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 اوال: المقدمة :  

الجهة  يقع في الجزء األوسط من و  يعتبر لواء الكورة أحد األلوية التسعة التابعة لمحافظة اربد، 

سهول لواء الطيبة ومن الجنوب جبال عجلون   من الجهة الشمالية  تحاذيه، إربدمحافظة  ة منالغربي

من  أما  ،ر الحرجية ومن الشرق لواء المزار الشمالياألشجاالمكسوة ب و ل جلعاد قديماً اجب المسماة 

الذي يمثل امتداداً لحفرة االنهدام.   وادي األردن فيحاذيه غور  ، الجهة الغربية   

البة في أجزاء كبيرة منه والتي تتمثل في الجبال الشاهقة دائمة الخضرة التي  يمتاز اللواء بالطبيعة الخ

تكسوها األشجار الحرجية مثل الصنوبر  

  واللزاب والبلوط.

، ويمتاز  ²( كم 210تبلغ مساحة اللواء )

بتضاريسه الجبلية، حيث تعتبر جبال لواء  

الكورة امتداد للمرتفعات شبه الرطبة  

 المتمثلة بجبال عجلون  

والسلط، ويبلغ أدنى ارتفاع للواء عن سطح 

م في المنطقة الغربية منه كما يميل   6البحر 

باتجاه الشرق      إلى االرتفاع التدريجي

م في جبال برقش.  900ليصل إلى حوالي   

الكورة   منظر طبيعي من لواء( 1صورة رقم )  
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 : والسكان ةوالتقسيمات اإلدارية والتنظيمي الموقع الجغرافي  :ثانيا

 الجغرافيا والسكان: 1.2        

 ومن محافظة عجلون  الجنوب ومن  لواء الطيبة  الشمممال من  ويحده  اربد لمحافظة  إداريالواء الكورة    يتبع •

 ومن الشرق لواء المزار الشمالي ومن الغرب لواء األغوار الشمالية.

بعد كم، في حين ي  (100)  حوالي عمانالعاصمممة   عن يبعدو  مربع ( كم210)  لواء الكورة مسمماحة  تبلغ •

 ( كم.25)عن اربد )مركز المحافظة( حوالي  

 ( 1)جدول رقم 

 التجمع السكاني  القضاء  اللواء 
 الجنس )نسمة(  السكان حسب توزيع 

 المجموع إناث  ذكور

 الكورة  الكورة 

 33495 16284 17211 دير ابي سعيد

 21497 10546 10951 جديتا 
 20284 9714 10570 كفر الماء 

 16603 8231 8372 االشرفية
 14779 7120 7659 كفر عوان 

 13124 6513 6611 كفر ابيل 
 12596 6172 6424 سموع

 10747 5350 5397 تبنه 

 8925 4309 4616 بيت ايدس 
 8141 3955 4186 كفر راكب 

 6552 3200 3352 جفين
 7430 3633 3797 جنين الصفا 

 4520 2199 2321 زمال 
 1141 556 585 كفر كيفيا 

 1252 589 663 ابو القين 
 415 213 202 الرقة 

 36 10 26 الصوان 
 1072 550 522 الرهوه 

 7 2 5 خربة الحاوي 
 194 92 102 ارخيم 

 10 2 8 اسكايين 

 182820 89240 93580 اللواء مجموع 
 2003800 968300 1035500 حافظة الم

 % 9.1 % 9.2 % 9 حافظة من إجمالي الم واءالنسبة المئوية لل 
 2020* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة،   
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 لالجئون والمخيماتا

 : (   2020دائرة الحصاءات العامة /   )حسب  مؤشرات عامة الكورةلواء السوريين في 

( 3.85%( الجيء ويشكلون ما نسبته )6233حوالي )  لواء الكورةأعداد الالجئين السوريين في    تبلغ •

 . اللواءمن سكان 

 طالبة.و( طالب 1500حوالي ) اللواءبلغ عدد الطلبة السوريين في مدارس  •

 

 التقسيمات اإلدارية: 2.1  

 .متصرف اللواء والذي يسمى االداريالحاكم من  الكورةلواء يتكون هيكل ادارة التنمية المحلية في  ▪

 

 :البلديات .1

هي تشكل  و  دير أبي سعيداللواء منطقة  ومركزبلديات    3تجمع سكاني ويضم    21ف اللواء من  يتألالبلديات:   ▪

 : وهي بلدية 18لغة امحافظة اربد والب( من مجموع عدد بلديات 16.66% ما نسبته )

 . دير أبي سعيد الجديدةبلديمة  •

 رابية الكورة. بلديمة  •

 بلدية برقش.  •

 مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المنظمة:  3.1

 (  2)جدول رقم 

مراكز  
الزكاة  
 وااليتام 

المنتديات  
 الثقافية 

االندية 
 الرياضية 

جمعيات  
 ثقافية 

جمعيات  
 خيرية 

جمعيات  
 تعاونية 

 التقسيمات اإلدارية 

 العدد  18 45 2 8 3 10
 

 األعضاء 2007 0 20 812 47 0
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 الجمعيات الخيرية:
 

 وتقوم هذه الجمعيات بتقديم الخدمات التالية:،  ة( جمعي48)  الكورةلواء  يبلغ عدد الجمعيات الخيرية في 

 .المجاالت كافة يف الخاصة االحتياجات ذوي مساعدة •

 .وعينيا ماديا األيتام مساعدة •

 .ومحاضرات طبية موأيا للطلبة مفيدة قروض متقدي •

 .والمسنين الفقراء مساعدة •

 .للدخل مدرة صغيره لمشاريع الجمعيات من لعدد دوارة إقراض صناديق •

 المحلي. المجتمع لتوعية العمل وورش والمحاضرات التدريبية الدورات عقد •

 .وثقافيا اجتماعيا وتمكينها المرأة مستوى رفع •

 .بالمرأة تعنى يالت وخصوصا صغيرة إنتاجي مشاريع إقامة •

 التعاونية:الجمعيات 
 

تسمممير    4ومتعثرة،    4و،  قائمةمنها    10  تعاونية، جمعية (  18)  لواء الكورةعدد الجمعيات التعاونية في  يبلغ    •

   .اعمالها بشكل ضعيف

 : مؤسسات المجتمع المدني التحديات التي يعاني منها قطاع  أبرز

 على تخصصها.غير متخصصة بشأن محدد رغم ان اسمائها تدل الخيرية جمعيات  ال ▪

 في العمل. افتقار النهج المؤسسي ▪

 تعتمد بشكل رئيسي على العمل التطوعي العضائها. ▪

 .في البرامج واالنشطةال تمتلك خطة عمل واضحة وال حتى لفترات قصيرة  ▪

وذلك لالسلبا   البطالةالمشلاريع االنتاجية التي ادارتها هذ  الجمعيات لغايات مكافحة الفقر و كثيرمنفشلل  ▪

 ة:التالي

 لدى ادارة هذه الجمعيات. فهي تدير االعمال بعقلية اجتماعية. عدم توفر التوجه العملي  -

 عدم التزامهم بدراسات الجدوى التي تم القيام بها لدراسة جدوى تلك المشاريع.  -

 قلة الخبرة والمهارات الفنية والتسويقية الالزمة العضاء الجمعيات.  -

 . والتصميمحيث الجودة ضعف المنتجات من   -
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 : الخصائص الطبيعية والمقومات االقتصادية ثالثا

 الميزة النسبية:  3.1
 

كغابات برقش المعروفة ويتخللها سهول    األشجار الحرجيةب  بالمرتفعات الجبلية المغطاة يمتاز لواء الكورة  

 . ، يتمتع اللواء بالميزات النسبية التاليةخصبة تخترقها عدة اودية دائمة الجريان

ا  المناخ: - البحر االبيض  اللواء مناخ حوض  يبلغ  يسود  والماطر شتاًء حيث  البارد  لمتوسط 

، والمعتدل الجاف صيفاً حيث يبلغ معدل درجة  (ملم   400المعدل السنوي لسقوط االمطار )

 درجه مئوية، (31الحرارة صيفاً )

الزيتونوتغطي    لزراعة:ا - االراضي    اشجار  الكورهامعظم  وتشرف  للزراعة  على    لقابلة 

مناطق متعددة من شمال االردن وشمال فلسطين وجنوب لبنان وجنوب غرب سوريا وهي  

منطقة فريدة الجمال باثارها التاريخية وتراثها العريق وبيئتها البكر وبريقها الساحر وغاباتها  

 والظالل.   هرة الميا الغناء وجبالها الشاهقة، وبساتينها واوديتها الواف

 .كبيرة من األشجار المثمرة وجود أعداد -         

مقومات    السياحة:   -            ذات  سياحي    كبيرة  سياحية منطقه  جذب  ذات  مناطق  توفر  خالل  من 

     موقع  55  الكورة. ويصل عدد المواقع األثرية في اللواء إلىفي لواء  ةغابات برقش المتواجد خصوصاً و

يشكل رافدا اقتصاديا كبيرا للواء بشكل خاص واألردن بشكل عام نظرا لما يتمتع به األردن من  انهحيث 

والتاريخية والدينية  األثرية  المواقع  السياسي ووجود  االستقرار  مثل  السياحي  للقطاع  داعمة    .  مقومات 

          .     

 والتركيبة العمرية للسكانأبرز مؤشرات الخصائص الديمغرافية السكانية  3.2

إجمالي سكان محافظة   من(  0.0912يشكل  و  نسمة، (  182820)   2020  في عام  الكورةلواء  يقدر عدد سكان  

والمقدر لعام    (2003800)عددهم  اربد  فتشير  2020نسمة  الجنس  حسب  السكان  بتوزيع  يتعلق  وفيما   ،

 من إجمالي عدد سكان  (0.0921) ، ونسبة اإلناث  ( 0.0903  اإلحصاءات إلى أن نسبة الذكور تصل إلى

 اللواء. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B1
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 (  3)جدول رقم 

 التعدادات السكانية السابقة )نسمة( 
 معدل النمو السكاني 

 عدد السكان المتوقع )نسمة( 

2020 2021 

 182820 لواء الكورة 
3.1 

188487 

 2065918 2003800 محافظة اربد

 (2020التعداد العام للسكان االحصاءات العامة ) المصدر: دائرة

 

وهو  اسرة  /فرد  5.15يبلغ    اللواءأبرز المؤشرات الديمغرافية، يالحظ أن متوسط عدد أفراد األسرة في  من   •

فرد، كما أن معدل اإلعالة الديمغرافية في محافظة    4.8من المعدل العام على مستوى المملكة والبالغ    اعلى

  بنسبة   سنة  (64ـ    15)  سن  بين  ما  العمرية  الفئة  في   السكان  نصف  من  أكثر  تركز  ويالحظ  (66% )  اربد

 ( 61.4)  المملكة مستوى  من أقل وهي  ،(60.11)

بالمقارنة مع مسممممتوى المحافظة  اللواءوالجدول التالي يوضممممح أبرز هذه المؤشممممرات على مسممممتوى   •

 :العامة(دائرة االحصاءات    )حسب لكةموالمستوى العام للم

 

 (  4)جدول رقم 

متوسط عدد 
أفراد األسرة  

 )فرد( 
 عدد األسر 

معدل اإلعالة 
 الديموغرافي )%( 

التوزيع النسبي للسكان حسب الفئة  
 العمرية 

  15أقل من 
 %سنة

(15 -
64  )
 %سنة

أكثر من  
(65  )

 %سنة

5.15 35471 69.8 34.6 60.5 4.9 

4.97 402532 66.4 36.39 60.11 3.51 

 

 فرد/ اسرة    (5.15)  حجم االسرة في اللواء والمقدر بم  يزيد  .1
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عن    الكورةفي لواء  (  34.6% ) سمنة والمقدرة بمممممم  (15) نسمبة السمكان في الفئة العمرية دون سمن  ارتفاع.2

 .اسية من الرعاية الصحية والتعليمالمعدل العام للملكة مما يعني الحاجة الى خدمات اس

عن مسممتوى المحافظة والمقدربم  (  66.4% )  والمقدر ب  الكورةلواء  معدل االعالة الديمغرافي في   ارتفاع.3

(66.4 %). 

 االقتصادية وحالة الفقر:  المؤشرات3.3 

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

 (  5)جدول رقم 

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

 للفرد  لألسرة  للفرد  لألسرة 

 1598.7 9324.2 1541.4 9070.4 الكورة لواء 

 1829.9 9167.0 1969.7 10120.9 محافظة اربد

 1857.2 9258.0 2021.2 10251.6 المملكة

 2013 االسرة ودخل نفقات مسحالمصدر: 

  ارتفاع إلى  والصمممادر عن دائرة االحصممماءات العامة    2013شمممار تقرير مسمممح نفقات ودخل االسمممرة  أ

دينار وعن   (9167)دينار عن معدل الدخل للمحافظة   (9324)ي اللواء  متوسمط دخل األسمرة السمنوي ف

، كما أشمار التقرير إلى انخفاض متوسمط االنفاق السمنوي لألسمرة في (9258)معدل الدخل العام للملكة  

دينار وعن متوسممممط اإلنفاق للمملكة (  10121)نفاق للمحافظة دينار عن مسممممتوى اإل  (9070)اللواء  

 دينار.(  10252)

 

   لفقرا     •

  قدّرت في لواء الكورة   نسبة الفقرإلى أن    2010يبين آخر تقرير منشور لدائرة االحصاءات العامة عام   •

الفقر  %7.7بل بلغت نسبة  بينما  السكان،  اربد  من عدد  المملكة  ، و%15  في محافظة  على مستوى 

14.4%. 

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



 

11 
 

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

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

 اسرة.  3346يشكلون حوالي  للواء الكورة وعليه فإن عدد االسر في اللواء

 دينار سنوياً. (2931096) بحوالي لواء الكورةوعليه تقدر فجوة الفقر في  •

أو مقدار   الفقر اإلجمالية الموجودة بين دخول الفقراء وخطحجم الفجوة   يقيس هذا المؤشر الفقر:  فجوة •

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

  البطالة •

تعتبر البطالة من أهم المشكالت التي تواجه واقع االقتصاد وسوق العمل، حيث تفاقمت هذ  المشكلة  •

لتحوالت الديموغرافية التي أدت إلى زيادة عدد الداخلين  في الفترة الماضية نتيجة لعوامل من أهمها ا

الجدد إلى سوق العمل والناتج عن ارتفاع معدالت النمو السكاني، وضعف الموائمة بين نواتج التعليم 

في مراحله المختلفة وبين متطلبات سوق العمل، ومزاحمة العمالة الوافدة للعمالة األردنية في بعض  

 تجة عن التفاوت الكبير في األجور بين الطرفين. المهن والتخصصات النا

والصادر عن دائرة االحصاءات العامة، فقد بلغ معدل البطالة   2015بحسب تقرير مسح البطالة للعام    •

تمثل نسبة الذكور العاطلين عن العمل    %13بينما بلغت على مستوى المملكة    %14  اربد  محافظة  في

 . %26.1 ناثفي حين بلغت لال %9.4منها ما نسبته 

 ( 6) رقم جدول

 المؤشر 

معدل النشاط االقتصادي  
 الخام

)عدد السكان النشيطين  
سنة   15اقتصادياً وأعمارهم  

فأكثر منسوباً لعدد السكان  
 الكلي( 

 معدل النشاط االقتصادي المنقح 

النشيطين اقتصادياً  )عدد السكان 
سنة فأكثر منسوباً   15وأعمارهم 

لمجموعة السكان الذين أعمارهم  
 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
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  واقع القوى العاملة:  4.3

  بلغ  قداربد   محافظة أبناء ن م المدنية الخدمة ديوان يف  توظيف ال بطلبات  المتقدمين  عدد أن بالذكر  الجدير من

 .  2017مواطن للعام  64036بـ  مقارنة2018 م للعا مواطن 66021

توزيع المتقمدمين بطلبمات للتوظيف من خالل ديوان الخمدممة الممدنيمة حسمممممب السمممممنوات  والجمدول التمالي يبين  

 والجنس:

 

  والبطالة العملالتحديات في قطاع 5.3 

 عدم وجود مؤسسات الستيعاب الخريجين من الجامعات وبالتخصصات المختلفة.  •

 . مركز المحافظة والعاصمةوالتركيز على  لواءي الواالستثمارات الجاذبة للعمالة ف عدد المؤسساتقلة  •

 ناث لتفضيل الشركات في القطاع الخاص لتشغيل فئة الذكور. ارتفاع نسبة البطالة لإل •

 . ضعف الشراكة بين القطاع الخاص والعام •

 الواسطة والمحسوبية.  •

 اعي رغم إلزامهم بذلك. تهرب بعض المنشآت من االشتراك في الضمان االجتم •
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 خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية  رابعا :

 خدمات مديرية التنمية االجتماعية وصندوق المعونة الوطنية  1.4

   (8)جدول رقم 

 القيمة  المؤشر 

 1 عدد مديريات التنمية االجتماعية 

عدد مساكن األسر العفيفة من خالل المكرمة  
 الملكية

52 

 15 عدد دور الحضانة 

 7 عدد الجمعيات المتخصصة 

 2 عدد مراكز ذوي االحتياجات الخاصة 

 288 عدد حاالت ذوي االحتياجات الخاصة المسجلة 

بشكل   المرأة تعنى بشؤونالتي  مراكزالعدد 

 خاص  

0 

 المعونة المتكررة من صندوق المعونة الوطنية
 عدد المستفيدين

1968 

 120 برنامج األسر المنتجة المقدمة من وزارة التنمية 

 . 2019لعام   لواء الكورة* المصدر: مديرية التنمية االجتماعية،  

 :الكورةلواء  وفيما يلي ملخص توزيع الفئات المستفيدة من برامج صندوق المعونة الوطنية في  •
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 (  9)جدول رقم 

 فئة المستفيدين
 المستفيدين

 العدد 

 األيتام أسر  .1
63 

 المسنون واسرهم  .2
551 

 اسر العاجزين عجزاً كلياً  .3
299 

 اسر السجناء والمعتقلين  .4
17 

 األسرة البديلة  .5
5 

اسر الغائبين والمفقودين غيبة منقطعة ال تقل عن  .6
 عام

4 

 الحاالت اإلنسانية  .7
201 

 الحاالت االستثنائية  .8
43 

 أرملة/ المرأة التي ال معيل  .9
191 

 المرأة التي ال معيل مطلقه/  .10
215 

 عزباء/ المرأة التي ال معيل  .11
0 

 اسر الخارجون من السجن .12
21 

 اسر العاجزون ماديا  .13
93 

 رعاية االعاقات  .14
289 

 1992 المجموع

 2019، لواء الكورةصندوق المعونة الوطنية* المصدر:  

 الوطنية والمعونة االجتماعية  الرعاية خدماتالتحديات في قطاع   2.4 

ارتفاع تكاليفها  وفي لواء الكورة  ذوي االحتياجات الخاصة  المراكز المتعلقة باألشخاصعدم كفاية  .1

 خاصة. كمراكز  ان وجدتاالسر 

 عدم كفاية المبالغ المصروفة كمعونة للمحتاجين وذلك بسبب ارتفاع االسعار.  .2

 ارنة مع المحافظة.ناطق جيوب الفقر مقاء وخصوصا في موالبطالة في اللو نسبة الفقر .3
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 : الشبابخامسا

مع مدراء مراكز الشبا   واالندية لوحظ    المركز  بها كادرات التي قام  جتماعالمن خالل ا  :الشبابقطاع  1.5

لبرامج موجهه وخاصة بالشبا   في اللواء وكمعلومات عامه  من هذا البند في اللواء  وا حدة      عدم وجود رؤية  

   يلي :نورد ما 

يوجد في لواء الكورة عدد من األندية ومراكز الشبا  والشابات والمرافق الرياضية، ويقوم المجلس األعلى   •

 .للشبا  باإلشراف عليها

 . عضو.( 812)نوادي رياضية وبعدد أعضاء ( 8)يوجد في لواء الكورة  •

 للشابات )دير أبي سعيد وجديتا(. مركز للشبا  )مركز شبا  دير أبي سعيد(، ومركزين د في اللواء يوج •

 

 :التحديات في قطاع الشباب2.5

 .في لواء الكورة  ضعف البنية التحتية المادية واالجتماعية الالزمة لمساعدة الشبا  على قضاء أوقات الفراغ ▪

 تزايد معدالت البطالة بين المتعلمين الشبا .  ▪

 قلة المراكز الشبابية مقارنة بعدد الشبا  بالنسبة إلى السكان.   ▪

لديهم  ▪ والتميز  اإلبداع  ورعاية  ودعم  الشبا   طاقات  الستثمار  الرامية  والخطط  البرامج  وجود  عدم 

 وتطويرها. 
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 : قطاع المرأةسادسا

 شؤون المرأة:قطاع  1.6

باتت قضلية النهو  بالمرأة وتطوير وضلعها للوصلول بها الى المكانة التي تسلتحقها باعتبارها عنصلراً   ▪

فلاعالً وشللللريكلاً كلامالً في التنميلة وتقلدم المجتمع، فكلانلت هلذ  القضلللليلة بلأبعلادهلا وتفرعلاتهلا المختلفلة محط  

 اهتمام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. 

ع المرأة االردنية بشللكل عام من حيث الصللحة والتعليم والتدريب  حيث حسللنت تلك المؤسللسللات من وضلل ▪

رغم تفاوت ادوارها ما بين مناطق   والتأهيل بحيث اصللللبحت عنصللللرا فاعال داخل المجتمعات المحلية، 

  المملكة، اال انه يمكن القول ان المرأة في االردن تعتبر عنصرا فاعال في مختلف ميادين التنمية.

  مجتمع اربد كباقي االردن بمجال تعليم المرأة ودخولها لقطاعات عمل جديدة لم  رغم التطور الذي شللللهد ▪

كعملها في االمن العام كرقيب سلير ميداني، او في قطاع الصلحة كممرضلة ،  يألفها المجتمع االردني سلابقا

ل،  تعمل بنظام الورديات الليلية، وكدخولها لقطاع االعمال كصللللاحبة له تديرة من شللللركتها خارج المنز

نظام اللللمحرمات االجتماعي والديني، رغم هذا  ضمنوغيرها من مجاالت كانت حتى االمس القريب من  

،  التطور اال ان الدراسللات االحصللائية والجندرية تظهر ان مسللاهمتها االقتصللادية ما زالت دون المأمول

   .االقتصادي واالجتماعيمتشابكة ما بين الدين والحداثة، ما بين وذلك العتبارات عديدة ومركبة و

إجمالي عدد سللكان المحافظة وبلغت نسللبة البطالة بين االناث في   نم  (48.8%)اذ تشللكل نسللبة اإلناث  ▪

 .%26.1محافظة اربد 

أما بخصلو  المؤسلسلات المتخصلصلة بشلؤون المرأة في لواء الكورة فال يوجد مقر لهذ  المؤسلسلات في  ▪

تقدم خدماتها في اربد و  االتحاد النسلائي -اتحاد المرأة   -لجان المرأة  تجمع مؤسلسلات كولكن يوجد اللواء،  

 لقطاع المرأة في لواء الكورة.

ال توجد مؤسلللسلللات او مراكز مختصلللة بشلللؤون المرأة وعليه يمكن القول انه ال يوجد اية برامج محددة   ▪

 اللواء.خاصة وموجهه للمرأة في 

من اجمالي السكان حسب دائرة االحصاءات العامة / االحصاء %  9.2تشكل نسبة االناث في لواء الكورة  ▪

 .2020 /السنوي للسكان 
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 المرأة:تحديات قطاع    2.6

 تواجه المرأة المتزوجة صعوبة خاصة في الحصول على فرصة عمل بسبب ارتباطها ووجود اطفال   •    

 .متزوجة والتي لديها أطفالالغير  د من أصحاب العمل تشغيل المرأة  رغبة العدي •

   .سبة الحتضان أطفال المرأة العاملةصعوبة توفير البيئة المنا •

المعيقمات االجتمماعيمة لعممل المراة في بعض الوظمائف ويظهر جليما في اختالف كبير في وجود بعض   •

   .  يعود ذلك الى العادات والتقاليد المنتشرة في اللواء  نسب عمالة المراة في بعض القطاعات
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 ة الثقاف سابعا :

 الشؤون الثقافية:قطاع 1.7

ثقافة، حيث تتبع الهيئات والجمعيات والمنتديات الثقافية في اللواء لمديرية  ال يوجد في لواء الكورة مديرية  

   ثقافة اربد. 

 (  10) جدول رقم

 البند   العدد 

 عدد الهيئات الثقافية  5

 عدد المنتسبين للهيئات الثقافية  67

 عدد الفرق الشعبية   0

 المهرجانات  0

 مديرية ثقافة اربد * المصدر: 

 
 االستثمارية في قطاع الشباب والرياضةالفرص  2.7

 نوادي شبابية بمختلف االلعاب الرياضية. •

 انشاء مشاريع خاصة وغير موجودة حاليا في اللواء ومن ابرزها المسابح المفتوحة والمغلقة  •

 مالعب وساحات خاصة بالشباب   •

 مقاهي ثقافية   •
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 : التعليمثامنا

 قطاع التعليم  1.8

 ؤسسات تعليم عالي في لواء الكورةال يوجد م •

للعام الدراسممممي    ةلواء الكورالجدول التالي يبين بعض مؤشممممرات التعليم في التعليم المدرسممممي فان  •

(2019/2020:) 

   ( 11)جدول رقم 

 المدارس الحكومية   البيــــــــان
المدارس   ا مدارس األونرو

 الخاصة 
 المجموع 

 106 17 0 91 عدد المدارس 

 32195 3440 0 28755 الطلبة عدد 

 1323 192 0 1131 عدد الغرف الصفية 

 56 34 0 22 عدد رياض االطفال 

 لواء الكورة / * المصدر: مديرية التربية والتعليم

 مؤشرات مهمة  2.8

 . (% 14.85)نسبة النجاح   •

 . % (10.0) معدل التسرب  •

 . (25)معدل عدد الطالب في الغرفة الصفية   •

  :التعليم قطاع تحديات 3.8  

 .واالجتماعية االقتصادية األوضاع بعض عن الناجمة التسرب ظاهرة •

 .المقررة المدرسية الكتب بعض وصول تأخر •

 المدارس  بعض يف الصفية الغرف عددو المدرسية األبنية في النقص  •

 :التعليم قطاعالفرص االستثمارية في 4.8 

 .المتميزة الخدمات ذات والحضانات  والروضات المدارس •

 .متميزة طالبية وخدمات ودراسات ث أبحا مراكز •
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 : التدريب المهني تاسعا

 واقع التدريب المهني 1.9 

التدريب المهني من  ال يوجد في لواء الكورة مراكز للتدريب المهني اال ان سكان اللواء ينتفعون بخدمات  •

   خالل مراكز التدريب المهني المتواجدة في مدينة اربد ومركز تدريب مهني المشارع.

 

 

 

 

 الصحة  عاشرا:

 : يلي  ما  خالل  من  الكورةلواء  في  الصحية الرعاية خدمات تقدم

 المستشفيات: 1.10

 (  12) جدول رقم

اسم 
 المستشفى 

عدد  
 المقدمة )التخصصات الطبية( الخدمات  عدد االطباء األسرة

 41 86 األميرة راية 
  واذن وحنجرة، فجلدية، باطنية، اطفال، نسائية، عظام، عيون، ان

 مختبرات  وطوارئ،اسعاف  اشعة،

 2019 لواء الكورةمديرية صحة * المصدر: 

 المراكز الصحية والعيادات:2.10

 (  13)جدول رقم 

 ا األونرو عسكري حكومي المؤشر 

 0 0 2 المراكز الصحية الشاملةعدد  -

 0 0 11 عدد المراكز الصحية األولية  -

 0 0 1 عدد المراكز الصحية الفرعية  -

 0 0 8 عدد المختبرات  -

 0 0 14 عدد الصيدليات  -
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 0 0 2 عدد مختبرات األشعة -

 0 0 13 عدد عيادات االسنان -

 0 0 14 عدد عيادات الطب العام  -

 0 0 3 االختصاص عدد عيادات  -

 0 0 13 عدد أطباء األسنان  -

 0 0 14 عدد مراكز األمومة والطفولة  -

 0 0 20 عدد األطباء العام  -

 0 0 3 عدد أطباء االختصاص  -

   الكورةلواء  صحة* المصدر: مديرية 

  الصحي  القطاع أبرز التحديات التي تواجه  3.  10  

 .عسكرية في المنطقةعدم وجود مستشفيات ومراكز طبية  •

 توفر بعض األجهزة والمعدات الالزمة لبعض المراكز الصحية. معد •

 انخفاض عدد الكوادر الطبية. •

 حتى يستوعب اعداد المراجعين.  مستشفى األميرة رايةالحاجة لتوسعة   •

 

 الفرص االستثمارية في القطاع الصحي 4.10

المراكز  عدم وجود مراكز طبية خاصة كمراكز االشعة والفحوصات وغيرها من    المراكز الطبية الخاصة •

 حاجة السكان داخل اللواء.  لتلبية

 صيانة األجهزة الطبية. •

 .بيع األجهزة الطبية •
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 : البنية التحتيةالحادي عشر

 قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة:  1.11

لألشغال العامة واإلسكان، وإنما يوجد مكتب يتبع لمديرية أشغال محافظة ال يوجد في لواء الكورة مديرية   ▪

 . اربد

 الجدول التالي يبين أبرز المؤشرات لحالة الطرق في لواء الكورة  ▪

 (  14)جدول رقم 

 األطوال )كم(  الطرق حسب النوع 

شبكة الطرق  
 الداخلية المعبدة 

 0 رئيسية 

 42 ثانوية 

 68 فرعية

 155 زراعية 

 265 المجموع

 . 2019،  مكتب أشغال لواء الكورةالمصدر: *

 

 أبرز التحديات التي تواجه البنية التحتية 2.11

حمالمة الطرق النمافمذة الواصممممملمة بين التجمعمات السمممممكمانيمة في اللواء أو في داخلهما تتراوح بين مقبولمة   •

 .إسفلتية وأدوات السالمة المروريةورديئة، حيث يحتاج معظمها إلى أعمال صيانة وخلطات  

يحتماج اللواء إلى مزيمد من العنمايمة واالهتممام بمالطريق المؤديمة إلى ممدينمة اربمد والممارة ببلمدة كفريوبما   •

 .حيث انه بمسرب واحد وتكثر فيه المنحنيات الخطرة جداً 

الهاتف والكهرباء حيث  وجود عوائق عند تنفيذ شممممبكات الطرق المختلفة مثل شممممبكات المياه وأعمدة  •

 تحتاج إلى وقت إلزالتها كما أن كلفتها عالية.

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

 الحرجية ويتطلب ذلك وقت إلزالتها.تعترض بعض المسارات األشجار  •
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 عشر: النقل العام الثاني 

  العام والبري: النقل1.12

 مكاتب تأجير حافالت سياحية.وال  شركات نقل سياحي.وال  ال يوجد مكاتب تكسي او سيارات تكسي  ▪

 .باصات  مجمعال يوجد في لواء الكورة   ▪

تشمير بيانات دائرة االحصماءات العامة الى ان عدد المركبات المرخصمة بجميع فئاتها بمحافظة اربد قد بلغت  

   2015وذلك للعام   125973

 (  15)جدول 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: 

 أبرز التحديات في قطاع النقل: 2.12

 .ال يوجد وسائط نقل عمومية منتظمة بين مختلف التجمعات السكانية في اللواء ▪

تعمل لغاية السمماعة السممادسممة مسمماءاً تقريباً وبعد ذلك ال منتظمة بين اللواء ومدينة اربد  النقل  الوسممائط   ▪

 .يوجد وسائط نقل منتظمة بين اللواء واربد

الشمالية،  لواء األغوار )  بين اللواء وااللوية المجاورةمحافظة عجلون وواللواء بين ال توجد وسائط نقل   ▪

 الشمالي(.لواء الطيبة، لواء المزار  

 قطاع النقلالفرص االستثمارية في 3.12

 مكتب واحد على االقل  استحداث، يمكن ص في اللواءال يوجد اي مكتب تكسي خا،  مكتب تكسي .1

 صيانة كهرباء وميكانيك السيارات الحديثة والهجينة.ايجاد مركز متخصص ل .2

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

 والصرف الصحي:  المياه1.13

 التالي ملخص لواقع قطاع المياه والصرف الصحي في لواء الكورة: يبين الجدول 

 (  16)جدول رقم 

 المؤشر  

 عدد اآلبار االرتوازية  9

 عدد السدود والسعة التخزينية  0

 عدد محطات الضخ العاملة  2

 نسبة السكان المخدومين بشبكة المياه  % 95

 شبكات الصرف الصحي  ال يوجد

 التنقية محطات  ال يوجد

 مساحة األراضي المروية بمياه محطات التنقية  ال يوجد

 شركة مياه اليرموك، لواء الكورة* المصدر:                    

 أبرز التحديات في قطاع المياه والصرف الصحي: 2.13  

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

 ألسباب متعددة   اللواءارتفاع نسبة العدادات المعطلة في  ▪

 ارتفاع نسبة الفاقد المائي نتيجة لالستخدام غير المشروع للمياه. ▪

 الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع المياه والصرف الصحي 3.13

 واالستفادة منها في الصناعات المختلفة.  تنقية مياه الزيبارمحطة  .1

 .المائي(  )الحصاد  تخزين مياه األمطارالمواطنين على حفر ابار منزلية ل  تشجيع .2

خاصمممة في اللواء مما يعود باألثر االيجابي على البيئة ويوفر على  صمممحيصمممرف   إنشممماء شمممبكة .3

 االمتصاصية.المواطن مصاريف صفر وتفريغ الحفر  
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 ة الطاق: رابع عشر

 والكهرباء:  الطاقة1.14

تعتبر شممركه كهرباء محافظة اربد وهي شممركة مسمماهمة عامة محدودة المزود الرئيسممي والوحيد للطاقة   ▪

  .الشمال بكامله إلقليمالكهربائية  

 (  17)جدول رقم 

 المؤشر  القيمة 

 عدد محطات الوقود 2

 عدد وكاالت الغاز  26

 بالكهرباء السكان المزودين  23288

   2019للعام   وزارة الطاقة والثروة المعدنية، شركة كهرباء محافظة اربد* المصدر:                      

 

 :والطاقة والتعدين  المعدنية الثروة قطاع أبرز التحديات في 2.14

 خصوصا في فصل الشتاء. اللواء  فيالمتكررة أعطال شبكة الكهرباء  •

 الشبكة نتيجة الكثافة السكانية في اللواء.الضغط الكبير على  •

 الفرص االستثمارية في قطاع الثروة المعدنية والتعدين والطاقة: 3.14

بمديلمة  من الممكن التوجمه لالسمممممتثممار في مجمال الطماقمة ال  الكورة فمننمهنتيجمة للمنماخ السمممممائمد في لواء   •

 يوم /  السنة .  300بلغ عدد االيام المشمسة في لواء الكورة حوالي  خصوصا الطاقة الشمسية حيث ي

 .أنظمة التسخين الشمسي عالية الجودة •

 محطات معالجة المياه العادمة. •
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 ت : االتصاالخامس عشر 

 البريد واالتصاالت:

لواء   في  تابعا مك  (10)  الكورةيوجد  البريدية  ة  تب  الخدمات  المكاتب  هذه  وتقدم  األردنية،  البريد  الشركة 

ع مساعدات صندوق  بأنواعها، وخدمات تحصيل فواتبر الكهرباء والمياه والهاتف والهاتف الخلوي، وخدمة دف

تبين من خالل جلسات العصف الذهني والحلقات البؤرية التي عقدها المركز رضا    الوطنية، حيثالمعونة  

 وكفاءتها. سكان اللواء عن جودة الخدمة المقدمة في هذا المجال  

المؤشرات التالية على   2013أما بالنسبة لوسائل االتصال األخرى فقد بين مسح نفقات ودخل األسرة لعام 

 : محافظة اربدمستوى 

 

   (18)جدول رقم 

 البيان  نسبة الحيازة 

 االنترنت  % 36

 االرضي  % 1

 خلوي % 47

 اجهزة الحاسوب  % 6
 . 2013مسح نفقات ودخل االسرة * المصدر:                                  
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 ة: البيئسادس عشر 

 الواقع البيـــــــــئي: 1.16

عدد من المؤسممسممات مثل    وااللوية التابعة لها ومنها لواء الكورة يشممرف على القطاع البيئي في محافظة اربد

مديرية بيئة اربد التي تعتبر المسمؤول االول في االشمراف ومتابعة تنفيذ القوانين والتشمريعات المتعلقة بالبيئة،  

سمتثناء  )با  عطاء التراخيص الالزمة القامة المشماريع الصمناعية المختلفةانها هي الجهة الوحيدة المخولة بنكما  

المنماطق الحرة حيمث تفوض صمممممالحيمات وزارة البيئمة لوزير المماليمة / رئيس مجلس المنماطق الحرة( وذلمك 

ات لواء الكورة )دير ابي سمعيد، لضمبط االمور بما يتوافق والقوانين والتشمريعات السمائدة. باالضمافة الى بلدي

من مهامها الرئيسممممية خاصممممة فيما يتعلق بجمع   التي تعتبر مهام المحافظة على البيئة  رابية الكورة، برقش(

بمجالس الخدمات المشمممتركة التي تقوم بندارة مكاب النفايات   ونقل والتخلص من النفايات الصممملبة مسمممتعينة

  ت إلى المكماب، اال أن دور البلمديمات بمتعهمدين من القطماع الخماص لنقمل النفمايما الصممممملبمة وفي بعض األحيمان

األخرى من حماية الموارد البيئية ال زال محدوداً وقد يعزى ذلك إلى ضمعف  والسملطات المحلية في الجوانب

 واالجتماعية. قدرتها على التخطيط المتوسط والطويل والتفاعل مع برامج التنمية المحلية االقتصادية

 بـ:   نها لواء الكورةعاني متلخيص بعض المشاكل البيئية التي ييمكن  و

راكم النفايات بجميع انواعها من مخلفات محالت الزجاج، اطارات السيارات القديمة، مخلفات محالت  ت ▪

 . الدواجن والحيوانات النافقة، وتراكم االنقاض واالتربة

 انتشار مصانع البالط والبلوك ومناشير الحجر في مختلف مناطق ومداخل لواء الكورة.  ▪

الكورة واستخدام الحفر االمتصاصية بصورة واسعة بدأت تهدد وجود شبكة صرف صحي في لواء  عدم ▪

 والمزروعات، اضافة الى قيام بعض اصحاب الصهاريج باسالة المياه العادمة بين االشجار االراضي

 الى االماكن المخصصة لذلك.واالراضي الزراعية وعدم نقلها 

 . مياه الزيبار المتعلقة بمعاصر الزيتون والمتمثلة بالجفت و القضايا البيئية ▪

 .الثروة الحرجية من قبل المواطنين ت على ءا كثرة االعتدا ▪

 .  ش من قبل الجهات المعنية بالبيئة انعدام االهتمام بالمتابعة والتفتي ▪

 الفرص االستثمارية في القطاع البيئي  2.16

 مخلفات الكرتون والورق  و إعادة تدوير مخلفات الزجاج ▪
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 السياحة  عشر:السابع 
 

 لسياحية:  ا قطاع 1.17
 
 .موقع  55بالعديد من المواقع السياحية واألثرية والتي يصل عددها إلى    لواء الكورةيتميز   ▪

قع تفتقر إلى وجود مخصمصمات لتطويرها واسمتثمارها سمياحيا، أما بقية المواقع فهي اموعدد كبير من ال ▪

ما طبيعية قائمة بحد ذاتها وال تحتاج إلى أعمال صممميانة أو ترميم كالغابات مثال أو أماكن تراثية وأثرية  إ

 ها بشكل بطيء جدا وخجول جدا أيضاً.يجري تطويرها وصيانتها وترميم

منشمماة سممياحية قائمة حيث انه لم يتم اسممتثمار أي موقع لغاية اآلن، وفيما يلي أهم  ال يوجد في اللواء أي   ▪

 :أربعة مواقع سياحية في اللواء

م عن سطح البحر وتطل على مرتفعات الضفة الغربية غربا وهضبة الجوالن   875  غابات برقش: ترتفع .1

ألف دونم وتوجد فيها مغارة    20  وجبل الشيخ شماال وقلعة عجلون جنوبا، تنتشر هذه الغابات على مساحة

 تعتبر من أجمل المغارات الجيولوجية في العالم وتدعى مغارة الظهر. 

 كهف السيد المسيح: يقع إلى الغرب من بلدة بيت أيدس بحوالي كم واحد.   .2

شالل وادي زقالب: يقع هذا الشالل غرب بلدة دير ابي سعيد وتتدفق المياه في هذا الشالل طوال العام   .3

 يوجد طريق مناسب للوصول إليه. وال 

وتتمتع بالمياه    وتعود ملكية اراضيها لبلدة األشرفية  حمة أبو ذابلة: تقع هذه الحمة غرب بلدة كفر راكب .4

المعدنية الساخنة التي قد تستخدم ألغراض عالجية في حال استثمارها بننشاء ممرات وبرك وترويجها  

 سياحيا.  

 اهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي:  2.17

 .عدم توفر البنية التحتية الالزمة لنجاح المشاريع السياحيةل في اللواء  استثمارات سياحيةعدم وجود  •

 م وجود خبرات وتأهيل لدى سكان اللواء في مجال السياحة.عد •

 قلة االهتمام بالجانب التراثي كرافد مهم من روافد السياحة. •

 .اللواءعدم وجود برامج سياحية شاملة للمواقع السياحية في  •

 الفرص االستثمارية في القطاع السياحي 3.17

 السياحيلحرفية المتنوعة ذات العالقة بالطابع  األعمال ا  •
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 الزراعة  عشر: ثامن  

 قطاع الزراعة: 1.18

يمثل القطاع الزراعي المصممدر التالي للكسممب بعد قطاعي الخدمات والتجارة، وتتمثل أشممكال االسممتثمار في 

السممتغالل الثروة  لخضممراوات والمحاصمميل الحقلية وإقامة مزارع  اهذا القطاع بزراعة األشممجار المثمرة و

 .الحيوانية

 ملم تقريبا.  400ي لواء الكورة  يبلغ المعدل العام لسقوط األمطار ف

يوجد في لواء الكورة مديرية زراعة تشرف على القطاع الزراعي في اللواء، حيث تعمل على تقديم الخدمات  

 لكافة المزارعين. 

 : ما يلي القطاع الزراعيواهم المؤشرات التي تشير لواقع 

 (  19جدول رقم )

 مؤشرات اإلنتاج النباتي  دونم /المساحة

 رياً  1900

 بعالً  37000 المساحة المزروعة  

 المجموع 38900

 الحبوب  5400

 المساحة المزروعة )دونم( 

 الخضروات   1600

 شجار مثمرة ا 30000

 المجموع 37000

 عدد المعاصر  قديمة(  4حديثة،  5) 9

 عدد محالت بيع المواد الزراعية  2

 مساحة األراضي الحرجية )دونم(  52000

 مساحة أراضي المراعي )دونم(  217
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 (  20جدول رقم )

 مؤشرات اإلنتاج الحيواني  العدد 

 الالحم 74

 البياض  4 عدد مزارع الدجاج

 المجموع 78

 خاليا النحل عدد  9550

 عدد مشاريع تربية األسماك  2

 عدد محالت العالجات البيطرية 6

 عدد المحطات الزراعية  0

 أغنام 25300

أعداد المواشي 

 )رأس( 

 ماعز  24400

 أبقار   3520

 جمال  3

 المجموع 53223

 لواء الكورة الزراعة،المصدر: مديرية *

 

  الزراعي  القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  18

 . تفتت الملكية الزراعية ▪

 تقدم الخدمات الزراعية والبيطرية في اللواء.  التي مراكزقلة ال ▪

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

 الزراعية. دم نجاح المؤسسات العامة واالهلية في رفد عملية التنمية ع ▪
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توسع النشاط العمراني وضم االف الدونمات الزراعية المتاحة لالستعمال الزراعي داخل حدود البلديات   ▪

 وظاهرة البناء العشوائي خارج مناطق التنظيم بالبناء على االراضي الزراعية. 

قطاع الزراعة الى  نقص التأهيل الفني والرعاية االجتماعية لفئة العمال الزراعيين مما ادى النتقالهم من   ▪

 قطاعات االقتصاد االخرى وحلول العمالة الوافدة بدال منهم.

مستلزمات   ▪ اسعار  تقلبات  الى  االولى  بالدرجة  يعود  والذي  الدواجن  قطاع  في  االسعار وخاصة  تقلبات 

 االنتاج مثل االعالف.

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

 الماعز وغيرها. عار العالجات البيطرية لالبقار وارتفاع اس ▪

 ضعف الكوادر الفنية واإلشرافية على مزارع الثروة الحيوانية.  ▪

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

 

 الفرص االستثمارية في القطاع الزراعي 3.  18

 . وانتاج العسل وبقية منتجات النحلتربية النحل  -

 اللواء.وانواع الفاكهة التي تالئم مناخ  كالحبو  والبقولياتالزراعات الموسمية المختلفة  -

 .مصنع تحبيب أعالف -

 مشاتل نباتات زينة. -

 مزرعة أبقار نموذجية. -

 مزرعة تسمين خراف. -

 مزرعة تسمين عجول. -

 

 

 

 



 

32 
 

 الصناعة  :تاسع عشر

 الصناعة: قطاع  1.  19

يظهر من تحليل واقع القطاع الصناعي في لواء الكورة أن الصناعات التحويلية )ورش حرفية، مخابز، منشآت  

تصنيع الحليب( والتي ال تعتبر رئيسية في استقطاب األيدي العاملة هي من أهم مبرزات هذا القطاع حيث تعد 

والتي ال يزيد عدد العاملين في أي منها عن   الحجمجميع المنشات الصناعية في اللواء من فئة المنشات صغيرة  

 )باستثناء مصنع واحد كبير(.  خمسة أشخاص

 الكبيرة:المشاريع الصناعية 

تم افتتاح "مصنع العرين لأللبسة" في لواء  ،  يوجد في لواء الكورة مصنع كبير واحد وهو مصنع العرين ▪

بمبادرة ملكية للحد من ظاهرة البطالة وتوفير فرص عمل  ، حيث نشأت فكرة تأسيسه  م2009  الكورة عام

  500  ويبلغ عدد العاملين في المصنع حوالي  ، 2م7000  للمناطق البعيدة، وأقيم على قطعة أرض مساحتها

عامل وعامله بما فيهم اإلداريين، والمميز في المصنع أنه األول في المنطقة ويقدم الرعاية الصحية وتامين  

 لين إلى منازلهم. المواصالت للعام

 :الصناعي القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.19

 افتقار اللواء الى بنية تحتية تساعد على إقامة مدينة صناعية أو حرفية في اللواء.  •

   واحد فقط رغم وجود مبررات تساعد في نجاح اقامة اكثر من مصنع في اللواء.وجود مصنع  •

 مدخالت االنتاج للمشاريع الصناعية. ارتفاع اسعار الطاقة عموما وبعض  •

 الفرص االستثمارية في القطاع الصناعي: 3.19

، نظرا النتشممار زراعة الزيتون  لجفت التي يمكن ان تسممتخدم كوقود(الزيتون ومنتجاته ومخلفاته )مادة ا ▪

التنك الخاص به    وصمناعة فمن المتوقع ان تشمكل الصمناعات الخاصمة بالزيتون كانتاج الزيت    اللواء، في 

 مهمة.و غيرها فرص استثمارية  

 تدوير المخلفات الصلبة. ▪

 صناعة تعبئة زيت الزيتون. ▪

 صناعة العسل. ▪
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 التجارة :عشرون 

 والخدمات   قطاع التجارة 1.  20

اللواء، اذ بلغ عدد المشماريع التجارية  القطاعات االقتصمادية على مسمتوى   أكبريعتبر القطاع التجاري من  ▪

من المشمماريع    % 58.6  مشممروع منتشممرة في مختلف مناطق اللواء، وتشممكل ما نسممبته حوالي  1055

، غير أن أغلب هذه المشممماريع تتركز في دير أبي  مشمممروع  1800المرخصمممة في لواء الكورة والبالغة  

، حيث بلغ عدد المشماريع التجارية  ن اللواءسمعيد كونها مركز اللواء وتعتبر السموق الرئيسمي لجميع سمكا

من المشممماريع التجارية    % 23.9حوالي  مشمممروع ويشمممكل ما نسمممبته    253 في منطقة دير ابي سمممعيد

 المرخصة في اللواء.  

 .تشرف على هذا القطاع غرفة تجارة اربد من حيث شهادات التسجيل ▪

والعاملين بهذا القطاع على تواصممممل مسممممتمر مع  نه ال يمكن القول ان جميع المسممممتثمرين  نرغم ذلك ف ▪

الغرفمة، االمر المذي يحمد بشمممممكمل كبير من العممل على التعريف بهمذه الفرص للجميع، كمما انمه يحمد من 

محاوالت تنظيم هذا القطاع وتصمممنيفه، حيث تفتقر اغلب المؤسمممسمممات ذات العالقة بمعلومات واضمممحة  

 ودقيقة حول هذا القطاع.

الكبيرة بعدد المنشممات العامله بهذا القطاع، بسممبب اعتقاد االغلبية انه ال يحتاج الى  يمكن تفسممير الزيادة   ▪

هذا القطاع لها عالقة مباشمممرة بالحاجات    عمشممماري، كما ان ادارية ومحاسمممبية وتسمممويقية كبيرة  خبرات

 األساسية للمواطنين.

 : 2019 لعامات اللواء بلدي  بيانات قاعدة حسب لواء الكورة  في  القائمة االقتصادية النشاطات

 ( 21)رقم جدول 

 طبيعة النشاط طبيعة النشاط

 بقالة  اثاث مستعمل 

 صالون سيدات  مواد بناء 

 صالون رجالي  ادوات صحية 

 مخبز  تشطيبات 

 دواجن بيع اداوات كهربائية 

 ادوات منزلية  تعهدات انشائية 

 البان مطعم
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 تربية نحل  محطة محروقات 

 بطاقات وخلويات بيع  مغسله

 بيع مفروشات جديد  موزع غاز 

 صهريج ماء  اكسسوارات 

 كشك برادي واقمشه 

 مخيطة فوط وورق صحي 

 تكييف وتبريد  سجاد وموكيت 

 محددة دراي كلين ومصبغه

 احذيه بلياردو 

 غسيل سيارات وبناشر وزيت  محمص

 مصنع  تجارة مكسرات 

 اعمال الحج والعمره  تجارة وتوزيع اجهزة صوتية 

 معصرة زيتون منجرة 

 تأجير كراسي  عيادة بيطرية 

 تغليف الورق  نقابة تراخيص المعارض 

 تأجير كمبريسات وونشات  جاروشة حبوب 

 استيراد وتصدير  ملحمة

 المنيوم  تجارة مجمدات 

 حدادة سيارات ودهان  مشغل حقائب 

 مطبعه تصليح ادوات كهربائية 

 صيدلية تموينية مستودع مواد 

 عيادة اسنان  كيك بوكسنج 

 عيادة اختصاص  مدرسة خاصة 

 رياض اطفال  مكتب هندسي

 مركز ثقافي  مكتب مساحه 

 مركز تربية خاصه  محامون

 مؤسسه ماليه  مصور 

 محل ذهب  تدريب سواقة

 شركات  لوازم رياضية 

 بنوك  تحلية وتنقية المياه 

 طرنمبات ديزل اصالح  صناعة مواد تنظيف

 مخرطة نوفتيه

 خردوات  كهربائي سيارات 

 ادوات زراعية  اعمال حفريات 

 معمل بلوك وطوب  تنجيد فرش سيارات 

 قص زجاج عصائر 
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 اعمال دهان وتبليط منازل  يبع قطع سيارات وزينه 

 بيع كمبيوتر  معرض سيارات 

 انترنت  خضار وفواكه

 ميكانيك  مكتبة

 بيع دهانات  

 

 :التجاري القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز.  2.  20

 .والنشاط وخصوصاً قانون العمل والعمالوجود بعض القوانين المقيدة للعمل   •

 .رتفعة بالمقارنة مع الدول االخرىمعدالت الضرائب الم •

 صعوبة الحصول على تمويل المشاريع التجارية وتعقد بعض االجرائات احيانا. •

 

 :خدمي ال القطاع تواجه التي  التحديات أبرز  3.20

 القطاع. رامج الداعمة لهذا بضعف ال •

 حاجة اغلب المستثمرين في هذا المجال الى شهادات مزاولة مهنة.  •

 

 : والخدمي  التجاريالفرص االستثمارية في القطاع  4.20

تعد الفرص االسمتثمارية السمابقة في القطاعات جميعها فرصما السمتحداث مشماريع تجارية سمواء صمناعية او 

 زراعية او حتى سياحية.

 اهم الفرص الممكن االستثمار بها  تجارة التجزئة او تجارة الجملة تعد من 

مما يعني ضمرورة التحسمين المسمتمر في اسمتثمار    (وغيرها  )السمياراتينتشمر في اللواء عدد من المركبات  

 المنطقة.التي م نشأنها خدمة اهل    وتطوير المشاريع

 الخدمات الطبية التي ال يستغنى عنها ...الخ.
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 التمويل  :الحادي والعشرون
 
 

 لتمويل الميكروي والنشاط اإلقراضي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: ا .1.  21
 

 : يوجد في لواء الكورة فرعين لمؤسسات تمويل متخصص وهي ▪

 . صندوق المراة -1

 . تمويلكم -2

 تجارية، وهي:  الربعة بنوكيتوفر في لواء الكورة فروع  ▪

 

 

 ( 22)رقم جدول 

 عدد الفروع   البنك 

 1 االسالمي األردني 

 1 االسكان

 1 القاهرة عمان  

 1 األردن

 

 تمويلي:ال القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز.  2.  21

 . زمة للحصول على التمويلصعوبة توفير الضمانات الال  -

   .اعدم التمكن من اخذ المبلغ الكافي لتمويل المشاريع وبالتالي عدم استمراره  -

المنزلية منها ما يذهب  وتحديدا  تي تتعلق بالمشاريع  ثقافة االستهالك السائدة ان معظم التسهيالت وال -

   .لالستهالك

 

 



 

37 
 

 اللواء: أبرز األبعاد التنافسية في  : تحليلالثاني والعشرون

 االستثمار مقومات  ومن المحلي السوق في تأثيرا  االقتصادية العوامل أكثر العاملة القوى  تعتبر -

 .األمثل بالشكل استغاللها من بد وال الدولة اقتصاد نمو  في كبير دور  لها الحقيقية والتي

 أي متعلمين السكان من 90% ان إذ جدا مرتفعة م التعلي نسبة ان مسبقا مالتعلي قطاع مسح بين لقد  -

 .االستثمار مقومات أقوى من يعتبرالمقوم  ان هذا

 برنامج رأسها وعلى بكثافة االستثمار لبيئة الداعمة والبرامج والتعليمية التدريبية المؤسسات  تتوفر  -

 .إرادة          

  كانت سواء  المؤسسات ه بهذ مشبع ليالمح السوق نأ القول يمكن نهفأ التمويلية المؤسسات توفر  -

 بشكل المالية المؤسسات هذ  ةمشكل حصر ويمكن متخصص،  إقرا   مؤسسات أو تجاريةوك بن

 األمور من وهذا االئتمانية،  التسهيالت  منح ألغرا   المطلوبة والكفاالت الضمانات نوعية يف معا

 .باالستثمار التوسع معيقات أحد زالتا م الت

  السهلية المناطق يف الزراعية االستثمارات اما الفرصة يفتح اللواء ي في الجغراف التنوع  -

 .كمنطقة ام قيس والقويلبة السياحية واالستثمارات

 .متزايدة  لخدمات بحاجة المرتفعة السكانية الكثافة  -

 . بها خاص دخل وتوليدعام  بشكل االقتصاد في الفاعلة المرأة مشاركة -
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 نقاط الضعف نقاط القوة

غورية • مناطق  في  جغرافي  جبال    تنوع  وسلسلة 

مناخ   مع  الوديان،  وكثرة  ممتدة  وسهول  وتالل 

الزراعة  في  االستثمار  على  يشجع  متنوع 

 والصناعة والسياحة. 

نسبته   • ما  للزراعة  القابلة  االراضي  تشكل 

 من مساحة اللواء.  %(33.4)

والحضارية   • االثرية  المناطق  من  العديد  وجود 

السياحية   والمناطق  الرومانية،  )دينية،  والمدن 

 تاريخية، وطبيعية وغيرها( 

 حلقة وصل مع األلوية المجاورة.  •

ووجود اهتمام  (، 7.1)  انخفاض معدالت االمية •

 من أبناء اللواء بالتعليم الجامعي والعالي. 

  

لمحافظة  ( 4.97)مقابل   ( 5.15)  ارتفاع حجم األسرة •

 . للمملكة (4.8) اربد و

 . كثافة سكانية عالية في اللواء  •

ارتفاع الطلب على المرافق الصحية والتعليمية   •

 والخدمات 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. 

 ناطق الريفية إلى المدن.زيادة الهجرة من الم •

 

 التهديدات  الفرص 

مشاريع   • القامة  السوريين  المستثمرين  توجه 

 استثمارية في اللواء نتيجة االزمة السورية. 

وجهات   • تمويلية  مصادر  عدة  من  متاح  تمويل 

 داعمة. 

 جذب االستثمارات الخارجية.  لعمل على ا •

العمل على توجيه البرامج الدولية و التنموية للعمل   •

 داخل اللواء  

ادارة   • الالمركزية في  التدريجي ألسلوب  التطبيق 

 المحليات. 

 ضغط الالجئين السوريين على البنية التحتية والخدمات.  •

 ارتفاع اسعار المدخالت االنتاجية.  •

 التنموية واالقتصادية. تكيف السكان مع التغيرات   •

 انخفاض المخصصات الرأسمالية في الموازنة العامة.  •

ضعف تنفيذ وتطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة   •

باالستثمار والتنمية المحلية وتكيفها مع المتغيرات  

االقليمية والدولية، في ضوء االتفاقيات التجارية  

 والصناعية الموقعه مع عدد من الدول. 
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 تطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص.  •

الموائمة بين متطلبات العرض والطلب في سوق   •

 العمل. 

تحسين مستوى االجور والتامينات االجتماعية في   •

 سوق العمل. 

 للعمل  التنموية الدولية البرامج من العديده  توج  •

 . البشرية التنمية على

 الطاقة  وسائل  مالستخدا برامج ثاستحدا  •

 .البديلة

 . الشباب فئة لتنمية  برامج

 

 الفئات المهمشه بشكل مباشر.  الوصول الى •

 


