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  الفصل التاسع
والديموغرافية  المؤشرات االجتماعية واالقتصادية

    مادبافي محافظة 

 مادباالواقع الديموغرايف يف حمافظة 
بارتفاع مؤرشاته عن مؤرشات الواقع  مادبايتميز الواقع الديموغرايف يف حمافظة 

األرس يف املحافظة  الديموغرايف عىل مستوى اململكة األردنية اهلاشمية، فنالحظ أن عدد
 مستوى عىل فرد) 5.4( مقابل فرد،) 5.7( أفرادها عدد ومتوسط ،أرس) 27804(بلغ 

 أعىل أيضاً  وهو ،)%70.1( يبلغ مادبا حمافظة يف الديمغرافية اإلعالة معدل أن كام ،اململكة
 الفئة يف السكان نسبة ارتفاع يالحظ كام). %68.4( والبالغ ،العام يف اململكة املستوى من

 السكان نصف من أكثر ويرتكز ،للمملكة العام عن املستوى ،سنة) 15( سن دون العمرية
 يف السكاين الواقع تعكس التي املؤرشات أما.سنة )64 - 15( سن بني ما العمرية الفئة يف

: )1(فيمكن توضيحها بام ييل ،للمملكة العام املستوى مع باملقاربة ،املحافظة

 .2012، السنوي اإلحصائي الكتاب، العامة اإلحصاءات دائرة  )1(
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 مادبامؤرشات السكان يف حمافظة ) 29(جدول رقم 

التقسيامت 
 اإلدارية

عدد 
 السكان

معدل 
ة  لاإلعا

 الديمغرايف
املساحة 

 )2كم(
الكثافة 
 السكانية

أقل 
 15من 

 سنة
15 -

64 +65 

حمافظة 
 3.3 58.8 38.0 170.0 939.7 70.1 159700 مادبا

لواء قصبة 
 3.2 58.9 37.9 315.0 395.5 70.0 124580 مادبا

قضاء 
 3.2 59.7 38.0 736.8 136.8 69.9 100810 مادبا

قضاء 
 3.4 65.9 36.9 403.4 20.5 67.6 8260 جرينة
قضاء 
 3.9 60.2 39.2 48.5 186.9 75.9 9060 ماعني
قضاء 
 3.3 58.6 36.6 125.8 51.3 66.2 6450 الفيصلية
 3.3 58.6 38.1 64.5 544.2 70.7 35120 لواء ذيبان

قضاء 
 3.2 58.7 38.1 72.7 209.7 70.5 15250 ذيبان

قضاء 
 3.1 58.8 38.1 22.0 224.3 70.1 4940 العريض
 3.5 58.4 38.1 135.4 110.2 71.1 14930 قضاء مليح

مستوى 
 3.3 59.4 37.3 71.9 88793.5  6388000 اململكة

 .2012دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب اإلحصائي السنوي، : املصدر
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 :الفقر مؤرشات
اىل  استنادا ،األردن يف الفقر حالة لدراسة العامة اإلحصاءات لدائرة تقرير خرآ حسب

 مع مقارنة ،)%15( مادبا يف الفقر نسبة بلغت، »2010  األرسة نفقات ودخل مسح «
) 23.347( نحو مادبا حمافظة يف الفقراء األفراد عدد ويبلغ ،اململكة مستوى عىل) 14.4%(

 األرس عدد بلغ كام،اململكة يف الفقراء عدد من إمجايل) %2.6( نسبته ما يشكلون ،فرد ألف 
، )1(اململكة يف الفقرية األرس عدد من%) 2.2( نسبته ما تشكل ،أرسة ألف) 2.704( الفقرية

 نسبته ما أي مادبا؛حمافظة  يف دينار مليون) 4.7(بـ  الفقر لفجوة النقدية القيمة بلغت كام
مليون ) 175.8( والبالغة ،اململكة مستوى عىل، الفقر لفجوة النقدية القيمة من) 2.6%(

 .دينار
 :األرسة ونفقات دخل مؤرشات

 اإلحصاءات دائرة عن والصادر) 2010(لعام األرسة ودخل نفقات مسح تقرير أشار
) 6912.3( حيث بلغ مادبا، حمافظة يف السنوي األرسة متوسط دخل انخفاض إىل ،العامة
 إنفاق متوسط ينخفض دينارًا، وكذلك) 8823.9( للمملكة العام باملعدل مقارنة دينار،
للمملكة  العام املعدل بينام ،دينار )8027.2(ليصبح  مادبا، حمافظة يف السنوي األرسة

 متوسط عن يزيد ،املحافظة مستوى عىل السنوي اإلنفاق متوسط أن ، إالاً دينار) 9626(
 ما ان نالحظ السنوي األرسة إنفاق اجتاه لتحليل وكنتيجة. دينار) 1114.9(الدخل بـ  

 نسبته وما ،وملحقاته املسكن عىل) %23.2(الغذائية، و عىل املواد هو) %44.6( نسبته
 تنفق) 15.7( نسبته وبام ،السنوية األرسة واالتصاالت، وباقي نفقات النقل عىل) 11.8%(

 أن إال والصحة، التعليم إضافة إىل ،والسجائر والتبغ والكحول واألحذية املالبس عىل

.2012،السنوي اإلحصائي الكتاب، العامة اإلحصاءاتدائرة)1(
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 ال والذي ،الصحية والرعاية التعليم عىل السنوي األرسة إنفاق انخفاض لالنتباه امللفت
 .)1(السنوي األرسة إنفاق من) %4.5(يتجاوز

 مادباالواقع التعليمي يف حمافظة 
تصل فيه معدالت بعض املؤرشات اىل  إذ مادبايتميز الواقع التعليمي يف حمافظة 

مستوى أفضل من املعدالت عىل مستوى اململكة، مثل معدل توزع الطلبة عىل املعلمني 
وهو أفضل منه عىل مستوى اململكة  ،معلم يف املحافظة/  اً طالب) 14.93(فهو يصل اىل  

هو  ،%)0.24(معلم، و تشكل نسبة الترسب من املدارس ما نسبته /طالب) 16.2(وهو 
، %)36.2(، أما نسبة املدارس املستأجرة فتصل إىل %)0.34(أقل منها عىل مستوى اململكة 

حمافظة يف %) 9(، ونالحظ أن نسبة األمية %)49.3(عىل منها عىل مستوى اململكة أهو 
، و تشكل نسبة التلمذة املهنية %)7(ونسبته  ،وهي أعىل منها عىل مستوى اململكة مادبا،

 . )2(عىل مستوى اململكة ) 0.4(مقارنة مع %) 0.2(
.مقارنة باملللكة مادبااخلدمات التعليمية يف ) 30(جدول 

عدد  املؤرش
 املدارس

عدد 
 الطالب

عدد 
شعب 
 روضة

عدد 
شعب 
 أسايس

عدد 
شعب 
 ثانوي

جمموع 
 املعلمني

 /طالب معلم/طالب
 شعبة

حمافظة 
 مادبا

13038375941228257257014.93 24.30 

 27.18 3807138447930303956583398409216.46اململكة 

 2013وزارة التخطيط : املصدر

.2013،مادباملحافظة التنموية اخلطة، الدويل والتعاون التخطيطوزارة)1(
.2013،مادباملحافظة التنموية اخلطة، الدويل والتعاون التخطيطوزارة)2(
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خدمات التعليم املقدمة للطالب يف خمتلف التجمعات السكانية التابعة ) 31(جدول 
 .مادباملحافظة 

فرتة  اللواء
 املدرسة 

عدد 
 املدارس

عدد  
 الطالب

عدد 
شعب 
 روضة 

عدد 
شعب 
 أسايس

عدد 
شعب 
 ثانوي

جمموع 
 املعلمني 

/ طالب
 معلم 

 /طالب
 شعبة 

صبة 
ق

ادبا
م

  

فرتة 
 واحدة 

67 9283 35 433 73 930 9.97 17.16 

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 فرتتني 

يبان
ذ

 

فرتة 
 واحدة

106 32308 107 974 184 1939 16.66 25.45 

 36.73 37.35 94 0 70 0 2571 4 فرتتني
 23.54 14.90 2963 257 1477 142 44162 177 جمموع املحافظة 
املجموع العام 

 للملكة 
6007 1657922 5552 50495 8619 102633 16.15 25.64 

 2012وزارة التخطيط والتعاون الدويل، 
 : مادباالواقع الصحي يف حمافظة 

، وقد شهدت املستشفيات و مادبايعد القطاع الصحي من القطاعات اهلامة يف حمافظة 
يتم تقديم خدمات الرعاية الصحة املراكز الصحية اقباال كبريا من قبل السكان، حيث 

دمة الطبية وهي اخل كز املخصصة لتقديماعدد من املر خاللللمواطنني يف املحافظة من 
يوضح اجلدول التايل أبرز املؤرشات التنموية ، و اً صحي اً مركز) 31(فيات، شمست) 3(

 : )1(مادبا حول واقع خدمات قطاع الرعاية الصحية يف حمافظة

                                                           
 .2012 السنوي التقرير، الصحة وزارة  )1(
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 مادباخدمات قطاع الرعاية الصحية يف حمافظة ) 32(جدول رقم 
اململكة  مادباحمافظة  املؤرش

 69.6 77.3 صحياً  املؤمنني السكان نسبة
3106 املستشفيات عدد

31675 الصحية املراكز عدد

 9764 5152 صحي مركز لكل السكان عدد
 11779 188 األرسة عدد

 519.0 813.3 رسير لكل السكان عدد
17227 العيادات القروية عدد

112 السارية األمراض مراكز عدد

13384عدد عيادات طب األسنان 

361919 عدد الصيدليات

16444 عدد مراكز األمومة والطفولة

 إرشاف حتت الوالدات نسبة
 طبي

99.5 99.1 

 حاليا املتزوجات السيدات نسبة
 تنظيم وسائل ويستخدمن

 األرسة

53.0 57.1 

 3.6 3.6 الكيل اإلنجاب معدل
1215 الوالدة حديثي وفيات معدل

 2012وزارة الصحة، : املصدر
 .مادباستزادة الرجوع إىل حقل الصحة يف املوسوعة الثقافية ملحافظة لال
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 إىل ،حظ أنه عىل املستوى الكمي تشري بيانات ومؤرشات الصحة يف املحافظةالي
 ،وانتشارها يف التجمعات السكانية ،الً ثمكاملراكز الصحية  ،اخلدمة مانتشار مراكز تقدي

عىل الرغم من هذا الكم من مراكز  .مستوى اململكة من مؤرش انتشارها عىل أفضلوهي 
لنقص يف ًا لنظر ،بدرجة عالية ليستنوعية اخلدمة املقدمة  أن إالتقديم اخلدمة 

 .النقص يف الكوادر الطبية ذات االختصاصو جات،التجهيزات واملعدات الطبية والعال
 اد املحيل وسوق العمل املؤرشات التنموية حول االقتص 

عاملة ة سسمؤ  )521(منها  تصادية عاملة،اقسة سمؤ) 2781( مادباظة فيف حمايوجد 
طاع يف قو سة،مؤس) 521(طاع التجارة قسات العاملة يف سدد املؤأما ع قطاع الصناعة، يف

 .سةسمؤ) 80(طاع املقاولني كام يصل عدد املؤسسات العاملة يف ق ،ساتمؤس) 9(النقل 

أي ما نسبته  ،2012للعام  اً فرد) 3533(بنحو  مادبااملشتغلني يف حمافظة دد عيقدر 
 . )1(فرداً ) 6847(طلني عني بلغ عدد املتحيف  من السكان،%) 20.9(

عىل مستوى  %) 12.2(بـ مقارنة  ،%)17(وصل إىل حظ أن معدل البطالة كام يال
القطاع الذي  أن ،وتشري بيانات سوق العمل  املحافظات، وهي مرتفعة بني ،كةلاملم

والتعليم  ،وظائف اإلدارة العامة والدفاع يرتكز يف ،يستوعب القوى العاملة يف املحافظة
 %).50.9( ة بنسوب

من ) %2(ون ما نسبته لامل وافد يشكعف لأ) 5.853(نحو  مادباظة فيعمل يف حما
كل ما شت ،ظةفيف املحا منشآت) 3505(يف  ملونعوي ،الوافدة يف اململكة دد العاملةعإمجايل 
كام بلغ عدد  ل العاملة الوافدة يف اململكة،غاملنشآت التي تشمن إمجايل عدد  %) 5.2( نسبته 

 أة، أي ما نسبتهشمن ) 1083( مادباامن االجتامعي يف حمافظة ضاملنشآت املشرتكة يف ال

                                                           
 .2013، مادبا ملحافظة التنموية اخلطة، الدويل والتعاون التخطيط وزارة  )1(
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.)1( اململكة يف االجتامعيالضامن  كة يفشرتآت املشمن امجاىل عدد املن%) 3.9(
 2012ات االقتصاد املحيل وسوق العمل لعام مؤرش 

 2012ات االقتصاد املحيل وسوق العمل لعام مؤرشبرز أ) 33(جدول 
 1268093 33533 عدد املشتغلني

 %2.6 نسبة املستغلني 
 175470 6847 عدد املتعطلني

 %3.9 نسبة املتعطلني 
 279798 5853 عدد العاملة الوافدة 
 %2 نسبة العاملة الوافدة 

 38 41.9 معدل املشاركة االقتصادية املنقح 
 12.2 17 معدل البطالة 

 4.77 4.16 معدل التضخم 
 8823.9 6912.3 )دينار(متوسط الدخل السنوي لألرسة
 8516.5 8027.2 )دينار(متوسط اإلنفاق السنوي لألرسة
 16660.2 1256.6 ) دينار(متوسط الدخل السنوي للفرد
 1793.0 1450.8 ) دينار(متوسط االنفاق السنوي للفرد 

 14.4 15.1 ) 2010(نسبة الفقر عام 
 41.0 24.0 ) 2008عام (رس ضمن الطبقة الوسطىنسبة األ

 27905  عدد املنشآت املشرتكة يف الضامن االجتامعي 
 2013، مادباوزارة التخطيط والتعاون الدويل، اخلطة التنموية ملحافظة 

 2013، مادبا ملحافظة التنموية اخلطة، الدويل التعاون و التخطيط وزارة  )1(
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:رثاآلواة احيطاع السواقع  ق -1
ة ساملقد كناألماوجعلت  سياحية دينية وتارخيية هامة، عبمواق مادباظة فتتمتع حما

أهم املواقع  ومن .خارطة السياحة العاملية عىل اً متميز  اً عموق  مادبامن حمافظة املسيحية 
، )كنيسة اخلارطة(ثوذكس يوس للروم األرجس جاوريالقد كنيسة: األثرية السياحية
يف املحافظة أهم مواقع  أنكام  موقع مكاور،، بل نيبوج ،ق املحرترصكنيسة الرسل،الق
بالوحل  مروراً  باملعادن، نيةغبمياهها احلارة ال زمحامات ماعني التي متتا: جيةالسياحة العال

املناطق  التي تتمتع هبا هذه ،بةوانتهاء باملناظر الطبيعية اخلال ،املعتدل سوالطق ،كاينالرب
املفاصل ء  وأمراضاجللدية  األمراضج واالستشفاء من بعض الوالتي تساعد عىل الع

.فدة واملحليةاياحة الوسهاما جلذب ال اً مكان وتعترب
حوايل واآلثارلوزارة السياحة  تقارير اإلحصائيةبلغ عدد السياح للمواقع حسب ال

م أوموقع  وكان مقصدهم جبل نيبو، اً أجنبي اً حئسا) 893888(منهم  اً سائح) 906036(
عداد السياح أواجلدول التايل يبني  مادباومتحف  ،مادباومركز زوار  ،ومكاور ،الرصاص

 .)1( مادباالذين زاروا املواقع السياحية يف حمافظة 
 مادباالسياحية يف حمافظة  ملواقعإىل ا عدد السياح) 34(جدول 

2011عام  2010عام  املوقع 

املجموع أردين أجنبي املجموع  أردين أجنبي
مركز زوار 

اخلارطة  مادبا
الفسيفسائية 

216589920217518211721829212550

نيبو 2064401381207821188394794189188جبل

الرصاصأ 110331132121659761105610817م

13084800138841250736313143مكاور

113501950133001300265015650مادبامتحف

 2012وزارة السياحة األثار،: املصدر

.2012. السنوي التقرير واآلثار، السياحة وزارة)1(
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من مكاتب  منشأة،  )99(السياحية يف املحافظة فيبلغ عددها املنشآت بخصوص  أما 
ويبلغ عدد القوى العاملة يف تلك  ، ري سيارات سياحيةجومكاتب تأ سياحية، ومطاعم

 :وعدد العاملني فيها املنشآتواجلدول التايل يبني تلك   ،عامالً ) 664(الفعاليات 
 .مادباوالعاملني فيها يف حمافظة  املنشآتعدد ) 35(جدول 

مكاتب  الفنادق اخلدمات
 السياحة

مطاعم 
 السياحة

مكاتب تأجري 
 السيارات

متاجر التحف 
 الرشقية

 املجموع

عدد 
 الفعاليات 

11 7 16 1 64 99 

األيدي 
 العاملة 

282 31 160 6 185 664 

 2012وزارة السياحة األثار،: املصدر
 : قطاع االستثامر. 3

بلغت عدد املشاريع االستثامرية التي تقدمت لالستفادة من قانون تشجيع االستثامر يف 
مليون ) 13.4(بقيمة بلغت ، اً مرشوع) 22(نحو  ،)2011- 2009(لألعوام  ،املحافظة

 .³فرص عمل) 506(دينار، ووفرت نحو 
حجم املشاريع االستثامرية املتقدمة لالستفادة من قانون تشجيع االستثامر يف ) 36(جدول 

 .¹)2011 - 2009(املحافظة يف الفرتة من 
 املجموع 2011 2010 2009 املحافظة 

 13.356.850 10.400.000 1.449.000 1.507.850  مادبا
 4.324.678.266 843.222.047 1.660.398.209 1.821.058.010 اململكة 

 .2012مؤسسة تشجيع االستثامر، : املصدر
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 مادباعدد املشاريع املتقدمة لالستفادة من قانون تشجيع االستثامر يف حمافظة ) 37(جدول 
)2009 – 2011.(

 املجموع200920102011 املحافظة
77822 مادبا

5073492861142اململكة 

 .2012مؤسسة تشجيع االستثامر، 
عدد فرص العمل للمشاريع املتقدمة لالستفادة من قانون تشجيع االستثامر ) 38(جدول 

): 2011 – 2009( مادبايف 
املجموع200920102011املحافظة
8997320506 مادبا

25186161731935160710اململكة 

 .2012مؤسسة تشجيع االستثامر، 
: قطاع النقل .1

تعترب خدمات النقل يف املحافظة مقبولة نوعًا ما واجلدول التايل يبني أبرز املؤرشات 
: )1( مادباالتنموية حول خدمات قطاع النقل يف حمافظة 

:مادبااملؤرشات التنموية خلدمات قطاع النقل يف حمافظة ) 39(جدول 
 اململكة   مادباحمافظة  املؤرش

 1075.5 15400 عدد املركبات املرخصة 
 139396 1602 عدد حوادث الطرق

 670 21 عدد القتىل من حوادث الطرق 

 2011، تقارير الربي، النقل تنظيم هيئة  )1(
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 17314 355 عدد اجلرحى يف حوادث الطرق
 7100 373 ) كم(طول شبكة الطرق 

 38.9 35.6 رس التي لدهيا سيارة خاصة نسبة األ
 1566 67 عدد اخلطوط الداخلية 

 2011وزارة النقل، : املصدر

تعترب من أهم احتياجات ذوي الدخل  ،إن توفري خدمة النقل العام ووسائط النقل
ما عن لربي عىل مراقبة جممعات الباصات أوحترص هيئة تنظيم النقل ا ،املحدود والفقراء

واخلطوط الرئيسية والداخلية الفرعية  مادبا،أعداد وأنواع وسائط النقل ضمن حمافظة 
 : يمكن توضحيها من خالل اجلدول التايل

 .مادباأعداد وأنواع وسائط النقل يف حمافظة )  40(جدول 
مؤرشات 

 النقل العام 
عدد سيارات 
  ةركوب صغري

عدد 
سيارات 

 ةكبريركوب 

جمموع أعداد  عدد احلافالت 
املركبات العاملة 

 عىل خدمات النقل 
 158 1 97 61 مادبا

 5654 905 3748 1001 اململكة 
  2011هيئة تنظيم النقل الربي، : املصدر

 قطاع األشغال العامة  .2

والتي  تربط  ،شبكة ممتازة من الطرق الرئيسة والقروية والفرعية مادباتتوفر يف حمافظة 
وفيام ييل أبرز . وتربط املحافظة بباقي مناطق اململكة ،التجمعات السكانية داخل املحافظة

 : )1(املؤرشات حول ذلك 

                                                           
 2012، تقارير، واإلسكان العامة األشغال وزارة  )1(
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 مادباشبكة الطرق الرئيسة والقروية والفرعية يف حمافظة ) 41(جدول 
) كم(طوال األ الطرق حسب النوع

 49 رئيسية   شبكة الطرق الداخلية 
 136 ثانوية 
 280 فرعية 
 482 زراعية 

 947 املجموع 
 88 أطوال الطرق الداخلية داخل حدود التنظيم 

 860 و حتسني أالطرق التي بحاجة لصيانة 
 305 الطرق التي بحاجة لتعبيد 

 2011سكان، وزارة االشغال العامة واإل:  صدرامل
  مادباالطرق اخلارجية يف حمافظة ) 42(جدول 

) كم(طوال األ اسم الطريق
37الطريق امللوكي 

18 صياغة  –الفيصلية  – مادبا

16 احلاممات –ماعني  – مادبا

14 البانوراما -مادبا

3نتل – مادبا

2 املشقر/اخلط الغريب  – مادبا

4ماعني –الفيحاء 

6 املرجيامت –احلوية  –ماعني 

8ماعني –الزرقاء  –ماعني 

5الفيحاء –الفيصلية 



322 

 21 ذيبان – مادبا/ - الطريق امللوكي
 13 مكاور –لب 

 8 حياض زرقاء ماعني  - لب
 7 دليلة احلاميدة الصفا  –احلياض  –تقاطع لب 

 8 محامات ماعني  –مكاور 
 4 املحمدية  –القريات 

 2 الزينة  –مكاور 
 5 الرميل –الزعفران  –مليح 

 4 م الرصاصأ –عراعر  –ذيبان 
 6 م شجرية أ –النهظة  –فلحا 

 24  تالقريا –اهليدان  –الواله 
 6 الشقيق –ذيبان 

 5 الشقيق –املثلوثة  –ذيبان 
 14 اهليدان  –الشقيق 

 2011وزارة االشغال العامة واالسكان : املصدر
 :قطاع االتصاالت وتكنولوجيااملعلومات - 4

وتقدم هذه املكاتب  لرشكة الربيد األردين  اً تابع اً مكتب) 20(  مادبايوجد يف حمافظة 
 واتفواهل ،واهلاتفواملياه الكهرباء بأنواعها، وخدمات حتصيل فواتري  اخلدمات الربيدية

ذه املكاتب نحو هيوجد يف كام  املعونة الوطنية، وخدمة دفع مساعدات صندوق، ةاخللوي
 .)1( مادبايتبع ملديرية  اً بريدي اً صندوق) 2820(

 

                                                           
 2011، تقارير، االتصاالت قطاع تنظيم هيئة  )1(
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املؤرشات التنموية حول واقع قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف ) 43(جدول 
 :مادباحمافظة 

 اململكة مادباحمافظة  املؤرش
 347 20 الربيد مكاتب عدد 

 155058 2820 عدد صناديق الربيد
 36.3 28.0 نسبة األرس التي تقتني جهاز حاسوب
 7.9 1.8 نسبة األرس التي لدهيا اشرتاك انرتنت
 33.4 20.7 نسبة األرس التي لدهيا هاتف أريض
 93.7 94.5 نسبة اقتناء الطبق اهلوائي الستااليت

 90.9 89.3 اهلواتف اخللوية نسبة اقتناء
 183 6 عدد حمطات املعرفة

  2011حصاءات العامة،  دائرة اإل :املصدر
 : مادبااملشكالت التنموية يف حمافظة 

 حالة لدراسة العامة اإلحصاءات لدائرة منشور تقرير خرآ حسب: مشكلة الفقر .1
 يف الفقر نسبة ،)2010(  األرسة ودخل نفقات مسح   استناد إىل ،األردن يف الفقر
 األفراد عدد ويبلغ ،اململكة عىل مستوى%) 14.4( مع مقارنة%) 15.1( مادبا

 من) %2.6( ما نسبته ونليشك ،فرد ألف ) 23.347( نحو مادبا حمافظة يف الفقراء
 ما أرس تشكل ) 2.704( الفقرية األرس عدد بلغ كام ،اململكة يف الفقراء عدد إمجايل
 .اململكة يف الفقرية األرس عدد من) 2.2( نسبته

 اململكة مستوى عىل النجاح نسبة مع مقارنة ،%)17( البطالة معدل ارتفاع .2
)12.2 (% 

 .اململكة مستوى عىل) %0.4( مع مقارنة ،)%0.2( املهنية التلمذة نسبة انخفاض .3
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 عىل منها أعىل وهى %) 9( املحافظة ىف النسبة بلغت: ميةانخفاض نسبة األ .4
%) 7( اململكة مستوى

 يف السنوي األرسة دخل متوسط بلغ: نفاقانخفاض مستويات الدخل واإل .5
 دينار،) 8823.9( ،للمملكة العام املعدل مع مقارنة ردينا ) 6912.3( مادبا حمافظة
 دينار )8027.2( مادبا يف حمافظة السنوي األرسة نفاقإ متوسط ينخفض وكذلك

 السنوي عىل نفاقاإل متوسط نأ الإ ،اً دينار) 9626( للمملكة العام املعدل عن
.دينار) 1114.9(بـ الدخل متوسط عن يزيد ،املحافظة مستوى

 النسبة عىل يستحوذ املحافظة يف العام القطاع ال يزال: مشاكل يف سوق العمل .6
 وبنسبة التعليم قطاع يليه %) 33.2( تبلغ والتي ،القوى العاملة من عىلاأل

 يف العمل لفرص إنتاجية مولدة قطاعات وجود من الرغم عىل %) 13.6(
هذه  يف العاملة القوى نسبة تتجاوز مل حيث والزراعة السياحة وهي املحافظة

 عمل عن الباحثني من املشتغلني نسبة انخفاض مشكلة تربز كام ،%)3( القطاعات
%).34) (2012(عام املشتغلني نسبة تتجاوز مل حيث مادبا،عمل  مديرية لدي

 الطبية واألجهزة) خمترب وفنى أطباء عامني، واختصاص،(الكوادر يف نقص  .7
.واللوجستية

.اململكة مستوى عىل ،)5.4( مع مقارنة ،)5.7( ويبلغ األرسة حجم .8
.والزراعة السياحة وهي ،للقطاعات املنافسة التحتية البنية ضعف  .9

، مادبايف حمافظة  الراهن الوضع وقد قامت وزارة التخطيط والتعاون الدويل بتحليل
حيث ، )SWOT ANALYSIS( مادبا حمافظة يف التنافسية بعاداأل أبرز حتليل ناحية من

 املحيطة والتهديدات والفرص الضعف ونقاط القوة نقاط حتديد عىل هذا التحليل يعتمد
  :مادباالتنموية ملحافظة  واخلطوة الرؤية لبناء استغالهلا يمكن التي
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 : مادبابعاد التنافسية يف حمافظة أبرز األ )44(جدول 
 نقاط الضعف نقاط القوة

موقع جغرايف متميز وقريب من حمافظة  •
 .العاصمة 

تنوع التضاريس وانتشار السهول الواسعة  •
مما ساعد عىل توفر ظروف  ،املنبسطة

وخصوبة  ،واملائية ،الزراعة املناخية املناسبة
الرتبة، ومناطقها الغورية والشفاغورية مما 
جعلها ترفد اململكة بكميات  وافرة من 

 .احلبوب واخلرضوات والفواكه والزيتون 
ديني لوجود  ،منطقة جذب سياحي متنوع •

األماكن املقدسة املسيحية والعالجية 
بوجود محامات ماعني، وترفيهي وتروحيي 

 . متنوع
وهو اخفض بقعة يف امليت  قرهبا من البحر •

 .العامل
 . وجود مصادر طبيعية •
 . من السكان من الشباب%) 58.8( •
 . وجود مؤسسات جمتمع مدين طموحة •
أبرزها اجلامعة  ،وجود جامعات هامة •

وقرهبا من جامعات  ،واالمريكية ،االملانية
 . الزيتونة واالرساء والبرتاء

مع %) 17(معدل بطالة مرتفع  •
 . عىل مستوى اململكة%) 12.2(

فاق السنوي عىل مستوى متوسط اإلن •
املحافظة يزيد عن متوسط الدخل بـ 

 . دينار) 1114.9(
من القوى العاملة يف %) 33.2( •

وظائف اإلدارة العامة والدفاع 
 . والتعليم والصحة

العاملة الوافدة املرخصة من %) 27( •
 . عدد  املشغلني

مة التدريب املهني مع عدم مواء •
 . متطلبات السوق املحيل

) 7(مقابل ) 9(مية ارتفاع معدالت األ •
 . للمملكة

 ،)5.7(ويبلغ  ،رسةاألارتفاع حجم  •
) 70.1(عالة الديمغرافية ومعدل اإل

 . مملكةللعن مستوى العام 



326

 التهديدات الفرص
متويل متاح من عدة نوافذ متويلية  •
. جذب االستثامرات اخلارجية •
. تطبيق الالمركزية واحلكم املحيل •
. حتسني رشوط االئتامن •
. تطوير آليات الرشاكة مع القطاع اخلاص •
وجود صناديق ومؤسسات ممولة لقيام  •

. مشاريع صغرية ومتوسطة ذات تنافسية
حتسني األجور والتأمينات االجتامعية يف  •

 . سوق العمل

توايل مواسم اجلفاف، وقلة املصادر  •
. املائية

. نتاجيةسعار املدخالت اإلارتفاع أ •
تكيف السكان مع التغريات التنموية  •

. واالقتصادية
انخفاض املخصصات الرأساملية يف  •

. زنة العامةااملو
عامل يف قدرة املواطنني وجمتمع األ •

. املحافظة عىل تلبية رشوط االئتامن
ت املهمشة بشكل الوصول إىل الفئا •

. مبارش
ارتفاع عدد املنتفعني من برامج املعونة  •

 . الوطنية
.2013، مادباوزارة التخطيط والتعاون الدويل، اخلطة التنموية ملحافظة : املصدر




