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 شكر وتقدير
 

 

يتقدد صنددد  لتنميت واددشنلميتاددكا نالياددر نلميتقدد ي ن يدد ن دد ن دد ن

سددل فن ددرن  دد مان ددسةنمي  مسددشن يدد ن اددصنميلذددل ن نل  دد ناليددس  ن

عطل شن حل ظن ل الننمأل  صن نلن د ي ن   دصنمأل اد سنا دومندن ل ادلنن

 نل ؤسدددلأنلاع دددلأنمي ولادددل نمي ا يدددشن دددرن  دددل  نمي  مسدددشن نن

 تقددد صناليادددر نمي صيددد ن يددد نا دددليرنميو دددل  ننل   دددصن  م سن ن ودددل

 ميوس ل سنميسي نسل ولمن رن  ولعل نمي قلشنميو  صن.ن
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 دراسة االحتياجات التدريبية واالقراضية
 لعدد من المناطق في محافظة مأدبا 

 

  -تمهيد :
 

تأتي هذه الدراسة الدارسة انسجاماً مع التوجهات الملكية السامية 

بالوصوووول  لوووا اللموووات المسوووتهداة اوووي مواع هوووا  وتم وووياً موووع نهووو  

ة  الحكومة اي الوصول  لا جيوب اللقور اوي كااوة محاا وات المملكو

ولمووا كانووت محاا ووة مادبووا مووت المحاا ووات التووي ت وواني مووت م ووكلتي 

اللقر والبطالة   وعطلاً علا الزيارات السابقة التوي عواب بهوا صوندو  

التنميووة والت ووويل واالتقوواك بالحكوواب اوداريوويت ومجلوو  التنميووة اووي 

المحاا ووة لم راووة ااحتياجووات الحقيقووة مبنوواك المحاا ووة ون وور اكوور  

الصوير  وااعتماد علا الوذات  ولموا لمسول الصوندو  موت الم اريع 

وجود احتياجات حقيقة اوي مجوالي اوعوراا والتودريب جواكت اكور  

هووذه الدراسووة ك طووو  تولووا يووتب  فلهووا الت وور  ميوودانياً علووا هووذه 

ااحتياجووووات  وتل يوووول دور الصووووندو  اووووي الوصووووول  لووووا اللمووووات 

 المستهداة . 

 

، الفيصااا،ية، جريناااة ال اااواب ة )مادبااااوعووود توووب ا تيوووار منووواط  

 ذيبااان ، م،اايب وجبااح بنااي حميااد      وغرناطااة والعااريا، مااا ين،

لتنليذ هذه الدراسة وهذه المناط  تمثل تقريباً كااة المناط  الجورااية 

 اي  المحاا ة .
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  * محافظة مادبا
 

محاا ووات المملكووة  تميووز محاا ووة مأدبووا بموع هووا المتوسووط بوويتت

    محاا وة الكور  ومال ال اصومة و غرب محاا ة  حيث تقع جنوب

كوب    ويب ود 23ويب د مركز المحاا ة عت مركز محاا ة  ال اصمة 

كووب    وبووذل  ت موول المحاا ووة علووا  68عووت مركووز محاا ووة الكوور  

اوي م تلو   ا سوتراتيجي ب دامما اكسبها  ربط وسط المملكة وجنوبها 

وموت الجنووب      اصمةمحاا ة ال  ماا المحاا ةد حي ت   المجاا

وادي الموجووووب ومووووت ال وووور  محاا ووووة عضوووواك محاا ووووة الكوووور  

 . ومت الورب البحر الميت/ لواك الجيز    مةـــال اص

 

وعليووـل  (     3كووب 32532 ) اوجماليووة ة المحاا ووة تبلووم مسوواح

 633293والبالوة  )المملكة مساحة تكوت نسبة مساحة المحاا ة  لا 

% (     تي تت محاا ووة مأدبووا ت تبوور  1305 (  حوووالي  ) 3تلوو  كووب

ثالووووث تصووووور محاا ووووات المملكووووة مسوووواحة ب وووود محوووواا تي جوووور  

 وعجلوت.

 

حـــوـوالي    3003بوا موع نهايوة عواب  بلم عدد سكات محاا وة مأد

   وبذل  تبلم الكثااة السوكانية اوي المحاا وة   تل  نسمة (  12833) 

ال ووواب اوووي  وهوووـي تعلوووا موووت الم ووودل   3كوووب  ووو  /  ( 19839 )

    وكل الوذكور  3   / كوب  ( 80)  والـذي يبلم حوالي   المملكة

% (  موت سوكات المحاا وة بينموا  وكل اونــوـاث    5036ما نسبتل  ) 

(  تجم واً سوكانياً تهمهوا مودت  11% (     يتوزعوت علوا ) 9333) 

  مأدبا    ذيبات    ومليح .

 

 ووة سووواك بووأجر تو بلووم  جمووالي عوودد اميوودي ال املووة اووي المحاا

موت  جموالي عودد ال وامليت  139يمثلوت ما نسبتل   3631بدوت تجر  

% (  مووت  3833اوي المملكووة    وتبلووم نسووبة ال وامليت مووت اونوواث  ) 
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 جمالي عدد اميدي ال املة اي المحاا ة    وتبلم نسوبة ال وامليت موت 

ي % (  موت  جموالي عودد اميودي ال املوة او 1138غير امردنيويت  ) 

  المحاا ة .

 

تبلووم نسووبة السكووـات الذيووـت ي ي وووت تحووت  ووـط اللقووـر وحووـسب 

دينوار / اورد اوي  21235تقديرات البنــ  الدولــي     )  ط اللقور   

مت مجمل سكات المحاا ة اـي حيت تبلـم   1933 - 10السنة (  مت  

%  علوا مسوتوا المملكوة وتبلوم اجوو  اللقور  11هذه النسبة حوالي  

 دينار.  13 حوالي 

 

علووا   1231مقبوول    1535ويبلووم م وودل البطالووة اووي المحاا ووة  

مستوا المملكة  وتبلم النسبة المموية ل دد السكات الن يطيت اعتصاديا 

  %  علا مستوا المملكة . 2636%  مقابل   2631

 

مووت   333من ووأ  اعتصووادية ت ووكل   2381يوجوود اووي المحاا ووة  

لكووة    ويبلووم عوودد المن ووات التجاريووة   جمووالي عوودد المن ووات اووي المم

   والمن وات الصوناعية   630من أ     ومن وات ال ودمات    1615

 من أ  . 281والت دينية     

  

تتمتع مأدبا بمواعع سياحـية ودينية تهمها :  كنيسة الروب 
امرثوذك   ) كنيسة القدي  جورجيو  (   المنتزه امثري    

مأدبا    جبل نبو    الم يط    مكاور     كنيسة الرسل    متح  آثار
ذيبات    تب الرصا     تل حسبات    موعع تب الوليد    موعع 

 ماعيت    الوالة والهيدات .
 

 

 

 

 

 الباب األوح 

 ة من تقرير لوزارة التخطيط / تقييم الواقع االقتصادي واالجتماعي لمحافظة مادبا. * البيانات مأخوذ
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 أهداف ومبررات الدراسة  

 

 

 أ. أهداف الدراســـــة : 

 . الهدف الرئيسي :1

المناط  امعل  تهد  الدراسة  لا تحديد السبل الفزمة لتنمية

 ح ا اي محاا ة مأدبا   وراع  نتاجية تهالي هذه المناط  . 

 

 . أهداف الدراسة الفر ية :2

ت . تحديد احتياجات تهالي المنطقة مت التدريب والتأهيل المبني 

 علا احتياجات سو  المنطقة . 

ب . تحديد احتياجات تهالي المنطقة مت التدريب والتأهيل وعامة 

 ير  مدر  للد ل وعادر  علا النجاح وااستمرار.م اريع صو

 ج. تحديد اللر  المتاحة وعامة م اريع  نتاجية اي المنطقة . 

د. م راووة ايليووات الفزمووة لوعووراا والمقترحووة مووت عبوول تهووالي 

 المنطقة وذل  ل دمة تبناك المنطقة . 

 مبررات الدراسة :  -ب

المحاا وة ودورهوا التنمووي الثواني ب ت. اهتماب جفلة المل  عبد هللا

 والسياحي . 

ب. استكمال جهود الصندو  السابقة سواك علا صو يد اوعوراا 

 تو التدريب والتأهيل . 

 ج. تحقي  امهدا  الم لنة سابقا .

 

  

 

 

 

 الباب الثاني
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 منهجية الدراسة والية التنفيذ   

 

 أ. منهجية الدراسة : 

 مأدبووا واجتماعوول  زيووارات صووندو  التنميووة والت ووويل لمحاا ووة

 ب طواة المحاا  والمجل  ااست اري للمحاا ة . 

  بنوواكا علووا ااجتماعووات الم ووار  ليهووا تنلووا تبوويت لنووا تت تاضوول

طريقوووة لتحقيووو  امهووودا  المرجوووو  موووت الدراسوووة هوووو اعتمووواد 

 تسلوب مجموعات النقا  المركز . 

  الحصول علا جميع الدراسوات وامبحواث التوي سوب   جرا هوا

 الدراسة . لمجتمع 

  الحصول علا م لومات عت المفمح الرميسة لمجتموع الدراسوة

  . 

 

 ب. آلية تنفيذ الدراسة  : 

تووب تنليووذ الدراسووة اعتمووادا علووا عموول مجموعووات نقووا  مركووز   

  -بحيث تب اتباع ال طوات التالية :

  التنسي  مع القيادات المحلية اي المنواط  امعول ح وا اوي مادبوا

 وليت هنووا    حيووث تووب ا ووترا  اكبوور عوودد بالت وواوت مووع المسوو

ممكوووت موووت تهوووالي المنووواط  المسوووتهداة موووع مراعوووا  التوزيوووع 

 المتكاائ للجن    وتحديد المكات  والزمات المناسبيت  .  

 : االتقاك بالم اركيت حيث تب مناع ة ما يلي-  

.  عطاك اكر  وااية عت الصندو  وامهدا  والوايات 1

 لتدريبية ايل . والبرام  ااعراضيل وا

.  عطاك اكر  عامة ومووجز  عوت تهميوة الم واريع الصووير  3

 اي تواير ار  عمل ود ل مناسب للقامميت عليها . 

 

.  عطاك اكر  موجز  عت التدريب والتأهيل وتهمية 2

 استمرارية الم اريع ونجاحها .
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. است داب تسلوب ال ص  الذهني للم اركيت لتحديد تهب 9

  اني منها تهالي المنطقة . الم اكل التي ي

 . مناع ة الم اكل المست لصة وتحديد تهمها . 5

 . مناع ة الحلول المست لصة وتحديد تهمها . 8

 . عرا تاكار م اريع ريادية ممكنة التنليذ اي المنطقة . 1

. عرا برام  تدريبية وتأهيليل يمكنها راع سوية ال اطليت 6

ع الم روعات الصوير  عت ال مل و كسابل مهار  الت امل م

 وصقل المهار  اي مهت لب يتب اوعداد لها . 

. استمزاج الم اركيت حول ااعتراا وايليات المناسبة 3

 والضمانات الممكت تقديمها . 

 

  تحليل نتام  مجموعات النقا  المركز   وتقديب التوصيات

 ودار  الصندو  
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 الباب الثالث 

 ت   النتائج والتوصيا

 

تب تقسيب النتام  التي تب التوصل  ليها مت  فل مجموعات النقا  

المركز والم لومات ال اصة بالمناط  واليات اوعراا المقترحة 

مت امهالي علا تسا  كل منطقة علا حد  وذل  لوجود  صوصية 

لكل منطقة اي الن اطات ااعتصادية الرميسية وطبي ة عمل تهل هذه 

 لمواد ال اب امولية ... الخ . المناط  وتوار ا

 

 : مدينة مأدبا :  ً   أوال

ت تبر مدينة مأدبا مركزاً لمحاا ة مأدبا  وتب د عت مركز 

 كب  . 20محاا ة ال اصمة حوالي 

 

 -الخصائص الرئيسية ل،س ان : 1-1

 نسمل* 60159 عدد السكات 

 % مت عدد السكات 50 نسبة ال باب

  % مت عدد ال باب30 نسبة البطالة 

 %5 نسبة الم هليت بمهت تو حرال  مت ال اطليت عت ال مل 

 % مت مجمل السكات93 نسبة النساك 

 تاراد  8 متوسط حجب ال املة 

 . ب3002 *حسب بيانات وحد  التنمية / محاا ة مادبا

 ** باقي البيانات تم الحصول عليها عن طريق سؤال القيادات المحلية 

 

 قة : : طبيعة  مح أهح المنط1-2

 يعمح أغ،ب س ان المنطقة في المهن التالية : 

 الو ام  الحكومية والقوات المسلحة .  -

 مزارعيت ومربي موا ي .  -

 تصحاب م اريع تجارية و دمية صوير  .  -
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 : الخدمات األساسية  : 1-3

كااة ال دمات امساسية متوار  اي المدينة مت ماك وكهرباك  

 ت ......... الخ . وهوات  و بكة طر  ومست ليا
 

 : الموارد المتوفر   : 1-4

  -تتوار اي المنطقة الموارد الطبي ية التالية :

تحوويط بالمدينووة امراضووي ال صووبة التووي ت تبوور مووت ااضوول  .1

 تامراضووي الزراعيووة والتووي تووزرع بووالحبوب وال ضووراوا

 وام جار المثمر  .

ي تجلوب تتمتع المدينة بكثر  الم والب السوياحية وامثريوة والتو .3

السياحة الدينية مت م تل  مناط  ال الب مثل كنيسوة القودي  

 جورجيو  ... الخ .

تتمتع مدينة مادبا بموعع بمواع هوا الوذي يوربط  ومال ووسوط  .2

 المملكة بجنوبها   مما ج لها مركزاً  تجارياً مهما ً.

وجود  صوصية للم الب امثرية اي المحاا ة وهي لوحوات  .9

ا  ووجووود مدرسووة لت لوويب اللسيلسوواك اللسيلسوواك الموجووود  بهوو

 اي المدينة  اكسبها  هر  عالمية .  

 

 :  أهم الم ا ح التنموية التي منها المنطقة  : 1-5

. البطالة يرى أهح المنطقة أن أسباب البطالاة ترجاإ ىلاا ماا 1

  -ي،ي :

 علة عدد الم اريع التنموية اي المحاا ة .  -

اوووي ال مووول المنوووت  عووودب تووووار الرغبوووة لووودا الموووواطنيت  -

 والتوجل نحو الو يلة. 

 انت ار ثقااة ال يب اي ال مل اي ب ا المهت.  -

  -. الفقر نتيجة لألسباب التالية :2

 ت تبر البطالة مت تهب تسباب اللقر .  -

 ارتلاع تكالي  الم ي ة.  -
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عوودب وجووود م وواريع  سووكانية اووي المحاا ووة لووذوي الوود ل  -

 حيا  عليهب اي توار المسكت . المحدود مما يزيد تعباك ال

 ارتلاع متوسط حجب امسر  . -

 

 : الح،وح المقترحة من قبح س ان المنطقة  : 1-6

  عامة الم اريع التنموية اي المحاا ة . .1

 م اريع تنموية كبير  . -

 م اريع تنموية صوير  . -

 تدريب ال اطليت عت ال مل علا ما يلي :  .3

ت امووول موووع الم وووروع التووودريب والتوعيوووة علوووا كيليوووة ال -

 الصوير.

 التدريب علا طر  ووسامل التسوي  للمنتجات . -

التووودريب اللنوووي علوووا مهوووت وحووور  مطلوبوووة اوووي سوووو   -

 ال مل.  

.   ت اوت صندو  التنميوة والت وويل موع الم سسوات الوطنيوة 2

اووي سووبيل   جووراك الدراسووات حووول المنطقووة وتقووديب التمويوول 

هل المنطقة وتدر عليهب الميسر الفزب وعامة م اريع ت دب ت

د وووف حيوووث تكووووت هوووذه الم ووواريع ذات جووودوا اعتصوووادية 

 وتتمتع بااستمرارية .  

. الحد مت ثقااة ال يب اي المنطقة موت  وفل بورام  التوعيوة 9

 الهاداة.

 

 : الم اريإ المقترحة من قبح أهح المنطقة  : 1-7

 أ. الم اريإ الصغير  : 

يتوار بها م  وب الم واريع  يرا تهل المنطقة تت مدينة مادبا

الصوير  التي ت دب تهل المدينة والقرا المجواور  والحركوة 

 السياحية ولكت هنا  حاجة للمزيد مت الم اريع التالية :  

 محفت تنقية والتر  مياه ال رب .  -
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 صاات اماراح والمناسبات .  -

 محفت بيع الزهور .  -

 مطاعب الوجبات السري ة.  -

 حات السياحية. ااسترا -

 تصليح وصيانة امثاث المنزلي.  -

 ب. الم اريإ المنزلية والمدر  ل،دخح : 

 . تصنيع لوحات اللسيلساك.  1

 . ة. ال ياطة والتطريز والحر  اليدوية التقليدي3

 . حياكة البسط . 2

 . تربية امغناب وامبقار والطيور . 9

 . ت بمة الرمال الملونة ب د  ت كال . 1

 تصنيع املبات وااجبات . . 6

 . الحدام  المنزلية والبيوت البفستكية. 3

 

 ج . الم اريإ المتوسطة المقترحة : 

 . مدينة ال اب ترويحية بهد  جلب السياحة الدا لية. 1

. مصنع لتصونيع  تعوف  الحيوانوات موت م للوات الصوبر 3

المنت ر  زراعة بكثر  اي المحاا وة حيوث تت الدراسوات 

جريت علا نبات الصوبر بينوت انول يمكوت ااسوتلاد  التي ت

 منل اي هذا المجال .

 . م سسة تولي  وتسوي  لمنتجات الم اريع المنزلية.2

 

  -آليات اإلقراض المقترحة والمقبولة من قبح األهالي : 1-8

يرا  تهل المنطقة تت  تقديب القروا الميسر  للم اريع يمكت تت 

واعترحوووا اممووور الواجووب  تسوواهب اووي حوول ب ووا هووذه الم وواكل

  -مراعاتها عند تقديب القروا وهي :

. تقووديب القووروا مووت  ووفل م سسووات وسوويطة ت موول اووي 1

المحاا ة  مت بواب تت هوذه الم سسوات تتمتوع بقودرتها علوا 
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م راوووة ال ووورو  المحيطوووة بال ووو   والم وووروع المنووووي 

 تمويلل ) مثل اتحاد الجم يات ال يرية وغيره(  . 

ب القوووروا موووت الصوووندو   يجوووب مقابلوووة اوووي حوووال تقووودي .2

المقترا مقابلة تولية مت عبل ضابط القروا واهوب اللكور  

وطبي ووة الم ووروع المنوووي عملووة عبوول تقووديب تيووة وثووام  تو 

 ضمانات بهد  التسهيل علا المواطت .

تقديب القروا للجم يوات ال يريوة والت اونيوة بهود   عاموة  .9

 الم اريع اونتاجية.

 الضمانات : .5

وضوووووع الرواتووووب القاعديووووة مووووع مديريووووة التقاعوووود بحووووث م -

 والضمات ااجتماعي .

 استبدال الضمانات التقليدية بضمات الكمبياات وال يكات .    -

 

  

 : منطقة ما ين :  ً   ثانيا

تقع منطقة ماعيت  لا الجنوب الوربي مت مدينة مادبا علا 

الطري  الم دي الا حمامات ماعيت الم دنية وايها مركز لقضاك 

 ماعيت حيث يضب القضاك ماعيت  ومن ية ماعيت وزرعاك ماعيت.

 

 -الخصائص الرئيسية ل،س ان :2-1

 نسمل* 5112 عدد السكات 

 % مت عدد السكات 90 نسبة ال باب

 % مت عدد ال باب 10 نسبة البطالة 

 %3 نسبة الم هليت بمهت تو حرال  مت ال اطليت عت ال مل 

 لسكات% مت مجمل ا50 نسبة النساك 

 تاراد  1-8 متوسط حجب ال املة 

 . ب3002 *حسب بيانات وحد  التنمية / محاا ة مادبا

 ** باقي البيانات تم الحصول عليها عن طريق سؤال القيادات المحلية 
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 : طبيعة  مح أهح المنطقة : 2-2

ت تبر الزراعة مت تهب الن اطات ااعتصادية اي المنطقة حيث 

اي الزراعة وتربية الموا ي  والو ام  ي مل تهالي المنطقة 

 الحكومية والقوات المسلحة.   
 

 : الخدمات األساسية  : 2-3

كااة ال دمات امساسية متوار  اي المدينة مت ماك وكهرباك  

 وهوات  و بكة طر  ......... الخ . 
 

 : الموارد المتوفر   : 2-4

  -تتوار اي المنطقة الموارد الطبي ية التالية :

تتمتع منطقة مواعيت ب صووبة ترضوها ومنا هوا الوذي يصولح   -1

 للزراعات الب لية .

وع هووا علووا الطريوو  الموو دي  لووا منطقووة حمامووات موواعيت  -3

 ج ل منها منطقة ذات تهمية كبرا 

 ضااة  لا الطري  الم دي  لا الم روع الحكوومي الجديود   -2

 ) بانوراما البحر الميت ( . 

 

 تي منها المنطقة  : :  أهم الم ا ح التنموية ال2-5

. البطالة يرى أهح المنطقة أن أسباب البطالاة ترجاإ ىلاا ماا 1

  -ي،ي :

 عدب وجود ار  عمل اي القطاع ال اب والقطاع .   -

الم اريع القامموة اوي المنطقوة ي مول بهوا تنوا  موت  وارج  -

 المنطقة بسب نق  المهارات اللنية لدا تبناك المنطقة. 

اموة الم واريع الصووير  التوي ت ودب عدب تووار رتسومال وع -

 الحركة السياحية . 

  -. الفقر نتيجة لألسباب التالية :2

 تصبحت م  ب امسر مستهلكة وليست منتجة .  -

 ارتلاع تكالي  الم ي ة.  -
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 التهاات علا  راك السلع الكمالية . -

 

 : الح،وح المقترحة من قبح س ان المنطقة  : 2-6

  دب المنطقة. عامة الم اريع التي ت -1

 م اريع كبير  ومتوسطة . -

 تقديب التمويل للم اريع الصوير  والمدر  للد ل . -3

 تدريب ال اطليت عت ال مل علا ما يلي :  -2

التووودريب علوووا مهوووت وحووور  بموووا يتناسوووب موووع المهوووت  -

 السياحية والم اريع المقترحة.

التووودريب علوووا كيليوووة البووودك بم ووواريع مجديوووة اعتصوووادياً  -

 ا النمو وااستمرار .وعادر  عل

التوودريب علووا طوور  التسوووي  وضووبط الجووود  للمنتجووات  -

 و صوصاً المنتجات السياحية.

التووودريب علوووا مهوووارات الحاسووووب  واللووووة اونجليزيوووة  -

 بهد  مواكبة سو  السياحة اي المنطقة.

 

 : الم اريإ المقترحة من قبح أهح المنطقة  : 2-7

 أ. الم اريإ الصغير  : 

 السياحية.ااستراحات  -

 محل نواتيل.  -

 محل لبيع مواد البناك. -

 م بز. -

 ملحمل. -

 محل بنا ر وغيار زيوت. -

 محدد  . -

 منجر . -

 محل لطحت وت بمة الحبوب. -

  



 14 

 ب. الم اريإ المنزلية والمدر  ل،دخح : 

 . تربية الدواجت والطيور.  1

 . تربية امغناب. 3

 . تصنيع املبات  . 2

 . حدام  منزلية . 9

 لرمال الملونة ب د  ت كال . . ت بمة ا1

 .  ياطة وتطريز. 6

 . زراعة امع اب الطبية. 3

 . حياكة البسط التقليدية .10

 

 ج . الم اريإ المتوسطة المقترحة : 

. مصنع لتصنيع م تقات الحليب لوجود كميوة ا بوأ  بهوا 1

 مت امغناب اي المنطقة. 

 . تصنيع الور  مت م للات النباتات.3

وت ي تموود علووا زيووت الزيتوووت المتوووار اووي . مصوونع صوواب2

 المنطقة.

 

  -آليات اإلقراض المقترحة والمقبولة من قبح األهالي : 2-8

 

اعترح تهوالي المنطقوة علوا صوندو  التنميوة والت وويل لتطووير 

 عملية اوعراا ما يلي :  

ت صي  يوب للوحودات المتنقلوة اسوتقبال طلبوات القوروا  -

 اي محاا ة مادبا.

 عوواد  الن وور بالضوومانات للقووروا بمووا يتناسووب مووع عوودر   -

امهووووالي علووووا تقووووديب هووووذه الضوووومانات مثوووول الكمبيوووواات 

 وال يكات.  
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 : مناطق غرناطة، جرينة ال واب ة والعريا :  ً   ثالثا
 

تقع هذه المناط   لا ال مال الوربي مت مدينة مأدبا علا 

 تب د كثيراً عت الطري  الذي يربط مأدبا مع ال اصمة عمات وهي ا

 مركز المحاا ة حيث تصبحت م  راً كأحد تحياك مدينة مأدبا.
 

 -الخصائص الرئيسية ل،س ان :3-1

 نسمل* 8139 عدد السكات  للتجم ات الثفث م اً 

 % مت عدد السكات 55 نسبة ال باب

 % مت عدد ال باب 35 نسبة البطالة 

 %9-2 ال مل  نسبة الم هليت بمهت تو حرال  مت ال اطليت عت

 % مت مجمل السكات50-93 نسبة النساك 

 تاراد  6 -1 متوسط حجب ال املة 

 . ب3002 *حسب بيانات وحد  التنمية / محاا ة مادبا

 ** باقي البيانات تم الحصول عليها عن طريق سؤال القيادات المحلية 

 

 : طبيعة  مح أهح المنطقة : 3-2

 مل تهالي المناط  كويرهب مت باعي مناط  المحاا ة ي

المذكور  اي الزراعة وتربية الموا ي ومو لي اي القطاع ال اب 

 والقوات المسلحة   وتصحاب مهت ولكت بنسبة عليلة. 
 

 : الخدمات األساسية  : 3-3

كااة ال دمات امساسية متوار  اي المنطقة مت ماك وكهرباك  

 وهوات  و بكة طر  ومراكز صحية ومدار  ..... الخ  . 
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 : الموارد المتوفر   : 2-4

  -تتوار اي المنطقة الموارد الطبي ية التالية :

امراضووووي الزراعيووووة المنت وووور  والتووووي تووووزرع بووووالحبوب  -1

 وال ضار و ت جار الزيتوت.

 الموعع المميز علا الطري  الم دي  لا ال اصمة عمات .  -3

 

 :  أهم الم ا ح التنموية التي منها المنطقة  : 3-5

البطالة يرى أهح المنطقة أن أسباب البطالاة ترجاإ ىلاا ماا . 1

  -ي،ي :

 عدب وجود م اريع اي المناط  المذكور  . -

 عدب توار ر و  امموال لوعامة الم اريع الصوير .  -

ال وووو  موووت الل ووول اوووي الم ووواريع ) و صوصووواً تسووووي   -

 المنتجات( .

الم اريع الكبير  ب يود  عوت هوذه التجم وات وهنوا  صو وبة  -

 الوصول  ليها.  اي

انت ووار ثقااووة ال يووب لل موول اووي ب ووا المهووت و صوصووواً  -

 للسيدات.

  -. الفقر نتيجة لألسباب التالية :2

 الجهل اي  دار  مصادر الد ل لألسر  .  -

 عدب ااعتماد علا منتجات تنتجها امسر .  -

ااعتموواد ب ووكل تساسووي علووا د وول واحوود وهووو د وول رب  -

 امسر  . 

 لب ا وعدب ال مل.الكسل لدا ا -

 

 : الح،وح المقترحة من قبح س ان المنطقة  : 3-6

 . عامة الم اريع الكبير  والمتوسطة اي المنطقة .1

. تقوووديب التمويووول الميسووور والمسووواعد  اللنيوووة وعاموووة م ووواريع 3

 صوير  ومدر  للد ل .
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 التدريب والتأهيل علا ما يلي :  -2

حاب الم واريع التدريب علوا كيليوة  دار  الم واريع مصو -

 القاممة.

ت ووجيع ال ووباب علووا البوودك بم وواري هب وتوودريبهب علووا  -

كيليووووة البوووودك بالم ووووروع و  عووووداد دراسووووات الجوووودوا 

 والتسوي .

دورات اوووي التصووونيع الووووذامي وااسوووتلاد  موووت منتجوووات  -

 المنازل ودرار الد ل.  

التوودريب علووا الحوور  اليدويووة  مثوول التطريووز والبسووط  -

 وغيرها 

 يإ المقترحة من قبح أهح المنطقة  : : الم ار3-7

 الم اريإ الصغير  : . أ

 م بز. -

 مط ب. -

  ضار واواكل. -

 صالوت تجميل. -

 مركز ثقااي. -

 مكتبة و دمات طفبية. -

 روضة تطلال. -

 محل تدوات منزلية. -

 محل  لويات. -

 بنا ر وغيار زيت. -

 ميكاني  سيارات. -

 كهرباك سيارات. -

  نتاج اللطر بالطر  الحديثة. -
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 يإ المنزلية والمدر  ل،دخح : ب. الم ار

 تولي  الحبوب وال ضار وامع اب الطبية. .1

 زراعة امع اب الطبية اي الحدام  المنزلية. .3

 تجلي  ال ضار. .2

 تصنيع غذامي ) منتجات تلبات  واجبات  ملتول... الخ(. .9

 التطريز وام وال اليدوية والبسط. .5

 م اريع منزلية تجارية ) بيع مفب   بقالة وغيرها(. .8

 

 ج . الم اريإ المتوسطة المقترحة : 

 ت ليب زيت الزيتوت . .1

 مصنع صابوت . .3

 استراحة سياحية. .2

 مصنع لوحات اللسيلساك.  .9

 

  -آليات اإلقراض المقترحة والمقبولة من قبح األهالي : 3-8

 ت جيع ااعتراا عت طري  ت ليا س ر اللامد  . .1

 زياد  اتر  سداد القروا لت ليا القسط ال هري . .3

  الن ر ايموا ي و  الضومانات بحيوث تقبول الضومانات  عاد .2

 التالية : 

 رواتب ال سكرييت. -

 رواتب متقاعدي الضمات ااجتماعي . -

 رواتب عمال المياومة.  -
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 : ذيبان :  ً   رابعا

تقع ذيبات اي اعصا جنوب محاا ة مأدبا وت تبر مركز للواك 

ت تبر مت ذيبات والذي يضب ال ديد مت القرا المحيطة بها  و

 المواعع ااثرية اي المحاا ة . 

 

 -:الخصائص الرئيسية ل،س ان :4-1

 نسمل* 3991 عدد السكات مدينة ذيبات 

 % مت عدد السكات 50 نسبة ال باب

 % مت عدد ال باب 30 نسبة البطالة 

 %9 نسبة الم هليت بمهت تو حرال  مت ال اطليت عت ال مل 

 كات% مت مجمل الس93 نسبة النساك 

 تاراد  8 متوسط حجب ال املة 

 . ب3002 *حسب بيانات وحد  التنمية / محاا ة مادبا

 ** باقي البيانات تم الحصول عليها عن طريق سؤال القيادات المحلية 

 

 : طبيعة  مح أهح المنطقة : 4-2

 يعمح أغ،ب س ان المنطقة في المهن التالية : 

  الو ام  الحكومية والقوات المسلحة . -

 مزارعيت ومربي موا ي .  -

 تصحاب م اريع تجارية و دمية صوير  .  -
 

 : الخدمات األساسية  : 4-3

كااة ال دمات امساسية متوار  اي المدينة مت ماك وكهرباك  

 وهوات  و بكة طر  ومدار  ......... الخ . 
 

 :  أهم الم ا ح التنموية التي منها المنطقة  : 4-4

المنطقة أن أسباب البطالاة ترجاإ ىلاا ماا . البطالة يرى أهح 1

  -ي،ي :

 عدب وجود م اريع تنموية ي مل بها تهل المنطقة. -
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عوودب وجووود موود رات وعامووة الم وواريع الصوووير  والموودر   -

 للد ل.

 انت ار ثقااة ال يب اي ال مل اي ب ا المهت. -

ض   ار  التودريب والتأهيول تموا ال وباب للمنااسوة علوا  -

 الو ام  . 

  -نتيجة لألسباب التالية :. الفقر 2

توير تنمواط الم ي وة لألسور حيوث تصوبحت امسور مسوتهلكة  -

 بدل مت كونها منتجة.

انت وووار  ووواهر  البطالوووة واعتمووواد امسووور  علوووا د ووول رب  -

 امسر .   

 

 : الح،وح المقترحة من قبح س ان المنطقة  : 4-5

 . عامة الم اريع اونتاجية . 1

 سطة.م اريع  نتاجية كبير  ومتو -

 م اريع  نتاجية صوير  ومدر  للد ل . -

 .تدريب ال اطليت عت ال مل علا ما يلي : 3

التووودريب والتوعيوووة علوووا كيليوووة الت امووول موووع الم وووروع  -

 الصوير.

التووودريب اللنوووي علوووا مهوووت وحووور  مطلوبوووة اوووي سوووو   -

 ال مل.  

. الحد مت ثقااة ال يب اي المنطقة موت  وفل بورام  التوعيوة 2

 الهاداة.

 

 الم اريإ المقترحة من قبح أهح المنطقة  :  :4-6

 أ. الم اريإ الصغير  : 

تتوار اوي المدينوة م  وب الم واريع التجاريوة وال دميوة التوي 

تقوودب ال دمووة للمووواطنيت ولكووت هنووا  ب ووا الم وواريع التووي 

 تحتاجها المنطقة :    
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 محل عطار .  -

 محل زجاج. -

 م بز. -

 دراي كليت. -

 ستوديو تصوير. -

 محل تنجيد. -

 حل بنا ر.م -

 ميكاني  سيارات. -

 كهرباك سيارات . -

 محل بيع تجهز  كهربامية. -

  صفح تدوات كهربامية. -

 صالوت تجميل. -

 جارو ة اعف . -

 من ار حجر . -

 م مل تلبات. -

 ب. الم اريإ المنزلية والمدر  ل،دخح : 

 غزل الصو  ونسجل.  .1

 تسميت ال را . .3

 تربية الماعز البلدي المحست. .2

 ي بالطر  اليدوية.تصنيع الصابوت البلد .9

 ال ياطة المنزلية والتطريز. .5

 املبات وااجبات .  .8

 

 ج . الم اريإ المتوسطة المقترحة : 

 م صر  زيتوت. .1

 محطة وعود و دمة سيارات. .3

 مصنع تعف  مت م للات الصبر. .2
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  -:آليات اإلقراض المقترحة والمقبولة من قبح األهالي : 4-7

 ب طبي ة الم روع .تت تكوت اتر  السماح والسداد حس -1

ت صي  ولو يوب مت الوحدات المتنقلة استقبال طلبات   -3

 القروا اي لواك ذيبات.

 عاد  الن ر اي الضمانات التي يقبلها الصندو  وعبول  -2
 الضمانات التالية :

 كلالة المجموعة . -
 عبول الرهت مت الدرجة الثانية . -
 عبول السيارات كضمات للقروا. -
 ع كضمات للقرا .عبول امراضي الم ا -

 

 : م،يب:  ً   خامسا

ت تبر منطقة مليح مركز عضاك مليح والذي يضب  ضااة  لا 

مليح  لب  دليلة الحمايد   والوالة  وتب د مليح عت مركز مدينة 

 كب تقريبا  لا الجنوب . 35مأدبا حوالي 

 

 -: الخصائص الرئيسية ل،س ان :5-1

 نسمل* 12000 عدد السكات عضاك مليح 

 % مت عدد السكات 50 ال باب نسبة

 % مت عدد ال باب 35 نسبة البطالة 

 %9 نسبة الم هليت بمهت تو حرال  مت ال اطليت عت ال مل 

 % مت مجمل السكات93 نسبة النساك 

 تاراد  1 متوسط حجب ال املة 

*حسووووب تقريوووور وزار  الت طوووويط / مديريووووة الت طوووويط اوعليمووووي / تقيوووويب الواعووووع ااعتصووووادي 

 . ب3002 اجتماعي لمحاا ة مأدبا وا

 ** باقي البيانات تم الحصول عليها عن طريق سؤال القيادات المحلية 
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 : طبيعة  مح أهح المنطقة : 5-2

 يعمح أغ،ب س ان المنطقة في المهن التالية : 

 الو ام  الحكومية والقوات المسلحة .  -

 مزارعيت ومربي موا ي .  -

 مية صوير  . تصحاب م اريع تجارية و د -
 

 : الخدمات األساسية  : 5-3

كااة ال دمات امساسية متوار  اي المدينة مت ماك وكهرباك  

 وهوات  و بكة طر  ومدار  ......... الخ . 
 

 : الموارد المتوفر   : 5-4

  -تتوار اي المنطقة الموارد الطبي ية التالية :

 ت تبوور امراضووي الزراعيووة مووت تهووب الموووارد المتوووار  .1

 ايها.

وعوعها علوا ال وارع الرميسوي الوذي يصول بويت مأدبوا  .3

 والكر  .

 توار اميدي ال املة ال ابة.   .2

 

 :  أهم الم ا ح التنموية التي منها المنطقة  : 5-5

. البطالة يرى أهح المنطقة أن أسباب البطالاة ترجاإ ىلاا ماا 1

  -ي،ي :

محدوديووووة الو ووووام  الحكوميووووة و صوصوووواً اووووي ب ووووا  -

 امدبية واونسانية . الت صصات 

عدب وجود م اريع كبير  اوي المحاا وة لت وويل ال واطليت  -

 عت ال مل . 

 عدب توار ار  التدريب والتأهيل المهني.  -

عدب وجود جهات تتوولا عمليوة تسووي  المنتجوات للم واريع  -

الصوووير  يوو دي  لووا عوودب ت ووجيع ال وواطليت عووت ال موول مووت 

  عامة م اري هب ال اصة.
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اة ال يب   ولكت بدتت تتف ا اي المنطقوة ب وا انت ار ثقا -

 ال يك.

 ا تراط ال بر  لحصول ال ريجيت علا الو يلة . -

 عدب وجود الوعي بأهمية ال مل الحر .  -

  -. الفقر نتيجة لألسباب التالية :2

 ت تبر البطالة مت تهب تسباب اللقر .  -

 ارتلاع تكالي  الم ي ة ب كل عاب .  -

 ة وليست منتجة. تصبحت امسر مستهلك -

ت ليب امبناك اي الجام ات علوا حسواب المصواري  اليوميوة  -

 لل املة.

 ارتلاع متوسط حجب امسر  . -

ب ووا ال ووادات والتقاليوود ااجتماعيووة التووي مووا زالووت سووامد   -

 تساهب اي زياد  اللقر مثل عادات الزواج وغيرها.

 

 : الح،وح المقترحة من قبح س ان المنطقة  : 5-6

 لم اريع الكبير  والمتوسطة.. عامة ا1

.تقديب القوروا والمسواعد  اللنيوة وعاموة الم واريع الصووير  3

 والمدر  للد ل.

 .ن ر الوعي وثقااة ااعتماد علا الذات اي المجتمع.2

 .تدريب ال اطليت عت ال مل علا ما يلي : 9

 التدريب علا المهت للم اريع المقترحة . -

 للمنتجات . التدريب علا طر  ووسامل التسوي  -

 التدريب علا كيلية  دار  الم اريع والبدك بها . -

 التدريب علا التسوي  وطرعة. -

التنسوووي  لتووودريب تصوووحاب ال وووهادات اوووي الم سسوووات  -

 الوطنية.  

 



 25 

 : الم اريإ المقترحة من قبح أهح المنطقة  : 5-7

 أ. الم اريإ الصغير  : 

 مركز لياعة بدنية .  -

 مقها  نترنت.  -

 المجمدات.  محل لبيع -

 م ول المنيوب. -

 منجر .  -

  دمات طفبية ومكتبية. -

 ستوديو تصوير.  -

 ب. الم اريإ المنزلية والمدر  ل،دخح : 

 . زراعة اللطر.  1

 . ة. ال ياطة والتطريز والحر  اليدوية التقليدي3

 . حياكة البسط . 2

 . تربية امغناب وامبقار والطيور . 9

 اجبات . . تصنيع املبات وا6

 . الحدام  المنزلية والبيوت البفستكية. 3

 

 ج . الم اريإ المتوسطة المقترحة : 

 محطة وعود و دمة السيارات.  .1

 استراحة سياحية. .3

 ااستلاد  مت زراعة الصبر اي م روع متكامل. .2

 

  -آليات اإلقراض المقترحة والمقبولة من قبح األهالي : 5-8

دوري لضووومات اسوووتمرارية  متاب وووة الم ووواريع الممولوووة ب وووكل .1

 الم روع .

ت لووويا سووو ر اللامووود  لت وووجيع ال ووواطليت عوووت ال مووول علوووا  .3

 ااعتراا .

 تت تكوت اتر  السماح والسداد للم اريع حسب طبي تها . .2
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 : جبح بني حميد  :  ً   سادسا

يتكوت جبل بني حميد   مت مجموعة مت القرا الصوير  

القرا عضاك  والتي ي تل  عربها وب دها عت ب ا تتبع هذه

ال ريا والذي يقع اي الجنوب الوربي مت محاا ة مأدبا 

 وي ر  علا البحر الميت  والذي يتمتع بطبي ة جبلية   فبة .

 

 -: الخصائص الرئيسية ل،س ان :6-1

 نسمل* 1500 عدد السكات عضاك مليح 

 % مت عدد السكات 90 نسبة ال باب

 % مت عدد ال باب 30 نسبة البطالة 

 %3 الم هليت بمهت تو حرال  مت ال اطليت عت ال مل  نسبة

 % مت مجمل السكات93 نسبة النساك 

 تاراد  1 متوسط حجب ال املة 

*حسووووب تقريوووور وزار  الت طوووويط / مديريووووة الت طوووويط اوعليمووووي / تقيوووويب الواعووووع ااعتصووووادي 

 . ب3002 وااجتماعي لمحاا ة مأدبا 

 ن طريق سؤال القيادات المحلية ** باقي البيانات تم الحصول عليها ع

 

 : طبيعة  مح أهح المنطقة : 6-2

ت كل الزراعة وتربية ااغناب المصدر الرميسي للد ل اي هذه 

 المناط   يلهيا ب د ذل  الو ام  الحكومية والقوات المسلحة. 
 

 : الخدمات األساسية  : 6-3

تتوار اي المنطقة م  ب ال دمات امساسية مت كهرباك وماك 

 ومدرا  ومركز للتنمية ..... الخ . 
 

 : الموارد المتوفر   : 6-4

  -تتوار اي المنطقة الموارد الطبي ية التالية :

.ت تبوور امراضووي الزراعيووة مووت تهووب الموووارد المتوووار  1

 ايها.

 . توار الثرو  الحيوانية ب كل كبير اي المنطقة.3
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 : :  أهم الم ا ح التنموية التي منها المنطقة  6-5

البطالة يرى أهح المنطقة أن أساباب البطالاة ترجاإ ىلاا ماا  .1

 -ي،ي :

 غياب الوعي مهمية ال مل الحر وااعتماد علا الذات . -

 نق  اي اماكار الريادية للم اريع . -

 عدب وجود م اريع ت ول تبناك المنطقة.  -

  -. الفقر نتيجة لألسباب التالية :2

 ارتلاع تكالي  الم ي ة . -

 مدينة لتسوي  المنتجات المنزلية.الب د عت ال -

 ااعتماد علا مصدر د ل واحد غالباً ما يكوت الزراعة . -

 

 : الح،وح المقترحة من قبح س ان المنطقة  : 6-6

 . عامة الم اريع الكبير  والمتوسطة.1

.تقديب القوروا والمسواعد  اللنيوة وعاموة الم واريع الصووير  3

 والمدر  للد ل.

 ااعتماد علا الذات اي المجتمع..ن ر الوعي وثقااة 2

 .تدريب السيدات علا تعمال تساهب اي زياد  د ل امسر  .9

 

 : الم اريإ المقترحة من قبح أهح المنطقة  : 6-7

  

المنطقة كما تسللنا سابقاً مت المناط  ذات التجم ات السكانية 

المحدود  اي عدد السكات والمتباعد  وهي تكاد ت لو مت تية م اريع 

وير  تلبي حاجات المنطقة  وهنا  ب ا الم اريع المدر  للد ل ص

 عامت ب ا الم سسات التوعية بتمويلها وام را  عليها .
 

وهناك إحباط لدى األهالي من إقامة مثل هذه المشاريع أو التحدث عن 

 حاجتهم الضرورية. 
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  -آليات اإلقراض المقترحة والمقبولة من قبح األهالي : 6-8

 اعتراحيت اقط لألهالي هما : كات هنا  

اتح باب القروا المنزلية لتمويول الن واطات المنزليوة المودر   .1

 للد ل .

 عبول كلالة تاراد القوات المسلحة . .3

 

 التوصيات :سابعا  . 
 

ب د تت عاب الصندو  بالوعو  علا كااة الم اكل والم اريع 

المطلوبة مت عبل سكات المناط  المدروسة يوصي اري  البحث 

  -بما يلي :

. يتولا صندو  التنمية والت ويل  عداد برام   املة للتوعية 1

والتأهيل بأهمية ال مل الحر ودور الم اريع الصوير  اي الحد 

 مت م كلة اللقر والبطالة اي كااة المناط  المدروسة . 

 

 ب. تسجيل تسماك الراغبيت لف ترا  اي دورات تدريبية ت هله3

 اللسيلساك   التجميل وغيرها  .   وعامة م اري هب مثل

 

. التنسي  مع الجم يات ال يرية والت اونية اي المنطقة وعامة 2

م اريع ي ر  عليها الصندو    وتكوت مملوكة للصندو  

تتب عملية نقل الملكية لأل  ا  المدربيت ب د التأكد مت 

عدراتهب علا ال مل بهذه والتأكد مت تت الم روع عادر علا 

 رار والنجاح . ااستم

. تنسي  الجهود مع الجم يات الت اونية وال يرية وعامة 5

مجموعة مت م سسات تتولا عملية التسوي  للمنتجات 

 المنزلية ومنتجات الم اريع الصوير  .

. ااستمرار اي تقديب القروا المنزلية للسيدات اي القرا 8

 د ل. المذكور لمساهمة هذه القروا اي  يجاد م اريع مدر  لل
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.  عداد برنام   امل للتدريب علا كيلية البدك بالم روع 1

والتسوي  وغيرها بالت اوت مع الهيمات المحلية اي المناط  

 المذكور .

. ت صي  يوب لوحد  اوعراا المتنقلة ل دمة لواك ذيبات 6

 والمناط  المحيطة بل.  

 




