

 .رياضية مالعب •  

 .مسابح •

 . الرياضات أنواع بمختلف شبابية نوادي •

 ( 11جدو  رقم )

 حجم االستثمار المتوقع العمالة المتوقعة   الموقع المقترح ومف المشروع

 100000 7 عين الباشا  جم رياضي 

 

 

 



 

20 
 

   مسابعا: التعلي

 قطاع التعليم: 1.7

 

 

  في توفير  جياد  بادور  الخااماااااة  فيالدلفياا  وتقوم جاامعاة  حكومياة،   جاامعاة  اللواء حادود  داخا   يوجاد  ال   •

طاالاب   6000حيا  يبلغ عادد طلبتهاا    األخرى  المحاافظاات  وألبنااء  المنطقاة  ألبنااء  التعليم  فرص

  ، عضو  300كليات ويبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية   8( تخمص علمي في 31موزعين على )

 .ودرجة الماجستير  ، وتمنح درجة البكالوريوس

 ويوجد  الخريجين من  كبير بعدد  العم   سااوق ترفد  التي  التخماامااات من العديد  الجامعة وتدرس     •

 هي:  كليات  8 فيها

  اإلدارية  العلوم كلية -

 والفنون  اآلداب كلية -

  الهندسة كلية -

   الحقوق كلية -

   التمريض كلية -

   الميدلة كلية -

   العلوم كلية -

   المعلومات  تكنولوجيا كلية -

  

للعام   لواء عين الباشااالجدو  التالي يبين بعض مؤشارات التعليم في اما بالنسابة للتعليم المدرساي فان  •

 (:2019/2020الدراسي )

   (12جدو  رقم )

 المجموع  المدارس الخاصة  ا األونرومدارس  المدارس الحكومية   البيــــــــان 

 103 32 16 55 المدارسعدد 

 56070 10200 16,950 25,920 عدد الطلبة 

 - 569 - 827 المفية عدد الغرف 

 82 48 0 34 عدد رياض االطفا  

 لجنة خدمات المخيم  -لواء عين الباشا /الممدر: مديرية التربية والتعليم* 
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 ( 3الشك  رقم ) 

 

 ( 4)  رقم الشك 

 

 ( 5) رقم الشكل
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 مؤشرات مهمة   2. 7

 % ( 33.98)  نسبة النجاح

 % ( 0.005)  معد  التسرب

  . طالب في المدارس الحكومية ( 31.3)  الغرفة المفيةمعد  عدد الطالب في 

 مدرسة لوكالة الغو   16حكومية، ( 6) :نظام الفترتين

  :التعليم قطاع تحديات 3. 7

 .واالجتماعية  االقتمادية األوضاع بعض عن الناجمة التسرب ظاهرة •

 .الحديثة التعليمية الوسائ  كفاية عدم •

  الشرائية القدرة  على ينعكس والذي المعلمين أجور  النخفاض  والراجع للمعلمين اإلضافي التعليم •

 .الذكور للمعلمين خموما والمعيشية

 .المقررة المدرسية الكتب بعض ومو  تأخر •

  .المدارس  لبعض أسوار وجود عدم •

 .وبعدها  اآلخر بعضها وقدم المدارس من لكثير المدرسي  البناء مالئمة عدم •

  أبنية بناء إلى والحاجة المدارس بعض في المفية الغرف عدد و  المدرسية األبنية في النقص •

 .البعيدة القرى خموما المناطق بعض في جديدة مدرسية

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

 . الطالب أعداد في التزايد هذا  الستقبا  الالزمة

 . لمعلمين كثيرا في المدارس الخاصةتغير ا •

 :التعليم قطاعالفرص االستثمارية في  4. 7

 .المتميزة الخدمات ذات والحضانات  والروضات المدارس •

 .متميزة طالبية وخدمات ودراسات أبحا   مراكز •

 النشاطات.  بمختلف خامة تعليمية نوادي •
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 التدريب المهني  :ثامنا

 تدريب المهني الواقع   1. 8

للذكور واالخر    أحدهماين في اللواء  دمن خال  معه  لواء عين الباشايبرز جهد مؤسسة التدريب المهني في   •

أو بأجور رمزية للشباب والشابات تتناسب   تدريبية مجانيةللتدريب الذي يعم  على تقديم برامج   ، لإلنا  

ومتطلبات سوق العم  والتي من شأنها مساعدة المتدربين على تجاوز ثقافة العيب والعم  بالمهن المتوفرة،  

 وفيما يلي أبرز المعلومات حو  قطاع التدريب المهني في المحافظة: 

 ( 13جدو  رقم )

 المؤشر  العدد 

 المهني عدد مراكز التدريب  2

 ذكور   49
عدد العاملين في 

 إنا   12 مراكز التدريب  

 مجموع 61

 الطاقة االستيعابية   566
 الطاقة االستيعابية  

 الطاقة التشغيلية  735

 ذكور   20
 دربينعدد الم

 إنا   5

 مجموع 1326

 . ذكور وانا  عين الباشاالممدر: مؤسسة التدريب المهني،  •
 

  تضم الباشا، وهي عين لواء في  المهني التدريب  مركز في  التدريبية التخممات يبين التالي الجدو   •

 : لإلنا  مهن 4و  للذكور مهنة 28
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 (  14جدو  رقم )

 الرقم  اسم البرنامج  الرقم  البرنامج  اسم

 1 الحالق  رجا   17 بليط مباني 

 2 الكتروني تلفاز وفيديو  18 مجهز ديكورات جبسي  

 3 الكتروني اجهزة هواتف خلوي   19 دهان مباني 

 4 ميكانيكي اجهزة تكييف وتبريد ن 20 حلواني شرقي  

 5 كهربائي تمديدات منزلي   21 حلواني غربي  

 6 خراط  22 كهربائي سارات

 7 كهربائي لحام كيبالت / توزيع  23 حداد المنيوم 

 8 كهربائي تركيب وميانة خطوط هوائي    24 حداد غامون 

 9 كهربائي محطات تحوي   25 ميكانيكي مركبات خفيف  

 10 نجار اثا  26 مكنيكي تجليس مركبات  

 11 ميكانيكي تمديدات محي   27 الفندق  والسياح  

 12 مساعد ميكانيكي اجهزة تبريد  28 مساعد نجار اثا  

 13 المنيوم مساعد حداد  29 مساعدد حداد فامون 

 14 مساعد كهربائي تمديدات منزلي   30 مساعد حلواني 

 15 انا  /تجمي  سيدات 31 انا  /خياطة

 16 انا /تمميم أزياء 32 انا /حاسوب

   الذكور/االنا   التدريب المهني  مركز ▪
 

 التدريب المهني:التحديات التي تواجه   2.  8  

 نقص المدربين •

 التحتية  ةالمركز والبنيميانة بناء   •

 قدم االجهزة والمعدات في المشاغ  •

 عدم مالئمة موقع مركز االنا  •
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 تاسعا: الصحة

 القطاع الصحي 1. 9

 : يلي  ما  خالل من الباشا عين  لواء في  الصحية الرعاية خدمات تقدم  •

 المستشفيات:

 (  15جدو  رقم )

اسم 
 المستشفى 

عدد  
 )التخصصات الطبية( الخدمات المقدمة  عدد االطباء األسرة

مستشفى 
 الحكومي 

120 65 - 70 
  وحنجرة،واذن  فجلدية، باطنية، اطفال، نسائية، عظام، عيون، ان

، اسنان ، مسالك بوليه   مختبرات وطوارئ،اسعاف  اشعة،
 وجراحه ، غدد صماء 

 النفسية ومعالجة االدمان         لألمراض  1 خاص 

 الرئيسي/ المسؤو  عن القطاع في اللواء المركز المحي * الممدر: 

 

 المراكز الصحية والعيادات: 2.  9

 (  16جدو  رقم )

 ا األونرو عسكري حكومي المؤشر 

 2 0 1 عدد المراكز المحية الشاملة -

 0 0 6 عدد المراكز المحية األولية  -

 0 0 1 عدد المراكز المحية الفرعية  -

 0 0 12 عدد المختبرات  -

 0 0 48 الميدليات عدد  -

 0 0 1 عدد مختبرات األشعة -

 0 0 20 عدد عيادات االسنان -

 0 0 51 عدد عيادات الطب العام  -



 

26 
 

 0 0 15 عدد عيادات االختماص  -

 0 0 29 عدد أطباء األسنان  -

 0 0 7 عدد مراكز األمومة والطفولة  -

 0 0 67 عدد األطباء العام  -

 0 0 15 عدد أطباء االختماص  -

 لجنة خدمات المخيم -عين الباشا* الممدر: مديرية المحة، 

  الصحي القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز  3. 9

 يذكر  حي   المنطقة في  العالية  السااكانية  الكثافة بساابب حسااين  األمير مسااتشاافى على  الكبير الضااغط •

  نسبيا  كبير رقم  وهذا  سنويا شخص  ألف156  حوالي الطوارئ قسم  مراجعة

 .لذلك الملحة الحاجة من  المنطقة بالرغم في  خامة أو  طبية عسكرية  ومراكز  مستشفيات وجود عدم •

 بعض  إمكانيات  في و  التحتية  البنية في  وضاااعف شااااملة  ماااحية  مراكز إلى  المناطق  بعض حاجة •

 .المحية  المراكز

 لبعض  المسااااتشاااافى  وافتقار  المااااحية  المراكز  لبعض  الالزمة  واألجهزة  المعدات بعض  توفر  عدم •

  المحية  والمراكز  المستشفى في  الطبي  الكادر  زيادة إلى  والحاجة المهمة  األجهزة

 .الطوي   واالنتظار  اإلدارية  اإلجراءات في العام  الضعف •

 في مستشفى الحسين  الكوادر الطبية  نقصو التحتي  في مستشفى الحسين  البنيةضعف     * 

 االستثمارية في القطاع الصحي الفرص  4.  9

 . المحية  والمراكز  المستشفيات •

  .الطبية  األجهزة  ميانة •

 .المخبرية األدوات  مناعة •

 .األدوية  مناعة •

 .بالجسم  والعناية  التجمي   مستحضرات  مناعة •

 .  الطبية األعشاب  مناعة •
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 عاشرا: البنية التحتية

 والخدمات العامة:قطاعات البنية التحتية   1.  10

جيادة من الطرق الرئيساااااياة والقروياة والفرعياة والتي تربط التجمعاات    شااااابكاةالبلقااء  تتوفر في محاافظاة  

 السكانية داخ  المحافظة وتربط المحافظة بباقي مناطق المملكة. وفيما يلي أبرز المؤشرات حو  ذلك:

 (  17جدو  رقم )

 األطوا  )كم( الطرق حسب النوع

الطرق شبكة 
 الداخلية المعبدة 

 137 رئيسية

 143 ثانوية

 292 فرعية 

 غير متوفر  زراعية

 572 المجموع

 2020الكتاب االحمائي السنوي الممدر:  •

 

 ي تواجه البنية التحتيةلتالتحديات ا أبرز 2.  10

 معظم الطرق في اللواء سواء الرئيسية والفرعية بحاجة الى صيانة  -

الرابط بين محافظة عمان ومحافظات الشمال يحتوي على نقاط حرجة وخطرة وتشهد طريق صافوط  -

 حوادث مرورية تكاد تكون يومية.

 الى انها غير مؤهلة باإلضافةة الطرق داخل مخيم البقعة ضيق -
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 النقل العامعشر:  الحادي

   العام والبري: النقل 1.  11

  صوالفقراء، وتحرإن توفير خدمة النق  العام ووسائط النق  تعتبر من أهم احتياجات ذوي الدخ  المحدود 

 هيئة تنظيم النق  البري على مراقبة مجمعات البامات. 

 تقوم على خدمة المواطنين.  للتكسي مكتب( 12)  لواءاليوجد في  •

 قد البلقاء بمحافظة  فئاتها بجميع  المرخمة  المركبات عدد أن العامة إلى اإلحماءات دائرة  بيانات تشير •

ونوعها   ملكيتها بحسب المركبات هذه توزيع التالي الجدو  ويبين 2019 للعام وذلك  (33523)  بلغت

 الفرعية يمكنوالخطوط الرئيسية والداخلية   البلقاءعن أعداد وأنواع وسائط النق  ضمن محافظة  أما

 توضيحها من خال  الجدو  التالي: 

 (  18جدو  رقم )

 صالون  حافالت شحن  صهاريج  شاحنات  1أخرى المجموع 

 ملكية 

 المركبة 

30909 1999 17 77 8666 1520 18630 
 خموص  

2614 19 463 300 423 495 914 
 عموم   

 المجموع  19544 2015 9089 377 480 2018 33523

   2019الكتاب االحمائي السنوي * الممدر: 

 

 التحديات في قطاع النقل:  أبرز 2.  11 

 خطوط   على  سلبا    يؤثر  مما  موظفيها  لنق   الكبيرة  بالمؤسسات  خامة  نق   وسائ   وجود  عدم . 1

 .األخرى  النق 

 .اللواء داخ   االتجاهات معظم في العام النق   خطوط مسارات تداخ  . 2

 
   الزراعية، مركبات األشغال وسيارات ذات استعمال خاص.تشمل الدراجات النارية والمركبات  1
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  الشوارع  سعة ضمن للوقوف الحاجة يستدعي  مما اللواء داخ  كافية خامة مواقف وجود عدم . 3

 .العام للنق   مخممة مواقف في وليس

 .المتوافرة العام النق  بدائ  قلة . 4

 . حجمها  ومغر اللواء وسط داخ  المجمعات وجود ندرة . 5

 .خانق سير  أزمة يسبب مما والمسائية  المباحية الفترة خموما المرورية االختناقات حدو  .      6

  لذلك المالية المخممات وقلة الميانة إجراءات  وبطء المناطق بعض في الطرق شبكة قدم . 7

  فيها   يكثر   والتي  الخطرة   الطرق  بعض  ووجود  المناطق  طبيعة  مع   الطرق   بعض  مالئمة  عدم . 8

 السير.  حواد 

 

 الفرص االستثمارية في القطاع النقل 3.  11

 . والهجينة الحديثة السيارات وميكانيك كهرباء  ميانة •

 .المتنقلة  البخار ماكينات باستخدام  المتنق  السيارات غسي  •

 . التومي   خدمات •

 (  19جدو  رقم )

حجم االستثمار   حجم العمالة الموقع المقترح ومف المشروع

 المتوقع

 70000 10 لواء عين الباشا  خدمات التومي  

غسي  سيارات  

 متنق  

 20000 2 عين الباشا لواء 
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 عشر: المياه ثاني 

 والصرف الصحي:  المياه 1.  12

 تقوم مديريات المياه بتقديم خدمات توفير المياه للمواطنين والعم  على سالم  خطوط المياه.  •
 (  20جدو  رقم )

 المؤشر  

 عدد اآلبار االرتوازية  15

 عدد محطات الضخ العاملة  5

 المخدومين بشبكة المياه نسبة السكان  28287

 شبكات المرف المحي  12486

 محطات التنقية  1

 مساحة األراضي المروية بمياه محطات التنقية  دونم  350-400

 . عين الباشا * الممدر: سلطة مياه/ 

 التحديات في قطاع المياه والصرف الصحي:  أبرز 2.  12

 .المائية الموارد شح •

  شبكة   تغطية  وعدم  الميانة،   كلفة  وارتفاع  كفاءتها   وانخفاض  المناطق  بعض  في  المياه  شبكات  قدم •

 .المناطق لكافة المحي المرف

 متعددة ألسباب المحافظة في المعطلة العدادات نسبة ارتفاع •

 .للمياه  المشروع غير لالستخدام نتيجة المائي  الفاقد نسبة ارتفاع •

  اللواء تخدم واحدة تنقية  محطة خال  من وتنقيتها  العادمة المياه تمريف يتم •

 الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع المياه والصرف الصحي 3.  12

 . المختلفة الصناعات في منها واالستفادة الزيبار مياه لتنقية محطة •

 . مشاريع ابار منزلية لتجميع مياه االمطار واستغاللها •
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 ة عشر: الطاق الثالث

 والكهرباء:  الطاقة 1.  13

إدارة   • في  الكهرباء االردنية    شركةتقوم  الموجودة  الباشاومكاتبها  التيار    لواء عين  بالتأكد من ومو  

 الكهربائي إلى كافة المواطنين والعم  على إمالح األعطا  الفنية 

 (  21جدو  رقم )

 المؤشر  العدد 

 عدد محطات الوقود باالضافة الى محطة تحت االنشاء 10

 وكاالت الغاز عدد  43

 السكان المزودين بالكهرباء  23000

 الكهرباء االردنية شركةالطاقة * الممدر: وزارة 

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

 .والمقالع الكسارات عن الصادر المتطاير الغبار •

 .المواد بعض على واقتصارها المعدنية الثروة استغالل في التنوع ضعف •

 العبث في الكوابل والشبكه الكهربائيه و .الشتاء فصل في خصوصا المتكررة الكهرباء شبكة أعطال •

 .التحتية البنية ضعف •

 الالجئين  عدد وازدياد السكان  عدد ازدياد نتيجة الشبكة على المستمر الضغط •

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

 . أنواعها بمختلف البديلة الطاقة •

 .  الجودة عالية الشمسي التسخين انظمة •

 .  العادمة المياه معالجة محطات •

 ( 22جدو  رقم )

 حجم االستثمار المتوقع العمالة المقترحة  الموقع المقترح ومف المشروع

 1000000 40 لواء عين الباشا  ممنع خاليا شمسية )طاقة بديلة ( 
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 ت عشر: االتصاالالرابع 

 البريد واالتصاالت:

تب تابعة لشركة البريد األردني، وتقدم هذه المكاتب الخدمات البريدية  ا( مك 4)   لواء عين الباشايوجد في   •

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

 . المعونة الوطنيةمندوق 

المؤشرات التالية    2013اما بالنسبة لوسائ  االتما  االخرى فقد بين مسح نفقات ودخ  االسرة لعام   •

 على مستوى محافظة البلقاء  

 (  23جدو  رقم )

 البيان  نسبة الحيازة 

 االنترنت 24.9

 االرضي  12.9

 خلوي 98.3

 اجهزة الحاسوب  44.1

 . 2013ودخ  االسرة  مسح نفقات * الممدر: 

 ( 7الشك  ) 
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 ةعشر: البيئ الخامس

 الواقع البيـــــــــئي:  1.  15

  امبحت والتي اللواء شما  والواقعة البقعة( تنقية )محطة العادمة المياه تنقية محطة موقع سوء -

 .اللواء تنظيم حدود داخ 

  مخلفات القديمة، السيارات  إطارات الزجاج،  محالت مخلفات من أنواعها بجميع  النفايات تراكم  -

 . المختلفة اللواء  منطقة في واألتربة األنقاض وتراكم النافقة،  والحيوانات الدواجن محالت

 .الشمالية الجهة من اللواء ومداخ  مناطق مختلف في الحجر ومناشير والبلوك  البالط  ممانع انتشار  -

  وتحو  الزراعية األراضي  على مباشر بشك   تؤثر والتي باللواء المحيطة بالمنطقة الكسارات وجود -

  في أضرار من القالبات بواسطة الكسارات  هذه ناتج نق  عملية تسبب  ما إلى أضاف  استغاللها،  دون

 . اآلليات  هذه من وتطاير الرما   اللواء شوارع

 .والشاحنات  للقالبات  الزائدة الحموالت عن التحتية الناتج البنى في واضح تلف -

 . اللواء مناطق مختلف  في  عشوائية بطريقة الحرفية والممانع  المحالت انتشار  -

 

 الفرص االستثمارية في القطاع البيئي  2.  15

 أشكاله  بمختلف التدوير إعادة •
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 السياحة  عشر: لسادسا  
 لسياحية:  ا قطاع  1.  16

  )الميفية  واالستجمامية الترفيهية السياحةفي مجا   نسبيا جيدة  سياحية مقومات لواء عين الباشا

 . والشتوية(

  ومتاجر  واالستراحات،  المطاعم تشم  والتي المتعددة،  الخدماتية المرافق من عدد السياحة ويرفد قطاع

 .    الهام والموقع وتنوع ،  المناخ  واعتدا  الطبيعة،  وجما  الشرقية، التحف

كما ان المناطق الجبلية المرتفعة تتميز    النقي،   والهواء  الطبيعة  وجما   شتاءا  بالدفء  الباشا  عين  لواء  يتميز

  المواطنون   إليها  يأتي   حي   الداخلية  السياحة  وخامة  سياحي  جذب  منطقة  شك وي  بمناخ لطيف ميفا، 

الغابة    ،   المزايا  بهذه  للتمتع  المملكة  مناطق  كافة  من  المدرسية  والرحالت مناطق  االسكندنافية  وتعتبر 

  للسياحة   المهمة  الروافد  احد  الرمان  ت    سباق   ويعتبر ورميمين وت  الرمان من المناطق السياحية الطبيعية ،

 عمان   وأمانة  واإلسكان  العامة  األشغا   ووزارة  األردنية  االولمبية  اللجنة  من  بدعم  يقام  وهو  اللواء  في

 .   الملكي السيارات ونادي  الكبرى

 
 التحديات التي تواجه القطاع السياحي: اهم  2.  16

   الخموص. وج  على  اللواء في  السياحية االستثمارات  حجم نقص •

 . التحتية للبنية افتقار المواقع السياحية في اللواء  •

 .لواءال في السياحية للمواقع شاملة سياحية برامج وجود عدم •

 الفرص االستثمارية في القطاع السياحي 3.  16

   المنطقة طبيعة تالئم التي خموما واالستراحات والمطاعم المقاهي  •

 (. ميكروية مشاريع ) المتنوعة الحرفية األعما  •

   التجارية  واألسواق الترفيهية واألماكن العاب مدن •

 مشاريع كبيرة  الجبلية الدراجات وركوب التخييم مث  الخارجية النشاطات •

 ( 24جدو  رقم )

 االستثمار المتوقع  العمالة المتوقعة  الموقع المقترح ومف المشروع
  شاليهات متنزه واستراحة و

 سياحية في شالالت ارميمين 
 دينار  1000000 40 ارميمين 

 1500000 50 ت  الرمان  نز  فندقي ت  الرمان  
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 الزراعة  عشر: السابع 

 قطاع الزراعة:     1.  17

  األردن(   وادي  وزراعة  الباشا،   عين  زراعة  السلط،  )زراعة   زراعة  مديريات  ثال   البلقاء   محافظة  في  يوجد

 القطاع   بهذا  النهوض   بهدف  المزارعين  لكافة  الخدمات  تقديم  على  تعم   حي   الزراعي  القطاع  على  تشرف

 . والبطالة الفقر  مشكلتي من والحد بالثروات الوطني االقتماد رفد في  رئيسي دور ل  لما والهام الحيوي

يعتبر لواء عين الباشا من المناطق الزراعية الهامة وذلك لتمتع  بمناخ شفا غوري وتوفر ممدر الري من  

لتوفر االيدي    باإلضافة( ملم سنويا  350- 300عيون الماء وابار ارتوازية ومعد  هطو  االمطار يتراوح )

 مما يسه  التسويق.   لعاممة والبلقاء وجرشالعاملة نتيجة للكثافة السكانية العالية في المخيم وتوسط اللواء بين ا

وما يساعد على اضفاء الطابع الزراعي على اللواء وجود العديد من الدوائر الزراعية الرسمية والتي تسهم 

 في دعم القطاع الزراعي مث   

 مديرية زراعة لواء عين الباشا   -

 المركز الوطني للبح  واالرشاد الزراعي   -

 مديرية الوقاية النباتية مختبرات الثروة النباتية   -

 واالنشاءات الزراعية   اآلالت مديرية  -

 محطة الحسين الزراعية   -

 مديرية المخاطر الزراعية   -

 التالي: واهم المؤشرات التي تشير لواقع القطاع الزراعي نوردها في الجدو  
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 (  25جدو  رقم )

 اإلنتاج النباتي مؤشرات  العدد /المساحة

 رياً  15000

 بعالً  30000 المساحة المزروعة  

 المجموع 45000

 الحبوب  15000

 المساحة المزروعة )دونم( 

 الخضروات   4500

 شجار مثمرة ا 13000

 غابات حرجي   12500

 المجموع دنم  45000

 المساح  القابل  للزراع    دنم 60000

 البالستيكية عدد البيوت  1475

 عدد المشات    75

 عدد المعامر  1

 عدد محالت بيع المواد الزراعية  17

 عدد محالت بيع األزهار  3

 مساحة األراضي الحرجية )دونم(  12500

 مساحة أراضي المراعي )دونم(  37000

 عدد المعارض الزراعي   25

 عدد مزارع ازهار القطف  مزرع   24

 . عين الباشاالممدر: مديرية الزراعة،  •
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 (  26جدو  رقم )

 مؤشرات اإلنتاج الحيواني  العدد

 الالحم  24

 البياض 5 عدد مزارع الدجاج 

 المجموع 29

 عدد المفارخ  1

 الدواجن  0

 المواشي 1 عدد المسالخ 

 المجموع 1

 النح  مزارع عدد  3

 عدد مشاريع تربية األسماك  غير متوفر 

 عدد محالت العالجات البيطرية  12

 عدد المحطات الزراعية  1

 أغنام  29190

 أعداد المواشي )رأس( 

 ماعز  7581

 أبقار  830

 جما   30

 المجموع 37741

 الباشا  نعي الزراعة، الممدر: مديرية  •

  الزراعي  القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  17

 أثمانها  وارتفاع المياه في نقص  مشاك  من تعاني الزراعية المشاريع جميع -

 يوجد سد الملك طال  ولكن  يعاني من التلو   -
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  على  لتنساب الباشا،  عين في الحضري التطوير منطقة في المحي المرف مناه  في العادمة المياه  تفريغ -

 .طال  الملك  سد في وتمب  الرميمين ينابيع باتجاه  العام الشارع

  اإلنتاج   مستلزمات  أسعار  تقلبات  إلى  األولى  بالدرجة  يعود  والذي  الدواجن  قطاع  وخامة في  األسعار  تقلبات  -

 .األعالف مث 

 .الحليب على للطلب  الموسمية التقلبات بسبب الحليب أسعار تقلبات  من األبقار مزارع معاناة -

 .الزراعي والمبيدات والماعز  لألبقار  البيطرية  العالجات أسعار ارتفاع -

   مشكلة تسويق الخضار والفاكهة في اللواء حي  توجد حسبة واحدة. -

 

 الفرص االستثمارية في القطاع الزراعي 3.  17

 تربية النح  وانتاج العس  وبقية منتجات النح   -

 سوق للمواشي خارج التنظيم -

 غوري   المختلفة في المناطق الشفا الموسمية الزراعات -

 المحمية الزراعات  -
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 الصناعة عشر: الثامن 

 قطاع الصناعة:  1.  18

ا   قطاع   إلى   تنتمي   أنها   سنجد  الباشاعين    ولواء  عموما  البلقاء  محافظة  في  القائمة   المناعية  لمشاريع تعد 

  الممنفة   المشاريع تسجي   ويتم اللواء،   في  المغيرة   بعض الممانع  عدا  فيما   تذكر  ال  وتكاد الخفيفة  المناعات

 .عمان مناعة غرفة في مناعية مشاريع  أنها على

 :فيها العاملين وأعداد الباشا عين لواء  في الموجودة الممانع  بأهم قائمة يلي فيما   

 الباشا  عين لواء  ممانع( 27)  رقم الجدو 

 الموقع عدد العاملين اسم الممنع 

 عين الباشا  97 7عدد ممنع البالستيك 

 عين الباشا  50 الورق األردنية ممنع أكياس 

 عين الباشا  65 الشركة العربية لمناعة األلمنيوم )ارا (  

 عين الباشا   - ممنع ابارنا للمياه المعدنية 

 عين الباشا  - ممنع األغطية الزراعية  

 عين الباشا  - شركة كيما للمنظفات  

 عين الباشا  - والجوارب فريدن لمناع  االلبسة 

 ام الدنانير  -    )األلبان( ممنع الجنيدي للمواد الغذائية  

 موبص - لشرق االوسط لمناعة الدواء ممنع ا

 موبص  الدواء  لمناعةنهر االردن  ممنع

 أبو نمير  - 1عدد  معامر الزيتون

 مافوط - بيت التطريز/ مالبس مهنية  
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 :الصناعي القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  18 

   مناعية مدينة وجود عدم •

 .الممانع إلنشاء  المناسبة التحتية بالبنية والمجهزة  المتاحة المناطق ومحدودية التحتية للبنية العالية  التكلفة •

 .الدولي والمستوى اإلقليمي  المستوى على منافسين وجود •

  وارتفاع   المختلفة  المناعات  في  الداخلة  األولية  المواد  بعض  أسعار  وارتفاع  عموما  الطاقة  أسعار  ارتفاع  •

  اآلالت بعض  أسعار وارتفاع إنتاجها  كلف

  على   لحمولهم  المتبعة اإلجراءات  وتعقيد  المناعية  المشاريع   ألمحاب  المقدمة  والتسهيالت التنسيق  ضعف  •

     رخص

 الفرص االستثمارية في القطاع الصناعي:  3. 18

 : الزراعي  التصنيع/  الصناعة قطاع . 1

 .ومخلفاتها  وزيوت لحوم من الحيوانية   المنتجات مناعة •

 (كوقود تستخدم ان يمكن التي الجفت مادة) ومخلفات   ومنتجات  الزيتون •

 .الزيتون زيت تعبئة  مناعة •

 .العس   مناعة •

 .الطبية  النباتات  زيوت مناعة •

 .والخضار الفواك  مناعات •

 ( واالجبان األلبان )مناعة الحليب  منتجات مناعات •

 ( 28جدو  رقم )

 االستثمار المتوقع حجم العمالة المتوقعة  الموقع المقترح ومف المشروع

استخراج الزيوت  

 الطبية والعطرية

 100000 10 موبص

 500000 20 لواء عين الباشا  تعبئة زيت زيتون
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  اللواء،  مناطق مختلف في المساندة  الخدمات  لظهور فرم   ستوفر السابقة الفرعية القطاعات نجاح ان

  للتطور وقابلة  متوفرة الفرعي للقطاع المساندة الخدمات  مشاريع تأسيس مجا   في  الفرمة فان وبالتالي

 .واالزدهار 

 

 :المساندة الزراعية الخدمات قطاع .2

 .الزراعية للمنتجات المبرد التخزين •

 .والتغليف التعبئة •

 .والفواك  الخضار تدريج •

 

 :والمحيكات الجلدية الصناعات قطاع.3

ة  مقارن المستوى، دون ما يعتبر  الذي المجا  بهذا ومتوسطة مغيرة  مشاريع لقيام قوية فرص  هنالك

 .الفرعي القطاع  هذا تحت ويندرج. المجاورة الدو   بمنتجات حتى

 .المالبس  كسسوراتالا مناعة •

 .المنع اليدوية واألنسجة المطرزات •

 .األزياء تمميم •

 .للمنتج النهائي التشطيب •

 ( 29جدو  رقم )

 حجم االستثمار المتوقع  العمالة المقترحة الموقع المقترح  وصف المشروع 

مشغل للمطرزات 

 اليدوية 

 50000 20 لواء عين الباشا 
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 التجارة  عشر:التاسع  

 والخدمات   قطاع التجارة 1.  19

معظمها بمشاريع تجارية وخدمية من فئة المشاريع    الباشا   عين  منطقة   في  القائمة  االقتمادية  النشاطاتتتمث   

ومن الجدير   رخمة،  1760المغيرة والمتوسطة وقد بلغت حسب بيانات قسم الرخص في بلدية عين الباشا 

  النشاطات اهم    يبين  التالي  تراخيص. الجدو بالذكر ان مخيم البقعة ايضا يحوي مئات المشاريع ولكن بدون  

 : 2020 الباشا، لعام عين بلدية بيانات قاعدة حسب الباشا عين منطقة في القائمة  االقتمادية

 ( 30)رقم جدو  

 طبيعة النشاط طبيعة النشاط
 ماالت االفراح  زينة سيارات 

 استيراد وتمدير  ستوديو تموير

 أعما  ديكور وجبص  ماالت البلياردو

 سيارات اكزوت مالون رجا  

 إكسسوارات مالون سيدات 

 المجوهرات مناعة األلبان 

 استثمارات  ميدلية 

 العاب الكمبيوتر  بيع الحلويات

 بقالة  طب اسنان

 سوبر ماركت غسي  سيارات 

 بناشر سيارات غيار زيت 

 اوكافتيري بوفي   فرن حراري 

 بيع األدوات الكهربائية  قرطاسية ولوازم مدرسية

 بيع االراجي   سيارات كهرباء 

 بيع األلبسة محددة

 بيع الخضار والفواك  محمص

 بيع الدواجن  مخبز 

 بيع الغاز  مخيطة

 بيع الزجاج  مدرسة خامة

 تأجير مستلزمات األفراح  مركز ثقافي 

 معدات إنشائية  تأجير مركز رياضي 

 تجارة اجهزة ستااليت  مستودعات 

 السياراتتجارة اطارات  مشت  زراعي 

 تجارة االجهزة الخلوية  مشغ  المنيوم 

 الطبيعية والمناعية  تجارة االزهار مطعم 

 تجارة االسمنت والحديد  معرض ومفروشات 

 تجارة األدوات المنزلية  معم  بالط

 تجارة السيارات  منشار حجر 
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 تجارة العدسات والنظارات  معم  طوب 

 تجارة قطع سيارات  معم  ثلج

 تجارة مواد بناء  مقاوالت انشائية

 تجليس ودهان سيارات مقهى نت

 فلترمياه  مكتب تكسي 

 تمليح روديترات  مكتب محاماة

 تنجيد فرش سيارات دسيهن مكتب

 حضانة اطفا   ملحمة

 خدمات الحج والعمرة  منجرة 

 خطاط  ميزان ستيرنج 

 خدمات كمبيوتر ميكانيك سيارات 

 ن دراي كلي تجاريونوكالء ووسطاء 

 روضة اطفا   دهان موبيليا

 

 :التجاري القطاعالتحديات التي تواجه  . أبرز2.  19

  .والعما   العم   قانون  وخموما  والنشاط  للعم   المقيدة  القوانين  بعض وجود •

 .األخرى  الدو  مع  بالمقارنة  المرتفعة  الضرائب معدالت •

 أحيانا  وتعقيدها  اإلجراءات  وكثرة  التجارية  المشاريع  تموي   على  الحمو   معوبات •

 من  كثير  تعطا   إلى  يؤدي  مماا  اإلجراءات  بعض  وتعقاد  العما   بيئاة  في  الحكومياة  البيروقراطياة •

 .المشاريع

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

  والمقاوالت   والدفاع  الحكومية  الخدمات  قطاعات  من  اإلجمالي   المحلي   الناتج  من%    45  نسبت   ما  يشك  •

  األخرى القطاعات وضعف  العقاري والتطوير  اإلسكانية بالمشروعات المتخممة

 .النوع من أكثر الكم حساب على المجا  هذا  في االستثمار •

 القطاع.  لهذا الداعمة البرامج ضعف •

 

 : والخدمي   التجاريالفرص االستثمارية في القطاع . 4.  19

تعد الفرص االسااتثمارية السااابقة في القطاعات السااابقة جميعها فرمااا السااتحدا  مشاااريع تجارية سااواء 

  منها.مناعية او زراعية وحتى السياحية  
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 التمويل  عشرون:
 والمتوسطة: لتمويل الميكروي والنشاط اإلقراضي للمشاريع الصغيرة ا .1.  20
 
 وهي: مؤسسات   5 لواء عين الباشابلغ عدد المؤسسات التمويلية المغيرة في  ▪

 مندوق المرأة   -

 البنك الوطني   -

 تمويلكم    -

 الشركة االهلية لتموي  المشاريع المغيرة والمتوسطة   -

 شركة االمين  -

  7 حوالي  يوجد حي   الدولية، البنوك  وبعض الوطنية البنوك لجميع فروع الباشا عين لواء في تتوفر •

 . بنكية فروع

 ( 31)رقم جدو  

 عدد الفروع   البنك 

 1 بنك اإلسكان 

 1 بنك األردن 

 2 البنك اإلسالمي األردني 

 1 البنك العربي 

 1 بنك القاهرة عمان 

 1 البنك األهلي 

 1 البنك األردني الكويتي 

 

 تمويلي:ال القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز.  2.  20

 معوبة توفير الضمانات الالزمة للحمو  على التموي   -

ثقافة االستهالك السائدة ان معظم التسهيالت والتي تتعلق بمشاريع وتحديدا المنزلية منها يذهب   -

 لالستهالك. 

 استمراره عدم التمكن من اخذ المبلغ الكافي لتموي  المشروع وبالتالي عدم  -
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 اللواء:أبرز األبعاد التنافسية في  وعشرون: تحليلواحد 

  الحقيقية   االستثمار  مقومات  ومن  المحلي  السوق  في  تأثيرا  االقتصادية  العوامل  أكثر  العاملة  القوى  تعتبر •

 . األمثل بالشكل استغاللها من  بد وال الدولة اقتصاد نمو في كبير دور لها والتي

  هذا   ان  أي  متعلمين  السكان  من%  90  إذ ان  جدا مرتفعة  التعليم  نسبة  ان  مسبقا  التعليم  قطاع  مسح  بين  لقد  •

 . االستثمار مقومات أقوى من يعتبر المقوم

 . إرادة برنامج رأسها وعلى بكثافة االستثمار لبيئة الداعمة والبرامج والتعليمية التدريبية المؤسسات تتوفر •

  بنوك   كانت  سواء  المؤسسات  بهذا  مشبع  المحلي  السوق  ان  القو    يمكن  فأن   التمويلية  المؤسساتتوفر   •

  نوعية   في  عام  بشك   المالية  المؤسسات  هذه  مشكل   حمر  ويمكن  متخمص،   إقراض   مؤسسات  أو  تجارية 

  أحد   زالت  ما  التي  األمور  من  وهذا  االئتمانية،   التسهيالت   منح  ألغراض  المطلوبة  والكفاالت  الضمانات

 . باالستثمار  التوسع معيقات

الشفا   • المناطق  في  الزراعية  االستثمارات  امام  الفرمة  يفتح  اللواء  في  الجغرافي    غوري  التنوع 

 واالستثمارات السياحية في المناطق الجبلية. 

 الكثافة السكانية المرتفعة بحاجة لخدمات متزايدة.  •

 الفاعلة في االقتماد بشك  عام وتوليد دخ  خاص بها.  المرأةمشاركة  •
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 نقاط الضعف  نقاط القوة 

 توفر االيدي العاملة والمؤهلة  ▪

 الطبيعة الجغرافية المالئمة للزراعة والسياحة  ▪

موقع اللواء المتوسط الذي يربط العاممة بمحافظات  ▪
 الشما   

 توفر المؤسسات التدريبية والتمويلية في اللواء  ▪

القرب من العاممة وتوج  معظم القوى العاملة لها لتوفر   ▪
 فرص العم   

 توفر الجمعيات الخيرية والتعاونية في اللواء   ▪

 

 نسبة الفقر والبطالة المرتفعة  ▪

 الفجوة الحقيقية بين مستويات الدخ  واالنفاق في اللواء   ▪

البنية التحتية ال زالت تعاني من ضعف وتحديدا الطرق القائمة   ▪

 بحاجة الى ميانة وباإلضافة الى شق طرق جديدة 

المشاك  البيئة المتعلقة بمحطة التنقية ومعام  الطوب والمحاجر   ▪

 المنتشرة في اللواء.

 عدم وجود شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص  ▪

 عدم توفر منطقة مناعية وحرفية  ▪

 نسب التسرب المرتفعة من المدارس   ▪

 التهديدات  الفرص

تحدي  واقامة البنى التحتية في اللواء لجذب   -

 االستثمار وتحديد في المناطق السياحية 

توج  العديد من البرامج الدولية التنموية للعم  على  -

 التنمية البشرية وتحديدا في المخيم 

 استحدا  برامج الستخدام وسائ  الطاقة البديلة  -

 برامج لتنمية فئة الشباب   -

 لالجئين السوريين  تزايد مضطرد في اعداد ا -

 الفجوة بين الدخ  واالنفاق   دالوضع االقتمادي وازديا  -

 االحوا  المناخية المتغيرة التي تشك  تهديدا للقطاع الزراعي  -

 ارتفاع اسعار مدخالت االنتاج وتحديدا الطاقة   -

 


