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 : والسكان ةوالتقسيمات اإلدارية والتنظيمي الموقع الجغرافي  اوالً:

 الجغرافيا والسكان: 1.1        

وأهميتها   ▪ المتميز  بموقعها  إربد  محافظة    االقتصادية تتميز 

العاصمة  بعد  محافظة  أكبر  ثاني  وتعتبر  والتاريخية  واألثرية 

أقصى  في  إربد  محافظة  وتقع  السكان،  عدد  حيث  من  عمان 

المحافظة  وتشكل  والوديان  الخصبة  السهول  حيث  الشمال 

رئيسياً   النب  الحتياجات مصدراً  اإلنتاج  من  اتي  المملكة 

والحيواني مثل الحمضيات والزيتون والحبوب والخضراوات  

باإلضافة إلى الثروة الحيوانية، وتحتوي أيضاً على العديد من  

كبيراً من صادرات األردن إلى الواليات المتحدة األمريكية، وتتميز المحافظة  الصناعات التي تشكل جزءاً 

 الوطن. القتصادات رافداً أساسياً ايضا بالموارد البشرية المؤهلة وتشكل هذه الكفاء

( المملكة1.8وتشكل ما نسبته )   2( كم1572تبلغ مساحة محافظة اربد  لواء    ، %( من مجوع مساحة  يقع 

قصبة اربد احد الوية محافظة اربد في وسط محافظة اربد حيث يحده من الشرق لواء الرمثا ومن الغرب  

شمال لواء بني كنانة ومن الجنوب لواء بني عبيد والمزار  لواء االغوار والكورة والطيبة والوسطية ومن ال

سكانا   التسعة االكبر مساحة واالكثر عدد  السكانية والبالغة    باإلضافةالشمالي، و يعتبر  التجمعات    25الى 

، و تشكل هذه المساحة ما نسبته    2كم  237.6تجمع سكاني ، حيث تبلغ مساحة لواء قصبة اربد االجمالية  

 .2كم1616ي مساحة محافظة اربد والبالغة % من اجمال 15

 ( 1جدول رقم )

 التجمع السكاني  اللواء 
 الجنس )نسمة(  السكان حسبتوزيع 

 المجموع  إناث ذكور 

 قصبة اربد 

 27087 13336 13751 حوارة 

 25971 13104 12867 كفر يوبا 
 46266 22626 23640 بيت راس 
 22010 10829 11181 بشرى

 18734 9442 9292 المغير 
 8455 4052 4403 علعال 
 12675 6136 6539 سال 

 17575 8513 9062 حكما 
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 12075 5869 6206 سوم
 8690 4189 4501 زحر 
 14494 7037 7457 بيت يافا 

 5635 2691 2944 فوعرا 
 9943 4933 5010 دوقرا 
 6346 2964 3382 ججين

 6159 2944 3215 كفر جايز 
 5135 2479 2656 مرو 

 

 1447 694 753 تقبل 

 1841 847 994 كفر حتا 
 1653 807 846 اسعرة 
 3905 1807 2098 جمحة

 2618 1290 1328 ناطفة 
 2387 1148 1239 هام 

 2699 1181 1518 ام الجدايل 

 3912 1940 1972 حور 
 569068 271962 297106 اربد 

 836780 402820 433960 لواء القصبة  مجموع 

 بني عبيد  

 39716 19053 20663 الحصن
 32973 16073 16900 النعيمة 
 52075 25910 26165 الصريح 

 66294 32468 33826 ايدون 
 9998 4941 5057 كتم  
 224 104 120 شطنا 

 1662 836 826 عالية  
مخيم الشهيد عزمي  

 المفتي  
14143 14195 28338 

 231280 113580 117700 لواء بني عبيد  مجموع 

 الوسطية  

 16110 7781 8329 كفر أسد  
 9843 4720 5123 قميم  

 8019 4046 3973 حوفا الوسطية  
 2574 1220 1354 قم  

 4615 2166 2449 كفرعان  

 4423 2091 2332 الخراج  
 2606 1236 1370 صيدور  

 48190 23260 24930 مجموع لواء الوسطية  

 1116250 539660 576590 عبيد، والوسطية(  القصبة وبنيمجموع األلوية )
 2003800 968300 1035500 حافظة الم
 % 55.7 % 55.7 % 55.7 حافظة من إجمالي الم لويةالنسبة المئوية لأل

 2020* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، 



 

6 
 

 الالجئون والمخيمات

في ظل تفاقم األزمة السورية وتدفق الالجئين إلى األردن فأنه من المتوقع مع نهاية العام الحالي ان تبلغ  

نسبة الالجئين السوريين في األردن واحدا لكل ستة أردنيين. وهذا الرقم المخيف هو مجرد مثال واحد  

مليون سوري    1.5رات إلى أن  لآلثار الناجمة عن الحرب األهلية في سوريا على االردن، وتشير التقدي

 إليها حتى اآلن. الجئوقد 

العامة والخدمات    تواجهه الموارد  المحلية بمحافظة اربد ضغوط متزايدة على    ء لجو  نتيجة المجتمعات 

بهذه   يمكن  وال  لها  بيان    العجالة السوريين  حيث    ءاللجوهذا    إثرمن  متخصصة،  دراسة  يتطلب  الذي 

التقرير   بهذا  واالقتصادي    باستعراضسنكتفي  السكاني  الواقع  على  واثارها  العامة  المؤشرات  بعض 

 والخدمي في المحافظة. 

 
 السوريين في اربد مؤشرات عامة:  

 

• ( حوالي  اربد  محافظة  في  السوريين  الالجئين  أعداد  ألف  200بلغ  نسبته    الجئ(  ما  ويشكلون 

 المحافظة. %( من سكان 20)

 ( ألف طالب طالبة. 14بلغ عدد الطلبة السوريين في مدارس المحافظة حوالي )  •

 %(. 100بلغت نسبة األشغال في المستشفيات نسبة ) •

 

 اللجوء:آثار 
ل خاص،  في ظل الظروف االقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها االردن بشكل عام والمحافظة بشك

االمر الذي أدى الى تراجع مستوى كثير من الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والمياه والطاقة  

 تتمثل بـ:    منطقة عمل المركزاللجوء السوري في  عن ازديادوالخدمات البلدية، فأن االثار الناتجة 

• ( لكل  مستشفى  العالمية وجود  المعايير  مما  50تتطلب  مواطن  ألف  باتت  (  اربد  محافظة  ان  يعني 

 ( مستشفيات على األقل. 4بحاجة ماسة الى )

ان  • )  كما  لكل  بمدرسة  تتطلب  العالمية  كثير من 500المعايير  في  الصفية  الغرف  ان  اذ  طالب،   )

 ( تجاوز  شديدا  اكتظاظا  تعاني  باتت  اربد  محافظة  في  مما  50المدارس  الواحدة  الغرفة  في  طالبا   )

 للطلبة. ل العلمي أدى الى تراجع التحصي
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التراجع كبير في مستوى كثير من الخدمات خاصة الخدمات البيئية نتيجة تضاعف كميات النفايات   •

%( في ظل محدودية إمكانات البلدية والحاجة الماسة لكثير من آلياتها للصيانة  100التي تجاوزت )

إضافة الى حاجة البلدية الماسة الى المئات من حاويات النفايات للحيلولة دون انهيار    او االستبدال.

 النظام البيئي في مناطق بلدية اربد الكبرى نتيجة األعداد الكبيرة لالجئين السوريين في قصبة اربد  

 ارتفاع قيمة االيجارات للعقارات.  •

 ازدياد كبير في االزدحام المروري.  •

 العمل. المنافسة على فرص  •

الذين   • السوريين  المستثمرين  لمنافسة  منجاتها وخدماتها  لتحسين  االردن  في  المشاريع  دفع اصحاب 

 اسسوا مشاريع في المنطقة. 

 

 التقسيمات اإلدارية: 2.1  

 :هي ألوية (9) من إربد مدينة ومركزها إربد محافظة تتألف

 .لالجئين نومخيما بلديان مجلسان ويضم اربد مدينة ومركزه اربد قصبة لواء - 1

 .الحصن مدينة ومركزه عبيد بني لواء - 2

 .واحد بلدي مجلس ويضم الشمالي المزار مدينة ومركزه الشمالي المزار لواء - 3

 .بلدية مجالس (3) ويضم سعيد أبي دير مدينة ومركزه الكورة لواء - 4

 .بلدية مجالس (5) ويضم الروسان سما ومركزه كنانة بني  لواء  -5

 .بلديين مجلسان ويضم الرمثا مدينة ومركزه الرمثا لواء - 6

 .بلدية مجالس (3) ويضم الشمالية  الشونة ومركزه الشمالية األغوار لواء - 7

 .واحد بلدي مجلس ويضم الطيبة مدينة  ومركزه الطيبة  لواء - 8

 .واحد بلدي مجلس  ويضم أسد كفر  مدينة ومركزه الوسطية لواء - 9

 علما ان مركز ارادة اربد يخدم ثالثة الوية وهي القصبة وبني عبيد والوسطية. 
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 :مجتمع المدني والفعاليات المنظمةمؤسسات ال  3.1

 (  2جدول رقم )

مراكز الزكاة  
 وااليتام 

المنتديات  
 الثقافية 

االندية 
 الرياضية 

جمعيات  
 ثقافية 

جمعيات  
 خيرية 

جمعيات  
 تعاونية 

 اإلداريةالتقسيمات  

 اربد  العدد  58 120 1 60 1 15

 بني عبيد  العدد  23 17 2 2 1 4

 الوسطية العدد  6 10 0 2 0 2

 

 الجمعيات الخيرية:
( جمعية خيرية في المملكة،  1117( جمعية من اصل )221يبلغ عدد الجمعيات الخيرية في المحافظة )  ▪

( نسبته  ما  االحتياجات  20أي  ذوي  مساعدة  مجاالت:  في  الخدمات  بتقديم  الجمعيات  هذه  وتقوم   ،)%

تقديم قروض  الخاصة في كافة المجاالت، ومساعدة الفقراء والمسنين، ومساعدة االيتام ماديا وعينيا، و

مفيدة للطلبة وأيام طبية ومحاضرات، صناديق اقراض دوارة لعدد من الجمعيات لمشاريع صغيرة مدرة  

مستوى   ورفع  المحلي،  المجتمع  لتوعية  العمل  وورش  والمحاضرات  التدريبية  الدورات  وعقد  للدخل، 

 لتي تعنى بالمرأة. وتمكينها اجتماعيا وثقافيا، واقامة مشاريع انتاجية صغيرة وخصوصا ا  المرأة

 
 :تعاونيةالجمعيات ال

 
اي مـا نسـبته  فـي المملكـة( تعاونيـة 1302) أصل( تعاونية من 177يبلغ عدد التعاونيات في محافظة اربد )

(14.)% 
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 ثانيا: الخصائص الطبيعية والمقومات االقتصادية 

 الميزة النسبية:  2.1
مقومات   ▪ وبقوة  تمتلك  اربد  محافظة  ان  القول  حاجة    االستثمار، يمكن  هنالك  البنية    أكبروان  لتطوير 

هذا   غياب  ان  اذ  االنتاجية،  والعناقيد  التكتالت  نمو  لتشجيع  متطورة  مواصالت  شبكة  وخاصة  التحتية 

المنتجا المانعة لتشكل وتوسع االسواق بل حتى لوصول  العوامل  الى االسواق  الشبكة يعتبر من اهم  ت 

 الرئيسية. 

للكوادر البشرية وقوى العمل المؤهلة   المنتج الثاني اعاله ان محافظة اربد تعتبر  الدراسةتبين من خالل  ▪

 بكثافة.في االردن، حيث تتوفر المؤسسات التدريبية والتعليمية والبرامج الداعمة لبيئة االستثمار 

وفي مفارقة محافظة اربد ان تكون مصدرا للكوادر البشرية، في الوقت الذي تكون فيه مصدرة وطارده   ▪

 تيجة قلة حجم االستثمار القائم. لقوى العمل لعدم كفاية الفرص الوظيفية ن

 

 أبرز مؤشرات الخصائص الديمغرافية السكانية والتركيبة العمرية للسكان 2.2   

إجمالي سكان    ( من%42)يشكل  و  نسمة، (  836780)  2020في عام    لواء قصبة اربديقدر عدد سكان  

)   اربدمحافظة   عددهم  لعام  2003800البالغ  نسمة  يتعلق  2020(  وفيما  الجنس  ،  حسب  السكان  بتوزيع 

 .( من إجمالي عدد سكان48(، ونسبة اإلناث ) %52فتشير اإلحصاءات إلى أن نسبة الذكور تصل إلى ) 

سكان   عدد  عبيديقدر  بني  عام    لواء  من%12)يشكل  و   نسمة، (  231280)   2020في  سكان    (  إجمالي 

)   اربدمحافظة   عددهم  لعام  2003800البالغ  نسمة  وفيما  2020(  الجنس  ،  حسب  السكان  بتوزيع  يتعلق 

 .( من إجمالي عدد سكان49(، ونسبة اإلناث ) %51فتشير اإلحصاءات إلى أن نسبة الذكور تصل إلى ) 

سكان   عدد  االيقدر  عام    لوسطيةلواء  من%2.4)يشكل  و  نسمة،(  48190)  2020في  سكان    (  إجمالي 

)   اربدمحافظة   عددهم  لعام  2003800البالغ  نسمة  الجنس  ،  2020(  حسب  السكان  بتوزيع  يتعلق  وفيما 

 .( من إجمالي عدد سكان48(، ونسبة اإلناث ) %52فتشير اإلحصاءات إلى أن نسبة الذكور تصل إلى ) 
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 (  3جدول رقم )

 التعدادات السكانية السابقة )نسمة( 
 معدل النمو السكاني 

 عدد السكان المتوقع )نسمة( 

 2020 2021 

 836780  لواء القصبة 

3.1 

862720 

 238450 231280  لواء بني عبيد

 49684 48190  لواء الوسطية 

 2065918 2003800  محافظة اربد

 2020المصدر: التعداد العام للسكان 

 

الويـة قصـبة اربـد وبنـي عبيـد والوسـطية والجدول التـالي يوضـح أبـرز هـذه المؤشـرات علـى مسـتوى  •

 لكة:مبالمقارنة مع مستوى المحافظة والمستوى العام للم

 (  4جدول رقم )

 
متوسط عدد أفراد 
 األسرة )فرد( 

 عدد األسر 

 التوزيع النسبي للسكان حسب الفئة العمرية

  15أقل من  
 سنة

 ( سنة 15-64)
أكثر من  

 ( سنة 65)

 62054 1064113 643991 402532 5 محافظة اربد

 26063 446927 270476 171065 4.9 قصبة اربد 

 7446 127694 77279 46266 5 بني عبيد 

 1489 25539 15456 9935 4.9 الوسطية
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 االقتصادية وحالة الفقر:  المؤشرات  3.2

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

 (  5جدول رقم )

 التقسيمات اإلدارية 
 متوسط الدخل السنوي )دينار(  متوسط اإلنفاق السنوي )دينار( 

 للفرد  لألسرة  للفرد  لألسرة 

 1,829.9 9,167.0 1,969.7 10,120.9 لواء قصبة إربد  

 2,020.1 9,916.1 2,025.9 10,138.9 لواء بني عبيد  

 1,883.9 9,089.1 2,013.2 9,817.2 لواء الوسطية  

 2013  االسرة ودخل  نفقات مسحالمصدر:  

 على النحو التالي: 2010بلغت مؤشرات الفقر للعام  •

 ( 6جدول رقم )

 نسبة الفقر %  التقسيمات اإلدارية 

 9.9 لواء قصبة إربد  

 11.8 لواء بني عبيد  

 18.3 لواء الوسطية  

 

من    9.7بحوالي  وقدرت نسبة الفقر    ، 2008للعام دينار وذلك    375قدر خط الفقر في المحافظة عند   •

 .13.3عدد السكان، بينما بلغت نسبة الفقر على مستوى المملكة 

بحوالي    • سنويا  للفرد  العام  الفقر  ودخل   800قدر خط  نفقات  مسح  بيانات  نتائج  على  اعتمادا  دينار 

لعام   الفقر    2010األسرة  بلغ خط  المعيارية    323دينارا سنويا )أي    3876وعلى مستوى االسرة 

ان   وبما  شهريا(.  السنوي  18دينارا  دخلهم  يقدر  اربد  محافظة  اسر  من  فأقل   %3000  دينار 

 اسرة.  36405لون حوالي ويشك

 ( دينار سنوياً. 31890780وعليه تقدر فجوة الفقر في محافظة اربد بحوالي ) •
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المؤشر الفقر: فجوة  • الفقراء وخط يقيس هذا  الموجودة بين دخول  الفجوة اإلجمالية  أو  الفقر حجم 

 .المحدد الفقر مستوى خط إلى الفقر للخروج من حالة مقدار الدخل الالزم

   البطالة •

 ( 7) رقم جدول

 المؤشر 

معدل النشاط االقتصادي  
 الخام

)عدد السكان النشيطين  
سنة   15اقتصادياً وأعمارهم  

فأكثر منسوباً لعدد السكان  
 الكلي( 

 معدل النشاط االقتصادي المنقح 

)عدد السكان النشيطين اقتصادياً  
سنة فأكثر منسوباً   15وأعمارهم 

أعمارهم  لمجموعة السكان الذين 
 سنة فأكثر(  15

 معدل البطالة 

)عدد السكان المتعطلين 
سنة   15وأعمارهم 

فأكثر منسوباً إلجمالي  
 قوة العمل( 

 % 14 36.9 36.9 محافظة 

 % 13 36.7 36.7 على مستوى المملكة 

 2015  والبطالة  العمالة مسح  ، 2013  االسرة ودخل  نفقات حالمصدر: مس

  واقع القوى العاملة:  4.2

والجدول التالي يبين توزيع المتقـدمين بطلبـات للتوظيـف مـن خـالل ديـوان الخدمـة المدنيـة حسـب السـنوات 

 والجنس:

 ( 8جدول رقم )

مجموع طلبات  
 المملكة

مجموع الطلبات  
 المقدمة

 السنة عدد طلبات الذكور  عدد طلبات اإلناث 

276,468 70,356 51,464 18,892 2012 

293,642 74,212 54,223 19,989 2013 

266,395 71,533 52,693 18,840 2014 

300,190 75,265 56,212 19,053 2015 

 *المصدر ديوان الخدمة المدنية 

 عامل وافد.  42,180محافظة اربد بلغ عدد العمالة الوافدة في فيما بلغ  •
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 خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية  :ثالثا

 مديرية التنمية االجتماعية وصندوق المعونة الوطنية  خدمات  1.3

 (  9جدول رقم )

 القيمة  المؤشر 

 3 عدد مديريات التنمية االجتماعية 

عدد مساكن األسر العفيفة من خالل المكرمة  
 الملكية 

3 

 93 عدد دور الحضانة 

 24 عدد مراكز ذوي االحتياجات الخاصة 

 23,267 الخاصة المسجلة عدد حاالت ذوي االحتياجات 

 8 عدد مراكز شؤون المرأة 

 المعونة المتكررة من صندوق المعونة الوطنية 
 عدد المستفيدين 

9,733 

من وزارة   عدد األسر التي تتقاضى بسبب االعاقة
 التنمية 

920 

من  عدد األسر المستفيدة برنامج االسر المنتجة  
 وزارة التنمية 

70 

 التنمية االجتماعية * المصدر: مديرية 
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 الشباب : رابعا

 الشباب: قطاع  1.4

 المجتمع األردني مجتمعا فتيا، حيث يشكل الشباب أكثر من ثلثي السكان    يعتبر ▪

ان هذا الرقم العالي جدا والذي يشكل فرصة ذهبية فيما لـو تـم تـوفير المتطلبـات الضـرورية لبنـاء كيـان  ▪

هؤالء الشباب، بحيث يشكلون قـوة انتاجيـة يمكـن لهـا تحـدث التغييـر االيجـابي المطلـوب فـي مجتمعنـا، 

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

تجـاه خدمـة  الكبيـرةاالمر يتطلب بحد ذاته توفر هذا المؤسسات التي يمكـن لهـا مـن توجيـه هـذه الطاقـة 

 الوطن والمجتمع.

والمجلـس تقوم عدة مؤسسات في محافظـة اربـد بتقـديم خدماتـه للشـباب منهـا هيئـة شـباب كلنـا االردن   ▪

 للشباب من خالل مديرية شباب اربد. االعلى

 

 :التحديات في قطاع الشباب  2.4

 ضعف البنية التحتية المادية واالجتماعية الالزمة لمساعدة الشباب على قضاء أوقات الفراغ.  -

 تزايد معدالت البطالة بين المتعلمين الشباب.  -

 قلة المراكز الشبابية مقارنة بعدد الشباب بالنسبة إلى السكان.    -

عدم وجود البرامج والخطط الراميـة السـتثمار طاقـات الشـباب ودعـم ورعايـة اإلبـداع والتميـز لـديهم   -

 وتطويرها.

 والمالعب الرياضية.  المنشآتقله وجود   -
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 قطاع المرأة  خامسا:

 شؤون المرأة:قطاع    1.5

باتت قضية النهوض بالمرأة وتطوير وضعها للوصول بها الى المكانة التـي تسـتحقها باعتبارهـا عنصـراً  ▪

فاعالً وشريكاً كامالً في التنمية وتقدم المجتمع، فكانـت هـذه القضـية بأبعادهـا وتفرعاتهـا المختلفـة محـط 

المـرأة االردنيـة  اهتمام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. حيـث حسـنت تلـك المؤسسـات مـن وضـع

بشكل عام من حيث الصحة والتعليم والتدريب والتأهيل بحيث اصبحت عنصرا فـاعال داخـل المجتمعـات 

تفاوت ادوارها ما بين منـاطق المملكـة، اال انـه يمكـن القـول ان المـرأة فـي االردن تعتبـر   المحلية، رغم

  عنصرا فاعال في مختلف ميادين التنمية.

رغم التطور الذي شهده مجتمع اربد كباقي االردن بمجال تعليم المرأة ودخولها لقطاعات عمل جديـدة لـم  ▪

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

ن شـركتها خـارج المنـزل، مـ تـديرهتعمل بنظام الورديات الليلية، وكدخولها لقطاع االعمال كصاحبة لـه 

نظـام الــمحرمات االجتمـاعي والـديني، رغـم  ضـمنوغيرها من مجاالت كانت حتى االمس القريب من 

هــذا التطــور اال ان الدراســات االحصــائية والجندريــة تظهــر ان مســاهمتها االقتصــادية مــا زالــت دون 

حداثــة، مــا بــين االقتصــادي المــأمول، وذلــك العتبــارات عديــدة ومركبــة و متشــابكة مــا بــين الــدين وال

 واالجتماعي.
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 ةسادسا: الثقاف

 الشؤون الثقافية:قطاع  1.6

 (  10جدول رقم )

 المؤشر  العدد 

 عدد الهيئات الثقافية  5

 عدد المنتسبين للهيئات الثقافية  غير متوفر 

 عدد الفرق الشعبية   2

 المهرجانات  غير متوفر 

 للشباب المجلس االعلى * المصدر: 
 
 

 لرياضةالفرص االستثمارية في قطاع الشباب وا 2.6

 مشاريع كبيرة  

 ( 11جدول رقم )

 العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 45 320,000 صاالت رياضية مغلقة  

 30 240,000 مسابح للجنسين  

 

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 12جدول رقم )

 العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 8 80,000 مالعب كرة قدم  

 10 120,000 مالعب تنس أرضي  
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 سابعا: التعليم

 قطاع التعليم: 1.  7

لعب الوجود المكثف لمؤسسات التعليم العالي في اربد دورا اساسيا فـي تعزيـز النشـاط االقتصـادي فـي    ▪

للطلبــة المحليــين واالجانــب المحافظــة، بالتــالي فقــد نشــأت خــدمات عامــة لتلبيــة االحتياجــات المتزايــدة 

الملتحقين بهذه الجامعات بمـا فـي ذلـك خـدمات السـكن والنقـل ناهيـك عـن التنـوع المتزايـد فـي التجـارة 

بالجملة والتجزئة، لقد كان التأثير جليا على عـدد مـن المطـاعم والمقـاهي )يشـمل ذلـك الزيـادة فـي عـدد 

 مقاهي االنترنت(.

الجامعـات  خاصـة، امـاحكوميـة واثنتـان  اخمس جامعات ثالث منهـبلغ عدد الجامعات في محافظة اربد   ▪

الحكومية فهي جامعات اليرموك والعلـوم والتكنولوجيـا االردنيـة والبلقـاء، امـا الجامعـات الخاصـة فهـي 

طالـب مـنهم  65066جامعتي اربـد االهليـة وجـدارا، وقـد بلـغ عـدد الطـالب الملتحقـين فـي الجامعـات 

 دولة مختلفة.  47من   أجنبيطالب    8000

وكلية ابـن  وكلية غرناطةكلية نسيبة المازنية  هي:كليات  4بلغ عددها اما فيما يتعلق بكليات المجتمع فقد  ▪

، 1561خلدون وكلية االردنية للعلوم والتكنولوجيـا، وبلـغ عـدد الطلبـة المسـجلين بهـذه الكليـات حـوالي 

 طالب.  66627وبالتالي فأن عدد طالب الجامعات والكليات في محافظة اربد يبلغ حوالي  

يولـد الـروابط  التواجـد لـمهـذا  تركيز العالي لمؤسسـات التعلـيم فـي اربـد، اال انمن المالحظ انه رغم ال ▪

مراكـز بحـث وتطـوير واقتصـاد مزدهـر قـائم علـى   إلنشـاءالمطلوبة مع القطاعات االقتصادية المختلفة  

 المعرفة بقدر الطموحات والتحديات.

 
 مؤسسات التعليم العالي في اربد:

 
 جامعة اليرموك: 

كيلـو متـر شـمال العاصـمة  85وهي تقـع علـى بعـد   1976تأسست جامعة اليرموك بمرسوم ملكي عام   ▪

 جامعة حكومية في المحافظة.  وأكبر أقدمعمان وتعتبر اليوم 

% مـن اجمـالي طلبـة 10طالب شـكلوا حـوالي    26745حوالي    2011-2010التحق في الجامعة عام   ▪

% ثـم 22شـريعة  صصات الطلبة في العلوم االنسانية والالدراسات الجامعية في االردن وقد تركزت تخ

% واخيـرا الرياضـيات والحاسـوب 16% ثم العلوم التربوية وتـدريب المدرسـين 17االقتصاد واالدارة  

11.% 
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فـي مسـتوى الـدكتوراه، بلـغ عـدد الطلبـة  برنامجـا 18وبرنامجا بمسـتوى الماجسـتير   59توفر الجامعة   ▪

% من اجمالي عـدد طلبـة الدراسـات العليـا فـي 23طالبا ليشكلوا  3174المسجلين في برامج الدراسات 

االردن ولتحل بذلك المرتبة الثانية بعد الجامعة االردنية والتي كانت تضم اعلى عدد من طلبة الدراسـات 

 %.27العليا في االردن بنسبة  

 التطبيقية: بلقاء جامعة ال

 يوجد فرعين للجامعة في محافظة اربد وهما: ▪

ككلية مجتمع متخصصة بمنح درجة الدبلوم فقـط   1978كلية بنات اربد: باشرت الكلية اعمالها في العام   ▪

ــا  ــد اعتباره ــا وبع ــات اال انه ــدللبن ــدبلوم  أح ــة ال ــنح درج ــة اصــبحت تم ــاء التطبيقي ــة البلق ــات جامع كلي

وبرنــامج البكــالوريوس  1814ث بلــغ عــدد الطالبــات فيهــا فــي برنــامج الــدبلوم والبكــالوريوس معــا حيــ

  .2011طالبة للعام   1377

حيـث تـم حصـر  1981فـي العـام  كبوليتكنيكلية الحصن الجامعية: باشرت الكلية اعمالها ككلية مجتمع   ▪

تـم ضـم  1997ة عـام البرنامج الدراسي بها بمنح درجة الدبلوم فقط وبعد انشـاء جامعـة البلقـاء التطبيقيـ

الكلية الى الجامعة لتمنح درجة الدبلوم والبكالوريوس في تخصصات عديـدة بلـغ عـدد الطـالب فيهـا فـي 

 .2011طالبة للعام   3029وبرنامج البكالوريوس    1056برنامج الدبلوم 

 جامعة اربد االهلية 

كيلـومتر  18جامعة خاصة في المحافظة، تقع على بعد  أقدمهي  1994جامعة اربد االهلية عام   تأسست ▪

  من مدينة اربد وتضم اربعة كليات: الدراسات االسالمية، الشريعة، اللغات، العلوم االدارية والحاسوب.

ان طالـب فـي مسـتوى البكـالوريوس كـ 3176حـوالي   2010/2011التحق في هذه الجامعـة فـي عـام   ▪

 % منهم يتابعون الدراسة في الكليات االنسانية والدراسات الدينية.37

 جامعة جدارا  
جامعة فـي المحافظـة، تقـع علـى  أحدثوهي    2006االول في    األكاديميباشرت جامعة جدارا عامها   ▪

 سالبكـالوريوبرنـامج فـي مسـتوى  21كليات تقـدم  6كيلومتر جنوب شرق مدينة اربد وتضم  20بعد  

 سالبكـالوريوطالبـا فـي مرحلـة  3000وقد وصل اجمالي عدد الطلبة الملتحقين فـي الجامعـة حـوالي  

 مرحلة الدراسات العليا. في  306و
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 المتوسطة: الكليات 

 ، وتتبع لوزارة الصحة.المساعدةكلية المهن الطبية   ▪

 ( وتتبع لوزارة الصحة)حوارةكلية نسيبة المازنية للقبالة والتمريض    ▪

 كلية الرازي    ▪

 كلية ابن خلدون. ▪

 كلية غرناطة ▪

 كلية قرطبة والتي تتخصص بالتعليم الفندقي والسياحي. ▪

 القطاع: مشاكل 

مـن تمويـل  70تعاني الجامعات الرسـمية مـن تفـاقم فـي العجـز فـي موازناتهـا، حيـث أن مـا يقـارب % ▪

 14بينمـا تسـاهم الحكومـة بمـا نسـبته %  الجامعية، الجامعات األردنية هو تمويل ذاتي من خالل الرسوم  

دعم صـندوق باإلضافة إلى عشرين مليون دينار مخصصة ل (، مليون دينار سنوياً   55تقريباً فقط )حوالي  

 الجامعات.الطالب وتسديد مديونية 

 التسّرب في الهيئات التدريسية من الجامعات االردنية: ▪

 تواضع االنفاق على البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي األردنية. ▪

للعييام الدراسييي  منطقيية عمييل المركييزالجدول التالي يبين بعض مؤشرات التعليييم فييي  تعليم المدرسي فان  لا

(2019/2020:) 

   (13جدول رقم )

 ا األونرومدارس  المدارس الحكومية   البيييييييييان
المدارس  

 الخاصة 
 المجموع 

 1,230 506 33 691 المدارس عدد 

 341,685 66,681 19,181 255,823 عدد الطلبة 

 12,980 3,213 587 9,180 عدد الغرف الصفية 

 418 418 0 0 عدد رياض االطفال 

 2019/2020 المصدر: مديرية التربية والتعليم* 
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  :التعليم قطاع تحديات 3. 7

 ضعف التجهيزات التعليمية في المدارس. . 1

 . المستأجرةانتشار المدارس . 2

 نقص الكوادر التعليمية المؤهلة وعدم ثباتها في المدارس. . 3

 صفية. حاجة كثير من المدارس لصيانة وتحديث ابنيتها وإضافات غرف . 4

 ضعف المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل في المحافظة. . 5

 ضعف التنسيق بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي في المحافظة.. 6

 قلة الفرص التدريبية لطالب الجامعات لتأهيلهم لسوق العمل قبل التخرج. . 7

 امعات والتي تتناول وضع المحافظة بمختلف الشؤون. قلة ومحدودية االبحاث العلمية الصادرة عن الج. 8

 في خدمة المجتمعات المحلية   الجامعات ضعف دور . 9

 :التعليم قطاعالفرص االستثمارية في  4. 7 

 مشاريع كبيرة 
 ( 14جدول رقم )

 العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 150 700,000 مدارس ذات برامج اجنبية  

 20 2,000,000 اجنحة فندقية للطلبة  

 120 2,500,000 شركات نقل متخصصة للطلبة  

 30 200,000 نوادي صيفية 

 

 مشاريع متوسطة وصغيرة 
 ( 15جدول رقم )

 العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 12 80,000 مركز أبحاث ودراسات 

 25 150,000 حضانات ذات خدمات مميزة 
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 التدريب المهني  :ثامنا

 تدريب المهني الواقع   1. 8

 ( 16جدول رقم )

 المؤشر  العدد 

 عدد مراكز التدريب المهني  3

 الطاقة االستيعابية   2,500
 الطاقة االستيعابية  

 الطاقة التشغيلية  % 50

 ذكور   789
 عدد المتدربين

 إناث  424

 مجموع 1,213

 . المصدر: مؤسسة التدريب المهني •
 

تدريب    المهني   التدريب   مركز  في  التدريبية  التخصصات  يبين  التالي  الجدول  • ومركز  حكما،  )مركز 

 (: مهني إناث، معهد تكنولوجيا المعلومات

 (  17جدول رقم )

 الرقم اسم البرنامج  الرقم البرنامج  اسم

 الطباعة واعمال السكرتاريا 
التمديدات الصحية والتدفئة   12

 المركزية 
1 

 2 دهان وديكور  13 ديزل  محركات ميكانيكي 

 3 التكييف والتبريد 14 تصميم ازياء 

 4 نجار عربي وموبيليا  15 االت  لف كهربائي

 5 حداد فاصون 16 ورخام  حجر قص

 6 تمديدات كهربائية وتحكم 17 اليات  كهربائي
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 7 حداد المنيوم 18 هوائية  شبكات كهربائي

 8 بليط 19 تجميل 

نجار وحداد طوبار بناء حجر   20 خياطة
 وطوب 

9 

 10 قصارة وجبس  21 حاسوب 

 11 منتوجات الغذاء والمعجنات 

 التدريب المهني   مركز ▪
 

 التدريب المهني:التحديات التي تواجه   2.  8  

ما زال دور مراكز/ معاهد التدريب المهني محدود جدا في التـأثير االيجـابي مـن حيـث المسـاهمة فـي  ▪

التنمية االقتصادية واالجتماعية مـن خـالل تـأمين سـوق العمـل االردنـي بـالكوادر البشـرية المدربـة 

يــة والتــي مــن الممكــن ان تســاهم فــي رفــع ســوية القطاعــات الصــناعية والمهنيــة والحرف والمؤهلــة، 

ذلك ان مشكلة  الوضع، المختلفة. وال يمكن بأي شكل من االشكال تحميل هذه المؤسسة مسؤولية هذا  

تتداخل وتتشابك بهـا العديـد مـن العوامـل التـي  مركبة، التدريب المهني في االردن بشكل عام مشكلة 

 العوامل:ذكر بعض هذه    طاراإلويمكن بهذا    المرجوة، حالت دون تحقيق االهداف والنتائج  

الحكومة بشكل كبيـر بتشـكيل االتجاهـات االجتماعيـة السـلبية للتـدريب المهنـي مـن خـالل   لقد تسببت  ▪

االعداديـة الضـعيف فـي نهايـة المرحلـة   كـاديمياألتحويل طلبة المدارس االكاديمية ذوي التحصـيل  

لقـد ادى هـذا االجــراء الحكـومي لـوالدة مفهـوم ظـاهرة العيـب بالتــدريب  المهنـي، التـدريب  لمراكـز

 والعمل المهني.
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 تاسعا: الصحة

 : يلي  ما  خالل من منطقة عمل المركز  في  الصحية الرعاية خدمات تقدم

 المستشفيات:  1. 9

 المستشفيات الحكومية: -

 (  18جدول رقم )

 

 المستشفيات الخاصة -

 (  19جدول رقم )

 اسم المستشفى 
 عدد الممرضين  عدد االطباء 

 عدد االسرة  
عدد  

 الصيدليات

عدد  

 المختبرات

عدد سيارات  

 اناث  ذكور  اناث  ذكور  االسعاف  

 3 1 1 80 47 25 1 4 الرهبات الوردية  

 1 0 1 28 11 5 0 0 القواسمي التخصصي 

 1 1 1 103 35 15 2 4 ابن النفيس

 0 0 0 18 12 0 1 1 الروم الكاثوليك  

 1 1 1 85 47 25 2 3 اربد التخصصي 

 1 1 0 10 19 5 0 1 النجاح 

 1 1 1 15 26 10 2 8 اربد االسالمي  

 8 5 5 339 197 85 8 21 المجموع  

 . * المصدر: مديرية الصحة

 

 اسم المستشفى
عدد 

 القابالت 

 عدد الصيادلة  عدد الممرضين  عدد االطباء

 المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور 

 4 33 14 337 197 140 216 11 205 0 االميرة بسمة التعليمي 

 18 10 8 161 142 19 48 3 45 0 االميرة رحمة التعليمي 

 9 6 3 89 86 3 40 13 27 74 بديعة  ةاالمير

 31 49 25 587 425 162 304 27 277 74 المجموع
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 المراكز الصحية والعيادات: 2.  9

 (  20جدول رقم )

 عدد المراكز الصحية     اإلدارية الوحدة 
عدد المختبرات في 

 المراكز الصحية  

 6 34 القصبة 

 5 6 بني عبيد 

 2 7 الوسطية 

  الصحي  القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 3.  9   

 تزايد الطلب على الخدمات الصحية، االمر الذي يستدعي وجود خطة لتطوير الخدمات الصحية. . 1

 انخفاض عدد الكوادر والتجهيزات الطبية االساسية في كثير من مراكز المحافظة الصحية. . 2

 . هجرة الخبرات الى الخارج، االمر الذي يؤدي الى قلة االطباء في بعض التخصصات الحساسة. 3

 الفرص االستثمارية في القطاع الصحي  4.  9

 مشاريع كبيرة 

 ( 21جدول رقم )

 العمالة  االستثمار حجم  وصف الفرصة 

 560 100,000,000 مستشفيات خاصة 

 150 800,000 مراكز صحية 

 10 150,000 مشغل لصيانة األجهزة الطبية 

 25 300,000 مشغل لصيانة االبر الطبية 

 18 1,000,000 تأجير اجهزة طبية متنقلة  

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 22جدول رقم )

 العمالة  االستثمار حجم  وصف الفرصة 

 5 80,000 تأجير أجهزة تصوير اشعة متنقلة 
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 عاشرا: البنية التحتية

 قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة:  1.  10

 (  23جدول رقم )

 األطوال )كم(  الطرق حسب النوع 

شبكة الطرق  
 الداخلية المعبدة 

 276 رئيسية 

 335 ثانوية 

 361 فرعية

 3039 زراعية 

 4011 المجموع

 . 2019المصدر: مديرية األشغال العامة واإلسكان،  •

 

 ي تواجه البنية التحتيةلتالتحديات ا أبرز 2.  10

وجود عوائق عند تنفيذ شبكات الطرق المختلفة مثل شبكات المياه وأعمدة الهاتف والكهرباء حيث تحتـاج  ▪

 عالية.إلى وقت إلزالتها كما أن كلفتها  

 معظم مسارات الطرق الزراعية مرسومة في مواقع يصعب تنفيذها وتحتاج إلى كلفة عالية. ▪

  تعترض بعض المسارات األشجار الحرجية ويتطلب ذلك وقت إلزالتها. ▪

 إصرار ديوان المحاسبة على طرح العطاءات على اقل األسعار. ▪

 نفس الوقت.عدم توفر اآلليات الكافية للمقاولين للعمل بعدة مشاريع ب ▪
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 النقل العامعشر:  الحادي

   العام والبري: النقل 1.  11

 (  24جدول رقم )

ملكية  

 المركبة 
 المجموع  1أخرى شاحنات  صهاريج  شحن  حافالت صالون 

 112389 5322 65 265 21862 1147 83728 خصوصي 

 13584 42 6605 1784 1560 1197 2396 عمومي

 125973 5364 6670 2049 23422 2344 86124 المجموع

   2019الكتاب االحصائي السنوي * المصدر: 

 التحديات في قطاع النقل:  أبرز 2.  11 

عدم وجود وسائل نقل خاصة بالمؤسسات الكبيرة لنقل موظفيها مما يؤثر سـلبا  علـى خطـوط النقـل   .1 ▪

 األخرى.

 المدينة.تداخل مسارات خطوط النقل العام في معظم االتجاهات داخل   ▪

ممـا يسـتدعي الحاجـة للوقـوف ضـمن سـعة الشـوارع  المدينـة، عدم وجود مواقف خاصة كافية داخـل   ▪

 وليس في مواقف مخصصة للنقل العام.

 قلة بدائل النقل العام المتوافرة. ▪

 ندرة وجود المجمعات داخل وسط المدينة وصغر حجمها. ▪

 الفرص االستثمارية في القطاع النقل 3.  11

 ( 25جدول رقم )

 العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 80 1,500,000 متميزة  شركات نقل ذات خدمات 

 

 

 
 الدراجات النارية والمركبات الزراعية، مركبات األشغال وسيارات ذات استعمال خاص. تشمل   1
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 عشر: المياه ثاني 

 والصرف الصحي:  المياه 1.  12

 
 (  26جدول رقم )

 ه والصرف الصحيالمياقطاع 

محطه 24  عدد محطات الضخ العاملة   

  76  عدد اآلبار االرتوازية

  عدد السدود
سد شرحبيل بن حسنة   العرب،وادي )سد 

(سد الوحدة  "، "زقالب   

  ملم 450  المعدل السنوي لسقوط االمطار

  101  عدد الينابيع

فرد في اليوم  لل الفعلي  ستهالكالمعدل ا لتر 92    

قبل احتساب الفاقد  في اليوم الفرد معدل استهالك لتر  101   

لتر  9 الفاقد في حصة الفرد اليومية   

المائي السنويالعجز    
3

10 مليون م
 

 

بالصرف الصحي عدد المشتركين مشترك 62841     

كم 640  اطوال شبكات الصرف الصحي    

  المناطق المشمولة بالصرف الصحي
  كتم،  الحضري، التطوير  سوم، ايدون،  اربد، 

شطنا النعيمة،    

   المناطق الغير مخدومة بشبكة الصرف الصحي  
لواء   الوسطية، لواء  راس، اربد، بيت   قرى غرب 

ايدون(  بني عبيد )   

 

   * المصدر: سلطة مياه
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 التحديات في قطاع المياه والصرف الصحي:  أبرز 2.  12

 شح الموارد المائية. ▪

 الرمثا.بعد مصادر المياه عن بعض مناطق االستهالك تحديدا في لواء   ▪

 سوء وضع اآلليات والسيارات وارتفاع كلفة التشغيل والصيانة. ▪

 قدم شبكات المياه في بعض مناطق المحافظة وانخفاض كفاءتها وارتفاع كلفة الصيانة. ▪

امتناع بعض أصحاب العقارات المخدومة بشبكة الصرف الصحي عن االستفادة من الخدمة وذلك بسـبب  ▪

  أخرى.حكومية ليهم لجهات  وجود التزامات مالية مستحقة ع

 الجديـدة، وجود عوائق عديدة أمام التخطيط المتوسـط والبعيـد المـدى مثـل عوائـق تنظـيم مصـادر الميـاه  ▪

 الترهل اإلداري .... الخ.  التمويل، 

تالعــب  الوصــلة، ارتفــاع نســبة العــدادات المعطلــة فــي المحافظــة ألســباب متعــددة منهــا )طريقــة تنفيــذ  ▪

عدم دقة بعض العدادات المستخدمة وعدم القدرة على تبديلها   المستصلحة، لعدادات  استخدام ا  المشتركين، 

 فور ظهورها(.

 ارتفاع نسبة الفاقد المائي نتيجة لالستخدام غير المشروع للمياه. ▪

تذبذب مصادر التيار الكهربائي وكذلك كثرة انقطـاع التيـار الكهربـائي ممـا يـؤدي إلـى إلحـاق األضـرار  ▪

 المياه وكذلك تعطيل دور المياه للمناطق حسب برنامج التوزيع المعتمد في القطاع.   بأجهزة وأنظمة ضخ
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 ة عشر: الطاق الثالث

 والكهرباء:  الطاقة 1.  13

تعتبر شركه كهرباء محافظة اربد وهي شركة مساهمة عامة محـدودة المـزود الرئيسـي والوحيـد للطاقـة  ▪

  الشمال بكامله. إلقليمالكهربائية  

مشترك، بلـغ عـدد مشـتركي محافظـة اربـد مـنهم  383379بلغ اجمال عدد المشتركين في اقليم الشمال  ▪

اقليم الشمال فيمـا عـدا منطقـة االغـوار  % من مشتركي كامل65مشترك ويشكلون ما نسبته    247598

 الشمالية التي تتغذى بالكهرباء من الشركة الوطنية.

 %.99.9محافظة اربد   الكهرباء فيبلغت نسبة السكان المتصلين بشبكة  ▪

 (  27جدول رقم )

 2012 المؤشر 

 2182165694 ()ك.و.سالطاقة المباعة  

 150154352 الطاقة المباعة / دينار

 68.84 / ك.و.س( البيع )فلسمعدل سعر  

 2453997801 ()ك.و.س  ةالمشتراالطاقة 

 123469176 الطاقة المشتراه / دينار

 50.31 / ك.و.س( الشراء )فلسمعدل سعر  

 415.249 وم.  الحمل االقصى / 

 383379 عدد المشتركين

 2907 اطوال شبكات الجهد المتوسط / كم

 14288 المنخفض / كماطوال شبكات الجهد 

 3979 عدد محوالت التوزيع

 الكهرباء االردنية شركةالطاقة * المصدر: وزارة 

 

 



 

30 
 

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

االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وكذلك عدم وصول الكهرباء للتجمعات السكانية الواقعة خارج حدود    .1

 التنظيم. 

 وجود اعمدة الضغط العالي والكهرباء في منتصف بعض الطرق الرئيسية او في حرم الشوارع.  . 2

 

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

 مشاريع كبيرة 

 ( 28جدول رقم )

 العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 - - انواعها مشاريع الطاقة البديلة بمختلف 
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 ت عشر: االتصاالالرابع 

 البريد واالتصاالت:

يعــد قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات فــي األردن مــن أهــم القطاعــات الرافــدة لخزينــة الدولــة  ▪

مـا  2012والداعمة لالقتصاد الوطني فقد بلغت نسبة مساهم هذا القطاع بالنـاتج المحلـي اإلجمـالي لعـام 

% بشكل غير مباشـر(، وقـدرت فـرص العمـل التـي وفرهـا 4.8% بشكل مباشر و11.2% )16نسبته  

ألف فرصة عمل تراكمية، مما يدل علـى الـدور الهـام الـذي يلعبـه القطـاع فـي المسـاهمة   82بـ     القطاع

 باالرتقاء بالمجتمع الوظيفي في األردن إلى جانـب دوره فـي تـوفير آالف فـرص العمـل، حيـث أن عـدداً 

كبيراً من الشركات اسـتثمرت فـي مجـال صـناعة وتطـوير البرمجيـات وأصـبحت مصـدر رئـيس لـدول 

 المنطقة في هذا المجال.

 المحمول: الحاسوب الشخصي /

، 2011أظهر مسح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي اجرته دائـرة االحصـاءات العامـة فـي العـام  ▪

ر لديها جهاز حاسوب شخصـي او محمـول، كمـا بينـت %( يتواف61.2من نصف االسر ) أكثراظهر أن  

النتائج أن نسبة االسر التي يتوافر لديها أجهزة الحاسوب الشخصـية فـي الحضـر كانـت أعلـى مـن نسـبة 

بالنسـبة للحاسـوب المحمـول  الريف(. أما% في 31% في الحضر مقابل 44)حوالي    الريف، االسر في  

 %على التوالي.8% و21فقد كانت النسب  

 لهاتف الخلوي ا

 2014% فـي عـام 98.1اذ بلغـت  خلويـا، وأظهر المسح ارتفاع نسـبة االسـر التـي يتـوافر لـديها هاتفـا  ▪

2010  . 

 االنترنت 

% مـن االسـر يتـوفر لـديها خدمـة االنترنـت فـي المنـازل مقارنـة بحـوالي 35المسح بان حوالي   واظهر ▪

فقد احتل اقلـيم الوسـط  لألقاليم، ، اما بالنسبة والريفبين الحضر  وتفاوتت النسبة% في العام السابق. 22

 ىوالجنــوب علــ% فــي اقليمــي الشــمال 33.9و% 32.8% مقابــل 36.5المرتبـة االولــى بنســبه بلغــت 

 التوالي.

وحملـة الطـالب،  وهـم مـنسنه  24-15 العمرية الفئةان معظم مستخدمي االنترنت هم من   وبين المسح ▪

 فأعلى.التعليمي البكالوريوس    المؤهل
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 ةعشر: البيئ الخامس

 الواقع البييييييييييئي:  1.  15

 

 دور القطاع العام. 

يشرف على القطاع البيئي في محافظة اربد عدد من المؤسسات مثل مديرية بيئة اربـد التـي تعتبـر المسـؤول 

االول في االشراف ومتابعة تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بالبيئة، كما انها هـي الجهـة الوحيـدة المخولـة 

المنــاطق الحـرة حيــث تفــوض  باســتثناءالمشــاريع الصــناعية المختلفـة ) إلقامـةبأعطـاء التــراخيص الالزمــة 

صالحيات وزارة البيئـة لـوزير الماليـة / رئـيس مجلـس المنـاطق الحـرة( وذلـك لضـبط االمـور بمـا يتوافـق 

الى بلدية اربد التـي تعتبـر مهـام المحافظـة علـى البيئـة مـن مهامهـا   باإلضافةوالقوانين والتشريعات السائدة.  

بمجـالس الخـدمات المشـتركة  والتخلص من النفايات الصـلبة مسـتعينة الرئيسية خاصة فيما يتعلق بجمع ونقل

اع الخـاص لنقـل النفايـات إلـى بمتعهدين من القطـ التي تقوم بإدارة مكاب النفايات الصلبة وفي بعض األحيان

 األخرى من حماية الموارد البيئيـة ال زال محـدوداً  ب، اال أن دور البلدية والسلطات المحلية في الجوانبالمك

وقد يعزى ذلك إلى ضعف قـدرتها علـى التخطـيط المتوسـط والطويـل والتفاعـل مـع بـرامج التنميـة المحليـة 

 واالجتماعية. االقتصادية

 

 مساهمة القطاع الخاص: 

والخاص في مختلف مجاالت التنمية محدوداً  وخاصة في قطاع البيئـة،   ما زالت الشراكة بين القطاعين العام

االستثمار فـي  عام إلى عدم وجود أدوات اقتصادية أو حوافز لتشجيع القطاع الخاص علىذلك بشكل  ويعزى

المستثمر والمدعمة بالحقائق واألرقام حـول  البيئة، هذا إضافة إلى ضعف وسائل التوعية البيئية الموجهة إلى

غم مـن ذلـك فـان بعـض الجدوى والفائدة االقتصادية واالجتماعية المتعلقـة باالسـتثمارات البيئيـة، وعلـى الـر

االجتماعيـة وتقـوم بـدعم بعـض األنشـطة التـي تسـاهم فـي نشـر الـوعي البيئـي أو  الشركات تعي مسؤوليتها

 .النظافة التي تعقدها الوزارة أو الجمعيات غير الحكومية حمالت

التحتية الالزمـة للـتخلص التلوث الصناعي وتوفير البنية  أما بما يتعلق بالمشاريع الكبيرة الرامية إلى الحد من

جار على إشراك القطاع الخاص من خالل غرف الصناعة في تحمـل جـزء مـن  من المياه العادمة فان العمل

 الكلفة.
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 المشاكل البيئية في محافظة اربد. 

 يمكن تلخيص بعض المشاكل البيئية التي تعاني منها محافظة اربد والمتمثلة بي:  

داخل حدود   أصبحشمال مدينة اربد )طريق فوعرا( الذي  والواقعةعادمة موقع محطة تنقية المياه ال ءسو ▪

 التنظيم. 

بجميع انواعها من مخلفات   وتراكم النفاياتتسرب المياه العادمة من الخط الناقل لشبكة الصرف الصحي  ▪

محالت الزجاج، اطارات السيارات القديمة، مخلفات محالت الدواجن والحيوانات النافقة، وتراكم  

  االنقاض واالتربة في منطقة وادي الغفر الواقع غرب مدينة اربد.

يهدد  ( بربط عقاراتهم بشبكة تصريف مياه األمطار، مما 700قيام عدد من اصحاب العقارات حوالي )  ▪

بكارثة بيئية اقلها تلوث المياه الجوفية لعدد من االحواض المائية اضافة الى الروائح الكريهة المنبعثة من  

  المدينة.مناهل تصريف مياه االمطار في عدد كبير من شوارع 

 انتشار المئات من مصانع البالط والبلوك ومناشير الحجر في مختلف مناطق ومداخل مدينة اربد.  ▪

 السكنية.  ( الى االراضي المحيطة بها وصوال الى المنازل الحرفيةراضي المدينة الصناعية )امتداد ا ▪

بشكل مباشر على االراضي   عبيد والتي تؤثر   لواء بنيوجود الكسارات بالمنطقة الجنوبية الغربية من  ▪

ة القالبات  ناتج هذه الكسارات بواسط الزراعية وتحول دون استغاللها، أضافه الى ما تسببه عملية نقل 

 .االليات من هذه  وتطاير الرمالمن اضرار في شوارع مدن اللواء 

الصرف الصحي التي تم تنفيذها في مناطق مختلفة من   عن حفريات مشاريع التحتية الناتجتدمير البنى  ▪

 .المحافظ، وعدم اكتمال ربط جميع مناطق محافظة اربد بالصرف الصحي حتى االن

 بمعاصر الزيتون والمتمثلة بالجفت ومياه الزيبار   المتعلقة القضايا البيئية ▪

 محافظة اربد  ةاأللويئية في مختلف والمصانع الحرفية بطريقة عشوا انتشار المحالت ▪

 الفرص االستثمارية في القطاع البيئي  2.  15

 ( 29جدول رقم )

 العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 37 1,200,000 مياه الزيبار   ةلتنقيمحطة 

 150 2,500,000   تتدوير النفايا اعادة 
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 السياحة  عشر: لسادسا
     

تمتلك اربد مقومات سياحية ويرفـد قطـاع السـياحة عـدد مـن المرافـق الخدماتيـة المتعـددة، والتـي تشـمل  ▪

التحـف الفنادق المصنفة وغير المصنفة، والمطـاعم واالسـتراحات، ومكاتـب السـياحة والسـفر، ومتـاجر  

   الشرقية، وجمال الطبيعة، واعتدال المناخ وتنوعه، والموقع الهام.

تملك محافظة اربد عـدد وافـر مـن المواقـع السـياحية، والتـي تشـمل المواقـع االثريـة كـأم قـيس والحمـة  ▪

األردنية، وقويلبـة، والحمامـات المعدنيـة، وأضـرحة الصـاحبة الكـرام. ويرفـد قطـاع السـياحة عـدد مـن 

الســتراحات المرافــق الخدماتيــة المتعــددة، والتــي تشــمل الفنــادق المصــنفة وغيــر المصــنفة والمطــاعم وا

ومكاتب السياحة والسفر، ومتـاجر التحـف الشـرقية، وجمـال الطبيعـة واعتـدال المنـاخ وتنوعـه والموقـع 

( فعالية، من مكاتب ومطاعم 85الهام. اما بخصوص عدد الفعاليات السياحية في المحافظة فيبلغ عددها )

( عامـل، 751الفعاليـات ) سـيارات سـياحية ويبلـغ عـدد القـوى العاملـة فـي تلـك تـأجيرسياحية ومكاتـب 

 والجدول التالي يبين تلك الفعاليات وعدد العاملين فيها:

 

 عدد الفعاليات السياحة في منطقة عمل المركز

 ( 30جدول رقم )

 الفنادق  الخدمات
مكاتب 

 السياحة

مطاعم  

 سياحية 

مكاتب 

 تأجير

 السيارات 

متاجر  

التحف 

 الشرقية

 المجموع 

 85 5 7 26 36 11 عدد الفعاليات 

 751 19 21 488 155 68 االيدي العاملة 
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 وفيما يلي أبرز المؤشرات التنموية الخاصة بالفنادق في محافظة اربد: ▪

 

 ( 31جدول رقم )

 المملكة محافظة اربد  المؤشر 

 209.0 5 عدد الفنادق المصنفة 

 17114 140 عدد الغرف في الفنادق المصنفة 

 125 6 عدد الفنادق الغير مصنفة 

 1653 69 عدد الغرف في الفنادق غير المصنفة 

 

 أهم المواقع األثرية والسياحية في المنطقة. 

( موقعٍ أثريٍ من تالل وقصور ومساجد اهمها ام قيس )جـدارا( 1000من )  أكثريوجد في محافظة اربد   ▪

 وطبقة فحل )بيال( وبيت راس )كابيتولياس(.

يوجد مقامات لعدد من صحابة الرسول عليه الصالة والسـالم وهـم معـاذ بـن جبـل وشـرحبيل بـن حسـنة  ▪

 وعامر بن ابي وقاص وابو عبيده الجراح.

  ل من مناطق الحمة االردنية والشونة الشمالية وأبو ذابلة.الحمامات المعدنية في ك  تتوفر  ▪

 المتاحف. 

 السرايا“.  اربد” دارمتحف اثار    ▪

 

 اهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي:  2.  16

 نقص حجم االستثمارات السياحية مقارنة مع حجم المواقع السياحية األثرية. • •

 محافظة اربد للبنية التحتية.حاجة الكثير من المواقع السياحية في  •

 قلة االهتمام بالجانب التراثي كرافد مهم من روافد السياحة. •

 عدم وجود برامج سياحية شاملة للمواقع السياحية في المحافظة. •

 افتقار معظم مكاتب تنشيط السياحة في المحافظة للتقنيات الحديثة التي تساعدها في عملها. •

 ية لموظفي القطاع العام السياحي تساهم في رفع كفاءتهم.  عدم وجود برامج تأهيلية وتدريب •
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 الفرص االستثمارية في القطاع السياحي 3.  16

 مشاريع كبيرة  

 ( 32جدول رقم )

 العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 200 3,500,000 نجوم 5فندق 

 130 2,000,000 شركات نقل سياحي 

 113 1,000,000 تلفريك 

 40 1,500,000 مدينة العاب  

 85 1,000,000 معرض حرف يدوية  

 

 

 مشاريع منزلية

 ( 33جدول رقم )

 العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 - - بأنواعها مشاريع حرف يدوية تقليدية  
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 الزراعة  عشر: السابع 

 قطاع الزراعة:     1.  17

% مـن مجمـوع 3.5 فيـه ويعمـل% من الناتج المحلـي اإلجمـالي 3.8يساهم القطاع الزراعي بما نسبته  ▪

% منهـا 92صـادرات المملكـة، يـذهب  % مـن مجمـوع11الزراعية  وتشكل الصادراتالقوى العاملة. 

 مختلـف، نشـاط مسـاند  50الى ان هذا القطاع يرتبط مع ما يقدر بحوالي   باإلضافة  .إلى األسواق العربية

% مـن الحيـازات الزراعيـة 33من جهة ذات عالقة ان   أكثروتشير البيانات التي تم الحصول عليها من  

% مـن 29وان  بحيـازتهم% من الحـائزين فـي المملكـة يعملـون 35بالمملكة تقع في محافظة اربد وان  

 :القطاع الزراعيواهم المؤشرات التي تشير لواقع ى العمالة الوافدة.الحيازات تعتمد عل

 (  34جدول رقم )

 مؤشرات اإلنتاج النباتي  العدد  /المساحة

12028  ً  ريا

 بعالً  477644 المساحة المزروعة  

 المجموع  489672

 الحبوب 149011

 المساحة المزروعة )دونم( 
 الخضروات   23480

 مثمرة شجار ا 45486

 المجموع  217977

 عدد البيوت البالستيكية  1841

 عدد المشاتل   16

 عدد المعاصر  19

 عدد محالت بيع المواد الزراعية  25

 عدد محالت بيع األزهار  36
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 مساحة األراضي الحرجية )دونم(  157980

 المصدر: مديرية الزراعة،   •

 (  35جدول رقم )

 الحيواني مؤشرات اإلنتاج  العدد 

 الالحم 497

 البياض  62 عدد مزارع الدجاج

 المجموع 559

 الدواجن 1

 المواشي  1 عدد المسالخ 

 المجموع 2

 عدد خاليا النحل  17765

 عدد مشاريع تربية األسماك  0

 عدد محالت العالجات البيطرية 12

 أغنام 167680

 أعداد المواشي )رأس( 
 ماعز  51220

 أبقار   12349

 المجموع 231249

 . الزراعةالمصدر: مديرية  •
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  الزراعي  القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  17

% من الزراعات في المحافظة بالمواسم المطريـة   وكميـات 97.5تأثر الزراعات البعلية والتي تشكل   - ▪

 االستثمار في هذا القطاع.الهطول مما يقلل فرص 

 مــا نســبتهتفتــت الملكيــة الزراعيــة والتوجــه لزراعــة االشــجار المثمــرة وخاصــة الزيتــون الــذي يشــكل   ▪

%من االشجار المثمرة، بـدال مـن زراعـة الحبـوب التـي تعتبـر محاصـيل اسـتراتيجية اشـتهرت بهـا 88

عي ايجاد قوانين خاصة تتعامـل بهـا روما من الحبوب( االمر الذي يستد )خزينةالمنطقة على مر الزمان  

دائرة االراضي والمساحة مع هذه المحافظة من باب انقاذ مـا يمكـن انقـاذه، حيـث ال زال هنـاك اراضـي 

 زراعية واسعة وخاصة في الوية الرمثا وبني كنانة وبني عبيد والوسطية يمكن انقاذها.

 عدم توفر رأس المال الستصالح االراضي الوعرة والصخرية.     ▪

 الهجرة من الريف للمدينة وتفضيل العمل الحكومي على العمل في االرض. ▪

 عدم نجاح المؤسسات العامة واالهلية في رفد عملية التنمية الزراعية. ▪

 العالقة بالبحوث ونقل التكنولوجيا بالقيام بالمهام الموكلة لها.    والمؤسسات ذاتعدم نجاح الجامعات    ▪

توسع النشاط العمراني وضم االف الدونمات الزراعية المتاحة لالستعمال الزراعي داخل حدود البلـديات  ▪

 وظاهرة البناء العشوائي خارج مناطق التنظيم بالبناء على االراضي الزراعية.

لفئة العمال الزراعيين مما ادى النتقالهم من قطاع الزراعة الـى   االجتماعيةوالرعاية  نقص التأهيل الفني   ▪

 قطاعات االقتصاد االخرى وحلول العمالة الوافدة بدال منهم.

قطاع الدواجن والذي يعـود بالدرجـة االولـى الـى تقلبـات اسـعار مسـتلزمات   وخاصة فيتقلبات االسعار   ▪

 االنتاج مثل االعالف.

 ر من تقلبات اسعار الحليب بسبب التقلبات الموسمية للطلب على الحليب.معاناة مزارع االبقا ▪

 .والماعز وغيرها  لألبقارارتفاع اسعار العالجات البيطرية   ▪

 ضعف الكوادر الفنية واإلشرافية على مزارع الثروة الحيوانية. ▪

 تفاوت نمو المراعي تبعا للمواسم المطرية من سنة الى أخرى. ▪

ع االنتاج الحيواني حيث يقدر معدل نفوق العجـول فـي مـزارع االبقـار بـأكثر مـن تدني االنتاجية في قطا ▪

  % في الدول المتقدمة.5-2%مقابل  20
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 الفرص االستثمارية في القطاع الزراعي 3.  17

 

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 36جدول رقم )

 العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 45 120,000 مصنع زيوت النباتات الطبية  

 25 80,000 مصنع لتعبئة وتغليف العسل  

 60 250,000 وزيت الزيتون مصنع لتعبئة وتغليف الزيتون 
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 الصناعة عشر: الثامن 

 قطاع الصناعة:  1.  18

وتنقسـم  المحلـي لـألردن% من اجمـالي النـاتج  21.2بما نسبته  2010ساهمت الصناعة االردنية للعام  ▪

االردنيــة الــى ثــالث اقســام رئيســية هــي: الصــناعات التحويليــة والتــي كانــت نســبة مســاهمتها  الصــناعة

%, والكهرباء والماء والتي سـاهمت بــ 1,4%, والصناعات االستخراجية التي ساهمت بما نسبته 17.6

 اربـد، %.  ونظرا لعدم توفر الصناعات االستخراجية وال صناعات الكهرباء والماء ضمن محافظـة 2,2

والذي تقع ضمنة اغلب التجمعات الصناعية القائمة في الويـة   التحويلية، فسنقتصر على قطاع الصناعات  

 محافظة اربد والمدن الصناعية المؤهلة.

 التحويلية:وتشمل الصناعة    ▪

الصـــناعات الكيمــــاوية  الطبيـــة، الصناعــــات العالجيــــة واللـــوازم  والمحيكـــات، الصـــناعات الجلديـــة  ▪

الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيـا  والمطاطية،  الصناعات البالسـتيكية ل، التجميومستحضرات 

صنــاعة  والغذائيـة، الصـناعات التموينيـة  اإلنشائية، الصناعات  واألثاث، الصناعات الخشبية   المعلومات، 

% مـن 17.6وتساهم الصناعات التحويلية بنسـبة   التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية.

 .  2010الناتج المحلي اإلجمالي لألردن لعام  

مـوظفين( امـا المنشـئات المتوسـطة  5% من المنشئات الصـناعية صـغيرة الحجـم )اقـل مـن 90حوالي   ▪

كيلـو متـر  75فهي موجودة في مدينة الحسن الصـناعية ولـواء الرمثـا وتقعـان علـى بعـد   والكبيرة نسبيا

 تر عن مدينة اربدم  كيلو  20وشماال عن العاصمة عمان 

وبالتـالي يمكـن القـول  التجمعـات، وبالنظر للمشاريع الصناعية القائمة في اربد سنجد انها تنتمي الى هـذه  ▪

 كفاءتهـااذ ما تم العمل على رفـع  اربد، ان بعض القطاعات الفرعية لهذه الصناعات لها فرص كبيرة في 

وفاعـل فـي الحـد مـن  أكبـرك المسـاهمة بشـكل وسيكون بمقدارها بعد ذلـ منها، وسد الفجوات التي تعاني 

 مشكلتي الفقر والبطالة من خالل خلق فرص استثمارية مولدة لفرص عمل جديدة.

 :فيها المصانع العاملة وأعداد منطقة عمل المركز  في الموجودة  المصانع أهم   
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 (  37)  رقم الجدول

 المصانع  عدد  اسم المصنع

 37 الصناعات الجلدية 

 9 الصناعات العالجية  

 4 الصناعات الكيماوية 

 8 الصناعات البالستيكية 

 12 الصناعات الهندسية 

 3 الصناعات الخشبية  

 13 الصناعات اإلنشائية  

 23 الصناعات التموينية 

 3 صناعات التعبئة والتغليف 

 

 :الصناعي القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  18 

االرتفــاع فــي نســب الفائــدة البنكيــة علــى قــروض االئتمــان األمــر الــذي يقــف عائقــاً فــي وجــه تمويــل  • ▪

 االستثمارات الجديدة وتوسع االستثمارات القائمة.

 الركود العام الحاصل وخاصة فيما يتعلق بأسواق التصدير. ▪

الدراسـات الفنيـة ودراسـات الجـدوى وعـدم إتبـاع األسـاليب اإلداريـة والفنيـة انشاء المصانع دون عمـل   ▪

 الحديثة مما يؤدي إلى تعثر هذه المصانع وفي بعض الحاالت إفالسها.

 تشدد وزارة البيئة في منح التراخيص والموافقات للمشاريع احيانا. ▪

 الفرص االستثمارية في القطاع الصناعي:  3. 18

 ( 38جدول رقم )

 العمالة  حجم االستثمار  الفرصة وصف 

 15 75,000 جلود مصنع لل
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 التجارة  عشر:التاسع  

 والخدمات   قطاع التجارة 1.  19

 عمل المركز: منطقة في القائمة  االقتصادية النشاطاتاهم 

 مناطق عمل المركز المرخصة في  المنشآت: (39جدول رقم )

 المهنة
المراكز  

 الطبية

عيادات  

 طبيه

تجارة  

 التجزئة 
 مركز ثقافي  مكتب عقاري 

مكتب خدمات  

 مسافرين فقط 

 وكيل تجاري 

 
 ستيرنج ميزان  نجار  وتوزيع الطاقة نقل  وسيط تجاري 

 1 1 3 1 1 1 45 13 187 141 5 العدد

 المهنة 
 ي مواسرج

 

مواد  

  زراعية

 وعالجات

 منشار حجر 

 

 منجرة 

 

 مكتبه 

 
 مكتب تكسي  قبض فواتير مكتب  مكتب محامي  عامه   مساحةمكتب  مكتب هندسي 

مكتب 

 وتصدير  استيراد

 1 22 2 21 1 57 4 118 89 1 7 العدد

 المهنة 

فحص  

 النظر 

 

غسيل 

سيارات 

وتشحيم  

 وغيار زيت

 

غسيل 

المالبس  

الجاهزة  

وكوي  

 المالبس

 

 طبيب اسنان 

استيراد  

وتصدير  

وتسويق  

ووكاالت  

 تجاريه 

 صالون رجالي 

 

مشغل كبس وتعبئه  

ومواد   مخلالت

 غذائية 

 

استيراد وتصدير  

 البسه

استشارات في مجال  

 الباراسايكولوجي 

استشارات  

 غذائية 

االفران المعدة لتجهيز  

 الخبز والكعك وبيعها

 

 14 العدد
28 

 
2 27 1 109 2 4 1 1 20 

 المهنة 
معرض  

 موبيليا

معرض  

 اباجورات 
 مشغل المنيوم  مطحنه 

 مشغل البسة

 
 يدوية مسكبه 

 مستودع 

 

مستلزمات 

 الحيوانية  الثروة
 مساح 

مركز  

تدريب  

رياضي  

للبلياردو  

 والسنوكر 

 مدقق حسابات 

 

 9 33 10 1 85 1 1 52 23 2 2 العدد

 المهنة 

تجارة  

االثاث 

 المستعمل

  ن كومسيو

خضار  

 وفواكه 

تجارة انظمة  

االنذار  

 واالطفاء

 

تجارة لوازم  

ومعدات  

 المطاعم 

 مطبعه 
 مخرطة 

 
 كشك مجوهرات فضية 

 قرطاسية 

 

صالون  

 سيدات

االراضي وبناء   شراء

 شقق سكنية 

 69 148 82 20 5 28 20 14 6 47 14 العدد

 

 

 لمهنة ا

 تنجيد اثاث

تمديد  

االسالك 

 الكهربائية 

تعبئة  

وتركيب  

العطور  

 يدويا 

 

 تصوير وثائق 

تصنيع  

وتقطيع ولف  

اسالك 

 الطوبار 

 

تصليح  

 تروديترا

تصليح براويز  

 وزجاج 

 

تصليح اجهزه  

 كهربائية 

تحلية وتنقية ومعالجة  

 الشرب مياه

 

تجليس  

 سيارات 

تجاره االسمنت  

 والحديد 

 21 21 45 9 1 11 1 5 10 3 3 العدد
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 المهنة
المراكز  

 الطبية

عيادات  

 طبيه

تجارة  

 التجزئة 
 مركز ثقافي  مكتب عقاري 

مكتب خدمات  

 مسافرين فقط 

 وكيل تجاري 

 
 ستيرنج ميزان  نجار  وتوزيع الطاقة نقل  وسيط تجاري 

 

 

 

 المهنة 

تجارة مواد  

البناء 

باستثناء 

الحديد  

 واالسمنت

 

تجارة مواد  

 البناء 

 

تجارة عدد  

 يدوية 
 تجارة عامة 

تجارة  

سيارات 

بالمزاد  

 العلني 

 

تجارة المواد  

  الغذائية

واستيراد  

وتصدير عدا  

 السيارات 

 

تجارة المستلزمات  

والمستهلكات 

والمستحضرات  

 االدوية  الطبية عدا

 

  القهوةتجارة 

 والبهارات

 

تجارة السيارات  

 والمركبات

تجارة  

السيارات  

 المستعملة

تجارة السجاد  

 والموكيت 

 

 33 39 12 11 1 27 1 3 1 105 12 العدد

 المهنة 

تجارة  

الجملة في  

اللوازم  

 المخبرية 

تجارة  

الزيوت  

 المعدنية 

تجارة  

  التجزئة

بالخيش  

 والبراميل 

 

تجارة التجزئة  

في قطع غيار  

 االليات الثقيلة

 

تجارة  

التجزئة في  

اشرطة  

 الكاسيت 

  تجارة وصناعة

 االثاث المكتبي 

 

 تجارة فالتر المياه 

تجارة افران  

 وخزانات مياه 

 

اسلحه وعتاد  تجارة 

 واستيرادها

 

 تجارة اسفنج 

تجارة اجهزة كمبيوتر  

ولوازمها وصيانة  

 اجهزة الكمبيوتر 

 

 49 10 5 2 43 3 1 1 4 6 1 العدد

 
 

 المهنة 

بيع  
 محروقات 

 

 بيع مجمدات

 

بيع زجاج  
 وبراويز 
تجارة  

 لزجاج
 

بيع دهان  
 سيارات 

 

بيع خضار  
 وفواكه 

 

 قطع سيارات
بيع خردوات  
 نوفوتيه 

 

 بيع بيض 
بيع العاب وهدايا  
 وشنط وحقائب

 

بيع الشوالت  
تجارة  

التجزئة في  

 البراميل
 

 بيع البسة جاهزة 

 البسه مستعمله 

 22 67 47 8 15 165 6 73 33 157 21 العدد

 
 

 
 
 المهنة 

تجارة وبيع  
  األجهزة
وبيع   الخلوية 

خطوط  
الهواتف  
 المتنقلة

 

بوفيه شاي  
وقهوة  

 بالطلبات
 

بناشر وغيار  

 زيت
 

انتاج وتطوير  
انظمة وبرامج  
 الكمبيوتر 
 وصيانته 

تجارة اجهزة  
الكمبيوتر  
 ولوازمها 

 

تجارة  
اجهزة االمن  

والحماية  
 وتركيبها 

 

 مقاهي مطعم 
والدواجن  اللحوم  

 المجمدة 
 اللحوم المستوردة 

 الحلويات

 مشاغل / بيع 
 الحام اكزوزتات

 65 166 20 2 5 13 4 80 85 36 190 العدد

 
 

 
 
 المهنة 

اعمال 
صيانة  

 مباني 
 

اعمال 

سمكرة  
 باآلالت

اعمال 
  السياحة
والسفر 

وتنظيم  
اعمال الحج  
 والعمرة 

 

اصالح 
طرمبات الديزل  

 والبنزين 
 

استيراد  

وتصدير  
تجارة  
المعدات 

  البصرية
وملحقاتها  
وما يتعلق  

 بها
 

استيراد  

وتصدير  
وتجارة  
المكسرات 

وتوزيع التبغ  
والسجائر عدا  
 السيارات 

 

يراد وتصدير  است
وتجارة المكسرات  
وتوزيع التبغ  

والسجائر عدا  
 السيارات 

 

استيراد وتصدير  
تجارة المعدات  

  البصرية

وملحقاتها وما  
 يتعلق بها 

 

استيراد مركبات  
تويوتا وقطع الغيار  

 والصيانة ولوازمها 
 

استوديو  

تصوير  
وخدمات  
كمبيوتر  

وتصوير  
وثائق عدا  
مقهى  

 انترنت

واجهزة  ادوات منزلية 

 كهربائية 
 

 5 3 1 1 261 1 1 1 10 1 6 العدد

 
 
 المهنة 

ادوات 
 كهربائية 

ادوات 
 صحية 

ادوات 
صحية  
 وكهربائية 

ادارة محطات  
 المحروقات 

احذيه  
والبسه  
 مستعمله 

 احذية مستعملة  احذيه جديده 

  كهربائيةاجهزه 

 اكسسوارات
ولوازم تجميل  

 جاهزة والبسه 

 اجبان فقط 
مكتب 
مقاوالت 
 إنشائية

 وبالط معمل طوب  

 107 75 1 1 9 4 14 1 1 9 14 العدد

 
 المهنة 

كهربائي  
 السيارات 

كافة 
االعمال 

 المصرفية 

 طبيب عام 
صياغة الذهب  
 والمجوهرات

تجارة مواد  
 التجميل 

تجارة المواد  
 ة الكيماوي

تجارة المعينات 
 ولوازمها السمعية

تجارة المعينات 
  السمعية

 ولوازمها 

 معجنات األقمشة تجارة 
ومستلزمات  تجارة  

 الطبية  األجهزة

 2 73 49 1 2 2 14 55 3 38 12 العدد
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 المهنة
المراكز  

 الطبية

عيادات  

 طبيه

تجارة  

 التجزئة 
 مركز ثقافي  مكتب عقاري 

مكتب خدمات  

 مسافرين فقط 

 وكيل تجاري 

 
 ستيرنج ميزان  نجار  وتوزيع الطاقة نقل  وسيط تجاري 

 
 المهنة 

بيع قطع  
 سيارات 

 البان
استراد 
مواد   تصدير

 غذائية 

 ه تي ونوف بناشر
مدرس  

 وروضه خاصه 
   محمص  بقاله بنك تجاري 

   88 1131 1 1 111 16 1 211 22 العدد

 المهنة 
مطاعم غير  
 مصنف 

 مخبز 
ادوات 
 منزلية 
 

 اكسسوارات
 

بيع اطارات  
سيارات 

مستعمله  
وجديده  
وتركيبها  

 وبيع زيوت 

بيع مشروبات  
روحيه بالقدح  

داخل المحل  
وبقاله  

 وسندويشات

 

تجارة الدهانات  
 ومواد البناء 

 

تجارة مواد  
واستيراد   غذائية 

 عدا السيارات
 تنجيد سيارات

تجارة االثاث 
 عام بشكل 

 مقاوالت انشائية
 

 43 56 12 20 123 1 102 248 27 127 12 العدد

 المهنة 

لوازم  

 نجارين 
 

 صيدليات

موقف  

 سيارات 
 

        

         11 175 12 العدد
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 التمويل  عشرون:
 والمتوسطة: لتمويل الميكروي والنشاط اإلقراضي للمشاريع الصغيرة ا .1.  20

 مؤسسات التمويل الميكروي  (39جدول رقم )

 

 اسم المؤسسة
 عدد الفروع  حجم التمويل )دينار(  عدد المستفيدين 

 المملكة  اربد  المملكة  اربد  المملكة  اربد 

البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة  

(NMB) 
6527 92859 4033829 62975466 1 10 

 6221 56646 1505236 14311062 3 22 (MFW)شركة صندوق المرأة 

الشركة االردنية لتمويل المشاريع  

تمويلكم  -الصغيرة

(TAMWEELCOM) 

5691 57102 1192110 13497602 2 17 

شركة الشرق االوسط لتمويل المشاريع 

 (MEMCC)الصغيرة 
2088 11189 1694788 13987337 2 13 

الشركة االهلية لتنمية وتمويل المشاريع  

 (AHLIYA)الصغيرة 
826 6918 692886 6277730 1 8 

الشركة المتخصصة للقروض 

مؤسسة فينكا االردن  \الصغيرة

(FINCA) 

0 1.842 0 5.872.933 - 7 

شركة االمين لتمويل المشاريع الصغيرة  

(AL-AMEEN) 
0 3210 0 1437241 - 2 

دائرة التمويل االصغر في وكالة االمم  

المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين  

الفلسطينيين في الشرق االوسط 

(UNRWA) 

0 5770 0 29.357.600 - 4 

 1654 5743 1850905 7983265 3 12 (CAB)شركة بنك القاهرة عمان 

 83 12 155.700.236 10.969.754 250.216 23007 المجموع
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من سكان محافظـة اربـد لالسـتفادة مـن خـدمات  % فقط2مجال التمويل الميكروي اقبال نحو يالحظ في   ▪

ــتفاد  ــث اس ــروي، حي ــل الميك ــم التموي ــت  23007دع ــة بلغ ــة تمويلي ــدمات بقيم ــذه الخ ــن ه ــواطن م م

 دينار.  10.969.754

لالسـتفادة  معاملة اقراض في محافظة اربد 6742الصغير فقد تمم تسجيل نحو  باإلقراضاما فيما يتعلق   ▪

 من خدمات الجهات الحكومية المتخصصة مثل مؤسسة االقراض الزراعي وصندوق التنمية والتشغيل.

 والجدول التالي يبين توزيع المقترضين بحسب الجهات التمويلية وحجم االقراض الممنوح.: ▪

 توزيع المقترضين   (40جدول رقم )

 الجهة 

مجال التمويل  المؤسسات الحكومية العاملة بشكل رئيسي في 

 مؤسسات التمويل الميكروي المتخصصة  الصغير 

 صندوق التنمية والتشغيل  مؤسسة االقراض الزراعي 

عدد 
 المستفيدين 

 حجم القروض 
حجم 

 المستفيدين 
 حجم التمويل 

عدد 
 الفروع 

عدد 
 المستفيدين 

 حجم التمويل 

محافظة  
 اربد 

1111 5.049.550 5631 18.355.019 9 23007 10.969.754 

 155700236 250.216 83 121050275 43964 24081521 5469 المملكة
 المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

 
فروع لمؤسسة االقراض الزراعي )فرع اربد، فرع بني كنانـة، فـرع الكـورة،   5يوجد في محافظة اربد   ▪

فـرع اربـد مـن انجـاز مـا  2011(، تمكنت هذه الفروع خالل العـام االغوار الشماليةفرع الرمثا، وفرع  

قيمـة ( قـرض ب235( دينار، وفي فرع بني كنانة تم انجاز )1554400( قرض بقيمة )349مجموعه )

وفـي فـرع  دينـار، ( 1208600( قـرض بقيمـة )211الكورة تم انجـاز )  وفي فرع( دينار،  947050)

( 121( دينار، اما فـرع االغـوار الشـمالية فـتم انجـاز )688300( قرض بقيمة )195الرمثا تم انجاز )

 ( دينار.1339500قرض بقيمة )

 والتشغيل.يوجد في محافظة اربد فرع واحد لصندوق التنمية   ▪
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 البنوك التجارية.

فـرع  67تتوفر في محافظة اربد فروع لجميع البنوك الوطنية وبعض البنوك الدولية، حيث يوجد حوالي  ▪

 .مكتب  12وبنكي  

 البنوك التجارية  (: 41جدول رقم )

 عدد المكاتب  عدد الفروع   البنك 

  13 بنك اإلسكان 

 5 10  بنك األردن 

 2 8 البنك اإلسالمي األردني 

  5 البنك العربي 

  9 بنك القاهرة عمان 

 2 3 البنك األهلي 

  3 البنك األردني الكويتي 

 1 3 البنك التجاري األردني 

  1 بنك ستاندرد تشارترد 

  2 بنك اإلتحاد لالدخار واالستثمار 

  1 بنك سوسيته جنرال 

  1 بنك المؤسسة العربية المصرفية

  1 البنك العقاري المصري العربي 

  1 البنك العربي االسالمي الدولي 

  1 البنك األردني لالستثمار والتمويل 

 2 1 بنك االستثمار العربي 

  1 بنك عودة

  1 بنك لبنان والمهجر 

  1 بنك االردن دبي االسالمي 

  1 بنك المال 

 المصدر: البنك المركزي االردني / فرع اربد
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 :أبرز األبعاد التنافسية وعشرون: تحليلواحد 

 نقاط الضعف  نقاط القوة 

مناطق   • في  جغرافي  وتالل    غوريهتنوع  جبال  وسلسلة 

وسهول ممتدة وكثرة الوديان، مع مناخ متنوع يشجع على  

 االستثمار في الزراعة والصناعة والسياحة.

• ( نسبته  ما  للزراعة  القابلة  االراضي  من 76.2تشكل   )%

و) المحافظة  القابلة  %(  13.5مساحة  االراضي  من 

 للزراعة في المملكة

العديد   • المناطقوجود  والمدن    من  والحضارية  االثرية 

عالجية،   تاريخية،  )دينية،  السياحية  والمناطق  الرومانية، 

 وطبيعية وغيرها(

المحافظة   • دور  يعزز  مما  المجاورة  الدول  مع  وصل  حلقة 

 في الصناعة والتجارة والخدمات. 

( مدن صناعية مؤهلة، 3تنموية خاصة، و )وجود منطقة   •

 وتوفر البنية التحتية الالزمة لالستثمار في المحافظة. 

( جامعات 5ووجود ) (،7.1انخفاض معدالت االمية ) •

حكومية وخاصة ترفد جميع القطاعات بحاجاتها من 

 الخريجين في مختلف المجاالت 

ي  وجود مراكز تدريب مهني توفر االيدي العاملة المؤهلة ف •

( وهي اقل من نسبة  12.7مختلف المجاالت نسبة البطالة )

 (. 12.9المملكة )

( للمملكة، ومعدل  5.4( مقابل )5.5ارتفاع حجم األسرة ) •

 ( للمملكة. 68.1( مقابل )69.8اإلعالة الديمغرافية )

(  70.4( مقابل )688أعلى كثافة سكانية في المملكة ) •

 المملكة.

ة والتعليمية والخدمات  ارتفاع الضغط على المرافق الصحي •

 العامة وعدد من المخاوف البيئية. 

انخفاض مستويات الدخل لألسر واألفراد عن مستوى  •

 المملكة.

 %( من القوى العاملة في القطاع العام والدفاع. 48) •

 عدم موائمة التدريب المهني مع متطلبات السوق المحلي.  •

انخفاض حجم المنافسة وخاصة في المناطق الصناعية   •

 ؤهلة. الم

تزايد الفجوة التنموية بين األلوية مما يزيد الهجرة من   •

 المناطق الريفية نحو مدينة اربد. 

 التهديدات  الفرص

السوريين   • المستثمرين  في    إلقامةتوجه  استثمارية  مشاريع 

 المحافظة نتيجة االزمة السورية. 

 تمويل متاح من عدة مصادر تمويلية وجهات داعمة.  •

 االستثمارات الخارجية. امكانية جذب  •

 والخدمات. ئين السوريين على البنية التحتيةضغط الالج  •

 ارتفاع اسعار المدخالت االنتاجية. •

 تكيف السكان مع التغيرات التنموية واالقتصادية.  •

 انخفاض المخصصات الرأسمالية في الموازنة العامة. •

 


