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 في محافظة المفرق /المسح الميداني في الوية البادية الشمالية 
 

 المقدمة
 

على طلب معالي وزير العمل رئيس مجلس ادارة صندوق التنميه والتشغيل القيام بعمل مسح ميداني  بناءا

يه في هذه المناطق وتوجيه ابناء الباد ستثمارية المتاحةلمعرفة الفرص االلباديه الشمالية في مناطق ا

لالستثمار بها وتمويل مشاريعهم عن طريق صندوق التنميه والتشغيل للمساهمه بالحد من مشكلتي الفقر 

افظة ولواء الباديه / فرع المفرق بتجميع البيانات المطلوبه من وحدة تنمية المح والبطاله فقد قام الصندوق

والرجوع الى بعض الجهات التي قامت  ودائرة االحصاءات العامةوصندوق الملك عبداهلل للتنمية  الشمالية

الصندوق الهاشمي لتنمية و ،مكتب المفرق ومكتب الباديهمركز تعزيز االنتاجية  ) دراسات مثلبمثل هذه ال

بلدية  ،اضافه الى عقد عدة اجتماعات في مناطق مختلفة مثل) بلدية ام جمال  ( الباديه االردنيه

موعه من الشباب لحضور من ابناء هذه المناطق من مج( حيث تنوع ا ونادي شباب صبحا ،الصالحية

ورؤساء البلديات واعضاء المجلس البلدي واعضاء النادي وتم النقاش معهم حول واعضاء الالمركزية 

 . كجلسات عصف ذهني المهمة المطلوبة
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 المساحه والمناخ

 ، والباديه الشماليه ، ديه الشماليه الغربيهالبا ) وتضم ثالثة الويه تقع الباديه الشماليه في محافظة المفرق
ويمتاز المناخ بهذه المناطق  4كم42929.2 الثالثة( حيث تبلغ المساحه االجماليه لاللويه  ولواء الرويشد

 . انه حار وجاف صيفا وبارد شتاءا

  السكان : 

كان البادية %( من س27.4( نسمة أي ما نسبته )757354عدد السكان في البادية الشمالية )يبلغ 
 االردنية. 

 عدد االسر عدد السكان التقسيمات اإلدارية
حجم 

 االسرة

معدل 

 االعالة

 55اقل من 

 سنة
64-15 + 65 

 2.6 54.1 43.3 84.8 2.5 68079 353752 مناطق البادية الشمالية

 2.9 57.0 40.1 75.5 3.5 18796 99231 الشرقية لواء البادية الشمالية

 2.6 55.7 41.7 79.4 5.5 5462 29966 قضاء الصالحية

 2.8 59.6 37.6 67.8 4.5 3123 16976 قضاء صبحا

 2.8 57.4 39.8 74.2 1.5 5503 28095 قضاء ام الجمال

 3.4 55.8 40.8 79.3 3.5 2067 10919 قضاء دير الكهف

 3.5 56.5 40.0 77.0 0.5 2641 13275 قضاء أم القطين

 2.5 53.0 44.6 88.8 2.5 47960 247031 لواء البادية الشمالية الغربية

 2.1 50.9 47.0 96.5 0.5 31136 155799 لواء البادية الشمالية الغربية

 3.1 57.4 39.5 74.3 3.5 5007 26305 قضاء السرحان

 3.1 56.1 40.8 78.2 6.5 4550 25530 قضاء حوشا

 3.1 56.1 40.8 78.2 5.4 7267 39397 قضاء الخالدية

 2.3 54.2 43.5 84.4 5.7 1323 7490 يشدلواء الرو 

 2.5 57.3 40.1 74.4 5.3 152572 807954 البادية االردنية
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 ( من سكان البادية االردنية27.4تمثل نسبة السكان في البادية الشمالية ما نسبته )% . 
 ( اسرة554534يبلغ عدد االسر في البادية االردنية حوالي ) ( ،منها في مناطق ال22.4 )% بادية

 . الشمالية
 ( 32.2يبلغ معدل االعالة الديمغرافي في مناطق البادية)  وهي أعلى من مستوى المملكة والمقدر ،

اقتصاديًا وبالتالي التأثير بشكل سلبي على  النشاط، مما يعني انخفاض االنتاجية ونسبة  (45.2بــــــــــــ )
 . حصة الفرد من االنفاق والدخل

  ( على مستوى المملكة2.4( في مناطق البادية االردنية مقارنة مع )5.7)ويبلغ حجم االسرة . 
 ( في مناطق البادية 5..2( سنة والمقدرة بـــــــ )55ارتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية دون سن )%

، مما يعني الحاجة لمزيد من االنفاق الرأسمالي لتحسين  %(72.7وهي أعلى من مستوى المملكة )
 . لخدمات المقدمة لتلك الفئة في قطاعي الرعاية الصحية والتربية والتعليمنوعية ا

 (سنة والمقدرة 42-55ارتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية ارتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية )
، مما يعني الحاجة لمزيد من  %(44%( في مناطق البادية وهي أقل من مستوى المملكة )53.7) بــــــــ

النفاق الرأسمالي على برامج التدريب المهني والتقني وتحفيز بيئة االستثمار ودعم اقامة المشاريع ا
 . االنتاجية لتوفير فرص العمل والعمالة الماهرة

 
 لفقرا : 

( جيب 52ترتفع في مناطق البادية االردنية نسب الفقر وتمتلك عدد من جيوب الفقر وصل عددها الى )
لبادية الشمالية ثاني أعلى نسبة للفقر على مستوى المملكة في منطقة الرويشد فقر وامتلكت مناطق ا

 .  (%49.4والتي وصلت فيها نسبة الفقر الى )
 

على مستوى االسرة والفرد منخفض كما تعتبر مناطق البادية االردنية بشكل عام ذات مؤشرات دخل سنوي 
 . أقل من مستوى المملكة

 
 عاون الدوليالمرجع وزارة التخطيط والت 
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 جيوب الفقر في مناطق البادية االردنية

 
 نسبة الفقر قضاء نسبة الفقر لواء القضاء اسم اللواء الرقم

 49.4 49.4 الرويشد الرويشد 5

 22.3 49.5 الصالحية لواء البادية الشمالية الشرقية 4

 24.4 49.5 دير الكهف لواء البادية الشمالية الشرقية 7

 44.5 49.5 ام القطين ية الشمالية الشرقيةلواء الباد 2

 53.4 49.5 ام الجمال لواء البادية الشمالية الشرقية 5

 52.4 49.5 صبحا لواء البادية الشمالية الشرقية 4

 .4.54*مسح دخل ونفقات االسرة، دائرة االحصاءات العامة، منشور 

 
 : اهداف الدراسه

 الهدف الرئيسي

لسبل الالزمة لتنمية المناطق األقل حظًا في  الوية الباديه الشمالية يهدف المسح إلى تحديد ا 
في محافظة المفرق ورفع إنتاجية هذه المناطق ، من خالل تحديد احتياجات االهالي وتحديد 

الفرص المتاحة إلقامة مشاريع الصغيرة والمتوسطة  والتعرف على اهم معيقات عمليات 
 التمويل .  

 االهداف الفرعيه

 . يد الفرص المتاحه القامة مشاريع انتاجيه بالمنطقهتحد -أ 
والتأهيل القامة مشاريع صغيره ومتوسطه تحديد احتياجات اهالي المنطقه من التدريب ب -ب 

 . قادره على النجاح والديمومه
معرفة الطرق التمويليه المفضله من قبل اهالي المنطقه في الباديه الشماليه لخدمة  -ج 

 . أبنائهم
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 : اسهمبررات الدر 

اهتمام جاللة الملك عبداهلل ابن الحسين المعظم وتوجيهه للحكومه باالهتمام بالمناطق االقل حظا  -أ 
 . واالكثر تعرضا للفقر والبطاله

اته التمويليه استكمال جهود الصندوق السابقه بالصول الى جميع الفئات المستهدفه وتقديم خدم -ب 
 . والتدريبيه لهذه الفئات

 . القيام بمهام الصندوق بفاعليه بالدور المناط به بالخطه الوطنيه للتشغيل -ج 
 

 : منهجية الدراسه

ولواء الباديه الشماليه العالمهم بالمسح المنوي عمله والحصول على  ة التنميه بالمحافظهدزيارة وح .5
 . المعلومات المتعلقه بالدراسه

اجرائها عن المنطقه وسكانها وخصوصا التي  الحصول على كثير من الدراسات واالبحاث التي سبق .4
 . والفقر والبطاله تتعلق بالتشغيل

بناءا على اللقاءات المذكوره تبين لنا افضل طريقه للحصول على المعلومات هي اعتماد اسلوب  .7
 . )العصف الذهني(المركز مجموعات النقاش

 
 : الية التنفيذ

 ش مركز ، بحيث تم اتباع الخطوات التاليه :الدراسه اعتمادا على عمل مجموعات نقا تم تنفيذ
التنسيق مع القيادات المحليه في لواء البادية الشمالية، وتم اشتراك اكبر عدد ممكن من اهالي المناطق 

 . المستهدفه مع مراعاة التوزيع المتكافىء للجنس ، وتحديد المكان والزمان المناسبين
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 مناطق االجتماعات

رئيس واعضاء المجلس البلدي  ، بلدية الصالحيه ، نادي شباب صبحا المشاركون ) بلدية ام الجمال
 .( وعضو الالمركزيه باالضافه الى عدد من المواطنين ورؤساء الجمعيات 

 : االلتقاء بالمشاركين حيث تم مناقشة ما يلي 

سب اعطاء فكرة عامة وموجزة عن اهمية المشاريع الصغيرة في توفير فرص عمل ودخل منا .5
   للقائمين عليها .

 اعطاء فكرة موجزة عن التدريب والتأهيل واهميته في استمرارية المشاريع ونجاحها. .4
 . استخدام اسلوب العصف الذهني للمشاركين لتحديد اهم المشاكل التي يعاني منها اهالي المنطقه .7
مهارة التعامل مع عرض برامج تدريبية وتأهيلية يمكنها رفع سوية العاطلين عن العمل واكسابهم  .2

 . المشروعات الصغيرة وصقل المهارة في مهن لم يتم االعداد لها سابقا
 . ستمزاج اراء المشاركين حول االقتراض واالليات المناسبة والضمانات الممكن تقديمهاا .5

 
 

  اهم االستنتاجات من خالل االجتماعات والدراسة

 ،تربية المواشي  قطاع الزراعه ) لحكومية والعسكرية ويعمل أهالي لواء البادية الشمالية  في الوظائف ا
 ( ومن المالحظ ان اعداد قليله من اهالي المنطقه يعملون وزراعة الخضروات والفواكه وزراعة الزيتون

يفضل أصحاب المزارع العمالة و  بل ان معظم عمال المزارع من المغتربيين والالجئين السوريينفي المزارع 
، ويتوفر  و النقطاعهم عن عملهم بشكل مفاجئلعزوف االردنين العمل بهذا القطاع  اين والالجئ الوافدة 

 الكيبالت ، ومصانع شركات الدواجن مثل  مثلفيها جميع الخدمات األساسية وبعض المشاريع الكبيرة 
وفر فيها ، ومصنع رب البندوره وفيها عدد من المؤسسات الحكومية واألهلية ، ويت(  وشركة الثريا حموده)

ايضا القوى العاملة ، واألراضي الشاسعة والمياه الجوفية ، ومزارع لكبار المستثمرين ويعاني أهل المنطقة 
 .الفقر و من البطالة 

 
 
 



الصفحة   8 

 

وحرصا من الصندوق للقيام بدوره في توفير فرص العمل من خالل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
لواء الباديه  / مثلث صبحامويلية في البادية الشمالية في منطقة )فقد استحدثت نافذة ت ألهالي المنطقة

وبناءا على المعلومات  4.52 منذ عام ( تمارس عمليات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطةالشماليه
عدد سكان البادية الشمالية والفئات العمرية ألبناء المنطقة والمعلومات التي تم السابقة في ما يخص 

تبين بأنه يمكن للصندوق المساهمة في تمويل كثير ليها من خالل جلسات العصف الذهني فقد الحصول ع
 من المشاريع ومن اهمها :

 : الفرص االستثمارية

 انشاء مسابح ترفيهية ورياضية 
 اء المدارس الخاصة ورياض االطفالتشجيع انش 
  صيانة كهرباء وميكانيك السيارات الحديثة والهجينة 
 ه للمخلفات الزراعية والمواد المستخدمة في الزراعةصناعه تحويلي 
 مشاريع لخدمه السياحة 
 غسيل السيارات المتنقل 
 خدمات التوصيل 
 مكتب تاكسي 
 ئة كاسات مياه ومحطات فلترة مياهمصانع تعب 
 تراحات التي تالئم طبيعة المنطقةالمقاهي والمطاعم واالس 
 ة المتنوعةاالعمال الحرفية التقليدي 
 الحيوانية من لحوم والبان وزيوت نتجاتصناعة الم 
 تعبئة زيت الزيتون 
 صناعات زيوت النباتات الطبية 
  النتاج الزراعي ، عالجات تستخدم في ابيوت بالستك ،عبوات بالستكية  ،مستلزمات زراعيه اسمدة

 عيادات بيطريه ،زراعية 
 مشتقات االلبان ،عصائر ، ، مربياتمشاريع غذائية ، انتاج المخلالت 
 وتركيب وحدات الطاقه الشمسيه ،تدوير المخلفات الحيوانية  ،اعادة تدوير الكرتون، مشاريع بيئية 
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 مشاريع التعدين ،كسارات،مقلع حجر ، تدوير تف بركاني 
 مشاريع قطاع صحي،عيادات طبيه،عيادات االسنان، مختبرات طبيه،مراكز اشعه 
 محطات الوقود وتطويرها مه في تمويل تأسيسهالمسا 
 مسابح ، مالعب سداسيه صاالت رياضيه ،ال 
 شراء سيارات متخصصه للنقل 
 شراء االليات زراعيه 
 تمويل خياطه وتريكو 
 التغليف والتبريد 
  (بحاجهوالمشاريع التجارية )للمناطق التي 

 
 اهم مطالبات اهل البادية

 . دورات تدريبيه متخصصه في مجال الطاقة البديلة ، الصناعات التدويرية .5

 .لطالب الجامعين امج تمويليه عمل برا .4

 . التمويل على الطرق التمويل االسالمي .7

 .توسطة ألبناء البادية ميخص المشاريع الصغيرة وال فيمازيادة حمالت التوعية  .2

محاولة التواصل مع الشركاء وخصوصا )مركز التدريب المهني ، الشركة الوطنية للتدريب( لتقديم  .5

يوجد مراكز تدريب مهني فيها وهي تبعد مسافة بعيدة عن مركز خدماتها ألبناء المنطقة كون ال 

المحافظة مما يسبب حرمان شباب البادية االلتحاق بهاتين المؤسستين وذلك ألرتفاع التكلفة 

 . المادية عليهم

  . انشاء مؤسسة تسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة .4
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 : التوصيات

 . لصغير والمتوسطه والدور الذي يلعبه الصندوق بهذا المجالحمالت توعيه باهمية المشاريع ا تكثيف -

 المتجددة والصناعات التدويرية . عمل دورات متخصصة في مجال الطاقةاوصي ب -

 . تماد على النفس )الثقة في النفس(في ادارة المشاريع واالعدورات  اوصي بعمل -

اجل تدريب العاطلين عن العمل  وذلك منانشاء مراكز تدريبية قريبة من سكن تلك المناطق ب صيو ا -

او التواصل مع الجهات الرسميه المعنيه لحل  على المهن والحرف المطلوبة وحسب منطقة السكن

 . مشكلة التدريب بما يرونه مناسبا

 . التمويل بالطرق االسالميه -

 . بامتيازات تشجيعيهتمويل خريجي الجامعات والمعاهد بخاص  عمل برنامج تمويلي -
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 : جعالمرا

 دائرة االحصاءات العامه .5
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي .4
 دراسات مراكز تعزيز االنتاجيه .7
 دراسات سابقه اعدها صندوق التنميه والتشغيل .2
 
 
 




