
   
   

     
 وأربعون   ثمانية العدد

 م 2022 –  تشرين األول  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

326 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 

 

 تحليل بيئة المؤسسة للبلديات على تحديد أولويات التنمية المحلية" "أثر 

 )بلدية معان الكبرى انموذجًا( 

 الباحثة: إعداد

 محمد الروادآيات 

 إدارة األعمال   :حقل التخصص

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   ثمانية العدد

 م 2022 –  تشرين األول  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

327 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 : الُملخص

 . تحليل بيئة المؤسسة للبلديات على تحديد أولويات التنمية المحليةهدفت هذه الدراسة إلى تعرف أثر          

ولتحقيق أهداف الدراسة تم استعراض الواقع االقتصادي واالجتماعي ومن ثم استخدام المقابلة والعصف الذهني مع عينة عشوائية من  
ابناء المجتمع المحلي و العاملين في بلدية معان الكبرى للوصول الى تحليل وتشخيص واقعي لبيئة البلدية باستخدام نمط تحليل سوات  

 الرباعي.  

أظهرت النتائج وجود أثر لتحليل بيئة المؤسسة لبلدية معان الكبرى على قراراتها في تحديد اولويات التنمية مبني على دراسة            
 عامة للواقع الداخلي والخارجي للبلدية. 

زيادة التركيز على دراسة  العمل على توسعة نطاق المشاركة المجتمعية في اختيار المشاريع التنموية، و وأوصت الدراسة بضرورة            
 وتحليل بيئة المؤسسة بشكل أعمق. باإلضافة الى تدريب العاملين على التخطيط االستراتيجي والتطور المستمر. 

 البيئة الداخلية، التنمية المحلية ، العاملين في البلديات الكلمات المفتاحية:

 الفصل األول 
 : المقدمة

عية  تمثل التنمية المحلية في محاورها ومواردها المختلفة مكانة بارزة صمن أولويات القطاعات الحكومية السياسة منها واالقتصادية واالجتما
والصحية والتعليمية، فهي تعنى باختالف انشطتها بتنمية وتطوير المجتمعات من خالل اعتمادها على نهج الالمركزية في العمل لزيادة 

مـن أهـم األجهـزة الرسميـة الـتي يشـارك مـن خاللهـا المـواطنين هذه القطاعات من خالل االدارة المحلية والمجالس المحلية والتي تعد    فاعلية 
التنمية المحليـين )عن طريق ممثلـيهم المنتخبـين( مـع الدولـة، في إدارة مختلـف الشـؤون المحليـة علـى مسـتوى البلـديات، السـيما في مجال  

  المحلية التي تبقى الهدف األساسي من إنشاء هذه المجالس. 

 وتعرف التنمية المحلية على أنها منهجية عمل تمتاز بفعالية ومرونة لتتجاوب مع متطلبات األقاليم والمناطق الفرعية بناءا على الخبرات
اإلقليمية، والتي تركز على بناء قدرات المساهمين والشركاء المحليين وتمكينهم لنقل المتراكمة لعمل البلديات ومراكز التنمية االقتصادية 

خبراتهم وجهودهم وزيادة مشاركتهم إلى مجتمعات محلية جديدة من خالل رصد جهودهم الحثيثة والتطبيقات العملية التي تتم. من خالل  
التعليمية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والقطاع  من المؤسسات    وممثالت  متخصصين ضمن لجان عمل خاصة تضم ممثلين

الخاص، وقطاعات المرأة والشباب والشابات واألشخاص ذوي اإلعاقة والكبار بالعمر ، ليشكلوا نواة لحوار اقتصادي وشراكات ما بين 
 (.  2022القطاع العام والخاص)االدارة المحلية، 

مية المحلية إلى  بناء القدرات االقتصادية في المناطق المحلية من أجل تطوير جودة وبحسب تعريف البنك الدولي، تهدف عملية التن
ومستقبل االقتصاد للجميع دون تمييز أو تهميش. وهي عملية يشترك فيها القطاع العام والخاص من أصحاب المشاريع والمجتمع المدني 

دعم النمو االقتصادي وتوفير فرص العمل لجميع الفئات  من خالل عملهم المشترك والمكمل لبعضهم البعض لخلق ظروف أفضل ل
 (. 2022الباحثة عن عمل)البنك الدولي،  
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تعتبر البلديات بموجب القانون مؤسسات اهلية مستقلة ماليا وإداريا، األمر الذي يتطلب من هذه البلديات امتالك خطط وبرامج تمكنها  
نب الخدمات واالستثمار لتعزيز الموارد المالية، فقد منح قانون البلديات رقم  من تعزيز ايرادتها وضمان تطوير مجاالت العمل في جا

واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه أدوارا وصالحيات جديدة للبلديات من اجل تطوير عملها، وقد اسند القانون   2015( لسنة  41)
ابة للخطة االستراتيجية وبما يضمن  تخطيط تنموي يقوم على  للمجلس البلدي مهام عديدة من أهمها إعداد خطة تنمية محلية تأتي استج

تحديد مسار المستقبل االستراتيجي القائم على رؤية واضحة ومهمات واضحة وتوجهات استراتيجية تحددها تنافسية المناطق وذلك بعد 
ات المستقبلية التي تقوم على أساس الميزة  تحليل معمق وفهم لواقع الحال بالتشارك مع الجهات ذات العالقة من الشركاء وتحديد التوجه

 (. 2015التنافسية للمناطق وليس على أساس طموحات غير واقعية )قانون البلديات، 
( والممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في  Citiesوقد بدأت بلدية معان الكبرى وبدعم من مشروع الالمركزية والحكم المحلي )

على   بالعمل  لألعوام  األردن  المحلية  التنمية  وخطة  االستراتيجية  الخطة  تشاركية 2022-2020إعداد  منهجية  يأتي ضمن  والذي   ،
تستهدف انخراط جميع الجهات المعنية واالطراف ذات العالقة بالتخطيط سويا للوصول إلى الخطة االستراتيجية وخطة التنمية المحلية 

لتنافسية، والوصول إلى رؤية موحدة وتوجهات استراتيجية والخروج بمجموعة من االهداف  التي تعكس واقع الحال في البلدية وميزتها ا
فع االستراتيجية والقطاعية والتنموية وكذلك مجموعة من المشاريع والبرامج التنفيذية، التي تهدف إلى تحسين اداء البلدية  وخدماتها،  ور 

والخاص من خالل تحديد مجموعة من المشاريع االستثمارية على مستوى البلدية كفاءة العمل فيها وتعزيز الشراكة بين القطاع العام  
والمناطق التابعة لها، وبما يخدم التحول بمفهوم العمل البلدي إلى استغالل االمكانات المتاحة في الموارد والقدرة على تسويق الفرص 

 (.   2020لمادية والبشرية )بلدية معان، االستثمارية وبما يزيد من عوائد االستثمار في الموارد المالية وا 
 مشكلة الدراسة: 

بناءا على ما سبق تتلخص مشكلة الدراسة في توضيح اثر تحليل البيئة الداخلية للبلديات على التنمية المحلية نظرا  ألهمية 
األردنية   المملكة  في  والتنموي  الخدمي  الجانبين  في  المحلية  واالدارة  البلديات  المنهجية قطاع   اعتماد  بعد  الهاشمية، وبشكل خاص 

ر الالمركزية والمجالس الالمركزية كأسلوب للتنظيم االداري لمساعدة السلطة المركزية في اتخاذ القرار وتحديد ميزانيات المحافظات. األم
ية المحلية في مجتمعاتها من خالل على  الذي دفع الباحثة إلى دراسة البيئة الداخلية للبلديات كمؤسسات مستقلة في تحديد أولويات التنم

 "ما أثر تحليل بيئة البلديات في تحديد أولويات التنمية المحلية ؟"   اإلجابة عن التساؤل التالي
 أهمية وأهداف الدراسة: 

للبلديات كمؤسسات مستقلة في  الداخلية  الدراسة الحالية بشكل رئيسي الى التركيز على دراسة أثر تحليل البيئة  تحديد    تهدف 
   أولويات التنمية المحلية.

 أهمية الدراسة 
ي هذه  الدراسة الى التعرف على األهمية واألثر الذي يلعبه تشخيص وتحليل البيئة للبلديات في تحديد اولويات التنمية المحلية من النواح 

سسي للبلدية باإلضافة إلى تحليل القطاعات االقتصادية واالجتماعية لبلدية معان الكبرى كنموذج  بما يضمن  تحليل معمق لألداء المؤ 
الخاص  القطاع  مع  الشراكة  لتعزيز  عملية  إجراءات  اتخاذ  أمام  الطريق  تمهد  والتي  القيمة،  الفرعية وسلسلة  والقطاعات  االقتصادية 

 واستثماراته والميزة النسبية البلدية.
 تشكل هذه الدراسة اسهامًا علميًا جديدًا في مجال التنمية المحلية، من خالل تحليل بيئة المؤسسة.   ●
 وتقدم الدراسة اداة لقياس أثر تحليل بيئة المؤسسة على تحديد أولويات التنمية. ●
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 منهجية الدراسة:  
ة المؤسسة وعملية تحديد اولويات التنمية المحلية،  كما  تم استخدام المنهج الوصفي من أجل الوصول الى توضيح للمفاهيم المتعلقة ببيئ

تم استخدام المنهج التحليلي لتحديد عالقة تحليل بيئة المؤسسة بتحديد اولويات التنمية المحلية من خالل المالحظة والمقابلة لمجموعة  
 من ابناء المجتمع المحلي وموظفي بلدية معان الكبرى.  

 حدود الدراسة:
 مدينة معان  المكانية:الحدود  

 2022الحدود الزمانية: 
 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها: 

هي مجموعة العناصر والمتغيرات التي الداخلية والخارجية المحيطة بالمؤسسة التي تؤثر على قراراتها ونشاطها والتي   بيئة المؤسسة:
تتحكم حتى في بقائها وتطورها، ما يدعو المؤسسة الى التشخيص الجيد والفعال لبيئتها حتى تتمكن من السيطرة على هذه المتغيرات  

 (.  2020لسعيد، اوالتأقلم مع الجديد باستمرار )
 (.  2012هو عملية اتخاذ قرارات ووضع اهداف واستراتيجيات وبرامج زمنية مستقبلية وتنفيذها )الصرايرة،  التحليل االستراتيجي:

 ( بأنها الجهود الذاتية سواءا البشرية أو المادية التي تكون بالتشارك مع السكان المحليين حسب 2011تعرفها محمود )التنمية المحلية: 
انشطتهم وميولهم ومواقعهم المختلفة في اعداد خطط وبرامج التنمية المختصة بمناطقهم المحلية وتنفيذها وتدريبهم على تحمل المسؤولية  

 مع اتباع اساليب عملية في وضع السياسات والخطط الرامية الى تنمية المجتمع المحلي وحل مشاكله المختلفة.
وتعرف اجرائيا بأنها مؤسسة إدارة محلية مستقلة ماليًا واداريًا، تلعب دورا تنمويا مهما في إطار عملها الجغرافي في  بلدية معان الكبرى: 

قصبة معان، ولها هيكل تنظيمي يحدد األدوار والوظائف بشكل واضح، وتتكون من عدة مديريات ووحدات ومجالس ومستشارين، 
 مباشرًة وأخرى ترتبط حسب التسلسل الهرمي للوظائف. ومنها ما هو مرتبط برئيس المجلس البلدي 
 المحور االول: التنمية المحلية ومؤشرات قياسها 

تعد التنمية عملية مقصودة ومخططة تهدف إلى تغيير البنيان الهيكلي للمجتمع بأبعاده المختلفة لتوفير الحياة الكريمة ألفراد المجتمع  
ها تعني النمو باإلضافة الى التغيير، وعليه فإن التنمية ليست فقط ظاهرة اقتصادية بل هي ذات وهي بالتالي أشمل وأعم من النمو، إذ أن

 (. 2013محتوى اجتماعي أيضا)حسين،  
( فقد ظهر مفهوم التنمية المحلية بعد ازدياد االهتمام بالمجتمعات المحلية لكونها وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة  2004وبحسب ليروي )

ى القطري، فالجهود الذاتية والجهود الشعبية ال تقل أهميه عن الجهود الحكومية في تحقيق التنمية عبر مساهمه السكان في على المستو 
االقتصادية   الحياة  نوعية  لتحسين  الحكومية  والجهود  الذاتية  المحلية  الجهود  تضافر  يستوجب  مما  التنمية  مشروعات  وتنفيذ  وضع 

 ية للمجتمعات المحلية وإدماجها في التنمية، ويقوم مفهوم التنمية المحلية على عنصرين رئيسين هما:واالجتماعية والثقافية والحضار 
التي  - الحياة  ونوعية  معيشتهم  لتحسين مستوى  المبذولة  الجهود  في جميع  السكان  الى مشاركة  تقود  التي  الشعبية  المشاركة 

 يعيشونها معتمدين على مبادرتهم الذاتية. 
 دمات ومشروعات التنمية المحلية بأسلوب يشجع االعتماد على الذات والمشاركة.توفير مختلف الخ -

 أما من حيث االهداف المرجوة منها فإن التنمية المحلية تهدف إلى  تطوير عناصر البنية األساسية كالنقل والمياه والكهرباء، حيث يعتبر
المحلي. و زيادة التعاون والمشاركة بين السكان مما يساعد في نقلهم النهوض بهذه القطاعات أساسا لعملية التنمية ولتطوير المجتمع  

  من حالة الالمباالة إلى حالة المشاركة الفاعلة، و زيادة حرص المواطنين على المحافظة على المشروعات التي يساهمون في تنفيذها.
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ة المجتمعات المحلية نقطة االنطالق األساسية لتنمية وعليه فإن منطلق التنمية المحلية هو مبدأ البناء من أسفل بأن نجعل من تنمي
المجتمع. وأن التنمية هي عملية شاملة لمختلف أوجه النشاط في المجتمع تتكافل فيها كل من العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

اإلمكانيات الذاتية المتوفرة لالقتصاد الوطني والثقافية واإلدارية بمعنى أنها تشمل كل القطاعات، وهي مفهوم كلي وشامل يتضمن تثمين  
 وتعتمد على نوعية اإلنسان ألنه أساس التغيير والتنظيم والتحكم في الوسائل المتاحة.

 مؤشرات قياس التنمية:
 المؤشرات االقتصادية:

التنمية ودرجة التقدم االقتصادي، وال بد يعتبر الدخل من المؤشرات األساسية ألن الدخل هو المؤشر األساسي الذي يستخدم في قياس  
من اإلشارة إلى أن صعوبة تحديد مفهوم الدخل الحقيقي واالتفاق على البنود التي تحسب ضمن إجمالي الناتج القومي وكذلك عدم ثبات 

 تقدير تلك المؤشرات. أسعار الصرف الخارجية واختالف األسعار الرسمية الحقيقية من األمور التي يتعين أن تؤخذ في الحسبان عند
الدخل القومي الكلي: إن زيادة الدخل القومي ال تعني نموا اقتصاديا عند زيادة السكان بمعدل أكبر، ونقص الدخل القومي ال يعني  -١

 تخلفا اقتصاديا عند انخفاض السكان بمعدل أكبر ، فاالعتماد على هذا المقياس قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة.
القومي الكلي المتوقع: يقترح البعض االعتماد على الدخل المتوقع في قياس النمو االقتصادي، فقد يكون لدى الدولة موارد    الدخل   -٢

 كاملة يمكن أن تستغلها بتوظيف وسائل تقنية متطورة. 
سريعة هي تلك الزيادة التي تصاحب معيار متوسط الدخل: إن الزيادة في متوسط دخل الفرد التي تعتبر مؤشرا للتقدم ولعملية التنمية ال  -٣

تغير الوضع االجتماعي المترتب على تصحيح االختالالت الهيكلية ، أما الزيادة الفجائية في متوسط دخل الفرد نتيجة الكتشاف مورد 
على اإلطالق طالما جديد أو ثروة طبيعية جديده دون أن يصاحب ذلك تغير في البنيان االجتماعي واالقتصادي والثقافي ال تعتبر تنمية  

 بقيت كافة سمات التخلف بالرغم من االرتفاع الكبير في متوسط دخل الفرد. 
 المؤشرات االجتماعية: 

(  تتعلق هذه المؤشرات بنوعية الخدمات التي تعايش الحياة اليومية ألفراد المجتمع ) جوانب صحية، جوانب التغذية، جوانب تعليمية وثقافية
 وما يعتريها من تغيرات.

 معايير الصحة: من بين المعايير لقياس مدى التقدم الصحي: -٤
 عدد الوفيات لكل ألف من السكان، فارتفاع معدل الوفيات يعني عدم كفاية الخدمات الصحية وعدم كفاية الغذاء.  -
التقدم االقتصادي وكلما انخفض دل  معدل توقع الحياة عند الوالدة، أي متوسط عمر الفرد فكلما زاد هذا المعدل دل ذلك على درجة    -

 على درجة التخلف االقتصادي. 
البشرية   -٥ الموارد  التعليم في تنمية  إذ يساهم اإلنفاق على  إيجابي على اإلنتاج واالستهالك،  أثر  له  التعليم  التعليمية: إن  المعايير 

 الثقافي:  وتأهيلها، ومن بين المعايير التي تستخدم في التعرف على المستوى التعليمي و 
 نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة من افراد المجتمع. -
 نسبة المسجلين في كل مرحلة من مراحل التعليم كمرحلة األساسي، نسبة المسجلين في الثانوي.  -
 نسبة اإلنفاق على التعليم بجميع مراحلة إلى إجمالي الناتج المحلي وكذلك إلى إجمالي اإلنفاق الحكومي.  -

 لمالحظ أن هذه النسب اخذت تتحسن في السنوات األخيرة ما يعني أن معظم الدول النامية بدأت تهتم بالتعليم وتوليه اهتماما كبيرا.من ا
 معايير التغذية: ومن المؤشرات المستخدمة للتعرف على سوء التغذية:  -٦
 متوسط نصيب الفرد اليومي من السعرات الحرارية.  -
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 من السعرات الحرارية إلى متوسط المقررات الضرورية. نسبة النصيب الفعلي  -
عية  معايير نوعية الحياة المادية: إن المعايير الثالثة السابقة ) الصحة، التعليم، التغذية( هي معايير بسيطة تعتمد على الناحية االجتما  -٧

جانب من جوانب الحياة، مثل: توقع الحياة عند الميالد،  بذاتها أما معيار نوعية الحياة المادية فهو معيار مركب، أي يعتمد على أكثر من  
 معدل الوفيات عند األطفال، معرفة القراءة والكتابة.

 شراء.كذلك فإن هذا المعيار يهتم بالنتائج دون أن يتعرف إلى الجهود المبذولة لتحقيقها وال يأخذ في اعتباره مستويات الدخل والقدرة على ال
في الوصول إلى مقياس جديد عرف بدليل التنمية البشرية أو    ١٩٩٠لبشرية: نجح برنامج األمم المتحدة في  معيار دليل التنمية ا  -٨

معيار التقدم البشري، وهو معيار مركب شأنه شأن معيار نوعية الحياة المادية، ويحاول الربط بين مفردات هذا األخير والناتج القومي 
 (: 1999المعدل بالقوة الشرائية )عجيمة احمد، 

توقع الحياة عند الميالد، معرفة التحصيل العلمي، معرفة القراءة والكتابة ومتوسط عدد سنوات الدراسة في المؤسسات التعليمية، متوسط 
 نصيب الفرد من الدخل المعدل بالقوة الشرائية.  

 دول النامية نحو انتاج مواد غذائية. كانت الدول المتقدمة تعمل خالل فترة طويلة على توجيه اقتصاديات ال المؤشرات الهيكلية:
( بأن الدول المتقدمة اتجهت إلى التصنيع وذلك لتوسيع قاعدة اإلنتاج وتنويعه إضافة إلى تحقيق زيادة في  1999يشير عجيمة واحمد )

ومصدرا للمواد    الدخل ورفع مستويات المعيشة بحيث كانت الدول النامية سوقا لتصريف منتجات الدول المتقدمة من السلع المصنعة
 األولية، ومن بين المؤشرات الهيكلية المستخدمة في قياس التنمية:

 األهمية النسبية لإلنتاج الصناعي إلى إجمالي الناتج المحلي .  -
 األهمية النسبية للصادرات من السلع الصناعية إلى إجمالي الصادرات. -
 العمالة . نسبة العمالة في القطاع الصناعي إلى إجمالي   -

 المحور الثاني: بيئة المؤسسة )بلدية معان الكبرى(
اكد كاوس خالل العشرينات من القرن الماضي على اهمية العالقات المتبادلة بين حياة االنسان والبيئة التي يعيش فيها مستخدما علم  

ان دارون عالم االنتخاب الطبيعي قد استخدم المصطلح  البيئة الذي يدرس العالقات المشتركة و المتبادلة بين الكائنات الحية وبيئتها، وك
في القرن التاسع عشر لوصف تكيف الكائنات الحية مع بيئتها. وعلى هذا االساس جاء كاوس الذي عد المنظمة كائنا حيا وجزء من 

مل البيئية التي تعمل ضمنها، من  النسيج االجتماعي وال يمكن فهمها ومعرفة كيفية ادائها لوظائفها دون التعرف على عالقتها مع العوا
 (. 2007تكنولوجيا وافكار وافراد وغير ذلك)الجنابي، 

( بأنه وعلى هذا االساس جاء كاوس الذي عد المنظمة كائنا حيا وجزء من النسيج االجتماعي وال يمكن فهمها  2021ويشير األعسم )
 مل البيئية التي تعمل ضمنها، من تكنولوجيا وافكار وافراد وغير ذلك.ومعرفة كيفية ادائها لوظائفها دون التعرف على عالقتها مع العوا 

وقد عرف كاتز وكان البيئة بأنها " كل شيء يحيط بالمنظمة ويقع خارجها . " وعرفها جاكسون بأنها " اي شيء يقع خارج المنظمة "  
ة والتي يحتمل ان تؤثر في المنظمة ككل او في اجزاء وعرف دافت البيئة التنظيمية بأنها " جميع العناصر الموجودة خارج حدود المنظم

(  أن نجاح أي مؤسسة هو مبني على مدى انسجامها وتكيفها مع 2020ويرى العالم فليب كوتلر المشار اليه في السعيد )   .منها "
 التطورات المختلفة في بيئتها لذا يتعين على المؤسسة فهم المتغيرات البيئية التي تنشط فيها.  

:     أما   ، وهي  المنظمة  على سلوك  تؤثر  التي  الخارجية  القطاعات  تمثل  تسع مجموعات  المختلفة تحت  البيئية  العناصر  في  دافت 
الثقافة. وكل  من هذه  الحكومة،   الظروف االقتصادية،  التقانة،  السوق،  المالية،  الموارد  البشرية،  الموارد  المواد االولية،   الصناعة،  

د من العناصر التي يمكن ان يكون لها تأثير ما على المنظمة ولكن بشكل غير متساو، فالسوق كمجموعة  المجموعات تتكون من عد
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تتضمن الزبائن والعمالء والمستهلكين المحتملين للسلع والخدمات المنتجة مثال ، والصناعة تتضمن المنافسة وحجم الصناعة وخصائص 
القيام بمسح وتحليل تلك المجموعات البيئية للوقوف على تأثيراتها عليها )االعسم،   الصناعات ذات العالقة مثال . لذا فعلى المنظمات

2021  .) 
ولتحليل بيئة المؤسسة أهمية بالغة لمعرفة الفرص والتهديدات التي تفرضها عليها البيئة الخارجية وكذلك نقاط القوة والضعف المتواجدة 

القوة   العقبات ومعرفة مدى قوة العالقات بين العاملين في بيئتها الداخلية، لكي تستفيد من نقاط  لديها وتقوم بتعزيزها من أجل تذليل 
 ومؤسستهم ومدى كفاءة البناء التنظيمي الخاص بها وامكانية تطويره رأسيا وأفقيا.

م. وقد كان يترأس 1898و بلدية معان الكبرى كمؤسسة محلية هي من أقدم بلديات المملكة حيث يعود تاريخ تأسيسها إلى عام  
المجلس البلدي في العهد التركي كبار التجار المتفرغين لمتابعة قضايا وشؤون الناس آنذاك. وقد كان للبلدية دور شمولي فيما مضى  

انات، فالمجلس البلدي قديما يتابع جميع القضايا االجتماعية واالقتصادية والصحية والسياسية. و بلدية معان مع محدودية القدرات واإلمك
ة  الكبرى تؤدي دورا مهما ورئيسيا في تسيير عملية التنمية المجتمعية المستدامة بكافة تفاصيلها ومتعلقاتها، وتنتهج البلدية حاليا سياس 

رة شؤونها ومشاريعها ونشاطاتها، كما أنها تتخذ النمط الشمولي في القيام بمهامها وتقديم خدماتها للمواطنين التشاركية والالمركزية في إدا
 فلم يعد دورها مقتصرا على الخدمات العادية فقط بل تعداه إلى الدور الثقافي، والرياضي، واالجتماعي.  

 الموقع الجغرافي لبلدية معان
محافظة معان في جنوب المملكة والتي لها حدود مع العديد من المحافظات الجنوبية والوسطى حيث تحدها  تقع بلدية معان الكبرى في  

من الغرب محافظة العقبة والطفيلة والكرك ومن الشمال محافظة العاصمة اما من الجنوب محافظة والعقبة ولها حدود طويله من المملكة  
لمملكة األردنية والمملكة العربية السعودية في منطقة المدورة ويعتبر هذا المعبر الحدودي العربية السعودية وهناك معبر حدودي ما بين ا

مهما بسبب مرور حجاج بيت هللا الحرام والمعتمرين والزوار من خالله  سواء لألردنيين او العرب واالجانب كما يحد المحافظة من  
غرافي من الميز النسبية للمحافظة ايضا لوجودها بالقرب من الميناء البحري  الشرق ايضا المملكة العربية السعودية ويعتبر الموقع الج

 الوحيد في المملكة حث تعبر البضائع منه الى كافة انحاء المملكة والدول المجاورة لذلك تنشط في المحافظة االستثمار في قطاع النقل. 
%( من مساحة المملكة اما 37أي ما نسبته )  2( كم32832.3تعد محافظة معان أكبر محافظات المملكة مساحًة، إذ تبلغ مساحتها )

 . 2( كم31681.19قصبة معان تبلغ مساحتها   )
 
 التقسيمات االدارية  

( والصادر بمقتضى المادة 2000( لسنة )46( بأنه استنادًا لنظام التقسيمات اإلدارية رقم )2022ويبين موقع وزارة الداخلية االردنية ) 
 - ألردني تتألف محافظة معان ومركزها مدينة معان من الوحدات اإلدارية التالية:( من الدستور ا120)

التالية)مدينة معان، المحطة، دبة الكرم، عقيقه، الطاحونة،  ) أ ( لواء قصبة معان ومركزه مدينة معان يشمل المدن والقرى والمواقع 
 عوينة، البريكة، المبروكة، حطيه، محطة الجردانة(. 

 - اء قصبة معان األقضية التالية: كما يتبع للو 

( قضاء أيل ومركزه أيل ويشمل القرى والمواقع التالية: ) ايل، روضة االمير راشد، بسطه، الفرذخ، اوهيده، بئر ابو دنه ، الصدقة،  1)
 بئر البيطار، ابو العظام ، الجثة( 
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دورة ,الشيدية, باير, المشاش , الشهيباء, كبيدة, العناب, كبد, ( قضاء الجفر ومركزه الجفر ويشمل القرى والمواقع التالية: )الجفر، الم2)
 سهب (

  ( قضاء المريغه ومركزه المريغه ويشمل القرى والمواقع التالية: )المريغة, النقب, قرين, ابو اللسن, سويمرة, طاسان, القاسمة, الثغرة,3)
 البتراء, الحطية(  الفيصلية, اراضي الشراه الجنوبية, ضور, الفرش, الحياض, حييض, خشم

( قضاء اذرح ومركزه اذرح ويشمل القرى والمواقع التالية:) اذرح, المنشية, الجرباء الكبره, المحمدية, الطميعة, الجرباء الصغرة, بئر 4) 
 ابو العلق, االشعري, العرجا, ملغان ( 

وادي موسى, الطيبة, الراجف, البتراء, دالغة, ام صيحون,  ) ب ( لواء البتراء ومركزه وادي موسى ويشمل المدن والقرى والمواقع التالية: ) 
 البيضا, الحي, بئر حمد, المديرج, عين امون, خربة ام الطليان, الضروة, حمزة, الرسيس, البقعة, الدلية, ام الرخم, اسكان الحي الجديد(

سينية , الهاشمية , عنيزة, الفجيج, الدعجانية, حديرة, تل  ) ج ( لواء الحسينية ومركزه الحسينية ويشمل المدن والقرى والمواقع التالية ) الح
 برما, قرية االمير هاشم(

الجهير, ) د ( لواء الشوبك ومركزه الشوبك ويشمل المدن والقرى والمواقع التالية:) الشوبك, الزبيرية, المثلث, المنصورة, المقارعية, البقعة,   
يصلية, الزيتونة, النهضة, ابو مخطوب, الجاية, الجنينة, شماخ, صيحان, بئر الطافي, بدا,  بئر الدباغات, بئر خداد, حوالة, الحدادة, الف

 األرزة, الرميالت, مقدس وام صوان, بريدة, بئر بن جازي, الهيشة(

سينية الجديدة. ( مجالس بلدية هي: معان الكبرى، وإيل الجديدة، والشراة، واألشعري، والشوبك الجديدة، والجفر، والح7يوجد في المحافظة )
  2( كم264مساحة منظمة و)  2( كم21.5منها )  2( كم285.5باإلضافة إلى وجود سلطة إقليم البتراء التنموي ومساحته المنظمة )

أي ما نسبته   2( كم8.75%( من مساحة المحافظة، وكذلك منطقة معان التنموية البالغة مساحتها )0.9مساحة المحمية األثرية أي )
 احة المحافظة.%( من مس0.03)
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 التركيبة السكانية والمساكن  والقوى العاملة 

%( من إجمالي سكان محافظة معان البالغ عددهم 26.3(نسمه، ويشكل  45030حوالي     2018يقدر عدد سكان البلدية في عام  
لعام  171100) نسمة   )2018  ( بتوزيع  1.70ويشكل  يتعلق  وفيما  المملكة،  اجمالي سكان  من  فتشير (  الجنس  السكان حسب 

 من إجمالي عدد سكان مدينة معان. )%46.4%(، ونسبة االناث حوالي )   53.5االحصاءات إلى أن نسبة الذكور تصل إلى )

اسرة وهو اقل من المعدل العام على  /فرد   4.6من أبرز المؤشرات الديمغرافية، يالحظ أن متوسط عدد أفراد االسرة في المحافظة   
( سنة بنسبة  64-15فرد/ اسره، ويالحظ تركز أكثر من نصف السكان في   الفئة العمرية ما بين سن )  4.8كة والبالغ  مستوى الممل

%( في حن  66.4كما أن معدل اإلعالة الديمغرافية في   المحافظة  ) %(.61.9%( وهي اقل من مستوى المملكة )60.1بلغت )
هناك ضرورة لإلعداد والتخطيط لتلبية احتياجات هذا العدد الكبير من االفراد  %(  وبذلك اصبح 61.4يبلغ على مستوى المملكة )   

الذين  يعتبرون ضمن فئة اإلعالة من حيث ) التعليم، الصحة المالعب واماكن الترفيه االيجابي، فرص عمل   مستقبلية ( االمر 
 الذي سيعمل على زيادة االعباء على المجتمع والدولة. 

%، ويعتبر هذا  2.6يقدر  بحوالي    2017اإلحصاءات العامة إلى أن معدل النمو السكاني في المملكة لعام   تشير بيانات دائرة  
المعدل من المعدالت المرتفعة نسبيا على مستوى العالم إال أنه يعتبر متوسط نسبيا على مستوى الدول العربية ودول العالم الثالث، 

ني في األردن إلى عوامل عده أهمها، ارتفاع معدالت العمر المتوقعة للحياة والذي قدر  ويعود السبب في ارتفاع معدالت النمو السكا
( سنة لإلناث، باإلضافة إلى انخفاض معدل وفيات األطفال الرضع، ويمكن أن يعزى هذا  74.4( سنة للذكور و)    71.6بحوالي )

فرد    71.9كما وأن الكثافة السكانية في المملكة قد بلغت       .االرتفاع إلى مستوى الخدمات الصحية التي تقدم لكافة فئات المجتمع
 . 2فرد/كم 19.1على مستوى المحافظة في حين بلغت على مستوى  البلدية   2فرد /كم 4.6، في حين بلغت 2كم/

إلى    2015تمتاز البيوت السكنية في البلدية  بطابع إسمنتي وطيني بشكل رئيسي وتشير احصائيات تعداد السكان والمساكن لعام  
 ان مؤشرات امتالك المساكن ومتوسط عدد الغرف و مساحة السكان هي اقل من مستوى المحافظة ومستوى المملكة.

وتعمل الغالية العظمى من القوى العاملة في الوظائف الزراعية والحكومية والعسكرية والحرفية )الكهرباء والنجارة والحدادة وغيرها(. 
خرى في المنطقة، كما أن نسبة العاملين في السياحة منخفضة جدًا، وبحسب الكتاب االحصائي لعام كما أنه ال يوجد أي صناعات أ

( وهي اعلى من نسبة البطالة على مستوى   26.4فان نسبة البطالة في   محافظة معان قد بلغت )  %   2017للربع الثالث لعام  
 ( . 18.5المملكة والتي بلغت ) % 

 الفقر ومتوسط دخل األسرة 
( دينار مقارنة بمتوسط دخل  7513.7إلى انخفاض متوسط  دخل االسرة محافظة معان )  2013شير مسح نفقات ودخل االسرة لعام  ي

إلى انخفاض متوسط دخل الفرد في   2013( دينار. كما يشير مسح نفقات ودخل االسرة لعام  9258االسرة على مستوى المملكة  ) 
 2013، و يشير مسح نفقات ودخل االسرة لعام  )1857.2دينار  بمتوسط دخل الفرد على مستوى المملكة )  )1573محافظة معان  )

 ( المحافظة  في   السنوي  االسرة  انفاق  انخفاض متوسط  المملكة     )6891.3إلى  االسرة على مستوى  انفاق  بمتوسط  دينار مقارنة 
 دينار.   )10254.6)
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 21.5ى مستوى مدينة معان )  % ( من عدد السكان، بينما بلغت نسبة الفقر عل14.4وقدرت نسبة الفقر في المملكه بشكل عام  )
%(. هذا وتتركز نسبة الفقر في البلدية في مجموعة  26.6% ( وهي اقل من نسبة الفقر الموجودة في محافظة معان والتي بلغت )  

   من المناطق منها قصبة معان، قضاء المريغة، قضاء ايل ، قضاء اذرح ، لواء الحسينية. وتعتبر البلدية من مناطق جيوب الفقر في
 (. 2013المملكة مما يؤدي إلى زيادة إعداد المحتاجين لخدمات ودعم المعونة الوطنية والتنمية االجتماعية )دائرة االحصاءات العامة،  

( جمعية خيرية  وتقوم هذه الجمعيات على تقديم خدمات تتضمن إقامة مشاريع انتاجية صغيرة وتوفير فرص 38يوجد في البلدية ) 
ات ومساعدة األشخاص ذوي اإلعاقات، مساعدة الفقراء والمسنين. وعمل صناديق إقراض دوارة لعدد من الجمعيات عمل. وتقديم الخدم

لمشاريع صغير مدرة للدخل وعقد الدورات التدريبة والمحاضرات وورش العمل لتوعية المجتمع المحلي، ورفع مستوى المرأة وتمكينها 
( جمعيات 34درات والتوعية في   المجال العالقات االسرية ورعاية االطفال. كما يوجد )اجتماعيا وثقافيا. ومكافحة التدخين والمخ

 تعاونية ، موزعة في عدة مناطق.
 أهم مؤشرات سوق العمل والبطالة 
 المملكة محافظة معان المؤشر

 % 18.5 % 26.4 نسبة البطالة 

 % 15.4 % 21.3 نسبة البطالة )ذكور( 

 % 30 % 39.9 نسبة البطالة )إناث( 

 
يالحظ ارتفاع نسب البطالة بسبب كثرة الخريجين في جميع المراحل الدراسية من مستوى الثانوية العامة فأكثر باإلضافة للتغيرات 

 االقتصادية في المحافظة بشكل خاص واألردن بشكل عام ومنها ارتفاع عدد األيدي العاملة الوافدة.
 - بلدية معان:تحديات قطاع العمل والتشغيل في 

 عدم جدية بعض اصحاب العمل في تشغيل كوادر أردنية الرتفاع اجورهم عن العمالة الوافدة.  •
 توفر العمالة الوافدة المؤهلة للعمل في بعض القطاعات المهنية في  معان وبأجور منخفضة. •
 ناعهم بفرص العمل  المتاحة. معظم الباحثين عن عمل يبحثون عن وظائف ادارية او مكتبية وبالتالي ايجاد صعوبة بإق •
 عزوف معظم الشباب عن المهن التي يحتاجها سوق العمل وبالتالي قيام اصحاب العمل بتشغيل عماله وافدة .  •
 تدني االجور في   بعض القطاعات الخاصة وبالتالي عزوف الشباب عن العمل. •
 

 الكبرى أهم مؤشرات قطاع الجمعيات التعاونية والخيرية في بلدية معان  
 العدد في المحافظة  المؤشر

 140 عدد الجمعيات الخيرية
 2 عدد الجمعيات التعاونية
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 أهم تحديات قطاع الجمعيات التعاونية والخيرية في بلدية معان الكبرى 
 تعتمد بشكل رئيسي على العمل التطوعي ألعضائها.  •
 عدم االستغالل للمنح  في مشاريع مجدية .  •
 الجمعيات الى التجهيزات والموقع المناسب ألنشطتها. تفتقر بعض  •
 عدد محدود فقط من الجمعيات لديه مشاريع انتاجية. •
 عدم استمرارية وديمومة للمشاريع على المدى المتوسط والطويل.  •
 ضعف الخبرة والمهارات الفنية والتسويقية. •

 خدمات التعليم والصحة ومشاركة المرأة  
المؤشرات الخاصة بالتربية والتعليم وجود مؤشرات جيدة على مستوى البلدية مقارنة بمحافظة معان ومستوى المملكة  اال تشير اغلب  

%(  باإلضافة  33.3ان هنالك انخفاض في بعض المؤشرات وخصوصا في زيادة عدد المدارس المستأجرة في البلدية  وبنسبة بلغت )
( طالب على مستوى المحافظة  10.6( طالب مقابل  )13.3غت حصة المدرس حوالي )إلى زيادة العبء على المدرسين حيث بل

الثانوية العامة )15.7وحوالي ) %( وانخفاض في مستوى التسرب من 34( طالب على مستوى المملكة. وبلغت نسبة النجاح في 
لي في البلدية التي يوجد فيها جامعة واحدة المدارس. اما في جانب التعليم تشير االحصاءات إلى وجود اي من مؤسسات التعليم العا

وكلية مجتمع مع تأكيد المشاركين في الورشات على اهمية وجود كلية فنية متخصصة تدعم قضايا الطاقة المتجددة. ويوجد  في البلدية 
االعلى للشباب وبعض مركز للتدريب المهني. وتقوم عدة مؤسسات في المنطقة بتقديم خدماتها للشباب منها مراكز تابعة للمجلس  

 (. 2016االنديه الرياضية)محافظة معان،  

 تحديات التعليم والتدريب المهني

تشير اغلب المؤشرات الخاصة بالتربية والتعليم وجود مؤشرات جيدة على مستوى قصبة معان مقارنة بمحافظة معان ومستوى  •
زيادة عدد المدارس المستأجرة في القصبة باإلضافة الى زيادة  المملكة اال ان هنالك انخفاض في بعض المؤشرات وخصوصا في  

( طالب على مستوى المحافظة وحوالي    10.6( طالب مقابل  )   13.3العبء على المدرسين حيث بلغت حصة المدرس حوالي )  
 ( طالب على مستوى المملكة. فيما تعاني المحافظة من انخفاض نسبة النجاح في الثانوية العامة . 15.7)

يواجه قطاع التربية والتعليم في معان بعض التحديات منها نقص االبنية  المدرسية المالئمة تربويًا وافتقارها للمرافق الضرورية  •
( طالب    21,9%(، يبلغ عدد الطالب لكل شعبة )33,3مثل المكتبات والمختبرات والمالعب، وارتفاع نسبة االبنية المستأجرة )

 مستوى المملكة. وهي من النسب الجيدة على 
االقتصادية  • التنمية  في  المساهمة   حيث  من  االيجابي  التأثير  في  جدا  محدود  المهني   التدريب  معاهد  مراكز/  دور  زال  ما 

واالجتماعية من خالل تأمين سوق العمل االردني بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة  والتي من الممكن ان تساهم في رفع سوية  
ة والمهنية والحرفية المختلفة. ويواجه قطاع التدريب المهني مجموعة من المشاكل ومنها بعد المراكز التدريبية القطاعات الصناعي

والمعاهد عن التجمعات السكانية والذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المواصالت والتنقل، باإلضافة لمحدودية فرص التشغيل والتوظيف  
 لخريجي هذه المراكز.
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عليم العالي في محافظة معان على جامعة وكليتي مجتمع، وقد تأثر القطاع التجاري والعقاري وقطاع النقل تتوزع مؤسسات الت •
 ايجابيُا بهذه المؤسسات 

 أهم  تحديات القطاع الصحي في بلدية معان الكبرى 

 نقص في عدد المستشفيات ومراكز الصحة االولية.  •
 صة : األطباء وأطباء اسنان ، الصيادلة، التمريض، فنيي المختبرات. نقص في الكادر الطبي في المستشفيات والمراكز  وخا •
 %(. 60التامين الصحي غير شامل لجميع المواطنين ) •
 زيادة الطلب على الخدمات الصحية واألدوية والمستلزمات الطبية مما يؤثر على توفر وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.  •
 عمل جاذبة للكفاءات الطبية داخل األردن وخارجه.  هجرة الكفاءات الصحية لوجود فرص •
 بعض التحديات الديمغرافية )ثبات معدل الخصوبة، الهجرات القسرية، والنمو السكاني المضطرد، تزايد نسبة كبار السن(. •
 ازدياد معدالت األمراض المزمنة وصعوبة السيطرة على مسبباتها.  •
 العابرة للحدود والمستجدة.تزايد مخاطر األمراض الوبائية  •
 التغير المناخي وأثره على الصحة. •
 تصاعد تكاليف الخدمات الصحية.  •
 وجود فئات اجتماعية غير مشمولة بالتأمين الصحي.  •
 ارتفاع عدد المنتفعين من برامج المعونة الوطني •

 التحديات  -المرأة والمشاركة االقتصادية 
 عدم توفر فرص عمل داخل محافظة معان مع زيادة في عدد الخريجات من مؤسسات التعليم العالي  •
 تواجه المرأة العاملة خارج المحافظة صعوبة التنقل والمواصالت •
 عدم توفر حضانات مناسبة لرعاية  اطفال المرأة العاملة.  •
 ية. مستوى الدخل في المحافظة عائق امام مشاريع المرأة المنزل يشكل •
 كز التي تهتم بشؤون المرأة .انقص في عدد المر  •
 البنية التحتية والخدمات    

كم، ولكن ال زالت الطرق تعاني من مشكالت تتعلق   1239يوجد في البلدية شبكة طرق رئيسية وشبكات طرق فرعية وزراعية بطول  
 بضيق الطرق والحاجة إلى التعبيد والصيانة وايصال الطرق الزراعية.

يتعلق بالمواصالت فان المنطقة تحتاج إلى وضع خطة لتنظيم قطاع النقل وذلك العتماده على نقل األشخاص والسلع، وقد بلغ   وفيما
 ( تربط المنطقة  بالقرى المحيطة بها.2081عدد المركبات العمومية ضمن البلدية )

خاصة كافية وعدم االلتزام بها، مما يستدعي الحاجة    هنالك عدد من المشكالت في قطاع النقل والموصالت تتمثل في عدم وجود مواقف 
 للوقوف في الشارع وليس في مواقف مخصصة للنقل العام مما يتسبب في األزمة المرورية. 
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 تحديات قطاع األشغال / الطرق 

 الطرق الرئيسية تحتاج الى التعبيد والصيانة بشكل دوري مما يسبب الكثير من المشاكل المرورية.  •

 اج الى طرق زراعية جديدة وتحسين بنية الطرق القائمة. اللواء يحت •

 معظم الطرق الفرعية غير معبدة. •

 الطرق بجاجة الى اعادة تعبيد وصيانة. •

 .المناطقحاجة الى تعبيد شوارع خارج التنظيم لخدمة المنازل في هذه توجد  •

 ا يؤدي الى اتالف الشوارع بعد تعبيدها. ممخدمات البنية التحتية )مياه ، كهرباء ، اتصاالت( ائر و عدم التنسيق مع د •

 كلفة فتح وتعبيد الطرق .ارتفاع  •

 التعديات على الطرق .  •

 نقص العمالة المؤهلة )عمال صيانه ، مساحين ، مراقبين ، سائق انشائي( . •

مستوى المملكة إال ان  % على  93% على مستوى المحافظة وحوالي  40% من البلدية مقارنة بحوالي  95تغطي شبكة المياه حوالي  
 هنالك تخوف من إمدادات المياه وشح مصادر المياه في المنطقة. تجدر اإلشارة إلى توفر مصادر مياه مثل االبار االرتوازية . 

% بالنسبة لمساحة المدينة وبعض  السكان يعتمد على الحفر 60% بالنسبة لعدد المساكن و  30وتغطي شبكة الصرف الصحي حوالي   
 صية، بما يساهم في تلوث المياه الجوفية.  االمتصا

 .% من سكان البلدية، كما تتوفر شبكة إنترنت ذات النطاق العريض. 17اما  شبكة الكهرباء فتغطي ما نسبته  

 البعد البيئي والتلوث والمسطحات الخضراء   
( طن ترد يوميا إلى مكب نفايات / 70لي )في جانب النفايات الصلبة تتعامل البلدية من خالل مجلس الخدمات المشتركة  مع حوا

محافظة معان  ويواجه المجلس في تعامله مع االبعاد البيئية والنفايات عدد من التحديات شملت سوء طريقة التخلص من النفايات 
مساحات جديدة  الصلبة بطريقة الطمر في موقع المكب، عدم كفاية االراضي الحالية المستغلة لطمر النفايات الصلبة وبحاجة الى  

او حل سريع لهذه المشكلة وما يرافقها من مشاكل صحية، اللواء بحاجة ماسة الى شبكة صرف صحي تخدم اللواء لتحسين البيئية 
 وما يتبعها. 

النافقة،   والحيوانات  الدواجن  مخلفات محالت  القديمة،  السيارات  اطارات  المحالت،  مخلفات  انواعها من  بجميع  النفايات   تراكم 
مخلفات الزراعية وتراكم االنقاض واالتربة في منطقة العبارات وتصريف المياه. انتشار الحفر االمتصاصية واشتراك معظم المنازل  وال

بحفرة واحدة نتيجة عدم وجود شبكة صرف صحي مما يؤدي الى تسريب هذه الحفر وسيالنها فى الشوارع وداخل االحياء. االستخدام 
عدم وجود مخطط شمولي للواء لتحديد اماكن للحرف    . الحشرية واالدوية واالسمدة والتى تتسبب بالتلوث  المكثف والكبيرة للمبيدات
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السكنية المناطق  االحياء  وقرب  داخل  انتشارها  الى  يؤدي  ما  انتشار   .والصناعات  البلديات.  تملكها  التي  النضح  آليات  نقص 
 ناطق اللواء. والمصانع الحرفية بطريقة عشوائية في مختلف م المحالت

 أداء القطاعات االقتصادية  
فيما يتعلق بالقطاع الزراعي تشير البيانات والمؤشرات الخاصة بقطاع الزراعة في المحافظة بانه القطاع يمتلك مقومات تنموية في 

 لمملكة.   %( من المساحات المزروعة في ا 26المحاصيل الحقلية حيث تمثل نسبة المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية )
%( من مجموع الثروة الحيوانية متوفرة في محافظة معان من اجمالي الثروة الحيوانية في المملكة.  6كما تشير البيانات الى ان )

%( من اجمالي عدد الضأن على مستوى المملكة، وتمثل نسبة عدد الماعز  5حيث  تمثل نسبة عدد الضأن في محافظة معان )
 الماعز على مستوى المملكة.%( من اجمالي عدد 8)

 المعالم السياحية واالثرية تضم ما يلي:تتميز المحافظة بوجود عدد من 

البتراء: أحدى عجائب الدنيا السبعة الجديدة وتعتبر من اكثر االماكن التاريخية شهرة، وتعتبر من المواقع التي يرتادها على   .1
وتتبع كافة الخدمات السياحية لمنطقة البتراء الى سلطة مفوضيه اقليم    مستوى المنطقة السياح االجانب اضافة الى االردنيين

البتراء التنموي السياحي والتي لها خطه استراتيجية مستقله عن الخطة االستراتيجية لمحافظة معان لكن ال بد ان تكون الخطتين 
 متوائمتين بما يخدم القطاع.

 ا ويزورها العديد من السياح االجانب واالردنيين. قلعة الشوبك: وهي من المناطق االثرية المهمة ايض .2
 قصر الملك المؤسس في مدينة معان . .3
 بركة الحمام في مدينة معان  .4
 قلعة عنيزة في لواء الحسينية.  .5
 جبل التحكيم )األشعري( ومعسكر اذرح الروماني في منطقة اذرح.  .6

نقص حجم االستثمارات السياحة مقارنة مع حجم المواقع السياحة  ويواجه القطاع السياحي عدد من التحديات والمشكالت تمثلت في  
رامج االثرية، وحاجة الكثير من المواقع السياحة  للبنية التحتية، قلة االهتمام بالجانب التراثي كرافد مهم من روافد السياحة، عدم وجود ب

عد في تسويق االماكن السياحة والدينية محليا وعالميا، عدم  سياحية شاملة للمواقع السياحة، االفتقار لمكاتب تنشيط السياحة التي تسا
في  وجود برامج تأهيلية وتدريبية لموظفي  القطاع العام السياحي تساهم في رفع كفاءتهم، وانعدام الترويج االعالمي للمواقع االثرية، بما 

 في   المدارس والقطاعات االجتماعية. ذلك البرامج االذاعية والتلفزيونية والنشرات المطبوعة والمحاضرات التثقيفية

في البلدية فهناك العديد من الفرص لالستثمار في  القطاع الصناعي حيث يتوفر ستة مصانع توجد في منطقة   اما القطاع الصناعي
 ئمه لمستثمرين جدد.معان الصناعية وتتطلع المدينة إلى ازدهار مستمر بعد ان يتم افتتاح الشركات قيد اإلنشاء إذا ما زالت الفرصة قا

ويواجه القطاع الصناعي عدد من التحديات والمشكالت تمثلت في االنتشار العشوائي للمنشآت دون تنظيم. وعدم تقيد أصحاب المحال 
الحرفية بالشروط الصحية والبيئية المطلوبة للسالمة العامة مما يؤثر على نظافة  وجمالية المنطقة. والتعديات من قبل بعض أصحاب 

 المهن على الطرق العامة.
من القطاعات المهمة في البلدية  اال انه يواجه مجموعة من التحديات من ابرزها افتقار اغلب المؤسسات ذات   يعتبر القطاع التجاري 

وضعف  .العالقة بمعلومات واضحة ودقيقة حول هذا القطاع واالنتشار العشوائي للمنشآت ودون تنظيم، وعدم وجود منافذ تسويقية جيدة
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وعدم تقيد أصحاب المحال الحرفية بالشروط الصحية والبيئية المطلوبة للسالمة العامة مما يؤثر على نظافة  وجمالية   .القوة الشرائية
وعدم توفر . وضعف البينية التحتية في الكثير من القطاعات  .والتعديات من قبل بعض أصحاب المهن على الطرق العامة  .المنطقة

 إطار مؤسسي للعمل بين الجهات االستثمارية والمجتمع المحلي 
 البناء المؤسسي واالداري والمالي والتقني البلدية في اللواء  

الذكور، وتشير االحصائيات % منهم من  70( موظفًا وموظفة  424( توظف البلدية ) 2022وبحسب جدول التشكيالت لبلدية معان )
%( منهم على نظام االجر المقطوع فيما يتوزع الباقي بين مصنف ومياومة وعامل نظافة كما تشير االحصائيات 42.92إلى ان ما نسبته )

توجد    %( منهم دون التوجيهي اي بمراحل الثانوية فما دون. وال52.8إلى انخفاض المستوى التعليمي لطاقم العمل حيًث ان حوالي ) 
أوصاف وظيفية أو مسميات محددة وال يوجد نظام التنظيم االداري وال يوجد التزام بتطبيق الهيكل التنظيمي وال يوجد أدلة عمل موثقة 

 ومعتمدة. 

يات ومن المالحظ ان هنالك ضعف في مستوى الجاهزية والبنية التحتية التكنولوجية سواء تعلق االمر باألجهزة والمعدات او حتى البرمج
إلكتروني بين األقسام، بما يجعل عملية  الخاصة بالربط االلكتروني وتقديم الخدمات االلكترونية للمواطنين حيث ال توجد شبكة ربط 
التواصل أصعب. و تمتلك البلديات موقعًا إلكترونيًا ، لكن ال تمتلك قاعدة بيانات حاليا. يعتقد المشاركون بأن هذه الثغرات ساهمت في  

 لعالقة بين الموظفين والمجتمع المحلي والمستثمرين المحتملين.إضعاف ا

 التخطيط االستراتيجي والحضري في البلدية 

وتشير الحقائق إلى وجود خطة تنمية للبلدية، ولكن ال يوجد مخطط شمولي أو خريطة تقسيم وقاعدة بيانات شاملة إلرشاد المستثمرين 
على أراٍض خاصة أو حكومية، ولكن يوجد مخطط تنظيمي من خالل عدد من اللوحات نحو مساحات مناسبة وفرص استثمارية، سواء 

  التنظيمية على نسخ ورقية ناظمة لجميع األعمال في البلدية.

 الوضع المالي البلدية في البلدية 

 هنالك حقيقة أن البلدية تعتمد  على الحكومة وهذا يعني ان الوضع المالي معرض للخطر بسبب: 

% ( وهذا  49افتقار للمصادر المالية واعتماد كلي على االيرادات العادية من الرسوم والضرائب والغرامات وبنسب تتعدى  )هناك   ✓
 يشير إلى االفتقار إلى السياسة االستثمارية والبناء على الموجودات ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص. 

 للرواتب والعالوات% ( من مجموع النفقات الفعلي يذهب 60حوالي )  ✓
ازدياد حاجات االيرادات وانخفاض االيرادات الفعلية ويعكس هذه الحقيقية التفاوت بين المقدر من االيرادات والمتحقق فعليا مما  ✓

 يعني ان هنالك حاجة إلى مزيد من االيرادات لتغطية النفقات ولكن هذه االيرادات على الواقع ال تتحقق.
 بناء على قاعدة النفقات السابقة و ليس بناءا على االستراتيجيات االستثمارية. مخصصات الميزانية أعطيت  ✓
 يوجد افتقار للتخطيط االستثماري على أي أفق زمني ) قصير, متوسط, طويل(.  ✓
 يوجد افتقار في االستراتيجيات االستثمارية للبنى التحتية والخدمات.  ✓
 بلدية. ضعف عملية تحصيل اإليرادات والديون المستحقة ال ✓
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 استثمارات البلدية

اظهر ملخص الواقع االقتصادي واالجتماعي إلى وجود عدد من المشاريع القائمة التابعة للبلدية ولكنها غير مستثمرة وهناك مشاريع قيد 
 اإلنشاء علما بانه البلدية تمتلك  قطع اراضي يمكن استخدامها لالستثمار مع القطاع الخاص.

 ا:  نتائج التحليل  ومناقشته
( الرباعي  التحليل  إعداد  على  العمل  تم  فقد  الكبرى  معان  لبلدية  واالجتماعي  االقتصادي  الواقع  استعراض  على   SWOTبناءا 

ANALYSIS    والفرص الضعف  ونقاط  القوة  نقاط  أولويات  ترتيب  منهجية  واتباع  والتحديات  والفرص  والضعف  القوة  نقاط   )
 والتهديدات بحسب قربها إلى واقع البلدية، ومن خالل مالحظة الباحثة واجماع المشاركين فأن نتائج التحليل جاءت كما يلي:  

 اوال:  نقاط القوة  
الق البلدية على تم تحديد مجموعة من نقاط  للبلدية ، وقدرة  التابعة  وة )مؤثرات وعوامل داخلية( ومن اهمها : وجود االصول الثابتة 

االستثمار بشكل مباشر او بالشراكة مع القطاع الخاص ومن ثم وجود عالقات فعالة مع المجتمع المحلي وتالها وجود كوادر فنية 
والتي تشمل نظام مالي محوسب وايضا  تعتبر البلدية الوجهة الرئيسية للمنظمات   مؤهلة وايضا وجود االنظمة اإللكترونية في البلدية 

 الدولية الداعمة للمشاريع التنموية في محافظة معان. 
 ثانيا:  نقاط الضعف 

 فيما يتعلق بنقاط الضعف فقد تمثلت ب:
 ب الكوادر الوظيفية.تضخم الكادر الوظيفي األمر الذي يشكل عبء مالي على البلدية، وضعف تأهيل وتدري • 
 عدم توفر مكتب لخدمة الجمهور بحيث يتم تقديم الخدمة من مكان واحد.  • 
 بعد مدينة معان عن المشاريع الحيوية كالمدينة الصناعية مع عدم توفر وسائل نقل مالئمة. • 
 ضعف مقدرة البلدية على استقطاب والمحافظة على الكفاءات المتميزة. • 
 صيل مستحقات البلدية المترتبة على المواطنين.ضعف المقدرة على تح • 
 غياب الربط االلكتروني بين أقسام البلدية وكذلك مع الجهات الشريكة في تقديم الخدمات. • 
 االعتداء على األرصفة والشوارع من قبل التجار وأصحاب البسطات.  • 
 األمطار والصرف الصحي. ضعف البنية التحتية كالشوارع والجدران االستنادية وتصريف مياه   • 
عدم التنسيق مع دوائر خدمات البنية التحتية )مياه، كهرباء، اتصاالت( مما يؤدي الى اتالف الشوارع بعد تعبيدها وزيادة األعباء   • 

 على البلدية. 
 ثالثا: الفرص 

د المدينة الصناعية التي توفر العديد من  تم تحديد عدة نقاط كفرص ومنها توفر الكفاءات العلمية والمهنية بين الشباب والشابات ، وجو 
الفرص االستثمارية ، وقوع معان على طريق دولي يربط األردن بالسعودية ودول الخليج وعلى طريق حجاج البر التاريخي وتالها 

 كوجهة سياحية.   قرب معان من البتراء ووادي رم ووجود المناطق التراثية )كقصر الملك المؤسس( التي يمكن استغالها والترويج لها
 وان المناخ المعتدل لمدينة معان وتميزها بارتفاع معدالت السطوع الشمسي األمر الذي جعلها وجهة إلقامة مشاريع الطاقة الشمسية. 
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أنواع  بالخدمات األساسية ويمكن استغاللها إلقامة مختلف  وتتميز مدينة معان بسهولة تضاريسها. توفر مساحات شاسعة مخدومة 
. وايضا توفر الموارد الطبيعية والمواد الخام األولية كالسليكا والكاولين والحجر الطبيعي ومن اهم الفرص  توفر اسطول  المشاريع

 شحن ضخم لنقل كافة أنواع البضائع.
 رابعا:  التحديات 

التهميش المجتمعي، تالها في تم تحديد عدة نقاط كتحديات وكان أكثرها أولوية البطالة وما يرتبط بها من مشاكل كالفقر واالحساس ب
للطالب   بالنسبة  المواصالت  تكلفة  يؤدي الرتفاع  الذي  األمر  المالئمة  النقل  وسائل  توفر  عدم  و  العاصمة  عن  البعد  الترتيب 

 والموظفين.
اجعة  كما تمت اإلشارة إلى بعض التهديدات منها. عدم توفر كافة التخصصات الطبية في معان، األمر الذي يضطر األهالي لمر 

الكيماوية، مع ضعف الرقابة البيئية  الناتج عن وجود المصانع  البيئي  األطباء والمستشفيات المتخصصة في العاصمة، التلوث 
المطبقة من قبل وزارة البيئة وقلة عدد األشجار. وانخفاض مستوى المياه الجوفية بسبب االستغالل الجائر من قبل مصانع الفوسفات 

الت المطرية وانتشار الجفاف. و ضعف تطبيق برامج المسؤولية المجتمعية للشركات الكبرى العاملة  وكذلك بسبب ضعف الهطو 
في المنطقة كالفوسفات وشركات الطاقة الشمسية  األمر الذي يؤدي لضعف استفادة المجتمع المحلي من وجود هذه الشركات.  

الية مراكز التدريب المهني في تدريب الشباب والشابات على  وعدم ادراج مدينة معان على الخارطة السياحية لألردن. وضعف فع
 المهن والحرف المطلوبة لسوق العمل. 

 . تحليل الترابطات بين نقاط التحليل الرباعي واهم التوجهات لرؤية البلدية 7
التوجهات لرؤية البلدية  (، اتفق المشاركون في التحليل على مجموعة من  SWOTبعد تحليل وترتيب أولويات نقاط التحليل الرباعي )

 و كانت هذه التوجهات على النحو التالي:  
ف . الميزة النسبية والصناعية والسياحية للبلدية: فالُمطلع على نتائج التحليل الرباعي يرى الترابط الكبير بين نقاط القوة ونقاط الضع1

الطابع الزراعي والصناعي، حيث يرى المشاركون وجود ميزة نسبية والفرص والتهديدات فيما يتعلق بالميزة النسبية للمنطقة ذات  
زراعية وصناعية وسياحية ومناخ مميز يساهم في عملية تشجيع االستثمار ضمن هذه الميزة الخاصة بالبلدية )نقطة قوة(، وأن  

المناطق التي تعتبر أكثر جذبًا،    هناك فرصة كبيرة لالستثمار في مجال الزراعة والصناعة والسياحة واستثمار الفرص المتاحة في
ويرى المشاركون أن هناك فرصة حقيقية لالستثمار ضمن هذه الميزة النسبية بحيث تعود بفائدة اقتصادية ذات بعد تنموي البلدية 

والبطالة   الفقر  نسب  فإن  سياحيًا وزراعيًا  المنطقة  هذه  في  االستثمار  تم  إذا  بحيث  أيضًا  وابنائها  وللمنطقة  ستنخفض كمؤسسة 
تدريجيًا. وبينما جاءت هذه النقطة كنقطة قوة في البلدية، بالمقابل فإن ضعف البنية التحتية في المناطق السياحية والزراعية وضعف  
الترويج للمناطق والقطاعات )نقطة ضعف( في المنطقة تعتبر مثبطًا لعملية االستثمار، لكن مع وجود فرص حقيقية أخرى يمكن 

ستثمارها وأن المنطقة ذات جذب سياحي ، يمثل ذلك )فرصة( حقيقية لوضع بعد استراتيجي يعتمد على السياحة  البناء عليها وا
والزراعة كمصدر دخل يعزز من البنية االقتصادية البلدية ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص. ونرى أيضًا أن بعض العوائق التي  

وتواصل مع المستثمرين، قد ذكرها المشاركون مما يدل على الترابط الكبير بين  تتعلق بموضوع االستثمار ومنها عدم وجود ترويج 
نقاط التحليل الرباعي، فقد جاء في نقاط الضعف أن ضعف الشراكة مع القطاع الخاص واحد من أهم )التحديات( التي تعيق عملية 

يجب العمل على تذليلها من أجل استثمار المنطقة  االستثمار في المنطقة إضافة لوجود بعض القوانين والتشريعات واألنظمة التي
 ذات الميزة النسبية الزراعية والسياحية والصناعية. 
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. الواقع اإلداري والمالي والتنظيمي والقانوني للبلدية: اعتبر المشاركون أن الوضع المالي البلدية )نقطة ضعف( وذلك لمحدودية وجود  2
لة في فرص االستثمار مع القطاع الخاص وأن اإليرادات الفعلية تذهب رواتب وأجور.  لمصادر مالية أخرى البلدية وأن هناك ق

ولكن في نفس الوقت بّين المشاركون بأن هناك ضعف كبير في القدرات المؤسسية البلدية وهناك غياب لهيكل تنظيمي وقاعدة 
ة )نقاط ضعف(.  كما اعتبر المشاركون أن بيانات ونظام حوسبة وربط إلكتروني مما يضعف من عملية االستثمار في المنطق

هناك ضعف في التواصل بين البلدية والمجتمع المحلي وضعف في أداء المجالس البلدية المتعاقبة )نقاط ضعف(. ومن الناحية  
أنظمة التكنولوجية، بّين المشاركون بأن هناك ضعف أو غياب في الربط اإللكتروني بين مناطق البلدية وهناك غياب في تطبيق  

محوسبة وأدلة إجرائية ألعمال وخدمات البلدية وعدم وجود موقع إلكتروني خاص بالبلدية )نقاط ضعف(. وأخيرًا اعتبر المشاركون  
ومن الناحية التخطيطية بأن عدم وجود المخطط الشمولي البلدية يعد أحد معيقات االستثمار في البلدية )نقطة ضعف(، ولكن يرى  

)فرصة( في استثمار اراضي واصول البلدية في  تعزيز االيرادات باإلضافة إلى استغالل المساقط الشمسية  المشاركون ان هنالك  
 )فرصة( في تقليل تكاليف االنارة للمباني والمكاتب والمشاريع التابعة البلدية. 

الك فرصة حقيقية لنمو القطاعات . وجود بنية تحتية كفؤة ومتجددة تساهم في نمو القطاعات االقتصادية:  يرى المشاركون ان هن3
االقتصادية في حال تدخلت الدولة في تعزيز البنية التحتية التي رأى المشاركون بانها تشكل نقاط )تحدي( منها تحدي البنية التحتية  

وي وكهرباء(،  )مياه  الخدمات  تكلفة  ارتفاع  إلى  باإلضافة  تقنية  كليات  وجود  وعدم  الصحي  الصرف  وشبكة  الطرق  رى  وشبكة 
المشاركون في ضرورة االعتماد على مشاريع الطاقة المتجددة من خالل استغالل )فرصة ( المساقط الشمسية في المنطقة لتوليد  

الطاقة من خالل مشاريع باإلضافة إلى غيرها من المشاريع االخرى التي تشكل فرصة في رفع كفاءة البنية التحتية. باإلضافة إلى   
ناك )فرصة( حقيقية تتمثل في التوسع في المساحات االدارية من خالل زيادة مساحات االراضي إلدخالها ذلك يرى المشاركون أن ه

إلى التنظيم والتوسع في االستثمارات مع القطاع الخاص، كما يرى المشاركون اهمية توفير بنية تحتية تشتمل على مدن صناعية  
 تنموية ومدن حرفية على مستوى عالي من الجاهزية. 

 وصيات الت
 في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها توصي الدراسة بما يلي: 

 العمل على توسعة نطاق المشاركة المجتمعية في اختيار المشاريع التنموية.ضرورة   .1
 زيادة التركيز على دراسة وتحليل بيئة المؤسسة االجتماعية بشكل أعمق واكثر تخصصا.   .2
 تدريب العاملين على التخطيط االستراتيجي ورصد ومتابعة التطورات الحاصلة ضمن بيئة المؤسسة  .3
 التحديث الدوري والمستمر لخطط التنمية المحلية.  .4
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