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 : ة والسكانوالتقسيمات اإلدارية والتنظيمي الموقع الجغرافي  اوالً:

 الجغرافيا والسكان: 1.1        

كنانة إداريا لمحافظة اربد ويحده من الشممممال الحدود اليمممورية ومن الونو  لواء   مممبة  يتبع لواء بني   •

 اربد ومن الشرق لواء الرمثا ومن الغر  لواء االغوار الشمالية.

 ( كم97( كم مربع حيث يبعد عن عمان حوالي )278مياحة )تبلغ   •

 ( 1جدول رقم )

 التومع اليكاني  القضاء  اللواء 
 نس )نيمة( توزيع اليكان حي  الو

 الموموع إناث  ذكور

ي كممممممممممممنانة
لممممممممممممممممممواء بنمممممممممممم

 

ي كمممممممممممممممممممنانة
بنمممممممممممممممممم

 

 5332 2465 2867 يما الرويان
 12847 6298 6549 كفريوم 
 10671 5354 5317 حاتم

 10886 5498 5388 يحم
 13249 6522 6727 ملكا
 7654 3810 3844 حرثا 
 10036 4949 5087 خروا 

 6932 3357 3575 ام  يس
 6327 3165 3162 يمر

 7177 3487 3690 حريما 
 8413 4322 4091 يبل 
 3363 1657 1706 الرفيد

 6228 3121 3107 المن ورة 
 4117 2053 2064 المخيبة التحتا 

 4599 2206 2393 عقربا 

 6527 3207 3320 حبراص 
 3173 1574 1599 الحمة االردنية
 1938 892 1046 عزريت 
 2028 1038 990 ابواللو س

 3257 1607 1650 المزيري  
 187 81 106 العشة
 886 400 486 برشتا 
 932 454 478 اليرموك 

 2425 1201 1224 الخريبة 
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 4807 2313 2494 ابدر 

  
 1567 728 839 الق فة 
 1567 774 793 الييلة
 2065 997 1068 الزوية 

 149190 73530 75660 موموع اللواء 
 2003800 968300 1035500 المحافظة

 %11.3 % 7.6 % 7.3 النيبة المئوية للواء من إومالي المحافظة 
 2020* الم در: دائرة اإلح اءات العامة،  

 

 الالجئون والمخيمات

في ظل تفا م األزمة اليورية وتدفق اللوئين إلى األردن فأنه من المتو ع مع نهاية العام الحالي ان تبلغ  

نيبة اللوئين اليوريين في األردن واحد لكل يتة أردنيين. وهذا الر م المخيف هو مورد مثال واحد 

مليون يوري    1.5الناومة عن الحر  األهلية في يوريا على االردن، وتشير التقديرات إلى أن  لآلثار  

إليها حتى اآلن، وتشير بيانات المركز االمني في لواء بني كنانة إلى أن عدد اللوئين اليورين   لوئوا د 

 .  معظمهم في مناطق خروا، ملكا، يبل، وحبراص تومعوا،  الوئ 17903الميولين 

لووء   نتيوة  والخدمات  العامة  الموارد  على  متزايدة  اربد ضغوط  بمحافظة  المحلية  الموتمعات  تواوه 

الذي يتطل  دراية متخ  ة، حيث ينكتفي    اللووءهذا    ثرأ اليوريين لها وال يمكن بهذه العوالة بيان  

ات العامة وأثارها على الوا ع اليكاني واال ت ادي والخدمي في  بهذا التقرير بايتعراض بعض المؤشر

 اللواء.  

 السوريين في لواء بني كنانة مؤشرات عامة: 

 

حوالي   • كنانة  بني  لواء  في  اليوريين  اللوئين  أعداد  نيبته    الوئ(  17903)*بلغت  ما  ويشكلون 

 %( من يكان اللواء. 12)

 ( طال  وطالبة. 1630اللواء حوالي ) بلغ عدد الطلبة اليوريين في مدارس  •

 %(. 100بلغت نيبة األشغال في الميتشفيات نيبة ) •

 

 

 المركز االمني في بني كنانة  *
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 التقسيمات اإلدارية: 2.1  

مت رف اللواء.    يتكون هيكل ادارة التنمية المحلية في لواء بني كنانة من الحاكم االداري والذي ييمى ▪

 .يها الحاكم االداريوحدة تنمية يرأ 2002عام   في اللواء يسكما تأ

 البلديات: .1

منطقة يما الرويان وهي    ومركز اللواءبلديات    5تومع يكاني ويضم    28ف اللواء من  يتألالبلديات:   ▪

 : وهيبلدية  18لغة ا%( من موموع عدد بلديات محافظة اربد والب 27.7تشكل ما نيبته )

 :  بلديـة الســرو •

 يبين الودول التالي التومعات اليكانية التابعة للبلدية مع عدد يكانها ومياحتها:         

 ( 2ودول ر م )

 المياحة / دونم  عدد اليكان / نيمة التومع اليكاني 

 19949 5332 يما الرويان

 13278 10671 حاتم

 5164 4807 ابدر 

 38391 20810 الموموع

 

 : بلديـة خالد بن الوليـد •

 يبين الودول التالي التومعات اليكانية التابعة للبلدية مع عدد يكانها ومياحتها:     

 ( 3ودول ر م )

 المياحة / دونم  عدد اليكان / نيمة التومع اليكاني 

 6500 13249 ملكا

 2725 6228 المن ورة 

 3892 6932 أم  يس

 26829 3173 الحمة األردنية

 3059 4117 المخيبة التحتا 

 43005 33699 الموموع
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 الكفــــــــارات: بلديـة 

 يبين الودول التالي التومعات اليكانية التابعة للبلدية مع عدد يكانها ومياحتها:  ▪

 ( 4ودول ر م )

 المياحة / دونم  عدد اليكان / نيمة التومع اليكاني 

 31466 12847 كفريوم 

 6248 8413 يبل 

 10470 3363 الرفيد

 8725 6527 حبراص 

 9283 7654 حرثا 

 13688 4599 عقربا 

 79880 43403 الموموع

 

 الشعلـــة: بلديـة 

 ومياحتها: يبين الودول التالي التومعات اليكانية التابعة للبلدية مع عدد يكانها  ▪

 ( 5ودول ر م )

 المياحة / دونم  عدد اليكان / نيمة التومع اليكاني 

 8000 6327 يمر

 30000 10886 يحم

 38000 17213 الموموع
 

 الجديـــــدة:بلديــة اليرموك  

 ومياحتها: يبين الودول التالي التومعات اليكانية التابعة للبلدية مع عدد يكانها  ▪

     (6ودول ر م )       

 المياحة / دونم  عدد اليكان / نيمة التومع اليكاني 

 16000 7177 حريما 

 1590 2028 أبو اللو س 

 22000 12101 خروا + الزوية 

 6349 4924 اليرموك الق بة + الييلة + الخريبة

 45939 26230 الموموع
 2020* المصدر االحصاءات العامة 
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 مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المنظمة:  3.1

 (  7ودول ر م )

مراكز الزكاة  
 وااليتام 

المنتديات  
 الثقافية 

االندية 
 الرياضية 

ومعيات  
 ثقافية 

ومعيات  
 خيرية 

ومعيات  
 تعاونية 

 

 العدد  24 41 1 11 6 0

 
 األعضاء  غير متوفر  غير متوفر  متوفر غير   غير متوفر  غير متوفر  غير متوفر 

 

 

 الجمعيات الخيرية:
تقوم همذه الومعيمات بتقمديم الخمدممات في ( ومعيمة،  41يبلغ عمدد الومعيمات الخيريمة في لواء بني كنمانمة )

مواالت: ميماعدة ذوي االحتياوات الخا مة في كافة المواالت، وميماعدة الفقراء والميمنين، وميماعدة االيتام 

مماديما وعينيما، وتقمديم  روض مفيمدة للطلبمة وأيمام طبيمة ومحماضمممممرات،  مممممنماديق ا راض دوارة لعمدد من 

عقد الدورات التدريبية والمحاضممممرات وورع العمل لتوعية الومعيات لمشمممماريع  ممممغيرة مدرة للدخل، و

 امة مشماريع انتاوية  مغيرة وخ مو ما  إة وتمكينها اوتماعيا وثقافيا، والموتمع المحلي، ورفع ميمتو  المرأ

 التي تعنى بالمرأة.

 الجمعيات التعاونية:
ييس مشاريع  خلل تأأعضائها من  رباح ل الح  أغراض تحقيق  ييت ألأوهي ومعيات متخ  ة نوعا ما  

( ومعية  24يبلغ عدد الومعيات التعاونية في اللواء )   مغلقة على اعضائها.  ه وتعتبر ومعيات شب،  ايتثمارية

 تعاونية، موزعة كما يلي:  

 .ومعيات زراعية  8 -

 .نيائية  4 -

 متعددة االغراض.12 -

41

24

1

11
6 0

العدد

ومعيات خيرية ومعيات تعاونية ومعيات ثقافية اندية رياضية منتديات ثقافية زكاه وايتام
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 ثانيا: الخصائص الطبيعية والمقومات االقتصادية 

 النسبية: الميزة  2.1
 

لموا ع اثرية    باحتوائهالخلبة والمطلة على دول الووار وكذلك    وطبيعته  بمناخهبني كنانة    يتميز لواء -

كما ويتم    ، ليياحة البيئية في محمية اليرموك ضافة لووود اإ  أم  يس(همها مدينة ودارا )أويياحية  

 الزراعية. لغايات اليياحة  لتوظيفهالى االيتفادة من الزراعة التي يتمتع بها اللواء إحاليا  التووه

و الزراعات الحقلية المختلفة وذلك بفضل  أشوار مثمرة  أكان    يوآءابالتنوع الزراعي    يتميز اللواءكما  

 . أرضةهللا الذي مَن على هذا اللواء بعيون الماء المنتشرة على 

 

 الخصائص الديمغرافية السكانية والتركيبة العمرية للسكانأبرز مؤشرات  2.2

بني كنانة في عام   لواء  نيمة، ويشكل ) 149190)  2020يقدر عدد يكان  %( من إومالي يكان  7.4( 

، وفيما يتعلق بتوزيع اليكان حي  الونس  2020( نيمة لعام  2003800)  والمقدر عددهممحافظة اربد  

( من إومالي عدد يكان  48.3%(، ونيبة اإلناث ) 51.7ذكور ت ل إلى )فتشير اإلح اءات إلى أن نيبة ال

 اللواء. 

 (  8ودول ر م )

معدل النمو   التعدادات اليكانية اليابقة )نيمة( 

 اليكاني 

 عدد اليكان المتو ع )نيمة( 

2020 2021 

 149190 لواء بني كنانة 
3.1 

153815 

 2065918 2003800 محافظة اربد

 2020 الكتا  االح ائيالم در: 

فرد/ايرة وهو    4.8من أبرز المؤشرات الديمغرافية، يلحظ أن متويط عدد أفراد األيرة في اللواء يبلغ   •

فرد، كما أن معدل اإلعالة الديمغرافية في محافظة   4.8لمعدل العام على ميتو  المملكة والبالغ ل مياوي

  ينة في (  64م    15الفئة العمرية ما بين ين ) %( ويلحظ تركز أكثر من ن ف اليكان في  66اربد ) 

 ( 60.5(، وهي أ ل من ميتو  المملكة ) 60.11بنيبة )اللواء 

بالمقارنة مع ميممممتو  المحافظة  اللواءوالودول التالي يوضممممح أبرز هذه المؤشممممرات على ميممممتو    •

 والميتو  العام للمملكة:
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 (  9ودول ر م )

 المنطقة
متويط عدد 
أفراد األيرة  

 )فرد( 
 عدد األير 

معدل اإلعالة 
 الديموغرافي )%( 

التوزيع النيبي لليكان حي  الفئة  
 العمرية 

  15أ ل من 
 ينة

(15 -
 ( ينة 64

أكثر من  
 ( ينة 65)

 4.9 60.5 34.6 63.4 31238 4.77 بني كنانة 

 3.51 60.11 36.39 66.4 402532 4.97 المحافظة

 

   4.8( فرد/ ايرة مقارنة مع المعدل العام للمملكة 4.77حوم االيرة في اللواء والمقدر بم )  يتياو   .1

%( في لواء بني كنانة عن  34.6( ينة والمقدرة بممم )15ارتفاع نيبة اليكان في الفئة العمرية دون ين ).2

 .عليمايية من الرعاية ال حية والتالمعدل العام للملكة مما يعني الحاوة الى خدمات اي

%( عن ميمممممتو  المحمافظمة 63.4)  والمقمدر  .انخفماض معمدل االعمالمة المديمغرافي في لواء بني كنمانمة  3

 (.66.4م )والمقدر

 

 

 المؤشرات االقتصادية وحالة الفقر:  3.2

 المؤشرات االقتصادية:  1.3.2

 على النحو التالي:  2013بلغت مؤشرات الدخل واإلنفاق الينوي لألفراد واألير للعام   •

 (  10ودول ر م )

 التقييمات اإلدارية 
 متويط الدخل الينوي )دينار(  متويط اإلنفاق الينوي )دينار( 

 للفرد  لأليرة  للفرد  لأليرة 

 1829.8 8975.3 1778.1 8796.8 لواء بني كنانة 

 1829.9 9167.0 1969.7 10120.9 محافظة اربد

 1857.2 9258.0 2021.2 10251.6 المملكة

 2013الم در: ميح نفقات ودخل االيرة 
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إلى انخفاض  وال ممادر عن دائرة االح مماءات العامة   2013شممار تقرير ميممح نفقات ودخل االيممرة  أ

( دينار  9167للمحافظة )( دينار عن معدل الدخل 8975.3ي اللواء )متويممط دخل األيممرة اليممنوي ف

 (9258وعن معدل الدخل العام للملكة )

 الفقر  حالة   2.3.2

وذلك للعام  دينار    375عند  على تقدير خط الفقر لمحافظة اربد    لواء بني كنانة بناء در خط الفقر في   •

من عدد اليكان، بينما بلغت نيبة الفقر على ميتو  المملكة    9.7بحوالي  و درت نيبة الفقر    ،2008

13.3 .% 

األيرة   دينار اعتمادا على نتائج بيانات ميح نفقات ودخل 800 در خط الفقر العام للفرد ينويا بحوالي    •

دينارا شهريا(.    323دينارا ينويا )أي    3876يرة المعيارية بلغ خط الفقر  وعلى ميتو  األ  2010لعام  

فس النيبة للواء بني  دينار فأ ل وهي ن 3000ير محافظة اربد يقدر دخلهم الينوي أ% من 18ن أوبما 

 يرة.  أ 2996ير في اللواء يشكلون حوالي إن عدد األف كنانة وعليه

 ( دينار ينوياً. 2624496وعليه تقدر فووة الفقر في لواء بني كنانة بحوالي )  •

أو مقدار   الفقر  الفووة اإلومالية المووودة بين دخول الفقراء وخطحوم   يقيس هذا المؤشر  الفقر:  فجوة  •

 .المحدد الفقر ميتو  خط إلى الفقر  للخروج من حالة الدخل اللزم

 

 البطالة  •

تعتبر البطالة من أهم المشكلت التي تواوه وا ع اال ت اد ويوق العمل، حيث تفا مت هذه المشكلة في   •

أهمها التحوالت الديموغرافية التي أدت إلى زيادة عدد الداخلين الودد   الفترة الماضية نتيوة لعوامل من

إلى يوق العمل والناتج عن ارتفاع معدالت النمو اليكاني، وضعف الموائمة بين نواتج التعليم في مراحله  

المهن  بعض  في  األردنية  للعمالة  الوافدة  العمالة  ومزاحمة  العمل،  يوق  متطلبات  وبين  المختلفة 

  ات الناتوة عن التفاوت الكبير في األوور بين الطرفين. والتخ 

وال ادر عن دائرة االح اءات العامة، فقد بلغ معدل البطالة    2015بحي  تقرير ميح البطالة للعام    •

% تمثل  13بينما بلغت على ميتو  المملكة  ما يتناي  مع لواء بني كنانة  % وهو14في محافظة اربد  

 %. 26.1  لإلناثفي حين بلغت  % 9.4العاطلين عن العمل منها ما نيبته  نيبة الذكور 
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 ( 11ودول ر م )

 المؤشر

 معدل النشاط اال ت ادي الخام

)عدد اليكان النشيطين ا ت ادياً 
ينة فأكثر منيوباً  15وأعمارهم 

 لعدد اليكان الكلي( 

 معدل النشاط اال ت ادي المنقح 

ا ت ادياً )عدد اليكان النشيطين  
ينة فأكثر منيوباً  15وأعمارهم 

  15لموموعة اليكان الذين أعمارهم 
 ينة فأكثر(

 معدل البطالة 

)عدد اليكان المتعطلين  
ينة فأكثر  15وأعمارهم 

منيوباً إلومالي  وة  
 العمل(

 14 36.0 36.9 لواء بني كنانة 

 13 35.7 37.5 على ميتو  المملكة

 2016، ميح العمالة والبطالة 2013االيرة الم در: ميح نفقات ودخل 

 واقع القوى العاملة:   4.2

 نحو لواء بني كنانة  أبناء  من 2015الخدمة المدنية للعام   لديوان توظيف بطلبات المتقدمين عدد بلغ ▪

 شخص 52 الميتنكفين عدد وبلغ اليكان،  عدد إومالي  % من5.2 نيبته ما  أي مواطن    6853

 %. 3.2فقط  منهم المعينين نيبة بلغت حين في %1.4ما نيبته  أي

من14 نيبته ما يشكلون وافد عامل 40560 إربد محافظة في يعمل ▪  العمالة عدد إومالي % 

 من (% 11) نيبته ما تشكل المحافظة في  منشأة (7181) في ويعملون المملكة،  في الوافدة

 في المشتركة المنشآت عدد يبلغ  كما المملكة. في الوافدة  تشغل العمالة التي  المنشآت  عدد إومالي

عدد من (% 21) نيبته ما أي منشأة، (5853) إربد محافظة في االوتماعي الضمان  إومالي 

أالمملكة٭ في االوتماعي الضمان في المشتركة المنشآت اال  على  ،  الح ول  علينا  تعذر  عداد  أنه 

 اللواء. العمالة الوافدة والميولة في  

 

والومدول التمالي يبين توزيع المتقمدمين بطلبمات للتوظيف من خلل ديوان الخمدممة الممدنيمة حيممممم  اليمممممنوات  

 :لمحافظة اربد والمملكة مع عدم توفر بيانات عن المتقدمين لديوان الخدمة المدنية في اللواء  والونس

 ( 12ودول ر م )

موموع طلبات  
 المملكة

موموع الطلبات  
بمحافظة  المقدمة

 اربد 
 عدد طلبات اإلناث 

عدد طلبات  
 الذكور 

 الينة

276468 70356 51464 18892 2012 

293642 74212 54223 19989 2013 
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279550 77923 56934 20988 2014 

300190 81819 59781 22038 2015 

311193 77732 58419 19313 2016 

334301 85245 63707 21538 2017 

   2017*الم در ديوان الخدمة المدنية

 

  التحديات في قطاع العمل والبطالة 5.2

 عدم ووود مؤييات اليتيعا  الخريوين من الوامعات وبالتخ  ات المختلفة.  •

 . ي المحافظة والتركيز على العا مة لة الشركات وااليتثمارات الواذبة للعمالة ف •

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

ن هنالك تهر   أال  إشتراك بالضمان االوتماعي  للزام الشركات والمؤييات الخا ة ل م من ووود إبالرغ •

 كبير من خلل الميتثمرين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 ثالثا: خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية 

 ة وصندوق المعونة الوطنية خدمات مديرية التنمية االجتماعي  1.3

 (  13ودول ر م )

 القيمة  المؤشر 

 1 عدد مديريات التنمية االوتماعية 

 7 عدد مياكن األير العفيفة من خلل المكرمة الملكية 

 13 عدد دور الحضانة 

 2 عدد الومعيات المتخ  ة 

 3 عدد مراكز ذوي االحتياوات الخا ة 

 غير متوفر  الخا ة الميولة عدد حاالت ذوي االحتياوات 

 5 عدد مراكز شؤون المرأة 

 المعونة المتكررة من  ندوق المعونة الوطنية 
 عدد الميتفيدين 

1350 

 11 برنامج األير المنتوة المقدمة من وزارة التنمية 

 * الم در: مديرية التنمية االوتماعية، بني كنانة. 

 

 

 الميتفيدة من برامج  ندوق المعونة الوطنية في لواء بني كنانة:وفيما يلي ملخص توزيع الفئات   •

 (  14ودول ر م )

 فئة الميتفيدين 
 الميتفيدين 

 العدد 

 230 أير األيتام 

 95 المينون وايرهم 

 ً  215 اير العاوزين عوزاً كليا

 25 اير اليوناء والمعتقلين 

 0 األيرة البديلة 

 18 منقطعة ال تقل عن عام اير الغائبين والمفقودين غيبة  
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 45 الحاالت اإلنيانية 

 18 الحاالت االيتثنائية 

 780 أرملة/ المرأة التي ال معيل 

 265 مطلقه/ المرأة التي ال معيل 

 75 عزباء/ المرأة التي ال معيل 

 6 اير الخاروون من اليون 

 38 اير العاوزون ماديا 

 152 رعاية االعا ات 

 1962 الموموع 

 * الم در:  ندوق المعونة الوطنية. 

 

 التحديات في قطاع خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية 2.3 

 دم للقائم منها. قعدم كفاية مراكز الرعاية لذوي االحتياوات الخا ة وعدم كفاية التمويل الم  .1

 ارنة مع المحافظة. مناطق ويو  الفقر مقاء وخ و ا في في اللو الفقر والبطالة ارتفاع نيبة  .2

ووود   .3 المقدمة  آضرورة  المعونات  حوم  لتقدير  وديدة  الميت  لأليرليات  من  ندوق  وكذلك  حقين 

 . المعونة
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 رابعا: الشباب 

 قطاع الشباب:  1.4

 يعتبر الموتمع األردني موتمعا فتيا، حيث يشكل الشبا  أكثر من ثلثي اليكان.  •

لبناء كيان   • المتطلبات الضرورية  لو تم توفير  فيما  العالي ودا والذي يشكل فر ة ذهبية  الر م  ان هذا 

هؤالء الشبا ، بحيث يشكلون  وة انتاوية يمكن لها تحدث التغيير االيوابي المطلو  في موتمعنا، وبنفس  

، وهذا االمر  الدولة  مؤييات  الو ت فأن هذا العدد يشكل تحديا وتهديدا فيما لو لم يحين توويه من خلل 

الطا ة   هذه  لها من توويه  التي يمكن  المؤييات  ذاته توفر هذا  الوطن   الكبيرةيتطل  بحد  تواه خدمة 

 والموتمع. 

 في اللواء اية وهات تدعم  طاع الشبا    ال يتواود  •

 . دي رياضي موزعة على كافة المناطقنا 11يتواود في اللواء   •

 :الشبابالتحديات في قطاع    2.4

 . ترعى فئة الشبا  في اللواء عدم ووود وهات ▪

 ضعف البنية التحتية المادية واالوتماعية اللزمة لمياعدة الشبا  على  ضاء أو ات الفراغ.  ▪

 تزايد معدالت البطالة بين المتعلمين الشبا .  ▪

  لة المراكز الشبابية مقارنة بعدد الشبا  بالنيبة إلى اليكان.  ▪

و ▪ البرامج  ووود  لديهم  عدم  والتميز  اإلبداع  ورعاية  ودعم  الشبا   طا ات  اليتثمار  الرامية  الخطط 

 وتطويرها. 
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 خامسا: قطاع المرأة

 قطاع شؤون المرأة:  1.5

باتت  ضية النهوض بالمرأة وتطوير وضعها للو ول بها الى المكانة التي تيتحقها باعتبارها عن راً   ▪

فاعلً وشريكاً كاملً في التنمية وتقدم الموتمع، فكانت هذه القضية بأبعادها وتفرعاتها المختلفة محط اهتمام 

المرأة االردنية بشكل عام    المؤييات الحكومية وغير الحكومية. حيث حينت تلك المؤييات من وضع 

الموتمعات   داخل  فاعل    المحلية،من حيث ال حة والتعليم والتدري  والتأهيل بحيث ا بحت عن را 

رغم تفاوت ادوارها ما بين مناطق المملكة، اال انه يمكن القول ان المرأة في االردن تعتبر عن را فاعل 

  في مختلف ميادين التنمية.

موتمع اربد كبا ي االردن بموال تعليم المرأة ودخولها لقطاعات عمل وديدة لم    رغم التطور الذي شهده ▪

يألفها الموتمع االردني يابقا، كعملها في االمن العام كر ي  يير ميداني، او في  طاع ال حة كممرضة  

له   لقطاع االعمال ك احبة  وكدخولها  الليلية،  الورديات  المنزل   تديرهتعمل بنظام  ،  من شركتها خارج 

وغيرها من مواالت كانت حتى االمس القري  من ضمن نظام الممحرمات االوتماعي والديني، رغم هذا  

التطور اال ان الدرايات االح ائية والوندرية تظهر ان مياهمتها اال ت ادية ما زالت دون المأمول،  

اذ     .ادي واالوتماعيوذلك العتبارات عديدة ومركبة و متشابكة ما بين الدين والحداثة، ما بين اال ت 

من إومالي عدد يكان المحافظة وبلغت نيبة البطالة بين االناث في محافظة %(49.3تشكل نيبة اإلناث ) 

 . 20.9اربد 

 تحديات قطاع المرأة:  2.5

 .رغبة العديد من أ حا  العمل تشغيل المرأة الغير متزووة والتي لديها أطفال •

 .  العاملة عوبة توفير البيئة المنايبة الحتضان أطفال المرأة   •

 مثل  انون منح الونيية ألبنائها مياواه بحق الرول.    المرأةضعف بعض التشريعات في ما يخص  •

في بعض الوظمائف ويظهر وليما في اختلف كبير في   المرأةووود بعض المعيقمات االوتمماعيمة لعممل   •

 القطاعات.    في بعض  المرأةني  عمالة 
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 سادسا: الثقافة

 قطاع الشؤون الثقافية: 1.6

 يفتقر اللواء للمنتديات الثقافية  

 
 (  15ودول ر م )

 المؤشر  العدد 

 عدد الهيئات الثقافية  0

 عدد المنتيبين للهيئات الثقافية  0

 عدد الفرق الشعبية   1

 المهروانات  3

 الم در: المولس االعلى للشبا   *

 
 

 الفرص االستثمارية في قطاع الشباب والرياضة 2.6

 مدينة رياضية متكاملة. •

 ميابح. •

 نوادي شبابية بمختلف االلعا  الرياضية. •
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 سابعا: التعليم

 قطاع التعليم: 1.  7

للعام الدرايممي    لواء بني كنانةالتعليم المدريممي فان الودول التالي يبين بعض مؤشممرات التعليم في  •

(2019/20202016:) 

   (16ودول ر م )

 البيممممممممان
 المدارس

 الحكومية   

 مدارس 

 األونروا 

المدارس 

 الخا ة  

 الموموع

 140 2 0 138 عدد المدارس

 33815 520 0 33295 عدد الطلبة 

 1403 36 0 1367 عدد الغرف ال فية 

 0 عدد رياض االطفال 
0 11 11 

 بني كنانة * الم در: مديرية التربية والتعليم/

 

 مؤشرات مهمة   2. 7

 . ( %68نيبة النواح ) •

 . ( %10.0معدل التير  )  •

 . (27معدل عدد الطل  في الغرفة ال فية ) •

 . مدرية لوكالة الغوث 0( حكومية، 23نظام الفترتين:)  •

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

  تحديات قطاع التعليم: 3. 7

 .واالوتماعية اال ت ادية األوضاع بعض عن الناومة التير  ظاهرة •

 .الحديثة التعليمية الويائل كفاية عدم •

  الشرائية  القدرة على  ينعكس والذي المعلمين أوور  النخفاض والراوع للمعلمين اإلضافي التعليم •

 .الذكور للمعلمين خ و ا والمعيشية

 .المقررة المدريية الكت  بعض و ول تأخر •

 أبنية  بناء إلى والحاوة المدارس بعض ف ال فية الغرف عدد و  المدريية األبنية في النقص •

 .البعيدة القر  خ و ا المناطق بعض في وديدة مدريية •

 التحتية  البنية توفير في والتعليم التربية وزارة أعباء من يزيد مما اليوريين اللوئين أعداد تزايد •

 .الطل  أعداد ف التزايد هذا اليتقبال اللزمة

 

 :الفرص االستثمارية في قطاع التعليم 4. 7

 .المتميزة الخدمات ذات والحضانات  والروضات المدارس •

 .متميزة  طلبية وخدمات ودراياتث  أبحا مراكز •

 .النشاطات  بمختلف خا ة تعليمية نوادي •
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 المهني ثامنا: التدريب 

 واقع التدريب المهني   1. 8

ال يوود في لواء بني كنانة مركز للتدري  المهني لكن يتم التعاون مع مراكز التدري  المهني في اربد،   •

في الفترة األخيرة تم التعاون مع مركز التدري  المهني في اربد في تدري  موموعة من الييدات في  

 و  المعيشة لديهن وتواوز ثقافة العي . اللواء على حرف يدوية يياهم في تحيين ميت 

 

 

 تاسعا: الصحة

 تقدم خدمات الرعاية الصحية في لواء بني كنانة من خالل ما يلي: 

 المستشفيات:  1. 9

 (  17ودول ر م )

اسم 
 المستشفى 

عدد  
 الخدمات المقدمة )التخصصات الطبية(  عدد االطباء  األسرة

 45 70 اليرموك 
نسائية، عظام، عيون، انف واذن  جلدية، باطنية، اطفال، 

 وحنجرة، اشعة، اسعاف وطوارئ، مختبرات

 * الم در: مديرية  حة بني كنانة 

 المراكز الصحية والعيادات: 2.  9

 (  18ودول ر م )

 األونروا  عيكري حكومي المؤشر 

 0 0 0 عدد المراكز ال حية الشاملة -

 0 0 17 عدد المراكز ال حية األولية  -

 0 0 4 المراكز ال حية الفرعية عدد  -

 0 0 1 عدد المختبرات  -

 0 0 14 عدد ال يدليات  -

 0 0 1 عدد مختبرات األشعة -

 0 0 18 عدد عيادات االينان -

 0 0 18 عدد عيادات الط  العام  -
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 0 0 10 عدد عيادات االخت اص  -

 0 0 22 عدد أطباء األينان  -

 0 0 21 عدد مراكز األمومة والطفولة  -

 0 0 30 عدد األطباء العام  -

 0 0 20 عدد أطباء االخت اص  -

 * الم در: مديرية ال حة للواء بني كنانة  

 

  القطاع الصحي أبرز التحديات التي تواجه  3.  9   

 نقص في الكادر الطبي والتمريض. •

 المووود. الكادر الطبيكفاءة   معد •

 المراوعين.الحاوة لتويعة الميتشفى حتى ييتوع  اعداد  •

 اللزمة.  الطبيةرفد اللواء باألوهزة   •

 

 الفرص االستثمارية في القطاع الصحي  4.  9

 الميتشفيات والمراكز ال حية. •

  يانة األوهزة الطبية. •

  ناعة األدوات المخبرية. •

  ناعة األدوية. •

  ناعة ميتحضرات التوميل والعناية بالويم. •

  ناعة األعشا  الطبية. •
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 البنية التحتيةعاشرا:  

 قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة:  1.  10

اال انها بميتو  ال يمكن   المطلوبةكما تبين بالدراية ورغم التحيينات  إذا ما تفح نا وا ع البنية التحتية   ▪

 في لواء بني كنانة.  القويةاال ان يقال عنها بأنها من المقومات 

 

 (  19ودول ر م )

 األطوال )كم(  النوع الطرق حي  

شبكة الطرق  
 الداخلية المعبدة 

 35 رئييية 

 125 ثانوية 

 125 فرعية

 450 زراعية 

 735 الموموع

 . 2019الم در: مديرية األشغال العامة واإليكان،   •

 

 أبرز التحديات التي تواجه البنية التحتية 2.  10

 بحاوة إلى  يانة. معظم الطرق في اللواء يواء الرئييية والفرعية   •
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 الحادي عشر: النقل العام

 العام والبري:   النقل 1.  11

ونة األخيرة شهد  طاع النقل العام في اللواء حركة كبيرة بيب  الكثافة اليكانية في اللواء وووود نيبة  في اآل

بدال عن الخ و ي، األمر  من الموظفين وطل  الوامعات والمدارس الذين ييتخدمون ويائط النقل العام  

 ات بداية الدوام  الذي أدي إلى ووود فترات من األزمات المرورية خ و ا في ال باح والمياء وهي أو

 . ، والذي يكون في نفس الفترة تقريبا لوميع ميتخدمي ويائط النقل العاموانتهاء الدوام

 : 2019لينة  المحافظةالودول التالي يبين أنواع وأعداد المركبات الخ و ي والعمومي في 

 (  20ودول ر م )

ملكية  

 المركبة 
 المجموع  1أخرى شاحنات  صهاريج  شحن  حافالت صالون 

 112389 5322 65 265 21862 1147 83728 خ و ي 

 13584 42 6605 1784 1560 1197 2396 عمومي

 125973 5364 6670 2049 23422 2344 86124 الموموع

   2019الكتا  االح ائي الينوي * الم در: 

 أبرز التحديات في قطاع النقل:  2.  11 

 .نقص في عدد الحافلت. 1

 .  لة بدائل ويائل النقل العام المتوفرة. 2

 . عدم ووود مومع للبا ات في اللواء. 3

فين والطل  لعملهم في  ال باح والمياء، بيب  ذها  الموظ. حدوث االزمة المرورية في فترتي  4

 نفس الو ت. 

 الفرص االستثمارية في القطاع النقل 3.  11

 فتح محلت  يانة الييارات الحديثة والهوينة. .1

 اضافة خدمات التو يل للواء. .2

 

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

 المياه والصرف الصحي:  1.  12

ن شح في المياه، بيب   لة الموارد المائية وزيادة الكثافة اليكانية  يعاني اللواء كما با ي مناطق المملكة م

خ و ا في الينوات الثلثة األخيرة بيب  اللووء اليوري والذي تركز بشكل كبير في اللواء بيب   ربه  

  من الحدود اليورية، األمر الذي يحتاج لمزيد من الوهود من  بل الحكومة ليد هذا النقص في اللواء من خلل 

ورشات توعوية    األمطار وا امةطرق مختلفة كزيادة عدد محطات الضخ، بناء المزيد من اليدود لتخزين مياه  

 ويائل ترشيد ايتهلك المياه.  المياه وايتخدامللموتمع المحلي بضرورة ترشيد ايتهلك 

 (  21ودول ر م )

 المؤشر  

 عدد اآلبار االرتوازية  9

 التخزينية عدد اليدود واليعة  2

 عدد محطات الضخ العاملة  5

 نيبة اليكان المخدومين بشبكة المياه  

 شبكات ال رف ال حي  0

 محطات التنقية  0

 مياحة األراضي المروية بمياه محطات التنقية  0

 بني كنانة  * الم در: يلطة مياه 

 أبرز التحديات في قطاع المياه والصرف الصحي:  2.  12

 . ووود يدود تومعيه لمياه األمطار شح الموارد المائية، نتيوة عدم • ▪

 يوء وضع اآلليات والييارات وارتفاع كلفة التشغيل وال يانة.  ▪

% وانخفاض كفاءتها  45 دم شبكات المياه في كافة مناطق اللواء وبالتالي ارتفاع نيبة الفا د بحوالي  ▪

 وارتفاع كلفة ال يانة. 

وائق تنظيم م ادر المياه الوديدة،  أمام التخطيط المتويط والبعيد المد  مثل عووود عوائق عديدة  ▪

 ، الترهل اإلداري .... الخ. التمويل 
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متعددة منها )طريقة تنفيذ الو لة، تلع  المشتركين،  ارتفاع نيبة العدادات المعطلة في اللواء أليبا    ▪

الميت لحة العدادات  الميايتخدام  العدادات  بعض  د ة  عدم  فور  ،  تبديلها  على  القدرة  وعدم  تخدمة 

 ظهورها(. 

الم  ن كفاءتها ال تتعد  أارتفاع نيبة الفا د المائي نتيوة لقدم شبكة للمياه حيث تشير يولت يلطة المياه ب ▪

55  .% 

األضرار   ▪ إلحاق  إلى  يؤدي  مما  الكهربائي  التيار  انقطاع  كثرة  وكذلك  الكهربائي  التيار  م ادر  تذبذ  

 خ المياه وكذلك تعطيل دور المياه للمناطق حي  برنامج التوزيع المعتمد في القطاع.  بأوهزة وأنظمة ض

  

 الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع المياه والصرف الصحي 3.  12

 محطة تنقية مياه. .1

 تخزين مياه األمطار.المواطنين على حفر ابار منزلية ل  تشويع .2

 ادخال اللواء في شبكة ال رف ال حي. .3
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 الثالث عشر: الطاقة 

 الطاقة والكهرباء:  1.  13

تعتبر شممركه كهرباء محافظة اربد وهي شممركة ميمماهمة عامة محدودة المزود الرئييممي والوحيد للطا ة   ▪

  الكهربائية إل ليم الشمال بكامله.
 

 

 

 

 

 

 

 

 (  22ودول ر م )

 المؤشر  القيمة 

 عدد محطات الو ود 8

 عدد وكاالت الغاز  11

 اليكان المزودين بالكهرباء  19692

 شركة كهرباء محافظة اربد * الم در: 

 

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

 الغبار المتطاير من الكيارات والمقالع.  •

 أعطال شبكة الكهرباء المتكررة خ و ا في ف ل الشتاء.  •

 الكثافة اليكانية في اللواء.الضغط الكبير على الشبكة نتيوة  •

 ضعف في البنية التحتية.  •

 

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

 الطا ة البديلة بمختلف أنواعها. •

 أنظمة التيخين الشميي عالية الوودة •

 محطات معالوة المياه العادمة. •
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 الرابع عشر: االتصاالت 

 واالتصاالت:البريد 

 ( كنانة  بني  لواء  في  مكتبا  15يوود  الشركة(  البري  تابع  الخدمات  المكات   هذه  وتقدم  األردنية،  دية  البريد 

الخلوي، وخدمة دفع مياعدات  ندوق    ر الكهرباء والمياه والهاتف والهاتفبأنواعها، وخدمات تح يل فواتي 

 المعونة الوطنية. 

المؤشرات التالية على    2013أما بالنيبة لويائل االت ال األخر  فقد بين ميح نفقات ودخل األيرة لعام  

 ميتو  لواء بني كنانة: 

 (  23ودول ر م )

 البيان  نسبة الحيازة 

 االنترنت  % 36

 االرضي  % 1

 خلوي % 47

 الحاسوب اجهزة  % 6
 . 2013* الم در: ميح نفقات ودخل االيرة     
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 الخامس عشر: البيئة

 الواقع البيـــــــــئي:  1.  15

 . ما يؤثر يلبا على المياه الووفيةاالعتماد على الحفر االمت ا ية لل رف ال حي م -

 .الثروة الحروية من  بل المواطنين ت على ءا كثرة االعتدا -

 .  ع من  بل الوهات المعنية بالبيئة االهتمام بالمتابعة والتفتيانعدام  -

 عدم معالوة مخلفات معا ر الزيتون من مياه الزيبار والوفت.  -

 

 الفرص االستثمارية في القطاع البيئي  2.  15

 إعادة التدوير بمختلف أشكاله •
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 السياحة  عشر: لسادسا
 

 لسياحية:  ا قطاع  1.  16
 
اليياحي بتنوع مواالت االيتثمار      ▪ القطاع  لواء بني كنانة مقومات يياحية ويدة نيبيا ويتميز  يمتلك 

مثل  حيث   الهامة  واليياحية  األثرية  الموا ع  من  العديد  كنانة  بني  لواء    العشة،   ويلبة،    يس،   )اميمتلك 

 اليرموك( نهر  الحمة، 

اليياح األوان  واألردنيين إلى أن لواء بني كنانة يمتلك مقومات وذ  يياحي،  تشير األر ام الخا ة بعدد   ▪

إال أن مشاكل هذا القطاع تتمثل في ضعف واضح في البنية األيايية الضرورية، في إيواد المناخ المناي   

وكذل التيويقية،  للعملية  الحاوة  على  التركيز  من  البد  األموال، وهنا  االيتثمار ووذ  رؤوس  ك  لحفز 

تنعكس   بحيث  والمكتشفة،  المووودة  للموا ع  الدائمة  وال يانة  والترميم  والتنقي   األثري  الميح  أعمال 

 . ايوابيا على العاملين في هذا القطاع من الموتمع المحلي

 

  2011- 2010بلغ عدد زوار الموا ع اليياحية حي  النشرات اإلح ائية لوزارة اليياحة واآلثار لألعوام  

 ( يائح أونبي وكان مق دهم أم  يس وطبقة فحل. 154867( يائح منهم ) 439613حوالي ) 

يياحي واحد ومطعم  ( فعالية، عبارة عن فندق  2أما بخ وص عدد الفعاليات اليياحية في اللواء فيبلغ عددها ) 

 يياحي. 

 أثار أم  يس.  متحف ▪

 

 اهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي:  2.  16

 وائحة كورونا واثرها على تو ف الحركة اليياحية  •

 نقص حوم االيتثمارات اليياحية مقارنة مع حوم الموا ع اليياحية األثرية.  •

 للبنية التحتية.حاوة الكثير من الموا ع اليياحية في اللواء  •

  لة االهتمام بالوان  التراثي كرافد مهم من روافد اليياحة. •

 عدم ووود برامج يياحية شاملة للموا ع اليياحية في اللواء. •
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افتقار اللواء للمكات  اليياحية وضعف المكات  اليياحية في محافظة اربد على تنشيط اليياحة   •

 الداخلية لمناطق اللواء. 

 هيل وتدري  لموظفي القطاع العام اليياحي تياهم في رفع كفاءتهم.  عدم ووود برامج تأ •

 

 الفرص االستثمارية في القطاع السياحي 3.  16

 مشاريع كبيرة  

 ( 24ودول ر م )

 ملحظات  العمالة حوم االيتثمار  و ف الفر ة 

انحاء   20 500000 مدينة العا  وملهي   وميع  من  للزوار  مق د  المنطقة 

 المملكة

انحاء   15 250000 م يياحية  مطاع وميع  من  للزوار  مق د  المنطقة 

 المملكة

 

 مشاريع متويطة و غيرة 

 ( 25ودول ر م )

 ملحظات  العمالة حوم االيتثمار  و ف الفر ة 

  5 25000 مطاعم ووبات يريعة 

  7 70000 تخييم وركو  دراوات 

 

 

 مشاريع منزلية

 ( 26ودول ر م )

 ملحظات  العمالة االيتثمار حوم  و ف الفر ة 

 اعمال ورق الموز -فخاريات   –فييفياء  1 1000 اعمال حرفية  
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 الزراعة  عشر: السابع

%  3.5  فيه ويعمل % من الناتج المحلي اإلومالي  3.8القطاع الزراعي بما نيبته   الزراعة: يساهم قطاع   ▪

العاملة. و  القو   الزراعية  من موموع  ال ادرات  من  11تشكل  يذه    موموع%  المملكة،   ادرات 

نشاط مياند    50الى ان هذا القطاع يرتبط مع ما يقدر بحوالي    باإلضافة  .% منها إلى األيواق العربية92

% من الحيازات  33من وهة ذات عل ة ان    أكثروتشير البيانات التي تم الح ول عليها من    ، مختلف

%  29وان    بحيازتهمالحائزين في المملكة يعملون    % من35تقع في محافظة اربد وان  الزراعية بالمملكة  

 من الحيازات تعتمد على العمالة الوافدة. 

 : في لواء بني كنانة القطاع الزراعيواهم المؤشرات التي تشير لوا ع 

 (  27ودول ر م )

 مؤشرات اإلنتاج النباتي  دونم /المياحة

 رياً  2740

 بعلً  99667 المياحة المزروعة  

 الموموع 102407

 الحبو   14970

 المياحة المزروعة )دونم( 
 الخضروات   -- 

 اشوار مثمرة  3643

 الموموع 121020

 عدد البيوت البليتيكية  غير متوفر 

 عدد المشاتل   3

 عدد المعا ر  21

 عدد محلت بيع المواد الزراعية  3

 األزهار عدد محلت بيع  3

 مياحة األراضي الحروية )دونم(  47352

 مياحة أراضي المراعي )دونم(  120585

 . بني كنانةالم در: مديرية الزراعة،  •
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 (  28ودول ر م )

 مؤشرات اإلنتاج الحيواني  العدد 

 اللحم 107

 البياض  9 عدد مزارع الدواج

 الموموع 116

 عدد خليا النحل  2000

 تربية األيماك عدد مشاريع  3

 عدد محلت العلوات البيطرية 3

 عدد المحطات الزراعية 1

 أغنام 30494

 أعداد المواشي )رأس( 

 ماعز  12821

 أبقار   3886

 ومال  -- 

 الموموع 49439

 بني كنانة  الزراعة،الم در: مديرية  •

 

 

  القطاع الزراعي التحديات التي تواجه  أبرز 2.  17

% من الزراعات في المحافظة بالموايم المطرية   وكميات  97.5تأثر الزراعات البعلية والتي تشكل   ▪

 الهطول مما يقلل فرص االيتثمار في هذا القطاع. 

%من  88نيبته  مرة وخا ة الزيتون الذي يشكل ما  تفتت الملكية الزراعية والتووه لزراعة االشوار المث  ▪

على    لواء بني كنانةاالشوار المثمرة، بدال من زراعة الحبو  التي تعتبر محا يل ايتراتيوية اشتهر بها  

ة تتعامل بها دائرة االراضي  روما من الحبو ( االمر الذي ييتدعي ايواد  وانين خا   )خزينةمر الزمان  

في  من با  انقاذ ما يمكن انقاذه، حيث ال زال هناك اراضي زراعية وايعة هذه المحافظة والمياحة مع 

 بني كنانة يمكن انقاذها. لواء 
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 الهورة من الريف للمدينة وتفضيل العمل الحكومي على العمل في االرض.    ▪

 عملية التنمية الزراعية. عدم نواح المؤييات العامة واالهلية في رفد  ▪

 المؤييات ذات العل ة بالبحوث ونقل التكنولوويا بالقيام بالمهام الموكلة لها.  عدم نواح الوامعات و  ▪

تويع النشاط العمراني وضم االف الدونمات الزراعية المتاحة لليتعمال الزراعي داخل حدود البلديات   ▪

 البناء على االراضي الزراعية. وظاهرة البناء العشوائي خارج مناطق التنظيم ب

الرعاية االوتماعية لفئة العمال الزراعيين مما اد  النتقالهم من  طاع الزراعة الى  نقص التأهيل الفني و ▪

  طاعات اال ت اد االخر  وحلول العمالة الوافدة بدال منهم.

االيعار و ▪ تقلباتتقلبات  الى  االولى  بالدروة  يعود  والذي  الدواون  في  طاع  ميتلزمات    خا ة  ايعار 

 االنتاج مثل االعلف.

 معاناة مزارع االبقار من تقلبات ايعار الحلي  بيب  التقلبات المويمية للطل  على الحلي .  ▪

 الماعز وغيرها. و لألبقارعار العلوات البيطرية ارتفاع اي ▪

 على مزارع الثروة الحيوانية.  ضعف الكوادر الفنية واإلشرافية ▪

 تفاوت نمو المراعي تبعا للموايم المطرية من ينة الى أخر .  ▪

بأكثر من   ▪ تدني االنتاوية في  طاع االنتاج الحيواني حيث يقدر معدل نفوق العوول في مزارع االبقار 

  % في الدول المتقدمة.5- 2%مقابل  20

 

 

 الزراعيالفرص االستثمارية في القطاع  3.  17

 . تربية النحل وانتاج العيل وبقية منتوات النحل -

 عمل يوق للمواشي داخل اللواء.  -

   . الزراعات المحمية -

   .العبوات الخا ة بالزيت والدبس إلنتاجم نع  -
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 الصناعة عشر:  الثامن

 قطاع الصناعة:  1.  18

الخفيفة مثل م نع   اللواء لووود  ناعات تحويلية إال ال ناعات  الكرتون وم نع يفتقر  االطباق من  تشكيل 

 . دد من ال ناعات الخفيفة االخر  )معامل البلط والطو ، ومناور ومحادد(ل ناعة الك  كيك وع

 

 :القطاع الصناعيالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  18 

   .عدم ووود م انع حاليا داخل اللواء •

 .  ناعية امة مشاريع  زمة إل عوبة تح يل التراخيص الل  •

 الفرص االستثمارية في القطاع الصناعي:  3.  18

 مشاريع كبيرة 

 ( 29ودول ر م )

 ملحظات  العمالة حوم االيتثمار  و ف الفر ة 

 اللواء ذات انتاج للزيت بكميات كبيرة   15 350000 م نع عبوات وتعبئة  

 

 مشاريع متويطة و غيرة 

 ( 30ودول ر م )

 ملحظات  العمالة حوم االيتثمار  و ف الفر ة 

  4 20000 االلبان واالوبان 

  4 20000  ناعة الولود 

  3 10000 زيوت نباتية طبية

 

 مشاريع منزلية

 ( 31ودول ر م )

 ملحظات  العمالة حوم االيتثمار  و ف الفر ة 

 اشتهار المنطقة بالمنتوات المنزلية الغذائية  1 500 ت نيع غذائي 

   



 

36 
 

 التجارة  عشر:التاسع  

 والخدمات   قطاع التجارة 1.  19

كبر القطاعات اال ت ادية على ميتو  لواء بني كنانة إذ بلغ عدد المشاريع  أيعتبر القطاع التواري من   ▪

اللواء، غير أن هذه    1242التوارية حوالي   مشروع ما بين  غير ومتويط منتشرة بمختلف مناطق 

المشاريع تتركز في مناطق يما الرويان وتعتبر اليوق الرئييي لوميع يكان اللواء كونها مركز لتومع  

 . لتوارية في مناطق ام  يس، وحبراص الدوائر الحكومية والخدمية، كما تتركز المشاريع ا

 يبة كبيرة من االنشطة اال ت ادية في لواء بني كنانة. يشكل  طاع الخدمات ن ▪

  – اليرموك    – بلديات اللواء )اليرو  حي   اعدة بيانات    لواء بني كنانة هم النشاطات اال ت ادية القائمة في  أ
 : 2019 ، لعامالكفارات( -الشعلة – خالد بن الوليد 

 ( 32ر م )ودول 

 طبيعة النشاط طبيعة النشاط

 اعمال ديكور ووب ين   الون روالي 

  الون ييدات اكييوارات 

 يوبر ماركت   يدلية 

 وفواكه خضار  مشتل زراعي 

 توارة مواد البناء  فلترة مياه 

 ميكانيك ييارات  غييل ييارات 

 غيار زيت  مكت  محامه 

 توارة االوهزة الخلوية  محمص 

 مدرية خا ة   رطايية 

 توارة االدوات المنزلية   مكت  هنديي 

 

 :التجاريالتحديات التي تواجه القطاع  . أبرز2.  19

 احيانا.   اإلوراءات عوبة الح ول على تمويل المشاريع التوارية وتعقد بعض  •

 التحديات التي تواجه القطاع الخدمي: أبرز  .3. 19

 رامج الداعمة لهذا القطاع  بضعف ال •

 : والخدمي   التجاريالفرص االستثمارية في القطاع . 4.  19

تعد الفرص االيتثمارية اليابقة في القطاعات وميعها فر ا اليتحداث مشاريع توارية يواء  ناعية او  

 زراعية او حتى يياحية. 
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 التمويل  عشرون:

 التمويل الميكروي والنشاط اإلقراضي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة:  .1.  20
 

 مؤييات وهي: 3المؤييات التمويلية في اللواء بلغ عدد  ▪

 . المرأة ندوق  -1

 . البنك الوطني -2

 . تمويلكم -3

 ( 33ر م )ودول 

 عدد الفروع   البنك 

 1 االيلمي األردني 

 1 االيكان 

 1 القاهرة عمان  

 

 التحديات التي تواجه القطاع التمويلي: أبرز.  2.  20

 . التمويلزمة للح ول على  عوبة توفير الضمانات الل  -

   .عدم التمكن من اخذ المبلغ الكافي لتمويل المشاريع وبالتالي عدم ايتمراره -

   .تتعلق بالمشاريع المنزلية منها ما يذه  لليتهلك والتيثقافة االيتهلك اليائدة  -
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 اللواء:أبرز األبعاد التنافسية في  وعشرون: تحليلواحد 

 االيتثمار مقومات ومن المحلي اليوق في تأثيرا اال ت ادية العوامل أكثر العاملة القو  تعتبر -

 .األمثل بالشكل ايتغللها من بد وال الدولة ا ت اد نمو  في كبير دور  لها الحقيقية والتي

 أي متعلمين اليكان  من % 90 ان إذ ودا التعليم مرتفعة نيبة ان ميبقا مالتعلي  طاع ميح بين لقد  -

 .االيتثمار مقومات أ و  من المقوم يعتبر ان هذا

 برنامج رأيها وعلى بكثافة االيتثمار لبيئة الداعمة والبرامج والتعليمية التدريبية المؤييات  تتوفر  -

 .إرادة          

اليوق القول يمكن فأنه التمويلية المؤييات توفر  -  كانت يواء المؤييات هبهذ مشبع المحلي إن 

 بشكل المالية المؤييات هذه ةمشكل ح ر ويمكن متخ ص،  إ راض مؤييات أو تواريةبنوك  

 األمور من وهذا االئتمانية،  التيهيلت منح ألغراض المطلوبة والكفاالت الضمانات نوعية  في عام

 .بااليتثمار التويع  معيقات  أحد زالتما  الت

في  الوغراف التنوع  -   اليهلية  المناطق في الزراعية االيتثمارات اما الفر ة يفتح اللواءي 

 .كمنطقة ام  يس والقويلبة اليياحية وااليتثمارات

 .متزايدة  لخدمات بحاوة المرتفعة اليكانية الكثافة  -

 .بها خاص دخل عام وتوليد بشكل اال ت اد في الفاعلة المرأة مشاركة -
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 نقاط الضعف  نقاط القوة 

 والمؤهلة.  العاملة  االيدي توفر •

 للزراعة الملئمة الوغرافية  الطبيعة •
 واليياحة. 

  والتمويلي. التدريبية  المؤييات توفر •

 والتعاونية.  الخيرية الومعيات توفر •
 

 المرتفعة.  والبطالة الفقر نيبة •

 واالنفاق الدخل ميتويات  بين الحقيقية الفووة  •
 اللواء.  في

 ضعف من تعاني زالت ال التحتية البنية  •
 الطرق  وتحديدا

 شق الى وباإلضافة  يانة الى بحاوة القائمة •
 وديدة           طرق

 الطو .  بمعامل المتعلقة البيئة المشاكل  •

 .في اللواء المنتشرة والمحاور •

العام   القطاع بين حقيقية شراكة عدم ووود  •
 والخاص. 

 والتدري   التعليم مخروات ملئمةم  عد  •

 يوق  لمتطلبات

 العمل  •

 وحرفية.   ناعية منطقة توفر عدم  •

 المدارس.  من المرتفعة التير   ني  •

 التهديدات  الفرص 

 في اللواء  التحتية البنى وا امة تحدي  -
 لوذ 

 المناطق في وتحديدا االيتثمار          
 اليياحية. 
 التنموية  الدولية البرامج من العديد توج  -

 البشرية.  التنمية على للعمل          
 ويائل اليتخدام برامج ايتحداث  -

 الطا ة
 البديلة.

 الشبا .  فئة لتنمية  برامج -

 اليوريين.  اللوئين اعداد تزايد -
 الدخل  بين الفووة وازدياد اال ت ادي الوضع -

 واالنفاق. 
 تهديدا تشكل التي المتغيرة المناخية االحوال -

 للقطاع
 الزراعي. 

 الطا ة.  وتحديدا االنتاج مدخلت ايعار  ارتفاع -

 


