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 : والسكان ةوالتقسيمات اإلدارية والتنظيمي الموقع الجغرافي  اوالً:

 الجغرافيا والسكان: 1.1        

 إقليم ضمن تقع المحافظات الرئيسية في شمال المملكة األردنية الهاشمية ، و   محافظة جرش هي احى  •

 البلقاء،  محافظتي الجنوب  ومن  اربد محافظة الشمال  من يحدها منه،  الغربي القسم في األردن شمال

  .كم 45 حوالي  عمان العاصمة عن جرش محافظة وتبعد المفرق،  محافظة الشرق ومن

 وتأتي  .المملكة مساحة من (0.5 %) نسبته ما  أي  ² كم (411) حوالي  جرش محافظة  مساحة تبلغ •

 (265) جرش قصبة لواء  مساحة  وتبلغ .المملكة محافظات بين المساحة حيث  من األخيرة المرتبة  في

 (%23) تعادل و  ² كم ( 96)ومساحته برما قضاء  ويليه  المحافظة، مساحة  من % (  65)  وتعادل   كم

 مساحة من (%12) وتعادل ²كم( 49 )ومساحته المصطبة قضاءوأخيرا   المحافظة،  مساحة  من

 .المحافظة

نشاطها   • وتنوع  والمناخي،  الجغرافي  تنوعها  بسبب  المتميزة  المحافظات  من  جرش  محافظة  تعتبر 

 تمتاز بوجود العديد من الموارد الطبيعية واألراضي الصالحة للزراعة. ثاإلقتصاي، حي 

حار صيفا، لكنه يعتبر محليا   جرش هو مناخ البحر األبيض المتوسط وهو بارد الى معتدل شتاء  مناخ •

 من أكثر مناخات المملكة اعتداال. 

 ( 1جدول رقم )

 التجمع السكاني  القضاء اللواء 
 الجنس )نسمة( السكان حسبتوزيع 

 المجموع إناث  ذكور

قصبة  
 جرش  

 جرش 

 16721 8157 8564 سوف

 13113 6129 6984 ساكب 

 7550 3758 3792 كفرخل 

 8963 4288 4675 الكتة

 8804 4184 4620 ريمون

 6925 3410 3515 بليل 

 6464 3227 3237 قفقفا

 4459 2169 2290 نحلة 
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 3253 1586 1667 الليات دير 

 3352 1535 1817 الحدادة 

 2166 1044 1122 مقبلة

 2788 1336 1452 الكفير 

 1132 513 619 زقريط 

 6082 2856 3226 الجبارات

 1557 700 857 عصفور 

 2739 1283 1456 الرشايدة 

 117 51 66 ام رامح 

 316 150 166 عنيبة 

 482 222 260 جبا

 913 468 445 ام الزيتون 

 2016 953 1063 النبي هود 

 1263 618 645 الحسينيات

 782 396 386 ام قنطرة 

 327 157 170 نجدة 

 227 105 122 العبارة 

 1518 723 795 جمل

 369 178 191 قريع 

 243 122 121 دبين 

 713 341 372 الرياشي 

 136 60 76 الحازية 

 682 194 488 عمامة

 449 199 250 الشيخ مفرج 
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قصبة  
 جرش 

الجنيدية )المشيرفه  
 (الشرقية

389 
375 764 

الفيحاء )المشيرفه  
 (الوسطى

434 
405 839 

 2184 1068 1116 المشيرفه الغربية 

 13677 6736 6941 مخيم سوف

 42076 20549 21527 مخيم غزة 

 11815 5681 6134 منشية هاشم 

 57434 27104 30330 جرش 

قضاء  
 المصطبة  

 5529 2659 2870 المصطبة 

 5166 2427 2739 مرصع

 5249 2492 2757 جبة

 1813 851 962 تلعة الرز 

 777 372 405 الرحمانية 

 596 279 317 الراية

 قضاء برما  

 6855 3326 3529 برما

 1392 699 693 (الخشيبةالمنصورة )

 1553 750 803 الجزازة 

 491 235 256 المجدل 

 1173 605 568 عليمون

 1545 719 826 همتا 

 637 297 340 الفوارة 

 114 59 55 الهونة

 2020المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة،  •
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 الالجئون والمخيمات

  مخيم على مسوى المملكة وهما مخيم جرش ومخيم سوف،  13يوجد في محافظة جرش مخيمين من أصل  

  تسمى   لجنة  تشكل  بدورها   التي  الفلسطينية  الشؤون  دائرة   طريق  عن  األردنية  الحكومة  مع  األنروا  وتتعاون

  البلدية،  المجالس بدور اللجنة هذه وتقوم. المخيم وشخصيات قادة من أعضاءها تختار ، "المخيم تحسين لجنة"

  صرف   وشبكات   وممرات   طرق   من   للمخيمات،   التحتية  البنية  تحسين   أجل   من  الثلثة   الجهات   هذه   فتتعاون

 المياه 

 المخيمات:ة شان

 مخيم سوف 

 معلومات عامة  أوال:

 .( دونم536( على مساحة )1967تأسس مخيم سوف عام) •

 .( نسمة20097) 2017الدولية لسنة عدد السكان حسب قيود وكالة الغوث  •

 .( عائلة4625عدد العائالت ) •

 .( وحدة1179عدد الوحدات السكنية ) •

 2. ( م31698مساحة الطرق المعبدة "خلطة اسفلتية" ) •

 2. ( م73184مساحة الممرات الخرسانية ) •

 .( عامود405عدد أعمدة االنارة الكهربائية ) •

 %100الصحينسبة ربط الوحدات السكنية بشبكة الصرف  •

 .%100نسبة ربط الوحدات السكنية بشبكة مياه الشرب  •

 ثانيا: قطاع الخدمات العامة 

 (1) مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية عدد •

 (1) لجنة خدمات المخيم عدد •

 (1) نقطة شرطة عدد •

 (1) مكتب بريد عدد •

 (4) المخابز عدد •

 (7) المساجد عدد •
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 (4) صيدليات عدد •

 (96) المحالت التجارية عدد •

 مكتب مدير المخيم/ وكالة الغوث االدولية  •

 (2) عيادات خاصة عدد •

 ثالثاً: قطاع التعليم 

 .( مدرسة )ذكور و اناث(4مدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية)  •

 .(2) مدارس حكومية تابعة لوزارة التربية و التعليم عدد •

 . (4) رياض األطفال عدد •

 (2 )حضانة عدد •

 رابعاً: قطاع الصحة 

 المراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث الدولية: 

 عيادة وكالة الغوث الرئيسية) عام , أطفال , أسنان , نسائية( •

 مركز الشفاء الصحي  •

 خامسا: قطاع الخدمات االجتماعية 

 ( عائلة 300عدد العائالت التي تتقاضى معونة من الجمعيات الخيرية)  •

 ( عائلة330غوث الدولية) عدد العائالت التي تتقاضى معونة من وكالة ال •

 ( عائلة 468عدد العائالت المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية ) •

 

 مخيم جرش  

 أوال: معلومات عامة 

 .( دونم531402( على مساحة )1968تأسس مخيم جرش عام ) •

 .( نسمة30379)  2017عدد السكان حسب قيود وكالة الغوث الدولية لسنة  •

 .عائلة( 6593عدد العائلت )  •

 .( وحدة2130عدد الوحدات السكنية )  •
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 2. ( م20,000مساحة الطرق المعبدة "خلطة اسفلتية" )  •

 2. ( م40,0000مساحة الممرات الخرسانية ) •

 .( عامود450عدد أعمدة االنارة الكهربائية )  •

 %90نسبة ربط الوحدات السكنية بشبكة الصرف الصحي  •

 .%95ب نسبة ربط الوحدات السكنية بشبكة مياه الشر  •

 ثانيا: قطاع الخدمات العامة 

 (1) مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية عدد •

 (1) لجنة خدمات المخيم عدد •

 (1) مركز أمني عدد •

 (1) مكتب بريد عدد •

 (6) المخابز عدد •

 (8) المساجد عدد •

 (3) صيدليات عدد •

 (291) المحلت التجارية عدد •

 مكتب مدير المخيم/ وكالة الغوث االدولية  •

 (3) عيادات خاصة عدد •

 ثالثاً: قطاع التعليم 

 .( مدرسة )ذكور و اناث(4مدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية) •

 .(1) مدارس حكومية تابعة لوزارة التربية و التعليم عدد •

 . (4) رياض األطفال عدد •

 (1 )حضانة عدد •
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 رابعاً: قطاع الصحة 

 ز الصحية التابعة لوكالة الغوث الدولية: .المراك 1

 عيادة وكالة الغوث الرئيسية) عام , أطفال , أسنان , نسائية( 

 . مركز حي جرش الطبي 2

 . مركز جمعية المركز االسلمي 3

 . مركز مجلس الكنائس الطبي 4

 خامسا: قطاع الخدمات االجتماعية 

 ( عائلة 170الخيرية)عدد العائلت التي تتقاضى معونة من الجمعيات  •

 ( عائلة 540عدد العائلت التي تتقاضى معونة من وكالة الغوث الدولية)  •

 ( عائلة 109عدد العائلت المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية )  •

 

 التقسيمات اإلدارية: 2.1  

 من ( 120 ) المادة  بمقتضى  والصادر  ( 2000 ) لسنة (46) رقم اإلدارية التقسيمات لنظام استنادا   •

 قضاء   :هما أقضية (2 ) جرش، قصبة لواء من جرش مدينة ومركزها جرش محافظة الدستورتتألف

 .المصطبة وقضاء برما، 

 بلديات عدد مجموع من %(  5.4)  نسبته ما  تشكل بلدية،  مجالس (5) جرش محافظة في يوجد •

 :هي البلديات،  وهذه.المملكة

 الكبرى  جرش بلدية

 عمان باب بلدية

 برما  بلدية

 المعراض  بلدية

 بلدية النسيم 
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 :مجتمع المدني والفعاليات المنظمةمؤسسات ال  3.1

 (  2جدول رقم )

لجنة  
 زكاة 

مراكز  
الزكاة  
 وااليتام 

  هيئات ال
 الثقافية 

مراكز  
 شباب

االندية 
 الرياضية 

جمعيات 
خيرية/  
وزارة  
التنمية  
 االجتماعية 

جمعيات 
خيرية/اتحاد  
الجمعيات  
 الخيرية 

جمعيات 
 تعاونية

 التقسيمات اإلدارية 

محافظة   العدد 63 63 110 14 10 19 1 12

 األعضاء 4000 3000 2300 2000 1500 380 - 100 جرش 

 2020مؤسسات المجتمع المحلي، جرش  •

 الجمعيات الخيرية:
 

( جمعيدة تدابعدة ألتحداد الجمعيدات الخيريدة  63منهدا )،  ةجمعيد  173محدافظدة جرش    يبلغ عددد الجمعيدات الخيريدة في

 وتقوم هذه الجمعيات بتقديم الخدمات التالية:( جمعية تابعة لوزارة التنمية االجتماعية 110و )

مسداعدة ذوي االحتياجات الخاصدة في كافة المجاالت، ومسداعدة الفقراء والمسدنين، ومسداعدة االيتام ماديا وعينيا،  

للطلبة وأيام طبية ومحاضددددرات، صددددناديق اقراض دوارة لعدد من الجمعيات لمشدددداريع  وتقديم قروض مفيدة  

صدددددغيرة مددرة للددخدل، وعقدد الددورات التددريبيدة والمحداضدددددرات وورش العمدل لتوعيدة المجتمع المحلي، ورفع  

باالضافة    ، مستوى المراة وتمكينها اجتماعيا وثقافيا، واقامة مشاريع انتاجية صغيرة وخصوصا التي تعنى بالمرأة

 لوجود جمعيات انتاجية مرتبطة بقطاع السياحة.

 
 التعاونية:الجمعيات 

 موزعة كما يلي:    تعاونية،  ( جمعية63محافظة جرش )يبلغ عدد الجمعيات التعاونية في    •

 عدد الجمعيات التعاونية    القضاء

   53 القصبة 

  3   المصطبة

 7 برما

 63   المجموع

 2020ن جرش،ومديرية تعا •
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وهي جمعيات متخصددصددة نوعا ما اسددسددت الغراض تحقيق ارباا لصددالح اعضددائها من خلل تاسدديس  •

 الذين  العضائها  الربح تحقيق  منها الهدف،  بر جمعيات شبة مغلقة على اعضائهاوتعت،  مشاريع استثمارية

جمعيات تعاونية   6وجود   عم االقتصددادية.  انشددطتهم  لمباشددرة  مال  الخاصددة كرأس  اموالهم  يسددتثمرون

 متخصصة بتقديم خدمات الطعام والشراب.

 : مؤسسات المجتمع المدنيمنها القطاع التي يعاني  والمعوقات التحديات أبرز  •

 .الجمعيات دعم قرارات مع  الوزارات لوائح انسجام عدم -

 .التعاوني  القطاع ودور  بأهمية الوعي عدم -    

 .الجمعيات وتأسيس   وتنمية  بتطوير المجتمعي الوعي غياب  -    

 .والخيرية  التعاونية  الجمعيات  تمويل  آليات  وضوا عدم -     

 .بما يتطلب الدعم المؤسسيلمؤسسات المجتمع المدني ضعف اإلمكانات المادية والبشرية والتنظيمية   -    
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 االقتصادية ثانيا: الخصائص الطبيعية والمقومات  

 الميزة النسبية:  2.1

مدن  ت • وجوهرة  المعالم  ومصانة  متكاملة  رومانية  اثرية  مدينة  كأقضل  ارث حضاري  ذات  عتبرجرش 

وهي ميزة تنافسية للمحافظة بالدرجة    ئية من جميع انحاء العالميالديكابولس ومقصدا للسياحة الثقافية والب

 . األولى

 مهرجان جرش للثقافة والفنون ميزة تنافسية عربيا وعالميا ووجهه للسياحة التقافية والترفيهية.  يعتبر •

منتجات  تعتبر   • لتسويق  سياحية  وجهه  والمنتجات  ) االلبان  جرش  الزيتون  ومنتجات  الجرشية(  اللبنة 

احة  ي مع وجود ستة محميات طبيعية ذات هويات مختلفة تستقبل الس  الزراعية الموسمية محليا وعربيا، 

 العربية والمحلية. 

 وجود منطقة صناعية تنموية مؤهلة.  •

 الحوافز اإلستثمارية المقدمة من إعفاءات جمركية وضريبة تشجع على اإلستثمار في المحافظة.  •

 وقربها من العاصمة عمان. تمتاز محافظة جرش بموقعها الذي يتوسط محافظات الشمال    •

  

 أبرز مؤشرات الخصائص الديمغرافية السكانية والتركيبة العمرية للسكان 2.2 •

  .المملكة سكان عدد من (2.5) %نسبته ما أي نسمة (268300) المحافظة سكان عدد يبلغ •

 % (37.4) نسبته  ما ويعيش  إناث،  (48.6 )%و  ذكور (51.4) % نسبته بما المحافظة سكان يتوزع •

 .الريف في المحافظة سكان من

 

 ( 3جدول رقم )

 التعدادات السكانية السابقة )نسمة( 
 معدل النمو السكاني 

 عدد السكان المتوقع )نسمة( 

 2020 2021 

 276617 3.1 268300  محافظة جرش

 2020المصدر: التعداد العام للسكان 
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 ( 5.1 ) أفرادها عدد ومتوسط أسرة، ( 52965) األسر عدد يبلغ الديمغرافية،  المؤشرات أبرز من •

      يبلغ المحافظة في الديمغرافية اإلعالة معدل أن كما المملكة. مستوى على فرد ( 4.8 ) مقابل فرد، 

 ارتفاع يلحظ كما .(61.4)%  للمملكة والبالغ العام المستوى من أعلى أيضا   هو و %(   (67.9

 المملكة مستوى من وهي أعلى (37.9)% سنة ( 15) سن دون العمرية الفئة في السكان نسبة

 %بنسبة سنة(  64- 16) سن بين ما العمرية الفئة في السكان نصف من أكثر ويتركز (34.3)%

 . %(61.9المملكة ) مستوى من أقل  وهي ، (58.9)

فيمكن  للملكة،اما المؤشرات التي تعكس الواقع السكاني في المحافظة بالمقارنة مع المستوى العام  •

 توضيحها بالشكل التالي: 

 ( 4جدول رقم )

التقسيمات  
 االدارية  

 حجم االسر  عدد األسر عدد السكان 
معدل اإلعالة  
 الديموغرافي )%( 

التوزيع النسبي للسكان حسب الفئة 
 العمرية

 15أقل من 
 سنة 

(15-64  )
 سنة 

أكثر من 
 ( سنة 65)

 3.2 58.9 37.9 67.9 5.1 52965 268300 محافظة جرش 

 2020السكاني  ددائرة اإلحصاءات العامة، التعدا •

 .اسرة /فرد (5.1 ) بد والمقدر المحافظة في رةساال حجم ارتفاع .1

 محافظة في (37.9 %)بد  والمقدرة سنة ( 15 ) سن دون العمرية الفئة في السكان نسبة ارتفاع  .2

 سمالي رأال  االنفاق من لمزيد الحاجة يعني مما  ،  (34.3 %) المملكة مستوى  من أعلىي  وه جرش

 .والتعليم والتربية الصحية الرعاية قطاعي في الفئة لتلك المقدمة الخدمات  نوعية لتحسين

 مستوى من أعلى وهي( 67.9% ) بد والمقدر جرش محافظة في الديمغرافي  االعالة معدل ارتفاع .3

 وبالتالي ديااقتصا النشطين ونسبة  االنتاجية انخفاض يعني مما ، ( 61.4 %) در بدوالمق المملكة

 .والدخل  االنفاق من الفرد حصة على سلبي  بشكل التأثير

 

 االقتصادية وحالة الفقر:  المؤشرات  3.2

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

 ( 5جدول رقم )
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 التقسيمات اإلدارية 
 متوسط الدخل السنوي )دينار(  متوسط اإلنفاق السنوي )دينار( 

 للفرد  لألسرة  للفرد  لألسرة 

 1632.2 8188.1 1765.4 8893.3 لواء قصبة جرش 

 1667.9 9110.8 1853.9 10262.8 المصطبة قضاء 

 1344.4 7289.2 1688.3 9212.3 قضاء برما 

 1617.3 8201.6 1767.4 9008.1 محافظة جرش

 1857.2 9258.0 2021.2 10251.6 المملكة

 2013المصدر: مسح نفقات ودخل االسرة  •

 

  نفقات  مسح " الى  استنادا االردن في الفقر  حالةلدراسة   العامة االحصاءات لدائرة منشور  تقرير أخر  حسب •

 مستوى  على (14.4 %) مع مقارنة  (20.3% ) جرش في  الفقر نسبة بلغت " 2010 األسرة ودخل

 (1.36% ) نسبته ما  يشكلون فرد ألف ( 11.998 ) نحو جرش محافظة في الفراء  عدد ويبلغ المملكة، 

  نسبته  ما تشكل أسرة ألف ( 1.786 ) الفقيرة األسر عدد بلغ كما المملكة،  في الفقراء عدد إجمالي  من

 دينار مليون ( 1.7 ) بد الفقر لفجوة النقدية القيمة بلغت كما المملكة،  في الفقيرة األسر عدد  من %(15)

   والبالغة  المملكة مستوى على الفقر  لفجوة  النقدية القيمة من %(1) نسبته ما أي   جرش محافظة في

   .دينار مليون  (176.8)

 متوسط انخفاض الى  العامة  االحصاءات دائرة عن والصادر 2013األسرة   ودخل نفقات  مسح تقرير  اشار •

 ،  دينار(9258.0)للمملكة العام المعدل عن دينار  ( 8201.6 ) جرش محافظة في السنوي  األسرة دخل

 العام المعدل  عن دينار ( 9008.1 ) جرش محافظة في  السنوي األسرة  انفاق  متوسط ينخفض  وكذلك

 الدخل  متوسط عن يزيد المحافظة مستوى  على السنوي االنفاق متوسط ان اال دينار،(10251.6) للمملكة

 هو  (43.4 %) نسبته ما ان نلحظ السنوي  االسرة انفاق اتجاه  لتحليل وكنتيجة .  دينار   ( 866.5 )بد

 واالتصاالت،  النقل على (16.7% ) نسبته  وما  وملحقاته  المسكن على  (20.7 %)و  الغذائية المواد على

 والتبغ والكحول  واالحذية الملبس على تنفق  (14.6% ) نسبته  وبما السنوية االسرة  نفقات  وباقي
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 التعليم على السنوي االسرة انفاق انخفاض للنتباه الملفت ان اال والصحة،  التعليم الى إضافة والسجائر

 .السنوي االسرة انفاق من  (4.3 %)يتجاوز ال والذي الصحية والرعاية

 ( 6) رقم جدول

 المؤشر

 معدل النشاط االقتصادي الخام

)عدد السكان النشيطين اقتصاديا  
سنة فأكثر منسوبا   15وأعمارهم 

 لعدد السكان الكلي( 

 معدل النشاط االقتصادي المنقح 

)عدد السكان النشيطين اقتصاديا  
فأكثر منسوبا  سنة  15وأعمارهم 

  15لمجموعة السكان الذين أعمارهم 
 سنة فأكثر(

 معدل البطالة 

)عدد السكان المتعطلين  
سنة فأكثر  15وأعمارهم 

 منسوبا  إلجمالي قوة العمل(

 11.9 38.2 38.2 محافظة  

 13.0 36.7 36.7 على مستوى المملكة

 2015 والبطالة العمالة مسحالمصدر:  •

  العاملة:واقع القوى   4.2

 :التالي  النحو  على  موزعة مؤسسة ( 3514 ) المحافظة في  العاملة  االقتصادية  المؤسسات  عدد بلغ •

 ( 789 ) الخدمات قطاع في العاملة المؤسسات ،عدد( 437 ) الصناعة قطاع في العاملة  المؤسسات

 في العاملة المؤسسات عدد مؤسسة،  ( 2280 ) التجارة قطاع في العاملة المؤسسات  عدد مؤسسة، 

 .مؤسسة (3 ) االنشاءات  قطاع في العاملة المؤسسات  وعدد مؤسسة،  (5 ) النقل قطاع

%(  2)   نسبته ما أي 2014 للعام مشتغل ( 39956 ) بنحو المحافظة في األردنيين المشتغلين عدد يقدر •

 متعطل، ( 5812 ) المحافظة في المتعطلين عدد بلغ حين في المملكة،  في األردنيين المشتغلين عدد  من

 .المملكة في األردنيين المتعطلين عدد من (3 %) نسبته ما يمثلون

 ( 11320 ) نحو جرش محافظة أبناء من المدنية الخدمة لديوان توظيف  بطلبات  المتقدمين  عدد بلغ •

 المملكة،  في المدنية الخدمة لديوان التوظيف بطلبات  المتقدمين من (4 %) نسبته ما  شخص،يمثلون

 المحافظة في المتقدمين عدد من المدنية الخدمة لديوان التوظيف بطلبات المتقدمات االناث نسبة وكانت

 .المملكة مستوى على (74.5 %) نسبته ما مع  مقارنة ،(76 %)

 ( 155 )نحو  2014 العام خلل جرش محافظة أبناء  من المدنية الخدمة ديوان في  المعينين عدد بلغ •

 ما ويمثلون المحافظة،  ابناء من توظيف بطلبات المتقدمين من (1.4 %) نسبته ما يمثلون شخص، 

 . العام نفس خلل المدنية الخدمة ديوان في  الكلي المعينين عدد من (3.3 %) نسبته
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 الحكومي القطاع أن العمل  سوق  بيانات وتشير االقتصادية،  االنشطة من عدد على  المشتغلين يتوزع •

 وقطاع ، (15.4 %) التعليم وقطاع المحافظة،  في العاملة القوى من (43.8 %) نسبته ما يستوعب

 ( 2 %) السياحة وقطاع (%3)  وقطاع الزراعة  ، ( 15.3%) والتخزين والنقل التجارة

 العمالة عدد إجمالي من (1 %) نسبته ما يشكلون وافد عامل ( 2914 ) نحو جرش محافظة في يعمل •

 %( 7) فيها المشتغلين عدد من المحافظة في الوافدة العمالة  نسبة وتمثل .المملكة في الوافدة

 نسبته  ما الذكور بين كانت حيث ، (11.9 %) نسبته ما 2015 عام جرش محافظة في البطالة معدل بلغ •

   (38.2 %) المحافظة في  الكلي االقتصادية المشاركة معدل بلغ كما %(. 22.8) االناث وبين( %9.2 ) 

لمشاركة الذكور اقتصاديا.    )%66.7مقارنة مع ما نسبته )   )% 15.3حيث بلغت نسبة مشاركة اإلناث )

السنوات   والجدول التالي يبين توزيع المتقدمين بطلبات للتوظيف من خلل ديوان الخدمة المدنية حسب 

 والجنس: 

 ( 7جدول رقم )

الطلبات  مجموع  مجموع طلبات المملكة
 المقدمة

 السنة عدد طلبات الذكور  عدد طلبات اإلناث

276468 10199 7759 2440 2012 

293642 9035 6634 2401 2013 

279550 10606 8178 2428 2014 

300190 11096 8707 2389 2015 

 المصدر ديوان الخدمة المدنية  •

 

  التشغيل   مجال  في  المقدمة  الخدمات  وتتمثل  المحافظة،   في  التشغيل  مجال  في  خدماتهابتقديم      تقوم مديرية العمل

  خدمات   تقديم، والخاصة   الطلبات  ملئ  في  ومساعدتهم  الباحثين  استقبالب  العمل   وأصحاب   الباحثين  من  لكل

 لتقديم   المدارس  / الجامعات  /المدني   المجتمع  مؤسسات  مع  التنسيقباإلضافة الى     .المهني  والتوجيه  اإلرشاد

  مع  بالتعاون وظيفية ومعارض أيام لتنظيم التنسيقهم ، وتواجد مناطق في للباحثين واإلرشاد التشغيل خدمات

  مع   بالتنسيق  ريادية مبادرات  تنفيذو   .المتاحة  العمل  بفرص العمل   عن  الباحثين  ربط إلى  تهدف الخاص  القطاع

  لإلقبال  العمل عن الباحثين وتشجيع العمل  بثقافة الوعي نشر  إلى تهدف المدني المجتمع ومؤسسات  الجامعات
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الى   .المحلي  العمل  سوق  يوفرها  التي  العمل  فرص  على العمل في محافظة جرش  وتشير سجلت مديرية 

 مايلي: 

  من   (250)  منهم  باحث(  512)   م2016  للعام  بلغ  العمل  عن  الباحثين  عدد  أن  إلى  السجلت  هذه  تشير •

   % . 32.8وبلغت نسبة المشتغلين  االناث من( 262)و  %79.2المشتغلين بلغت نسبة  الذكور

م  النفس الع   (193)بلغ عدد المشتغلين منهم    ، كما2015باحث لعام    (362)عمل  بلغ عدد الباحثين عن   •

 . ( اناث 114و) ذكور  (79)منهم 

في محافظة جرش   عمل  تصاريح  على  الحاصلين  الوافدين  العمال  عدد  بأن  مديرية العمل  بيانات  أظهرت •

 الوافدة   العمالة  بين  األعلى  النسبة  المصرية  العمالة  تمثلتصريح عمل، و  2954بلغ عددهم    2016لعام  

من اجمالي العمالة    )%82.6محافظة جرش، حيث شكلت ما نسبته )  سوق  في  عمل  تصاريح  على  الحاصلة

، اما العمالة )%13.3العربية ما نسبته )حين شكلت العمالة العربية من باقي الدول   للمحافظة، فيالوافدة  

و    واحتلت العمالة البنغالية المرتبة األولى بين العملة األجنبية .  )% 4األجنبية في سوق العمل فقد شكلت ) 

 غيرها  من  أكثر  رئيسية  نشاطات  في  األردني الخاص بمحافظة جرش  العمل  سوق  في  الوافدة  العمالة  كز  تتر

  2016  لعام  فيها  عمل  تصاريح  على  الحاصلة  العمالة  تركز  حسب  االقتصادية  النشاطات  ترتيب  جاء  وقد

  تجارة %( 10.9)  التحويلية الصناعات%( 55.6)  األسماك وصيد والحراجة الزراعة: التالي النحو على

انشطة    )% 8.2التشييد )  )% 8.9)  النارية  والدراجات  المحركات  ذات  المركباتوإصالح    والتجزئة  الجملة

 . )%7.9اإلقامة والصناعات الغذائية )

 

  والبطالة العملالتحديات في قطاع  5.2

لعام   • لإلناث  البطالة  نسبة  بلغت  اإلناث حيث  بمحافظة جرش وخاصة  البطالة  معدالت    2016ارتفاع 

وجود فجوة كبيرة  % والذي يوضح الى  9.2% مقارنة مع معدل البطالة للذكور والبالغ  22.2حوالى  

 بين اعداد اإلناث العاطلت عن العمل مقارنة مع اعداد الذكور . 

المشاركة االقتصادية دنيت • العمل من أبرز    في  نسبة  يعا  ديات حالتسوق  ني  منها االقتصاد األر نيالتي 

%  38.2بمحافظة جرش    اإلقتصادية  حيث بلغت نسبة المشاركة. بشكل عام ومحافظة جرش بشكل خاص

اإلقتصادية بسبب    نسبة المشاركةّ ني لتد  ي يعزى السبب الرئيساجمالي األفراد المقبلين على العمل، ومن  

في حين بلغت نسبتها    %15.3نسبة المشاركة اإلقتصادية الضئيلة لإلناث في سوق العمل والتي بلغت  
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توجد امرأة   المشاركة في سوق العملى  نساء قادرات عل 6هذا يدل على أنه من كّل ، و%66.7للذكور  

رجال من القادرين على المشاركة    5رجال من كل     3  يوجد ينواحدة تعمل أو تبحث عن عمل، في ح

 .في سوق العمل يعملون أو يبحثون عن عمل

سوق العمل؛ أي أ ّن احتياجات القطاع الخاص والقطاع العام ال   في  العرض والطلببين عدم التوافق ما  •

،  . يتجلى في هذا الشكل أثر األزمة السورية في سوق العمل  بمستوياته كافة  م مع مخرجات التعليمتتواء

لة األردنية، عن طريق ارتفاع نسب البطالة، للذكور واإلناث  مالة السورية مكان العماخلل إحلل الع  من

 .إلى اليوم 2013بشكل تدريجي منذ نهاية عام 

 استثمارية كبيرة في المحافظة تساهم في تشغيل العاطلين عن العمل . غياب لوجود مشاريع  •
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 خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية  :ثالثا

 مديرية التنمية االجتماعية وصندوق المعونة الوطنية  خدمات  1.3

 ( 8جدول رقم )

 القيمة  المؤشر 

 1 عدد مديريات التنمية االجتماعية 

 2 مراكز تنمية المجتمع المحليعدد 

عدد مساكن األسر العفيفة من خلل المكرمة  
 الملكية 

7 

 15 عدد دور الحضانة 

 110 عدد الجمعيات المتخصصة 

 1 عدد مراكز ذوي االحتياجات الخاصة 

 20 عدد حاالت ذوي االحتياجات الخاصة المسجلة 

 1 عدد مراكز شؤون المرأة 

 صندوق المعونة الوطنية المعونة المتكررة من 
 عدد المستفيدين 

2717 

 7 برنامج األسر المنتجة المقدمة من وزارة التنمية 

 2020المصدر: مديرية التنمية االجتماعية،   •

 

 :  2019لعام  جرش  محافظة في  الوطنية المعونة صندوق من المعونات وفي مايلي ملخص

 ( 9جدول رقم)

 مبلغ المعونة/دينار   األفرادعدد  عدد األسر مكتب المعونة 

  3125086  11975 3761  جرش

  3125086  11975 3761 المجموع 

 2019المصدر: صندوق المعونة الوطنية، •
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 ، كما هو موضح بالجدول التالي: البرنامج  حسب الوطنية المعونة  صندوق  من المعونات جمحوبلغ 

 ( 10جدول رقم)

مكتب 

 المعونة 

الفورية  النقدية المعونة   الطارئة النقدية المعونة   المؤقتة النقدية المعونة  المتكررة النقدية المعونة  

االسر عدد االسر عدد المبلغ  االسر عدد المبلغ  االسر عدد المبلغ   المبلغ 

 4480 228 30010 153 668363 644 2416990 2717 جرش

 4480 228 30010 153 668363 644 2416990 2717 المجموع 

 2019الوطنية، المعونة صندوق:  المصدر•

 

%( من حجم المعونات هو لبرنامج المعونة النقدية المتكررة   77اعله نلحظ ان )  المؤشراتفي سياق  •

التي تهدف الى التخفيف من حده الفقر الى الفئات المشمولة بهذا   البرامجيستدعي توجيه العديد من  االمر

أليتام، المصابون بالعجز الكلي الدائم وأسرهم، المسنون وأسرهم، المطلقات وأبنائهن، أسر  هم : ا  البرنامج

وذوي اإلعاقة( ودعمهم   المرأة التي ال معيل لها وأسرتها. وهنا يمكن بالتركيز على )  اإلمرأةالمعوقين،  

 التخفيف من حده الفقر لهم وألسرهم.  بمشاريع انتاجية تسهم في

 الوطنية والمعونة االجتماعية  الرعاية خدماتفي قطاع   التحديات 2.3 

 ( التمريض طواقم  ذلك في بما )  الصحية الرعاية في المتخصصين نقص . .1

 العامة الصحية الرعاية مقدمي مختلف بين التنسيق غياب .2

 التشغيلية  الكفاءة عدم .3

 التكلفة  حيث من فعالة غير الطبية  الخدمات توفير عملية .4

 . وجدت  إذا تكاليفها وارتفاع الخاصة االحتياجات ذوي بشؤون  المتعلقة المراكز  كفاية معد .5

 . االسعار ارتفاع بسبب وذلك للمحتاجين كمعونة المصروفة المبالغ  كفاية معد .6
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 الشباب : رابعا

 الشباب: قطاع  1.4

عدد الشباب في    يقدر  والسكان    % من36.2يعتبر المجتمع األردني مجتمعا فتيا، حيث يشكل الشباب   ▪

 % من اجمالي عدد سكان المحافظة .36ويشكلون   شاب وشابه 85363بحوالي   محافظة جرش

لبناء   ▪ المتطلبات الضرورية  لو تم توفير  فيما  العالي جدا والذي يشكل فرصة ذهبية  الرقم  كيان  ان هذا 

هؤالء الشباب، بحيث يشكلون قوة انتاجية يمكن لها تحدث التغيير االيجابي المطلوب في مجتمعنا، وبنفس  

الدولة، وهذا االمر   الوقت فأن هذا العدد يشكل تحديا وتهديدا فيما لو لم يحسن توجيه من خلل مؤسسات 

ا هذه  لها من توجيه  التي يمكن  المؤسسات  ذاته توفر هذا  الوطن يتطلب بحد  تجاه خدمة  الكبيره  لطاقة 

 والمجتمع. 

ومديرية شباب    بتقديم خدماته للشباب منها هيئة شباب كلنا االردن  جرشتقوم عدة مؤسسات في محافظة    ▪

 .  محافظة جرش

وتقوم وزارة   الرياضية،  والمرافق والشابات  الشباب ومراكز  األندية من عدد ي محافظة جرشف يوجد ▪

)  عليها  باإلشراف الشباب الشبابية  المراكز  عدد  بلغ  حيث  مراكز  10،  المحافظةف لشباب(   وبعدد ي 

 ( عضو.  2000( نادي رياضي بعدد اعضاء ) 14)عدد إلى  ضافة، باإلعضو(1500)  إلى  يصل  أعضاء

 

 :التحديات في قطاع الشباب  2.4

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

 تزايد معدالت البطالة بين المتعلمين الشباب. ▪

 قلة المراكز الشبابية مقارنة بعدد الشباب بالنسبة إلى السكان.   ▪

جميع المراكز الشددبابية المتوفرة في المحافظة مسددتأجرة )شددقق( والتي تفتقر الى تقديم الخدمات اللزمة   ▪

 ...الخ.للشباب من دورات مياة ، صاالت رياضية ..

عددم وجود البرامج والخطط الراميدة السدددددتثمدار طداقدات الشدددددبداب ودعم ورعدايدة اإلبدداع والتميز لدديهم  ▪

 وتطويرها.

   عدم تواجد بيت للشباب في المحافظة التي تسهم في تحقيق التربية السياحية. ▪
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 المرأة  خامسا:

 شؤون المرأة:قطاع    1.5

وضدعها للوصدول بها الى المكانة التي تسدتحقها باعتبارها عنصدرا   باتت قضدية النهوض بالمرأة وتطوير   ▪

فاعل  وشددددريكا  كامل  في التنمية وتقدم المجتمع، فكانت هذه القضددددية بأبعادها وتفرعاتها المختلفة محط 

اهتمام المؤسددسددات الحكومية وغير الحكومية. حيث حسددنت تلك المؤسددسددات من وضددع المرأة االردنية 

الصدحة والتعليم والتدريب والتأهيل بحيث اصدبحت عنصدرا فاعل داخل المجتمعات    بشدكل عام من حيث

المحليدة ،رغم تفداوت ادوارهدا مدا بين منداطق المملكدة، اال انده يمكن القول ان المرأة في االردن تعتبر  

 عنصرا فاعل في مختلف ميادين التنمية.

رأة ودخولها لقطاعات عمل جديدة لم يألفها  بمجال تعليم الم  محافظات المملكة  تهرغم التطور الذي شددددهد ▪

كعملها في االمن العام كرقيب سير ميداني، او في قطاع الصحة كممرضة تعمل    ، المجتمع االردني سابقا

بنظام الورديات الليلية، وكدخولها لقطاع االعمال كصداحبة له تديرة من شدركتها خارج المنزل، وغيرها  

من ظمن نظام الدددمحرمات االجتماعي والديني، رغم هذا التطور    من مجاالت كانت حتى االمس القريب

اال ان الدراسددات االحصددائية والجندرية تظهر ان مسدداهمتها االقتصددادية ما زالت دون المأمول، وذلك 

العتبارات عديدة ومركبة و متشددابكة ما بين الدين والحداثة، ما بين االقتصددادي واالجتماعي.  اذ تشددكل  

% من إجمالي عدد سدددكان المحافظة وبلغت نسدددبة البطالة بين االناث في محافظة 48.0نسدددبة اإلناث  

 .%22.8  جرش

 

 تحليل عام للقطاعات االقتصادية بحسب الجندر :

يتبين ان التوزيع النسدبي    ، 2015لعام   من مسدح البطالة والعمالة الصدادر عن دائرة االحصداءات العامة  ▪

غلت األردنيات في % من بين المشدت47.8للمشدتغلين األردنيين بحسدب النشداط االقتصدادي والجنس ان  

% من المشتغلت األردنيات في قطاع الصحة والعمل االجتماعي. في حين 16.9، ويعمل  قطاع التعليم 

في   ن% منه4.4% من المشدددددتغلين األردنيين الدذكور في قطداع اإلدارة العدامدة ، ويعمدل  13.1يعمدل  

نيين في % من المشددتغلين األرد13.4ويعمل  ، قطاع تجارة الجملة والتجزئة وما يتصددل بها من أنشددطة  

في قطداع  ن ، ويعمدل منهقطداع النقدل والتخزين واالتصددددداالت  % في0.6  وليدة  قطداع الصدددددنداعدة التحوي

 .%  0.2اإلنشاءات  
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ان نسدددبة المتعطلت من اإلناث في محافظة جرش ممن يحملن   2015وتشدددير بيانات الجندر لعام   ▪

% من المشدددددتغلت من نفس  74.7% مقدابدل  89.2 وأعلى بلغدت نسدددددبتهن    األولى الشدددددهدادة الجدامعيدة

 عليمي.المستوى الت

 :  جرشالمؤسسات المتخصصة بشؤون المراة في      

 يوجد تجمع واحد فقط للجان المرأة في المحافظة   -:تجمع لجان المرأة •

 ( جمعيات نسائية خيرية  10يوجد فرع لإلتحاد النسائي في جرش ويضم )   -:االتحاد النسائي •

 ( جمعيات تعاونية .9المحافظة )كما بلغ عدد الجمعيات التعاونية النسائية في  •

 :المرأةتحديات قطاع  2.5

 . %  89.2رتفاع نسبة المتعطلت في محافظة جرش من حملة الشهادة الجامعية األولى بنسبة  ا •

% من المعدل العام وفي محافظة جرش  12.6نسبة مشاركة المرأة االردنية في العمل تشكل ما نسبته     •

االقتصادية للمرأة االردنية في مقياس التنافسية العالمي جاءت في المرتبة  %، علما ان المشاركة  15.3

دولة، في وقت مازالت فيه نسبة البطالة لإلناث في األردن تشكل ضعف النسبة    144من بين    142

 للذكور. 

العاملةل  المقدمة  الوظيفية  المزايا   ضعف  • الى حرمان  الراتب،   عدا  للمرأة    في   العاملة   المرأة   باإلضافة 

  ما   العام  القطاع  في  االجور  متوسط  من  بالمائة  5  نحو  تشكل  التي  العائلية  العلوة  من  االحيان  معظم

 . االجر في المراة ضد تمييزا  يعد

 .  العاملة  المرأة أطفال الحتضان وأماكن المناسبة البيئة توفير صعوبة •

االقتصادية  • الدوافع  الرعاية،  ضعف  إلى  بحاجة  أطفال  األسرة  وووجود  متطلبات  بين  التوفيق  عدم 

 . والعمل
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 ةسادسا: الثقاف

 الشؤون الثقافية:قطاع  1.6

، اال ان قطاع الثقافة يعاني من ضددددعف الثقافية الشددددؤون بكافة جرش مدينة في الثقافة مديرية    تعنى •

 .في المحافظة البرامج الترويجية  

 ( 11جدول رقم )

 المؤشر العدد

 عدد الهيئات الثقافية  17

 عدد المنتسبين للهيئات الثقافية  380

 عدد الفرق الشعبية  0

 تابعة للثقافة  المهرجانات 4

 2020مديرية شباب جرش،المصدر:  •

 
 

 االستثمارية في قطاع الشباب والرياضة الفرص  2.6

 :   مشاريع كبيرة 
 ( 12جدول رقم )

 ملحظات العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

رياضي ملعب   /نادي 
 ومسبح والعاب رياضية  

تفتقر محافظة جرش الى وجود نادي رياضي متكامل يخدم فئة الشباب  15 200000
 وبكون متنفس ألهالي المحافظة. 

وواستضافة  120 300000 بيت شباب عربي   والطعام  المبيت  خدمات  بتقديم  الفنون   يتميز  مهرجانات 
المختلفة،  اإلسلمية  والملتقيات  والفكر  الثقافة  ومؤتمرات  والرياضة 
ويحتوي على غرف نوم ُمجهزة، ومسابح حديثة، ومسارا وصاالت 

 ..للهوايات واأللعاب الفنية

 

 : مشاريع متوسطة وصغيرة 
 ( 13جدول رقم )

 ملحظات العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

للحرف   تدريبية  مراكز 
 اليدوية 

اليدوية   5 15000 الحرف  لكافة  تدريب  المحافظة  يقدم  لشباب 
بهدف اكسابهم مهارات لحرف يدوية تساهم في الحفاظ  
مدرة   منزلية  مشاريع  وتأسيس  العربي  التراث  على 

 للدخل 
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 : التعليمسابعا

 قطاع التعليم: 1.  7

 جرش  جامعة  تأسددسددتو هي جامعة جرش االهلية   واحدة جامعة خاصددة يتواجد في محافظة جرش  •

  ( 2947( طالب و طالبة منهم )4220و تضم ).م1993  عام  التدريس  وباشرت  1992 عام األهلية

 .وال يوجد في المحافظة جامعة حكومية او كلية مجتمع  ، طالبة (  1273طالب و)

 عضو .195الخاصة  بلغ عدد اعضاء الهيئة اإلدارية في جامعة جرش   •

 تضم جامعة جرش مجموعة من التخصصات مبينة في الجدول التالي: •

 ( 14جدول رقم )

 التخصصات الموجودة اسم الكلية

 الرياضيات، والعلوم الحياتية، والكيمياء، والفيزياء. كلية العلوم

 حاسوبية.علم الحاسوب، ونظم المعلومات الحاسوبية، شبكات  كلية تكنولوجيا المعلومات

 مالية ومصرفية، وإدارة األعمال، ادارة عامة، والمحاسبة. كلية االقتصاد والعلوم االدارية

 معلم صف، ادارة تربوية كلية التربية

 الفقه وأصوله، وأصول الدين. كلية الشريعة

 القانون عام وخاص كلية الحقوق

 وتغذية.انتاج نباتي، ارشاد زراعي، غذاء  كلية الزراعة

 عربي، انجليزي. كلية اآلداب

 الهندسة المدنية، وهندسة اتصاالت والكترونيات كلية الهندسة

 التمريض. كلية التمريض

 الصيدله كلية الصيدلة

 2020جامعة جرش  •

 

 :محافظة الجدول التالي يبين بعض مؤشرات التعليم في تعليم المدرسي فان ال •
 ( 15جدول رقم )

 المجموع  المدارس الخاصة   ا األونرومدارس  المدارس الحكومية   البيــــــــان 

 181 المدارس عدد 
8 60 249 

 55125 5013 7172 42940 عدد الطلبة 

 2383 189 264 1930 عدد الغرف الصفية 

 42 42 0 0 عدد رياض االطفال 

 2020، التربية والتعليموزارة المصدر:  •
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 : مؤشرات مهمة   2. 7

( مدرسة مستأجره، وعدد 47( مدرسة منها )181يبلغ عدد المدارس في محافظة جرش)  •

 ( معلم ومعلمة. 3152( طالب وطالبة، وعدد المعلمين )24940الطلب) 

مؤشر معدل طالب /معلم (، وهو ادنى من 13.64بلغ مؤشر معدل طالب/معلم في محافظة جرش )  •

 ( طالب/معلم. 16.12على مستوى المملكة والمقدر بد) 

( وهو اعلى من مؤشر نسبة  0.49بلغ مؤشر نسبة التسرب من المدارس في محافظة جرش )% •

 %(. 0.25التسرب من المدارس على مستوى المملكة والبالغ ) 

وهو ادنى من مؤشر نسبة   (%35.6بلغ مؤشر نسبة النجاا في الثانوية العامة في محافظة جرش) •

 (. %36.6النجاا في الثانوية العامة على مستوى المملكة) 

( وهو اعلى من مؤشر نسبة  %25.9بلغ مؤشر نسبة المدارس المستأجرة في محافظة جرش)  •

 (. %23.7المدارس لمستأجرة على مستوى المملكة المقدر بد) 

 (. %7) وى المملكة(وهو أعلى منه على مست%8.8نسبة األمية في محافظة جرش ) •

  :التعليم قطاع تحديات 3. 7

 مدرسية  أبنية  بناء  إلى  والحاجة   المدارس  بعض  يف  الصفية  الغرف  وعدد   المدرسية   األبنيةي  ف  النقص •

 . البعيدة  القرى خصوصا المناطق بعض ف جديدة

 التحتية البنية توفير يف موالتعلي التربية وزارة  أعباء من يزيد مما السوريين الالجئين أعداد تزايد •

 . الطلب أعداد يف التزايد هذا الستقبال اللزمة         

 .بعضها موقد المدارس من لكثير يالمدرس البناء مالئمة  معد •

 المملكة.  على مستوىمقارنة تراجع نسبة النجاح في الثانوية العامة  •

 ارتفاع ظاهرة التسرب مقارنة على مستوى المملكة. •

 .العمل سوق متطلبات مع الجامعية التخصصات دراسة مؤامة  عدم •
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 :التعليم قطاعالفرص االستثمارية في  4. 7

 مشاريع كبيرة 

 ( 16جدول رقم )

 ملحظات العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

المراحل  40 250000 مدارس دولية لطلب  نموذجية  مدارس  لوجود  جرش  محافظة  تفتقر 

الى االساسية   األهالي  بعض  يضطر  مما  والثانوية  واالعدادية 

ارسال اطفالهم الى عمان واربد للحصول على مخرجات تعليمية 

 ملموسة 

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 17جدول رقم )

 ملحظات العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

)تنمية  تعليمية  مراكز 

 مهارات(

تنمي   5 10000 تعليمية  مراكز  توفر  على عدم  االطفال  مهارات 

 غرار فكرة مركز العبقري الصغير 
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 التدريب المهني  :ثامنا

 تدريب المهني الواقع   1. 8

 الستيعاب  كافيا   يكن لم التطور هذا أن إال وملحوظا ، سريعا   را  تطو  خرا  مؤ األردني االقتصاد شهد •

 غير  عماال   يخرج المهني،  التدريب قطاع وكان .عمل عن الجدد للباحثين المتزايد السنوي التدفق

 الفاعلة المشاركة غياب ضوء في المشكلة هذه تفاقمت وقد .متدن تدريب  مستوى وذوي ملتزمين

 احتياجات  بين الفجوة بتوسيع الغياب هذا أسهم حيث المهني،  التدريبمراحل  جميع في  الخاص للقطاع

 .الخريجين لدى المتوافرة والمهارات الخاص القطاع

 المحافظة،  في المهني التدريب مركز خلل من جرش محافظة في المهني التدريب مؤسسة جهد يبرز  •

 تتناسب والشابات للشباب رمزية بأجور أو مجانية تدريبيةبرامج  تقديم على المركز هذا يعمل حيث

 بالمهن والعمل العيب ثقافة تجاوز  على المتدربين مساعدة شأنها من والتي العمل سوق ومتطلبات

 .المتوفرة

 الوعي نشر من بد ال وهنا خرىاال التدريب  وبرامج المهني التدريب برامج على االقبال  ضعف يلحظ •

 واالجور،  االجتماعية التأمينات ناحية من للعمالة جاذب القطاع هذا جعل على والعمل المهن بأهمية

 القوى تشغيل قابلية ورفع العمل، سوق احتياجات مع  المهني التدريب برامج موائمة على والعمل

 السوق.  الحتياجات الملئمة التدريبوبرامج  المناسب التدريب خلل من العاملة

 ( 18جدول رقم )

 المؤشر العدد

 عدد مراكز التدريب المهني  1

 الطاقة االستيعابية   الطاقة االستيعابية   319

 ذكور   102
 خريجين  /عدد المتدربين

 إناث  44

 2020 ذكور واناث المصدر: مؤسسة التدريب المهني،  •
 

 محافظة جرش:  في  المهني التدريب  مركز في  التدريبية التخصصات يبين التالي الجدول  •
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 ( 19جدول رقم )

 الرقم اسم البرنامج  الرقم اسم البرنامج 

 1 ميكانيكي تمديدات صحية   11 تجميل 

 2 دهان وديكور  12 خياطة 

 3 ميكانيكي تكييف وتبريد  13 حاسوب

 4 نجار عربي وموبيليا 14 تصميم ازياء

 5 حداد فاصون   

 6 تمديدات كهربائية وتحكم  

 7 حداد المنيوم   

 8 بليط   

نجار وحداد طوبار بناء حجر    
 وطوب 

9 

 10 حلقة رجالية   

 11 حلقة نسائية   

 2020،مركز التدريب المهني  •
 

 التدريب المهني:التحديات التي تواجه   2.  8  

  الغياب هذا أسهم حيث المهني،  التدريب مراحل  جميع في الخاص للقطاع الفاعلة المشاركة غياب •

 .الخريجين لدى  المتوافرة  والمهارات الخاص القطاع احتياجات بين الفجوة  بتوسيع

 العاملة  القوى  تشددغيل  قابلية رفعبالتالي  و،  العمل  سددوق  احتياجات مع  المهني  التدريب برامج  موائمةعدم   •

 السوق  الحتياجات  الملئمة  التدريب  وبرامج  المناسب  التدريب  خلل من

,  العمل سدددوق في المهن  لمتطلبات  مواكبتها وعدم الحديثة  للتقنيات  المتسدددارع للتقدم  المناهج  مواكبة  عدم •

 .المعنية  المؤسسات في  المناهج يخص فيما  التنسيق  ضعف  إلى إضافة

 حوافز  وجود  وعددم  المهني  والتعليم  للتددريدب  السدددددلبيدة  االجتمداعيدة  النظرة  في  تتمثدل  والتي  العيدب  ثقدافدة •

 .المهني  المجال في  للمتدربين
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 تاسعا: الصحة

 : يلي  ما خلل من محافظة جرش في الصحية الرعاية خدمات تقدم

 المستشفيات:  1. 9

 ( 20جدول رقم )

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

مستشفى  
 الحكومي 

116 132 
  اشعة، وحنجرة،واذن  فجلدية، باطنية، اطفال، نسائية، عظام، عيون، ان

،جراحه، فحص الثدي، اسنان، مسالك بوليه، مختبرات وطوارئ،اسعاف 
 كلى  

 11 15 خاص 
اسعاف  اشعة، واذن وحنجرة، فباطنية، اطفال، نسائية، عظام، ان 

 ، جراحه، جلديه، كلى ، مسالك بوليه، اسنان، عيونمختبرات وطوارئ،

    2020وزارة الصحة  المصدر: •

 

 المراكز الصحية والعيادات: 2.  9

 ( 21جدول رقم )

 األونروا  عسكري حكومي المؤشر
 - - 2 عدد المراكز الصحية الشاملة -

 2 - 17 األوليةعدد المراكز الصحية  -

 - - 8 عدد المراكز الصحية الفرعية -

  - 18 عدد المختبرات -
 2 - 47 عدد الصيدليات -

 2 - 2 عدد مختبرات األشعة -
 2 - 19 عدد عيادات االسنان - -

 2 - 27 عدد عيادات الطب العام - -

 2 - 7 عدد عيادات االختصاص - -
 2 - 56 عدد أطباء األسنان  -

 2 - 19 مراكز األمومة والطفولة عدد  -
 2 - 99 عدد األطباء العام  -

 2 - 24 عدد أطباء االختصاص  -

 2020الصحة،  وزارةالمصدر:  •
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  الصحي  القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 3.  9   

 نقص  في عدد الكوادر الطبية المتخصصة اضافة الى عدم توفر بعض األجهزة والمعدات الطبية .  •

توفر مخصصات مالية الستملك أراٍض من أجل إنشاء مراكز صحية أولية بدال  من  عدم    •

 المباني المستأجرة والتي ال تفي بالغرض المطلوب واستحداث مراكز صحية شاملة. 

 .إزدياد أعداد غير المؤمنين صحيا   •

 عدم وجود نطام محوسب داخل القطاع  الصحي .  •

تدني األجور وظروف العمل غيرالملئمة التي يعاني منها الموظفون في القطاع الصحي خاصة   •

 .الحكومي

 الفرص االستثمارية في القطاع الصحي  4.  9

 مشاريع كبيرة 

 ( 22جدول رقم )

 ملحظات العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

أصحاب  لمعالجة  طبي  مركز 

 األوزان الثقيلة 

بمناخها   50 750000 جرش  محافظة  به  تمتاز  لما  نظرا 

 وطبيعتها الخلبة، يهدف المشروع استقطاب 

أصحاب األوزان الزائدة والغير قادرين على  

الرياضة أصحاب   ممارسة  أشخاص  إلى 

صحية مدرب   أجسام  بمساعدة  ورشيقة 

  وأخصائية تغذيةومدربة رياضة 
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 عاشرا: البنية التحتية

 قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة:  1.  10

 المملكة محافظات تربط جيدة وزراعية  وقروية وثانوية رئيسددية طرق شددبكة جرش محافظة في تتوفر

 :جرش محافظة في الطرق ألطوال الحالي الوضع التالي الجدول ويبين ببعض،   بعضها

 (  23جدول رقم )

 األطوال )كم( الطرق حسب النوع

شبكة الطرق 
 الداخلية المعبدة 

 83 رئيسية

 94 ثانوية

 241 قروي                  

 418 المجموع

 . 2020 الكتاب اإلحصائي،المصدر:  •

 

 ي تواجه البنية التحتيةلتالتحديات ا أبرز 2.  10

 والطرق الزراعية التي بحاجة لفتح وصيانة الموجود منها. ارتفاع عدد الطرق  •

 حاجة عدد من الطرق لخلطات اسفلتيه.  •
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 النقل العام عشر: الحادي

   العام والبري: النقل 1.  11

 والفقراء،  المحدود الدخل  ذوي احتياجات أهم من تعتبر النقل ووسائط  العام النقل خدمة توفير إن •

 النقل تنظيم هيئة إختصاص )ضمن الباصات مجمعات مراقبة على البري النقل تنظيمهيئة  وتحرص

 خلل الجدول من توضيحها يمكن جرش محافظة ضمن النقل وسائط  أعداد وأنواع عن أما البري(، 

 :التالي

 ( 24جدول رقم )

ملكية  

 المركبة 
 1أخرى شاحنات  صهاريج  شحن  حافالت صالون 

 المجموع 

 11388 594 12 34 4416 289 6043 خصوصي 

 958 0 138 126 388 174 132 عمومي

  594 150 160 4804 463 6175 المجموع

   2019الكتاب االحصائي السنوي المصدر:  •

مكتب السياحة( تقوم على    -يبلغ عدد مكاتب التكسي في المحافظة مكتبي تكسي )مكتب الفجر  ▪

 . خدمة المواطنين 

في منطقة القيروان يبلغ عدد مجمعات الباصات في المحافظة مجمع واحد يقع في مدينة جرش   ▪

 و يغذي جميع األقضية والتجمعات السكانية . تم انشاؤه حديثاّ  

 سرفيس عمومي.  14باص و  182مومية بلغ عدد الباصات الع ▪

 % . 46.7بلغت نسبة األسر التي تمتلك سيارة خاصة   ▪
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 التحديات في قطاع النقل:  أبرز 2.  11 

والذي كان له  األزمة المرورية الخانقة داخل المحافظة والناجمة عن مشروع السياحة الثالث   ▪

الذي   المشاة  ارصفة  عمل  ومنها  الوقت  نفس  في  وسلبية  ايجابية  تضييق  جوانب  الى  ادى 

التجار من تحميل وتنزيل بضائعهم او الوقوف المؤقت    عدم تمكنالذي نجم عنه    رالشوارع، األم 

  االرصفة واسعة للغاية والجدوى منها النها اخذت   حيث انمن المواطنين لشراء احتياجاتهم،  

السياجات   بعد وضع  وخاصة  للمشاة  مفيدة  تكون  ان  دون  السير  حركة  امام  الشارع  توسعة 

 المعدنية حولها ومن الصعب دخول سيارات االسعاف او االطفاء في حالة الطوارئ. 

 . نقل الركاب لعمليات المرخصة غير الصغيرة الركوب باصات انتشار  ▪

 عدم تواجد مواقف تحميل وتنزيل للركاب .  ▪

موقف طبقي للسيارات للتخفيف من األزمة    وعدم توفر لسيارات باألجرة  امواقف    دتدني عد ▪

 المرورية  داخل المدينة. 

 الفرص االستثمارية في القطاع النقل 3.  11

 مشاريع كبيرة 

 ( 25جدول رقم )

 ملحظات العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

مدينة   8 300000 مجمع طبقي داخل  الخانقة  المرورية  لألزمة  نظراُ 

السيارات   أعداد  تستوعب  ال  والتي  جرش 

اصطفاف   مواقف  تواجد  وعدم  المتزايد 

مشروع   طبقي  مجمع  وجود  يكون  باألجرة، 

 اسثماري وخدمي ألهالي المدينة .
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 عشر: المياه ثاني 

 والصرف الصحي:  المياه 1.  12

 :جرش محافظة في  الصحي والصرف المياه خدمات  واقع حول التنموية المؤشرات أبرز يلي فيما
 

 ( 26جدول رقم )
 البند  المؤشر

29 
 عدد اآلبار االرتوازية 

 /لتر/فرد/يوم1180
 كمية التزويد المائي 

 /لتر/فرد/يوم 69
 كية اإلستهلك المائي 

 عدد السدود والسعة التخزينية  ³مليون م 75سد واحد/

 الضخ العاملة عدد محطات  12
 نسبة السكان المخدومين بشبكة المياه  76%

 شبكات الصرف الصحي نسبة السكان المخدومي ب 69%
 محطات التنقيةعدد  1

 ³كمية مياة الري م 19443

   2020، المصدر: سلطة مياه •

 التحديات في قطاع المياه والصرف الصحي:  أبرز 2.  12

، وخاصة ان بعض األحياء في المحافظة ال تصلها المياة اال كل اسبوعين بسبب  شح الموارد المائية ▪

 ضعف خط المياة . 

الحفر    السكانية واغلبانتشار الحفر اإلمتصاصية بشكل عشوائي ادى الى مشاكل بيئية للتجمعات   ▪

وتكاثر   الكريهة   الروائح  عن  العامة عوضا  السلمة  عناصر  الى  وتفتقر  وقديمة  بدائية  حفر  هي 

الحشرات والقوارض وبعض المناطق تعتبر من المناطق السياحية التي يمر بها الزائر لدى زيارته  

  المحافظة

 الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع المياه والصرف الصحي 3.  12

 ( 27م )جدول رق

 ملحظات العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

لدى  1 2000 حصاد مائي   تجميع األمطار  آبار  وجود  وبالتالي  بالمحافظة  المياه  لشح  نظرا  
لتوفير مياه األسره يساعد بالحفاظ على منسوب األمطار واستخداماتها  

 الشرب والمياه للماشية والمياه اللزمة للري 
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 ة الطاقعشر:  الثالث

 والكهرباء:  الطاقة 1.  13

تعتبر شركه كهرباء محافظة اربد وهي شركة مساهمة عامة محدودة المزود الرئيسي والوحيد   ▪

 ويشمل محافظة اربد وجرش وعجلون والمفرق.   للطاقة الكهربائية القليم الشمال بكامله

ويشكلون ما   مشترك(  49908  ) 2019محافظة جرش لعام بلغ اجمال عدد المشتركين في  ▪

 . % 10.60نسبته 

 . % 7.60ك.و/س، اي ما نسبته  مليون 206880بلغت كمية استهلك الكهرباء   ▪

 %. 99.6 جرشبلغت نسبة السكان المتصلين بشبكة الكهرباء  في محافظة  ▪

اما في ما يخص قطاع التعدين ، فإن محافظة جرش ال تتوافر بها خامات معدنية ذات جدوى   ▪

 . رخص تعدين خام الجبص 3مقالع و 4، وبلغ عدد المقالع في المحافظة على  اقتصادية

 ( 28جدول رقم )
 المؤشر القيمة

 عدد محطات الوقود 12

 عدد وكاالت الغاز  55
 السكان المزودين بالكهرباء 99.6%

 2020،الكهرباء االردنية الطاقة شركةالمصدر: وزارة  •

 

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

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

 .الشتاء فصل في خصوصا المتكررة  الكهرباء  شبكة أعطال •

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

 صغيرة ومتوسطة  مشاريع 

 ( 29جدول رقم )

 ملحظات العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

توفير وحدات طاقة شمسية على أسطح المنازل بهدف   4 50000 وحدات الطاقة الشمسية  
على  ينعكس  والذي  الكهرباء  استهلك  وترشيد  توفير 

 تدني قيمة الفاتورة لدى األسرة  
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 ت عشر: االتصاالالرابع 

 البريد واالتصاالت:

 الخدمات المكاتب هذه وتقدم األردني،  البريد لشركة تابع مكتب ( 18 ) جرش محافظة في يوجد •

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

 .الوطنية المعونة صندوق مساعدات

 .وعجلون جرش لمديرية يتبع بريدي وق صند ( 2980 ) نحو المكاتب  هذه في يوجد •

   محافظة في المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت القطاع واقع حول التنموية رات  المؤش  أبرز يلي وفيما        

 :جرش

 ( 30جدول رقم)

 المملكة محافظة جرش  المؤشر

 347 18 البريد  مكاتب عدد

 155058 1490 البريد  صناديق عدد

 184 12 المعرفة  محطات عدد

 2020 المعلومات، وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة :المصدر  •

 

 التالية  المؤشرات 2014لعام    االسرة ودخل نفقات مسح بين فقد االخرى االتصال لوسائل بالنسبة اما •

 جرش  محافظة مستوى على

 ( 31جدول رقم )

 البيان  نسبة الحيازة 

 االنترنت 25.5

 االرضي  3.5

 خلوي 97.9

 اجهزة الحاسوب  39.6

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

 البيـــــــــئي: الواقع  1.  15

 من لتصبح تؤهلها عناصر على وتشتمل البيئي، الحيوي بالتنوع المتميزة المناطق تعتبر محافظة جرش من

 .الغابات ومحمية دبين  وجود مع البيئية خصوصا  السياحة مجال في سيما ال جاذبة،  طقةمن

فيها الصنوبر الحلبي والبلوط، حيث يقارب  وتعتبر محمية دبين من أكثر المنطقة جفافا  في العالم التي ينمو  

األمطار هطول  السنة،   440معدل  في  عن    مليمترا   يقل  ال  ما  باالنقراض،    17وتحتضن  مهددا   نوعا  

الفارسي  مثل تزيد على  .السنجاب  دبين على مساحة    500ويتراوا االرتفاع ما بين    ²كم  60  وتمتد غابة 

متر فوق مستوى سطح البحر. تتوزع الغابة فوق منحدرات من الصخور الجيرية تتراوا في الحدة.  1000و

وتعد التراكيب الفيزيائية والعمرية للغابة تنوعا  فريدا ، حيث تتواجد أألشجار بأعمار وأحجام مختلفة. ويعزز  

كما تنتشر أنواع أخرى   تي تضيف رطوبة وتحسن من جودة التربة في الغابة، هذا التنوع وجود األودية وال

شجرالقطلب مثل  األشجار  الغابة  البري   والزيتون الحلبي  والفستق  من  أرضية  تتميز  ،بينما 

   وأنواع أخرى من النباتات. األوركيد بوجود

 

 والمتمثلة بـ:  جرش  يمكن تلخيص بعض المشاكل البيئية التي تعاني منها محافظة  

 . المحافظة مساحة من النباتي الغطاء من % 23   تشكل التي الحرجية  الثروة على االعتداء ▪

التنقية داخل التجمعات السكانية في موقع يتوسط مدينة جرش األثرية وبين مناطق حرجية   ةتواجد محط ▪

حيث يردها من المياه العادمة فوق طاقتها االستيعابية ويتم ادخال مواد غير مسموا بها الى  ، وزراعية 

ونية مثل مخلفات معامل االلبان ونتافات الدجاج ناهيك عن تفريغ  شبكة الصرف الصحي بطرق غير قان

 .صهاريج النضح لحمولتها في الشبكة بطريقة غير قانونية

 . السكنية المناطق مع وتداخلها والطوب  الحجر لمعامل  العشوائي االنتشار ▪

 في قضاء برما . غياب الرقابة عن الصيانة والتطويرلينابيع المياة المتواجده ▪

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%AA%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%AF
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 الفرص االستثمارية في القطاع البيئي  2.  15

 صغيرة ومتوسطة مشاريع 

 ( 32جدول رقم )

حجم   وصف الفرصة 

 االستثمار 

 ملحظات العمالة 

ان عملية إعادة تصنيع واستخدام المخلفات الورقية حيث   8 50000 والورق  إعادة تدوير الكرتون

المؤسسات و المدارس و  يتم جمع الورق المستعمل من 

الهيئات وإرساله إلى مصانع الورق و الكرتون التي  

تعمل على إعادة تصنيعه و بيعه على مستوى السوق  

المحلي أو األسواق العربية المجاورة وهذا بالطبع يوفر  

العملة الصعبة من خلل خفض معدل استهلك الورق، 

ق في  إضافة إلى توفير كميات الورق التي يحتاجها السو

 .زمن قياسي

تعاني محافظات المملكة وجرش من كمية النفايات التي   8 50000 إعادة تدوير النفايات 

تؤثر سلبا على اإلنسان، وبوجود مشروع إعادة تدوير 

الحفاظ على سلمة البيئة واإلنسان، الإلضافة  النفايات 

 الى الفوائد الجمه اإلقتصادية واإلجتماعية  

 

نظرا لوجود العديد من معاصر الزيتون، فإن وجود  8 50000 إعادة تدوير مخلفات الزيتون 

مشروع إعادة تدوير مخلفات الزيتون له جوانب مهمة  

 وأهمها المحافظة على البيئة  

عملية إعادة تدوير الملبس القديمة تعتبر أداة فعالة   8 50000 إعادة تدوير الملبس المستخدمة 

رد  للحفاظ على البيئة من التلوث، والحفاظ على الموا

الطبيعية من االستنزاف،ومعالجة المواد المستخدمة 

وتحويلها من مواد غير مفيدة إلى مواد مفيدة يستخدمها 

اإلنسان في مجاالت حياته، ولهذه العملية أهمية كبيرة  

في حياتنا، إذ تعمل على الحد من استهلك المواد الخام، 

وتقلل من كمية الطاقة المستهلكة، وتعمل على التقليل 

 ن تلوث البيئة م
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 السياحة  عشر: لسادسا

 لسياحية:  ا قطاع  1.  16

 دبين ومتنزه األثرية،  جرش مدينة لوجود المحافظة،  في ئدرا  قطاع أهم السياحة قطاع يعتبر ▪

مهرجان  ي.  القوم  سياحيا )داخليا   المدينة هذه لترويج الجاذبة األنشطة أهم  من جرش  ويعتبر 

 وخارجيا ( 

 واالثار السياحةزارة  لو االحصائية النشرات حسب جرش في السياحية للمواقع السياا عدد بلغ ▪

 وكان اجنبي،  سائح ( 279066 ) منهم ، سائح  ( 427647 ) حوالي   2014-2015لألعوام  

 :ادناه الجدول في  وكما  .سائح ( 178897 )   2015 عام السياا عدد

 

 ( 33جدول رقم)

 التغير النسبي   2015عام  2014عام  الموقع

 المجموع اردني  اجنبي  المجموع اردني  اجنبي 

%  178897 107597 71300 248750 171469 77281 جرش -28.0 

 2015المصدر:الكتاب اإلحصائي، •

 

 مكاتب من فعاليات،  ( 53 ) عددها فيبلغ  المحافظة في السياحية الفعاليات عدد بخصوص  اما ▪

  الفعاليات تلك في العاملة القوى عدد ويبلغ سياحية سيارات تأجير ومكاتب ومطاعم سياحية

 :فيها العاملين وعدد الفعاليات  تلك يبين التالي والجدول عامل،  ( 356)

 ( 34)قمجدول ر

مطاعم  مكاتب سياحية الفنادق الخدمات  

 سياحية  

مكتب تأجير  

 السيارات

متاجر التحف  

 الشرقية  

 المجموع 

 53 37 1 10 3 2 عدد الفعاليات 

 356 57 3 260 15 21 األيدي العاملة  

 2020المصدر:وزارة السياحة واآلثار، •
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 البيئة مع  تتكامل التي  السياحي  الجذب تنويع مصادر  الى الوضع الحالي لقطاع السياحةيحتاج  ▪

 دور تعظيم في سيساهما للسائح اإلقامة فترة ٕواطالة الجذب،  مقومات تنويع  إن حيث المحيطة

 السياحية  الفعاليات مع  المحليين السكان وربط الفعاليات السياحية

إعادة   الى وضعف قوة نقاط  من تبينه وما السياحة بقطاع الخاصة والمؤشرات البيانات تستدعي  ▪

 االجنبي السائح ورغبات لطبيعة االنماط دراسة ايضا   يتطلب  مما سياحيا   المدينة  تخطيط في التفكير 

 منتجاتها على واالنفاق المدينة لإلقامة داخل وجذبه ارضائه على القدرة  لتعزيز جنسيته  وحسب

 وخدماتها. 

 . المنطقة  في  والسياحية األثرية المواقع أهم

  ومسارا أعمده شوارع من معالمها على محافظة القديمة المدينة زالت   ما حيث :  األثري الموقع •

 . العصور لمختلف تعود أسوار و وحمامات  وهياكل وكنائس

  بالمياه  األثرية المدينة يغذيان كانا مائيين حوضين و صغير روماني  مدرج ويضم:  البركتين موقع •

 . األنابيب طريق عن

   في منتشرة العامة الحمامات  هذه  كانت حيث األثرية المدينة من جزء وهي:  الشرقية الحمامات  •

 . الرومانية الفترة

  مجال  في  السياحي االستثمار لغايات تجاريه محلت ويضم  حديثا   أنشئ حيث -: الحرفي جرش سوق •

 . المحلي المجتمع بها  يشتهر التي  اليدوية الحرف من ذلك وغير  الخزفية والمنتجات الشرقية التحف

  تمتد جرش، محافظة في الموجودة األردن في الطبيعية المحميات إحدى دبين محمية: دبين محمية •

  المنطقة أكثر  من دبين تعتبر  ، 2004 عام تأسست. الجبلية المناطق من مربع كيلومتر 8.5 مساحة على

  مليمترا   440 يقارب األمطار  هطول معدل  يقارب حيث الحلبي،  الصنوبر  فيها  ينمو  التي العالم في جفافا  

 . السنة في

  يزود حيث جرش مدينة عن الحضارية الصورة  إبراز بغرض أنشئ حيث -:  جرش زوار   مركز •

 . لها الحضاري والتاريخ  المدينة إمكانيات عن الكامل الشرا لهم ويقدم السياحية بالنشرات الزوار 
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  كموقع  األثرية المدينة ويستخدم بجرش القديمة  المدينة في سنويا يقام -:  الثقافي جرش مهرجان •

  محلية فرق تؤديها التي الراقصة الفولكلورية بالعروض المهرجان ويمتاز. والثقافية الفنية لفعالياته

  األوبرا،وأمسيات   وعروض والشعرية،والمسرحيات  الموسيقية واألمسيات  الباليه ورقصات وعالمية، 

 . التقليدية اليدوية المصنوعات  لبيع  معرضا هامشه على يقام كما  وعرب،   أردنيين لمغنيين غنائية

 القطاع السياحي: اهم التحديات التي تواجه  2.  16

 توقف األنشطة السياحية بسبب جائحة كورونا   •

توقف السياحة   .والترميم والتنقيب االثري المسح مشاريع إلنجاز  المالية المخصصات  قلة •

 وخصوصا مهرجان جرش بسبب جائحة كورونا 

  بالزائر السماا لعدم وذلك المطلوب، بالشكل السياحية بالعملية المحلي المجتمع اندماج عدم •

  عدم وبالتالي(  المحلية  جرش مدينة) الحضرية المدينة الى بالدخول( السائح) العربي  او األجنبي

  للمنتجات  المباشر البيع عملية من واإلستفادة بالسائح اإلختلط من جرش محافظة مجتمع تمكن

 .  الغذائية او الحرفية سواء الجرشية

 . السياحة  من المواطنين باستفادة  المتعلقة والبرامج الخطط ضعف •

  في للسائح اإلقامة فترة  إطالة البيئة،وعدم مع تتكامل  التي  السياحي الجذب مصادر عدم تنويع •

  بالشكل  الجرشية الحرفية المنتجات عرض  طريقة على سلبي بشكل  يؤثر مما األثري الموقع

 .  المنتجات تلك من بالشراء للسائح والسماا المطلوب

 واقامتهم وانفاقهم  مشترياتهم حيث من السياحية الخاص القطاع مؤسسات قبل  من السياا احتكار •

  والمبيت  جرش مدينة معالم على السياا إلطلع الكافي الوقت وجود عدم الى  ادى الذي األمر

 . المحلي بالمجتمع  واإلختلط
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 الفرص االستثمارية في القطاع السياحي 3. 6

 كبيرة مشاريع  

 ( 35جدول رقم )

 ملحظات العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

وجود مخيمات سياحية ومساكن تمكن السائح  20 150000 مخيم سياحي ومساكن سياحية  

من إطالة إقامته بالمحافظة وبالتالي رفع الناتج  

المحلي الذي يساهم بها وجود مشاريع سياحية 

 تخدم أهالي المنطقة  

وجود قريه حرفية تضم جميع الحرف اليدوية  15 200000 قرية حرفية لجميع الحرف اليدوية

لل باإلهمية  تعود  جرش  محافظة  محافظة في 

كون الميزة التنافسية التي تمتاز بها محافظة 

ان   وخاصة  األثرية،  المدينة  بوجود  جرش 

الحوفيين في المحافظة مهمشيين وغير مسلط 

القدرة   وضعف  ابداعاتهم  على  الضوء 

 التسويقية لمنتجاتهم 

 

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 36جدول رقم )

 ملحظات العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

وتغليف   تعبئة  مركز 

 المنتجات الحرفية والغذائية  

والغذائية  12 75000 اليدوية  الحرف  جميع  تعاني 

بالمحافظة من ضعف التعبئة والتغليف والذي  

التسويق  بعميلة  وأساسي  هام  جزء  يعد 

وتغليف   بتعبئة  معني  مركز  وجود  وبالتالي 

بتسويفق   ويساهم  يساعد  الحرفية  المنتجات 

 المنتج محليا وعربيا   

مركز تدريبي وبناء قدرات  

 في مجال السياحة  

جرش   10 50000 ألهالي  السياحية  بالثقافة  المعرفة  ان 

وباألخص الحرفيين يساعد في تسويق جرش  

بالتدريب  يعنى  مركز  وبالتالي جود  سياحياُ، 

في مجال السياحة يعد مهما في تسهيل عملية  

 تسويق المنج السياحي  
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 الزراعة  عشر: السابع 

 قطاع الزراعة:     1.  17

 بعد منافس كقطاعلزراعة ا قطاع ، ويأتي المملكة في  الزراعية المحافظات من جرش محافظة تعتبر •

 ية الزراعة في المحافظة الزراعة من خالل مدير الزراعي وزارةتشرف على القطاع  .السياحة

 واإلرشاد الزراعي في الكتة.

   الفاكهة تشكل دونم،  ألف ( 161225) حوالي جرش محافظة في األراضي الزراعية مساحة تبلغ •

 إنتاج ويشكل  المملكة مستوى على (8 %) و المحافظة،  في للزراعة المساحة من%(89حوالي )

 .المثمرة  األشجار من الكلي اإلنتاج من الكبرى  النسبة والعنب  الزيتون

 :  جرش محافظة فيالزراعي  القطاع لواقع التفصيلية المؤشرات يلي فيما •

 ( 37جدول رقم )

 مؤشرات اإلنتاج النباتي  العدد  /المساحة
 ريا   14410

 بعل   122316 المساحة المزروعة 

 المجموع 136716
 حمضيات  2976

 المساحة المزروعة )دونم( 

 الخضروات  1838
96 

 اشجار مثمرة 

110625 
 زيتون 

 عدد البيوت البلستيكية  134
 عدد المشاتل   52

 عدد المعاصر  14

 عدد محلت بيع المواد الزراعية  11
 عدد محلت بيع األزهار  1

 مساحة األراضي الحرجية )دونم( 91530
 مساحة أراضي المراعي )دونم( 0

 2020المصدر: مديرية الزراعة،  •
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 االنتاج الحيواني 

 فيما يتعلق بالثروة الحيوانية الى ما يلي:  جرشتشير بيانات مديرية زراعة   ▪

 ( 38جدول رقم )

 مؤشرات اإلنتاج الحيواني  العدد

 اللحم  96

 عدد مزارع الدجاج 
 البياض 5

 امهات 7

 المجموع 108

 عدد المفارخ  0

 الدواجن  0

 المواشي 0 عدد المسالخ 

 المجموع 0

 عدد خليا النحل  1708

 عدد مشاريع تربية األسماك  0

 عدد محلت العلجات البيطرية  7

 عدد المحطات الزراعية  0

 أغنام  18189

 أعداد المواشي )رأس( 

 ماعز  53199

 أبقار  1766

 جمال  0

 المجموع 73154

 2020 الزراعة،المصدر: مديرية  •
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  الزراعي  القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  17

 للقطاع الزراعي بشكل عام. غياب الدعم الحكومي  •

 . المنتجاتوهو ما يشكل خطرا حقيقيا على صحي ة مع الصرف اللمخلوطاشح المياه للري والمياه  •

 وكميات هطول االمطار,  لتغيرات المناخيه التي تسود المنطقها •

 الزراعية .عدم توفر قنوات تسويقية كشركات او مؤسسات معنية بتسويق المنتجات   •

 . ارتفاع اسعار المستلزمات الزراعية •

 . لتوسع العشوائي في الزراعات التقليديةا •

 الفرص االستثمارية في القطاع الزراعي 3.  17

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 39جدول رقم )

 ملحظات العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

لمختلف   المائية  الزراعة 

 المنتجات الزراعية 

من المشاريع المهمة والتي تساعد على انتاج   4 50000

بغير  والفواكة  الخضروات  من  أصناف 

للخضروات  مصدر  توفير  وباالتي  موسمها 

 والفواكة للمجتمع المحلي 

توفر   8 75000 محطة آالت زراعية متكاملة   عدم  من  جرش  محافظة  محطة تعاني 

يضم جميع المستلزمات   آالت زراعية متكاملة

والذي  المزراع  يحتاجها  التي  الزراعية 

 يضطر الى توفيرها من خارج المحافظة 
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 الصناعة عشر:  الثامن

 قطاع الصناعة:  1.  18

  المصانع   بعض  عدا  فيما  تذكر  ال  وتكاد  الخفيفة  صناعات  جرش  محافظة  يف  القائمة  الصناعية  المشاريع  تعد

ووجود المنطقة الصناعية    ،جرش  صناعة  غرفة  يف  صناعية  مشاريع   أنها   على  المصنفة المحافظة    في   الصغيرة

%، وهي منطقة مخصصة لإلنتاج الصناعي  60التي تم انشاؤها في محافظة جرش وبلغت نسبة اإلنجاز حوالي  

الى ان هناك فرصة في المجتمعية )مناطق سكنية، مرافقمتعددة اإلستخدام،مرافق    باإلضافة  الخدمات  تقديم 

تجارية( داخل المنطقة الصناعية وتقديمها مجموعه من الحوافز الضريبية والجمركية، باإلضافة الى مجموعة  

  وتوسعتها   الحرفية  المدينة  تنظيم  الى  اضافة  من الخدمات الخاصة بإصدار التراخيص واإلقامة واستقدام العمالة.

  العاملة   المؤسسات  ، وبلغ عددالقطاع  لهذا  االنتاجي  المردود  وتحسين  المحافظة  في  الحرفية  المهن  لقطاع  خدمة

   فيها   العاملين  وأعدادي محافظة جرش  ف  الموجودة  المصانعهم  بأه  قائمة  ييل  فيما،  (   437)    الصناعة  قطاع  في

 ( 40) رقم  الجدول

 الموقع العاملين عدد  اسم المصنع

 الجزازة  10 مصنع وجوه احذية

 ثغرة عصفور  8 مخللالت  اعة الصن ؤسسة شمال عمان لم

 الكته 100 مصنع العاج للخياطة 

 2020صناعة جرش غرفة  •

 :الصناعي القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  18 

 نقص العمالة المحلية وقلة الكفاءات المتواجده لبعض المهن . ▪

والفنية   ▪ اإلدارية  األساليب  إتباع  وعدم  الجدوى  ودراسات  الفنية  الدراسات  عمل  دون  المصانع  انشاء 

الحديثة لعدم وجود الخبرة عند اصحاب المصانع مما يؤدي إلى تعثر هذه المصانع وفي بعض الحاالت  

 إفلسها.

 وارتفاع  المختلفة  الصناعات  ف  الداخلة  األولية  المواد  بعض  أسعار  وارتفاع  عموما  الطاقة  أسعار  ارتفاع ▪

 اآلالت  بعض  أسعار وارتفاع إنتاجها  كلف ▪
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 األسواق  ف التغيرات من المواطنين تخوف ▪

  لحصوله  المتبعة  اإلجراءات  وتعقيد  الصناعية  المشاريع  ألصحاب  المقدمة  والتسهيلت  التنسيق  ضعف ▪

 رخص  على

 الفرص االستثمارية في القطاع الصناعي:  3. 18

 مشاريع كبيرة 

 ( 41جدول رقم )

 ملحظات العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

وتعبئة  تغليف  مصنع 

 وتوزيع منتجات األلبان 

100000 20  

والحفاظ   لتبريد  مخازن 

الغذائية  المنتجات  على 

 والزراعية  

150000 12  

عبوات  إلنتاج  مصنع 

وزجاجية  بلستيكية 

 وبأحجام مختلفة  

250000 15  
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 التجارة عشر:التاسع 

 والخدمات   قطاع التجارة 1.  19

يمكن تفسددير الزيادة الكبيرة بعدد و  مؤسددسددة، (    789)    الخدمات  قطاع  في العاملة  المؤسددسددات  عدد  بلغ ▪

المنشدات العامله بهذا القطاع، بسدبب اعتقاد االغلبية انه ال يحتاج الى خبرات ادارية ومحاسدبية وتسدويقية  

 كبيرة.

تشددرف على هذا القطاع غرفة ، و مؤسددسددة(   2280)   التجارة قطاع في  العاملة  المؤسددسددات  عددبلغ   ▪

ا تقوم الغرفة بعقد العديد من االجتماعات و الجلسددددات   من حيث شددددهادات التسددددجيل، كمجرش تجارة  

 في القائمة االقتصدادية النشداطات اهم يبين التال الجدول،والتوعوية حول الفرص االسدتثمارية المتوفرة  

 :2020بلديات جرش لعام   بيانات قاعدة حسب محافظة جرش

 

 ( 42)رقم جدول 

 طبيعة النشاط طبيعة النشاط
 موالت  تايكواندو مراكز 

 ملعب ومسبح  مطاعم سياحية وشعبية 

 مجوهرات  محلت أدوات منزلية 

 االفراا  صاالت صيدلية 

 تصوير ستوديو استثمارات 

 وتصدير  استيراد الحلويات بيع

 البلياردو صاالت الكمبيوتر  العاب

 وجبص  ديكور أعمال اسنان طب

 رجال  صالون بقالة 

 سيارات اكزوت سيارات  غسيل

 سيدات  صالون ماركت سوبر

 إكسسوارات زيت  غيار

 األلبان  صناعة سيارات بناشر

 بيع األحذية   خاصة مدرسة

 بيع اقمشة   الزجاج  بيع

 حراري  فرن ي ثقاف  مركز

 وكافتيريا بوفي األفراا  مستلزمات تأجير

 مدرسية ولواز قرطاسية أطفال  رياض مركز

 الكهربائية  األدوات بيع إنشائية  معدات تأجير

 سيارات  كهرباء مستودعات 

 االراجيل  بيع ستااليت  اجهزة تجارة

 محددة ي زراع  مشتل
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 األلبسة بيع السيارات اطارات تجارة

 محمص م المنيو مشغل

 ةوالفواك الخضار بيع الخلوية  االجهزة تجارة

 مخبز  بة مطع

 الدواجن  بيع والصناعية  الطبيعية االزهار تجارة

 مخيطة ومفروشات  معرض

 بلط معمل ألبسة مستعملة  

 المنزلية  األدوات تجارة نثريات 

 حجر  منشار محاماة مكتب

 السيارات  تجارة روديترات  تصليح

 طوب  معمل ة هندس مكتب

 والنظارات  العدسات تجارة سيارات فرش تنجيد

 ثلج معمل ملحمة

 سيارات  قطع تجارة اطفال  حضانة

 انشائية مقاوالت منجرة 

 بناء  مواد تجارة والعمرة  الحج خدمات

 نت مقهى ستيرنج  ميزان

 سيارات ودهان تجليس خطاط 

 ي تكس مكتب سيارات  ميكانيك

 فلترمياه  كمبيوتر خدمات

 تجاريون ووسطاء وكلء مستلزمات زراعية 

 كلين  دراي خلويات وصيانة  

 موبيليا دهان منجد أقمشة 

 اطفال  روضة مراكز تربية خاصة  

 

 :التجاري القطاعالتحديات التي تواجه  . أبرز2.  19

 . والعمال العمل  قانون وخصوصا والنشاط للعمل  المقيدة القوانين بعض وجود •

 . األخرى  الدول مع بالمقارنة المرتفعة الضرائب معدالت •

 أحيانا  وتعقيدها اإلجراءات وكثرة  التجارية المشاريع  تمويل على  الحصول صعوبات •

 

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

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

 .القطاع لهذا الداعمة البرامج ضعف •
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 : والخدمي   التجاريالفرص االستثمارية في القطاع . 4.  19

 كبيرة مشاريع 

 ( 43جدول رقم )

 ملحظات العمالة  حجم االستثمار  الفرصة وصف 

المختصيين   10 250000 مجمع طبي  األطباء  من  عدد  على  يحتوي 

مما  وأشعة  طبية  مختبرات  الى  باإلضافة 

 يسهل تقديم الخدمة ألهالي المجتمع المحلي  

 

 

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 44جدول رقم )

 ملحظات العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

لغسيل  متنقل  كلين  دراي 

 األثاث المنزلي 

األثاث   4 30000 وتسهيل عملية غسل  نوعه  من  ألول 

 المنزلي . 

بالرغم من وجود عدد من الحضانات اال انها   10 20000 حضانة نموذجية  

صباحا   تفتقر الى تقديم خدمات مميزة

ومساءا للسيدات العاملت في الفترة  

 المسائية 

بتقديم  متخصصة  شركة 

الصحية  الرعاية  خدمات 

 لكبار السن والمرضى  

لكبار   10 30000 الصحية  الرعاية  خدمات  بتقديم  تقوم 

السن والمرضى كجليسات لإلهتمام بهم وتقديم  

 الرعاية المناسبة لهم 
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 التمويل  عشرون:

 لتمويل الميكروي والنشاط اإلقراضي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: ا .1.  20

 
( فروع لهذه  8)   جرش بالنسبة لنشاط مؤسسات التمويل الميكروي المتخصصة، فيوجد في محافظة   ▪

 المؤسسات، توزعت عدد المستفيدين من خدماتها على النحو التالي: 

 ( 45جدول رقم)

 

 

 

 

 10 اليحو يوجد حي الدولية،  البنوك وبعض الوطنية البنوك  لجميع فروع محافظة جرش  يف تتوفر

 .بنكية فروع

 ( 46)رقم جدول 

 عدد الفروع   البنك 

 2 البنك االسلمي

 1 البنك العربي االسلمي 

 1 بنك القاهره عمان 

 1 بنك االسكان 

 1 البنك العربي 

 1 بنك االردن 

 1 البنك االهلي 

 1 بنك األردن الكويتي  

 1 (ABC) المصرفية العربية المؤسسة بنك

 10 المجموع

  

 اسم المؤسسة
 عدد الفروع 

 جرش

 2 (MFW)شركة صندوق المرأة 

 1 (TAMWEELCOM)*تمويلكم -الشركة االردنية لتمويل المشاريع الصغيرة

 1 شركة فيتاس لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 1 (FINCA)مؤسسة فينكا االردن \الشركة المتخصصة للقروض الصغيرة

 1 (CAB)شركة بنك القاهرة عمان 

 1 دائرة التمويل الصغير للآلجئين 

 1 شركة البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة  

 8 المجموع
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  مثل  المتخصصة الحكومية الجهات خدمات جرش محافظة وجد فيفي الصغير باالقراض  يتعلق فيما اما •

 . والتشغيل التنمية  وصندوق الزراعي االقراض مؤسسة

 تمويلي:ال القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز.  2.  20

 وبالتالي عدم المقدرة على تأسيس المشروع    التمويل على  للحصول اللزمة الضمانات توفير صعوبة •

  إقامة  في الراغبين من العديد امام عائقا   تقف ، لدى المجتمع المحلي  الدينية والنزعة المجتمعية قيمال •

 . الربوية  بالقروض  التعامل عن وعزوفهم رغبتهم لعدم فيها،  التوسع أو والمتوسطة الصغيرة مشاريعهم

  يذهب منها المنزلية وتحديدا بمشاريع تتعلق  والتي التسهيلت ممعظ ان السائدة االستهلك ثقافة •

 . لإلستهلك

 . استمراره عدم يوبالتال المشروع لتمويل الكاف المبلغ اخذ من التمكنم عد •
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 : محافظة جرش  أبرز األبعاد التنافسية في  وعشرون: تحليلواحد 

 لقوةنقاط ا ضعفلنقاط ا

 .العام القطاع في العاملة القوى من ( 43.8)% ▪

 رة واألفرادسلأل الدخل مستويات انخفاض ▪

 المحلي  السوق متطلبات مع المهني التدريب موائمة عدم ▪

الدول   السكانية الكثافة ارتفاع ▪ من  الهجرات  ظل  في 

المجاورة وخاصة األزمة السورية والتي أدت الى ضعف  

 .العامة المرافق على والضغط البنية التحتية

  والبالغة العامة الثانوية في النجاا نسبة انخفاض ▪

 (% 36.6(% عن مستوى المملكة)35.6)

 الصناعة، قطاع في وخاصة المنافسة حجم انخفاض ▪

 اإلنتاج فائض الستغلل مصانع وجود  عدم إلى باإلضافة

 .الزراعي

السياحة  وهي المنافسة للقطاعات التحتية البنية ضعف ▪

 والزراعة 

 (%7.0(% عن المملكة )8.8) ألميةا معدالت رتفاعا ▪

لوجو ▪ للمحافظة،  القوة  نقاط  أهم  من  السياحي   د القطاع 

جرش  مدينة  مثل:  واألثرية  السياحية  المواقع  من  العديد 

األثرية، متنزه دبين ،فعاليات مهرجان جرش والذي يعد 

 من اهم األنشطة الجاذبة للسياحه.

جمركية  الحوافز   ▪ اعفاءات  من  المقدمة  اإلستثمارية 

 وضريبة تشجع على اإلستثمار في المحافظة .

  يسهم  بها   الضوضاء  وغياب   البيئة  وسالمة   الطبيعة  جمال ▪

 للسياحة   الجاذبة  الترفيهية  السياحية  المشاريع  إنشاء  في

 . والخارجية الداخلية

 .عالي تعليم مؤسسات وجود ▪

  والمناطق   المرتفعة،  المناطق  مابين  متنوعة  تضاريس ▪

 ، منطقة معتدله في مناخهاالشفاغورية

 الموقع اإلستراتيجي الذي يتوسط محافظات الشمال .  ▪

▪ ( البطاله  معدل  المملكة  11.9انخفاض  مستوى  عن   %)

(13.0 %) 

 توفر أراضي خصبة للزراعة.  ▪

 وجود منطقة تنموية مؤهلة لإلستثمارات الصناعية . ▪

الشباب   ▪ نسبة  تشكل  ارتفاع  المتعلمين  56.3والتي   ،%

 والمؤهلين مما يسهل رفد مشاريع بالعمالة المطلوبة . 

 

 الفرص  التهديدات 
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 .المائية المصادر وقلة الجفاف، مواسم توالي ▪

 كلفة وارتفاع  ،الزراعية اإلنتاجية المدخلت أسعار ارتفاع ▪

 وتضاريس الجغرافية الطبيعة بسبب األراضي استصلا

 .المنطقة

 .واالقتصادية التنموية التغيرات مع السكان تكيف ▪

 .الدولة موازنة في لرأسماليةا  المخصصات انخفاض ▪

 تلبية على المحافظة في األعمال ومجتمع المواطنين قدرة ▪

 .االئتمان شروط

 .المهمشة الفئات إلى الوصول ▪

 .الوطنية المعونة من برامج المنتفعين عدد ارتفاع ▪

 .العمل لفرص مولدة إنتاجية وفروع مصانع إنشاء ▪

 .تمويلية نوافذ عدة من متاا تمويل ▪

قروض ميسره للشباب بدعم من جللة الملك، بهدف   ▪

 تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة  

 .الخارجية راتاالستثما  جذب ▪

 .المحلي والحكم اللمركزية تطبيق ▪

 .االئتمان شروط تحسين ▪

 .الخاص القطاع مع الشراكة اليات تطوير ▪

 صغيرة مشاريع لقيام مموله ومؤسسات صناديق وجود ▪

 .تنافسية ذات ومتوسطة

 .العمل سوق في االجتماعية والتأمينات األجور تحسين ▪


