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 نبذه عن اللواء :.   1

 ( مناطق تابعه له.6( مجلس بلدي و)2( ويضم اللواء )1973تم استحداث لواء الرمثا عام )

يتبع اللواء إداريا الى محافظة اربد، وتتألف معظم أراضي  اللواء م  أراضي  سيةلية  ان بنية ماةدية بسيب    

الحركان الباطنية عليةا )كالزالزل والبراكي ( , ويتخللةا بعض األودية الضيحلة والجافة ال يتجاوز ارتااعةا  

تااع التدريج  كلما اتجةنا شيييرإا إ  تنتة   م وتبدأ باالر  420عند وادي الشييي لة بال ر  م  مدينة الشيييجر   

 م.  600بسلسلة م  الت ل المتوسطة االرتااع حيث يبلغ ارتااعةا  

يتميز اللواء بطابعه العشياةري ومعظم أااليه يعملو  بالن ل والتجار  وإد سياام ب لا الموإع الحدودي ا        

دي كما يعتمدو  على الزراعة نظرا لطبيعة المنط ة  يعتبر اللواء بوابة األرد  الشييييمالية نظراو لموإعه الحدو

الجغرافية كونةا امتدادا لسيييةل حورا  المعروفة بخةيييوبة تربتةا وةييي حيتةا للزراعة وك لا يعمل جزء 

 منةم ف  ال طاع العام والوظاةف الحكومية.

مارق وك لا بلدية سةيييل  يضم لواء الرمثا كل م  المد  والبلدان التالية منط ة البويضة المحا ية لمحافظة ال

 حورا  والت  يتبعةا المناطق التالية )الطر  /الشجر  / عمراوه/ ال نيبه(.

الموإع: ي ع لواء الرمثا ف  الجزء الشييمال  الشييرإ  لمحافظة اربد واو أحد ألويتةا التسييعة ويبعد ع  مركز  

 ( كم.37طوله )  ( كم ومحا يا للحدود السورية م  الشمال بشريط حدودي يبلغ18المحافظة )

 *المةدر موإع وزار  الداخيه.
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 :والسكان ةوالتقسيمات اإلدارية والتنظيمي الموقع الجغرافي اوالً:

 الموإع

وبي  داةرت  عرض   36ييييييييي35ي ع اللواء ف  الزاوية الشييييمالية الشييييرإية لمحافظة اربد بي  خط  طول  

 درجة.  32,45ي32,25

 الجغرافيا والسكان:1.1 

 لواء بن  عبيدوم  الجنو     الحدود السييييوريةويحده م  الشييييمال    اربدإداريا لمحافظة   لواء الرمثايتبع   •

 .وإةبة اربد  كنانةالغر  لواء بن    وم   الشرق محافظة المارق وم 

 .كم  (90حيث يبعد ع  عما  حوال  )( كم مربع  276)  اللواءتبلغ مساحة  •

 (1جدول رقم )

 التجمع السكان  ال ضاء اللواء
 الجنس )نسمة(  السكا  حس  توزيع 

 المجموع إناث   كور

 الرمثا الرمثا

 176242 84274 91968 الرمثا
 37509 18128 19381 الطر 
 31585 15024 16561 الشجر 
 8103 4027 4076 عمراو 
 12242 6037 6205 البويضة

 4299 2180 2119 ال نيبة

 269980 129670 140310 اللواءمجموع 
 2003800 968300 1035500 حافظةالم

 %13.5 %13.4 %13.5 حافظةم  إجمال  الم واءالنسبة المةوية لل
 2020* المةدر: داةر  اإلحةاءان العامة،  

 التقسيمات اإلدارية: 2.1  

 .بلديي  مجلسا  ويضم الرمثا مدينة ومركزه الرمثا لواء

 مجلس بلدي الرمثا ويضم: -1

 الرمثا   - أ         

 البويضة - ب        

 ويضم:مجلس بلدي سةل حورا    -1

 الطر  ❖
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 الشجر  ❖

 عمراو  ❖

  نيبه ❖

 الةجر  واللجوء: •

ف  ظل تااإم األزمة السورية وتدفق ال جةي  إلى األرد  فأنه م  المتوإع مع نةاية العام الحال  ا  تبلغ نسبة 

ال جةي  السيييييوريي  ف  األرد  واحدا لكيل سيييييتية أردنيي . وا ا الرإم المخيف او مجرد مثيال واحد ل ثار  

  لجةوا مليو  سييوري إد    1.3ران إلى أ  الناجمة ع  الحر  األالية ف  سييوريا على االرد ، وتشييير الت دي

 إليةا حتى اآل .

     الرمثا:السوريين في لواء   -أ    

( ألف 63بيانان متةيرفية لواء الرمثا حوال  )  الرمثا حسي بلغ أعداد ال جةي  السيوريي  ف  لواء  •

 اللواء.%( م  سكا  47ويشكلو  ما نسبته ) الجئ

 ( ألف طال  طالبة.14)  اللواء حوال بلغ عدد الطلبة السوريي  ف  مدارس  •

 %(.100بلغن نسبة األشغال ف  المستشايان نسبة ) •

 

 الرمثا:على لواء   ار اللجوءآث  -ب

ف  ظل الظروف االإتةييادية والمعيشييية الةييعبة الت  يعان  منةا االرد  بشييكل عام ولواء الرمثا بشييكل  

على المدارس والمسيتشيايان والمراكز الةيحية ومختلف   تشيكلخاص، ادى اللجوء الى الضيغط الكبير ال ي 

ةييحة والتعليم والبيةة  المرافق الخدمية االمر ال ي أدى الى تراجع مسييتوى كثير م  الخدمان ف  إطاعان ال

 اللجوء السوري ف  لواء الرمثا تتمثل بي:    ع  ازديادوالمياه والطاإة والخدمان البلدية، فأ  االثار الناتجة  

( ألف مواط  مما يعن  ا  لواء الرمثا باتن بحاجة 50تتطل  المعايير العالمية وجود مستشاى لكل ) .1

 ( مستشايان على األإل.2ماسة الى )

( طال ، ا  ا  الغرف الةيييياية ف  كثير م  500لمعايير العالمية تتطل  بمدرسيييية لكل )ا كما ا   .2

( طالبا ف  الغرفة الواحد  مما أدى الى 50المدارس ف  اللواء باتن تعان  اكتظاظا شيييييديدا تجاوز )

( مدرسية على 28تراجع التحةييل العلم  للطلبة، مما يعن  ا  لواء الرمثا باتن بحاجة ماسية الى )

 إل.األ
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 :الثار السلبيةا  -

التراجع كبير ف  مسييتوى كثير م  الخدمان خاةيية الخدمان البيةية نتيجة تضيياعف كميان الناايان الت    .1

  والحياجية المياسييييية لكثير م  لليياتةيا للةيييييييانية او   البليديية  %( ف  ظيل محيدوديية إمكيانيان100تجياوزن )

المةان م  حاويان الناايان للحيلولة دو  انةيار النظام  االسييتبدال. إضييافة الى حاجة البلدية الماسيية الى  

 اللواء نتيجة األعداد الكبير  ل جةي  السوريي    البية  ف  مناطق

 %.100ارتااع إيمة االيجاران للع اران بنسبة   .2

 ازدياد كبير ف  االزدحام المروري. .3

ال طاعان الخدمية والتجارية والةيناعية  العمالة السيورية اةيبحن تزاحم نظيرتةا االردنية ف  العديد م    .4

 االردنية.

 االثار االيجابية: -

دخول عدد م  اةيحا  المة  والمةاران الى المملكة دفع اةيحا  المشياريع ف  لواء الرمثا لتحسيي    ا   .1

 .المطاعم لمنافسة المستثمري  السوريي  ال ي  اسسوا مشاريع ف  المنط ة  وباألخصمنجاتةا وخدماتةا  

 

 :مجتمع المدني والفعاليات المنظمةمؤسسات ال  3.1

 ( 2جدول رقم )

الررزكررراة   مررراكررز 
 وااليتام

المنتررديرات  
 الثقافية

االنررررديررررة  
 الرياضية

جرمرعريرررات 
 ثقافية

جرمرعريرررات  
 خيرية

جرمرعريرررات 
 تعاونية

 التقسيمات اإلدارية

 العدد 14 42 2 9 0 1

 لواء الرمثا  
 األعضاء 100 294 20 500 0 30

 *مديريه التنميه االجتماعيه الرمثا.

 الجمعيات الخيرية:

 ( جمعية، وت وم ا ه الجمعيان بت ديم الخدمان التالية:42• يبلغ عدد الجمعيان الخيرية ف  لواء الرمثا )

 الا راء والمساكي  واالرامل والمحتاجي . . دعم ورعايه1

 . االاتمام بشؤو  المرضى والعجز  والمسني .2

 . مساعده الط   المتاوإي  والا راء.3
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 . المساامه ف  نشر الوع  وتعزيز حركة الث افه والمعرفه.4

 . االاتمام بشؤو  االطاال واةحا  االحتياجان الخاةه.5

خ ل المشياري االإتةياديه الت  تملكةا وم  خ ل ال روض الدواره   . تشيغيل العاطلي  ع  العمل م 6

 الت  تمنحةا تلا الجمعيان ل فراد.

 

 الجمعيات التعاونية:

 ( تعاونية، وت وم باالعمال التاليه:14يبلغ عدد الجمعيان التعاونية ف  لواء الرمثا ) •

 . تنميه روح العمل الجماع   1

 م  انشاء واداره مشاريع ةغيره.  . تمكي  افراد المجتمع المحل 2

 . خدمة المجتمع المحل .3

 . المساامه ف  تشغيل العاطلي  ع  العمل.4

 

 أبرز التحديات التي يعاني منها القطاع مؤسسات المجتمع المدني:

 جمعيان غير متخةةة بشأ  محدد رغم ا  اسماةةا تدل على تخةةةا. -

العمل، وتشيتن الجةود التنموية نتيجة غيا  الرؤيا   ليس لديةا اي شيكل م  اشيكال المؤسيسيية ف  -

 والخطط االستراتيجيه.

التكرار والت ليد ف  االنشييطة التنموية السيياةد  باالضييافه الى االعتماد بشييكل رةيسيي  على العمل   -

 التطوع  العضاةةا.

تتةييف بةييراع داةم بي  اعضيياةةا على المناةيي  وللاوز برةاسيية الجمعية وتاثر اعضيياةةا   -

توجةان العشياةر الت  ينتمو  اليةا، ل لا نجد ا  انالا ةيراع خا  غير ظاار بي  اعضياةةا، الرتباط  ب

  لا الةراع بخلايان اجتماعية ليس له ع إة بعمل الجمعية.

محدودية إدران اعضياةةا ف  تنيمة المجتعان المحلية بسي  ضيياع الةدف وعدم وجود تخطيط،   -

 ة  وغيا  العمل واالدار  المؤسسي

 غيا  التشاركية والتعاو  ف  عمل الجمعيان مع بعضةا البعض. -
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المشاريع االنتاجية الت  ادارتةا ا ه الجمعيان لغايان مكافحة الا ر والبطالة، الت    كثير م فشل  -

 تدار م  إبلةم )مشروع الح اة  الجلدية ومةنع االلبا (

 والت  إدمن لةم كمنح )مال عام( م  وزار  التخطيط والتعاو  الدول ، و لا ل سبا  التالية:

ليدى ادار  اي ه الجمعييان. فة   Not a Business Orientedعيدم توفر التوجيه العمل  ) .1  )

 تدير االعمال بع لية اجتماعية.

 لدراسة جدوى تلا المشاريع:عدم التزامةم بدراسان الجدوى الت  تم ال يام بةا   .2

 إلة الخبر  والمةاران الانية والتسوي ية ال زمة العضاء الجمعيان. .3

 

شييح الموارد الماليه واعتماداا على الموارد المخةييةييه لةا م  الحكومه وبالتال  تواضييع الخدمان    -

 الم دمه م  إبلةا.

ل لة الخبران االداريه والعلميه والث افيه  عدم إدر  )رةيس واعضاء اده المؤسسان( على ادارتةا نظرا  -

 الت  ترتبط باالاداف والخطط الت  بنين عليةا ا ه المؤسسان والةيةان.
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 ثانيا: الخصائص الطبيعية والمقومات االقتصادية

 الميزة النسبية: 2.1
 

تتألف معظم أراضي  اللواء م  أراضي  سيةلية  ان بنية ماةدية بسيب  الحركان الباطنية عليةا كالزالزل  

والبراكي ، ويتخللةا بعض األودية الضيييحلة والجافة ال يتجاوز ارتااعةا عند وادي الشييي لة بال ر  م  

سيلسيلة م  الت ل المتوسيطة م وتبدأ باالرتااع التدريج  كلما اتجةنا شيرإا إ  تنتة  ب  420مدينة الشيجر   

   م.  600االرتااع حيث يبلغ ارتااعةا  

يغل  مناخ البحر األبيض المتوسيييط على مناخ اللواء مع تميزه بطابع الجااف النسيييب  وكو  اللواء ي ع  

 على اامش المنط ة الةحراوية فا   لا يجعل مناخه اإر  ما يكو  إلى المناخ الةحراوي أو ال اري  

 ( %80-70( ملم ويبلغ معدل الرطوبة النسييييبية بي  )550-290بي  )طول األمطار  ويتراوح معدل ا

 ةيااو. ( %50-40شتاءو وينخاض إلى )

( درجة مةوية ويرتاع معدل الحرار   4-2اما معدل درجان الحرار  الةيغرى السينوي فيتراوح ما بي  )

 ة.( درجة مةوي38-36العظمى السنوي إلى )

 

 :الخصائص الديمغرافية السكانية والتركيبة العمرية للسكانأبرز مؤشرات    2.2

إجمال  سيكا  محافظة  ( م 13.5)يشيكل  و  نسيمة،   (269980)  2020عام  الرمثا ف لواء  ي در عدد سيكا  

، وفيما يتعلق بتوزيع السيييكا  حسييي  الجنس فتشيييير  2020لعام   ( نسيييمة2003800)البالغ عددام    اربد

( م  إجمال  عدد سييكا  لواء 48.1(، ونسييبة اإلناث )51.9ال كور تةييل إلى )اإلحةيياءان إلى أ  نسييبة 

 .الرمثا
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 ( 3جدول رقم )

 التعدادان السكانية الساب ة )نسمة(
 معدل النمو السكان 

 عدد السكا  المتوإع )نسمة(

 2020 2021 

 269980  لواء الرمثا  
3.1 % 

278349 

 2065918 2003800  اربد  محافظة 

 2020المةدر: التعداد العام للسكا  

بالم ارنة مع مسييييتوى المحافظة  للواءاوالجدول التال  يوضييييح أبرز ا ه المؤشييييران على مسييييتوى   •

 لكة:موالمستوى العام للم

 ( 4جدول رقم )

متوسيط عدد أفراد األسير   
 )فرد(

عييييييييييييييييدد  
 2020األسر

اإلعيييالييية  ميييعيييدل 
 الديموغراف  )%(

الاةة  التوزيع النسيييب  للسيييكا  حسييي  
 العمرية

  15أإيل م   
 سنة

(15-
 ( سنة64

ميي   أكييثيير 
 ( سنة65)

5.3 51178 69.8 34.4 61.9 3.7 

 

 االقتصادية وحالة الفقر:  المؤشرات  3.2

 على النحو التال :  2013بلغن مؤشران الدخل واإلنااق السنوي لألفراد واألسر للعام   •

 ( 5جدول رقم )

 الت سيمان اإلدارية
 متوسط الدخل السنوي )دينار( اإلنااق السنوي )دينار(متوسط  

 للارد لألسر  للارد لألسر 

 1538.9 8937.3 1727.8 10153.3 لواء الرمثا  

 2013المةدر: مسح نا ان ودخل االسر   
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 وخدمات الرعاية والتنمية االجتماعية: والبطالةالفقر 

 :الفقر

دينار اعتمادا على نتاةج بيانان مسح نا ان ودخل   800إدر خط الا ر العام للارد سنويا بحوال    •

دينارا سيينويا )أي   3876وعلى مسييتوى االسيير  المعيارية بلغ خط الا ر    2013األسيير  لعام 

دينار    3000% م  اسيير محافظة اربد ي در دخلةم السيينوي 18دينارا شييةريا(. وبما ا    323

 اسر .    4456حوال   لو   فأإل ويشك

دينار سنوياو.5881920وعليه ت در فجو  الا ر ف  لواء الرمثا بحوال  ) •  ) 

 

 المناطق التي ترتكز فيها بؤر الفقر في لواء الرمثا .1

 (6جدول رقم )

 المناطق الوحدة االدارية

 عمراو   البويضة،  الرمثيييا  

 محافظة اربد.المةدر:     *

 

 الوطنية:صندوق المعونة 

 :اما ع  واإع خدمان ةندوق المعونة الوطن  ف  لواء الرمثا فة  مبينه بالجدول التال  

 (7جدول رقم )

 سنويا المعونةمبلغ  عدد األسر المعونةصندوق 

 231602 2882 لواء الرمثا

 234484 المجموع

 

ةيندوق المعونة الوطنية حيث بلغ عدد االسير الت   ضيى معونان م  ااما فيما يتعلق بعدد االسير الت  تت 

م  عدد اسير %  6.7نسيبتهاسير  وام يشيكلو  ما    3500ضيى روات  م  ةيندوق المعونة الوطنية  اتت 

 .اسر 52300اللواء والبلغ عددام 
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 وتوزيعها:االسر المستفيدة من الصندوق 

 (8جدول رقم )

  الوحدة االداريرة

تتقاضرى عدد االسرر التي 

من صرررررنرردوق المعونررة 

  الوطنية

عدد االسررر التي تتقاضرري  

 بسبب االعاقات

 2353 3500  الرمثا

 2353 3500  المجموع

 مديرية تنمية لواء الرمثا.المةدر *    

 

 المراكز االيوائية في لواء الرمثا:

يوجد ف  لواء الرمثا ويتم خدمتةم م  إبل عدد م  المؤسييسييان االيواةية ف  محافظة اربد والت  ت دم ال  

 والعجز .خدماتةا لاةان محدد  م  المجتمع مثل االيتام  

  

 اسكان الفقراء / المكرمة الملكية  .2

 الرمثا  المنطقة: -اللواء: الرمثا 

 الموقع.

كم ع  وسييط المدينة. ومجاوره لمناطق    4ت ع ا ه المسيياك  اإةييى شييمال مدينة الرمثا، وتبعد حوال    

 .مأاولةواحياء  

 مدرسة.  أإر كم ع    4تبعد المساك  السكنية حوال . وحوال   

الت  ت ع بةا ا ه   المنط ةف   ةحيةيوجد اي مراكز   كم وال  1.5تبعد المساك  السكنية حوال  مستشاى   

 اك .المس

زيياران شيييييةرييه، و ليا لغياييان تحيدييث    4وبواإع  انياليا زيياران دوريية لموظا  التنميية االجتمياعيية  

 تا دية(.  )زيارانالمعلومان حول االسر والمساك  
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 عدد الوحدات.

 ما زالن فارغة.  4منةا مأاولة و  14مسك ،   18عدد ا ه المساك  )الوحدان(    بلغ 

 عدد االسر 

فرد   80اسيير ، وإدر مجموع عدد افراد ا ه االسيير بحوال     14لة ه الوحدان    ال اطنة  بلغ عدد االسيير

 اسماء العاة ن ال اطنة ف  ا ه الوحدان:

 –الرواجيح    –ال يابان    -العموش   –ابو الةيجاء   -الربايعه    –السيوالمة   –النادي    -كاكاش   -الةيويت   

 .الس ار -العزازمة    –الحمد 

 دينار/ االسر .  130م  إبل التنمية االجتماعية بواإع   معونةمساك  يت اضى سكا  ا ه ال 

 الخدمات.واقع  

 : الكهرباء

 .مخدومه بالكةرباء

 المياه: 

نةيف   )حوال تةيل المياه الى بعض المسياك  مره واحد  ف  االسيبوع، ف  حي  ال تةيل لب ية المسياك  

بسيب  ضيعف إدر  الضيح، حيث يلجأ   لهتةيل المياه   نسيبيا والالمسياك ( بسي  ا  ا ا النةيف مرتاع  

 اةحا  تلا الوحدان لشراء المياه م  التنكان.

  النظافة: 

 يان.الناا ألغراضيوجد حاويه واحد   

 

 المواصالت:

 المدينةغير مخدومة م  المواةي ن العامة، ا  يلجئ السيكا  السيتةجار وسياةط الن ل لل اا  الى وسيط   

او للوةييول الى مسيياكنةم وتتراوح تكلاه الوةييول م  ا ه المسيياك  الى مركز اللواء ما بي  دينار الى 

 .دينار ونةف للطل  الواحد

  البقاالت:

 يوجد ب اله واحد .



 

15 
 

  العامة حيث   لألشييغالعلى مدخل ا ه المسيياك  ورشييه داةمة   السييكا : ت عمشييكلة خاةيية يعان  منةا   

وغيراا    وزفتهالى مواد اوليه لغايان تعبيد الشييوارع م  بحةيية   باإلضييافةتتواجد بعض االليان الث يلة  

 مشكلة بيةية لسكا  ا ه المساك . الورشةم  مواد، وتمثل ا ه  

 وزار  التنمية االجتماعية والمسوحان الميدانية لمراكز تعزيز االنتاجية " اراد   المةدر:

 

 المنطقة:دراسات الفقر في    .3

، أ. د سيييييعييد الح ق واخرو ، مركز الملكية رانييا  وامكيانيية الحيلظياار  الا ر ف  محيافظية اربيد: الواإع   

 إراد .دراسان    اليرموا، جامعة    المجتمع، للدراسان االردنية وخدمة 

 العمل والبطالة 

 في اربد كما العمل:قوى   .1

 الشيييأ ال تتوفر معلومان دإي ة حول إوى العمل ف  اللواء بحسييي  المةيييادر الرسيييمية الخاةييية بة ا 

 وبالتال  الرجوع لواإع إوى العمل الوارد  ف  دراسة واإع محافظة اربد.

 

 الناشطين اقتصادياً: .2

ى العمل  ال يوجد معلومان تاةيييييلية حول الناشييييطي  اإتةيييياديا ف  اللواء، وبالتال  الرجوع لواإع إو 

 الوارد  ف  دراسة واإع محافظة اربد.

 

 البطالة  .3

وبالتال     الشيأ ال تتوفر معلومان دإي ة حول البطالة ف  اللواء بحسي  المةيادر الرسيمية الخاةية بة ا 

 الرجوع لواإع إوى العمل الوارد  ف  دراسة واإع محافظة اربد.

 

 الوافدة: العمالة  .4

% م  اجمال  العمالة الوافد  ف  محافظة 3  نسيبتهعامل وافد ويشيكلو  ما    1223يعمل ف  لواء الرمثا  

 عامل وافد.  40560والبالغة  اربد محافظة إربد 

 عمل الرمثا ووزار  العمل  بيانان مديرية  المةدر:٭       



 

16 
 

 

 االقتصاد المحلي وسوق العمل: .5

 ال يوجد معلومان تاةيلية حول االإتةاد المحل  وسوق العمل ف  اللواء.

 

 االستثمار: والداعمة لبيئةالمؤسسات والبرامج العاملة في مجال مكافحة الفقر والبطالة  •

يتركز تواجد المؤسييسييان والبرامج الوارد  ادناه ف  إةييبة اربد اال انةا تغط  خدماتةا للمسييتايدي  م  

 -اللواء:  لواء الرمثا باستثناء برنامج اراد  ا  يوجد ف  اللواء مركز ف  الرمثا يغط  كافة مناطق  

 برنامج إراد . -

 .JEDCOالمؤسسة االردنية لتطوير المشاريع االإتةادية  -

 ج مةاران.برنام -

 .الدوليةمؤسسه ان ا  الطال   -

 .YEAبرنامج الرواد الشبا    -

 .INJAZبرنامج انجاز -

 برنامج شبا  للعمل. -

 وزار  العمل. -

 مديرية التشغيل والعمل. -

 .(NEC)مركز التشغيل الوطن    -

 .(NTEP) مشروع التدري  والتشغيل الوطن  -

 والت ن .ةندوق التشغيل والتدري  والتعليم المةن   -

 برنامج شبا  للمست بل. -
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 خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية :ثالثا

 مديرية التنمية االجتماعية وصندوق المعونة الوطنية    خدمات  1.3

 ( 10جدول رقم )

 ال يمة المؤشر

 1 عدد مديريان التنمية االجتماعية

 1 الملكيةعدد مساك  األسر العاياة م  خ ل المكرمة  

 22 عدد دور الحضانة

 0 عدد الجمعيان المتخةةة

 5 عدد مراكز  وي االحتياجان الخاةة

 6000 عدد حاالن  وي االحتياجان الخاةة المسجلة

 1 عدد مراكز شؤو  المرأ  

 المعونة المتكرر  م  ةندوق المعونة الوطنية
 اسر عدد المستايدي 

3500 

 1 المنتجة الم دمة م  وزار  التنميةبرنامج األسر  

     2019 ةدر: مديرية التنمية االجتماعية* الم

 ف :وفيما يل  ملخص توزيع الاةان المستايد  م  برامج ةندوق المعونة الوطنية   -

 (11جدول رقم )

 فئة المستفيدين
 المستفيدين

 العدد

 أسر األيتام .1
181 

 المسنون واسرهم .2
691 

ً اسر  .3  العاجزين عجزاً كليا
577 

 اسر السجناء والمعتقلين .4
32 



 

18 
 

 األسرة البديلة .5
16 

 اسر الغائبين والمفقودين غيبة منقطعة ال تقل عن عام .6
6 

 الحاالت اإلنسانية .7
208 

 الحاالت االستثنائية .8
16 

 المرأة التي ال معيل /عزباء  أرملة، .9
249 

 مطلقه/ المرأة التي ال معيل .10
287 

 الخارجون من السجناسر  .11
1 

 اسر العاجزون ماديا .12
176 

 رعاية االعاقات  .13
367 

 2807 المجموع

                    .ةندوق المعونة الوطنية* المةدر:  
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 الشباب: ابعار

 الشباب:قطاع    1.4

 ، حيث يشكل الشبا  أكثر م  ثلث  السكا .فنيايعتبر المجتمع األردن  مجتمعا   -

 الرمثا عد  مؤسسان ف  محافظة اربد منةا   ف  لواءتخدم فةة الشبا    -

 األرد .ايةة شبا  كلنا  .  1

 ومراكز شبا  وشابان الرمثا.  للشبا  م  خ ل مديرية شبا  اربد المجلس االعلى.2     

 . نادي الرمثا الرياض .3     

 .نادي اتحاد الرمثا.4     

 والرياضية في اللواءالمنشآت الشبابية 

 ( 12جدول رقم )

 إطاع الشبا  

 4  عدد االندية الرياضية

 مجمع سمو االمير ااشم الرياض    عدد المجمعان الرياضية

 1  عدد مراكز الشبا 

 1  عدد مراكز الشابان

 1 بين شبا  

ويوجد ف  مدرسه مةع  ب  عمير  1 مسرح  

 :التحديات في قطاع الشباب  2.4

 الدعم الم دم للمراكز الشبابية واالندية الرياضية.إلة     -

 .الشبابية والرياضية  المنشآنإلة عدد     -

 ضعف البنية التحتية المادية واالجتماعية ال زمة لمساعد  الشبا  على إضاء أوإان الاراغ.    -

 تزايد معدالن البطالة بي  المتعلمي  الشبا .   -

والخطط الراميية السيييييتثميار طياإيان الشيييييبيا  ودعم ورعيايية اإلبيداع والتميز ليديةم  عيدم وجود البرامج    -

 .وتطويراا
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 قطاع المرأة خامسا:

 شؤون المرأة:قطاع    1.5

ت ف السيييد  ف  لواء الرمثا الى جان  زوجةا ف  إعالة األسيير ، فغالبية سيييدان اللواء إما موظاان   •

منزلية أو حتى تجارية، ال بل اناا سييدان ي من  بددار   ف  ال طاع الحكوم  أو ةياحبان لمشياريع  

 مةانع ف  مدينة الحس  الةناعية.

كما ا  اناا العديد م  سييدان اللواء يشيغلن  عضيوية ف  الجمعيان الخيرية والتعاونية المنتشير  ف   •

سييييدان الرمثا وجمعية   وا  جمعيةاللواء، كما وا  اناا بعض الجمعيان الت  تترأسيييةا سييييدان 

ناميل  وجمعييه اال  الخيريةالرمثيا للمحيافظية على التراث واألزياء الشيييييعبيية، وجمعييه سيييييييدان الطر   

الى وجود اتحاد المرأ  األردنية ال ي يعمل على نشير الوع  االجتماع  والةيح     باإلضيافة  الخيرية

والث ياف  والتعليم  الح.. بي  سيييييييدان المجتمع المحل  م  خ ل النيدوان والمحياضيييييران الث يافيية  

 والتوعية الت  يع داا بشكل دوري.

سيكا  اللواء وبلغن نسيبة البطالة بي  االناث ف  %( م  إجمال  عدد  48.8ا  تشيكل نسيبة اإلناث ) •

 كما ف  محافظة اربد.  20.9اللواء  
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 سادسا: الثقافة

 الشؤون الثقافية:قطاع  1.6

: المراكز الث افية ف  اللواء بالمنتديان والملت يان المختلاة وا  تتمثل    

 .الث افيةاالردن  للتنمية    الملت ى •

 .الث اف منتدى الرمثا   •

 .الشعبيةفرإة الرمثا للالكلور   •

 .ملت ى شبا  الطر  الث اف  •

  .منتدى سةل حورا  •

 .ملت ى الشجر  الث اف  •

 .رابطة المسرح الالكلوري •

 فرإة الشجر  للث افة والانو  والتراث. •

 
 ( 13جدول رقم )

 المؤشر العدد

 عدد الةيةان الث افية 7

 للةيةان الث افيةعدد المنتسبي   غير متوفر 

 عدد الارق الشعبية   4

   الشعبيةعدد اعضاء الارق   500

 المةرجانان 0

 ، ايةان المجتمع المحل .المجلس االعلى للشبا * المةدر:  
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 سابعا: التعليم

 قطاع التعليم:  1.7

    والجامعان:التعليم العال    -

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ا  إحدى الجامعان األردنية الحكومية الراةد  ف  التخةييةييان العلمية 

 الط  والةندسة. 

 شرق إربد.   كم  17وكم شمال العاةمة عما    70تبعد ،  ت ع شمال األرد  ف  مدينة اربد

الن اسييت  ليتةا لتكو  مؤسييسيية للتعليم م ن  1986ف  البداية كانن الجامعة جزءاو تابعاو لجامعة اليرموا وف   

العال  وكا  اول رةيس لةا الدكتور كامل العجلون  ومن   لا الوإن شييةدن توسييعاو كبيراو حيث توسييعن م  

. تضييييم الكثير م  المبان  الحديثة 2كم  11الجامعة   مسيييياحة  .الحاضييييركلية ف  الوإن    12كليان إلى    5

متارج. كما يتبع لةا اداريا    7000لع  كر  إدم يتسييييع لحوال   ومراكز األبحاث والمطاعم والمدرجان، وم

ةيناعية وايضيا مسياحان كبير     مسيتشياى الملا المؤسيس عبدل الجامع  وم  الجةة الجنوبية تضيم بحير 

م  األراضيي  المزروعة بشييجر الزيتو  وبعض المزارع الت  تتةييل بالتطبيق العمل  لبعض الكليان مثل  

 .لبيطريكلية الزراعة والط  ا

 :  ف  الجامعانالتخةةان   •

 التأليه:الكليان    األردنيةجامعة العلوم والتكنولوجيا  تضم  

 1983كلية الط : تأسسن عام  -

 1987: تأسسن عام واآلدا كلية العلوم   -

 1983كلية ط  االسنا : تأسسن عام  -

 1979كلية الةيدلة: تأسسن عام  -

 1983كلية التمريض: تأسسن عام  -

 2000الطبية التطبي ية: تأسسن عام كلية العلوم   -

 1979كلية الةندسة: تأسسن عام  -

بعد تحويل إسييم العمار  ف  كلية الةندسيية الى كلية وكا    2008كلية العمار  والتةييميم: تأسييسيين عام  -

 1980عام   تأسسال سم إد 

 2000كلية تكنولوجيا المعلومان والحاسو : تأسسن عام  -
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 1990الط  البيطري: تأسسن عام كليه  -

 1985كلية الزراعة: تأسسن عام  -

 1997عام   تأسسنكلية الدراسان العليا:   -

 :تعليم المدرس ال •

 (:2019/2020للعام الدراس  )  لواء الرمثاالجدول التال  يبي  بعض مؤشران التعليم ف  ا  
 ( 14جدول رقم )

 المجموع المدارس الخاصة  األونروامدارس   المدارس الحكومية   البيرررررررران

 99 27 2 70 المدارسعدد 

 44732 11569 469 32694 عدد الطلبة

 1147 29 20 1098 عدد الغرف الةاية

 57 عدد رياض االطاال
0 33 90 

 2020للواء الرمثا    المةدر: مديرية التربية والتعليم* 

 العالي:تحديات قطاع التعليم 

م  تموييل    70تعيان  الجيامعيان الرسيييييميية م  تاياإم ف  العجز ف  موازنياتةيا، حييث أ  ميا ي يار  % •

بينما تسيييياام الحكومة بما نسييييبته    الجامعية، الجامعان األردنية او تمويل  ات  م  خ ل الرسييييوم  

باإلضيافة إلى عشيري  مليو  دينار مخةيةية   (، مليو  دينار سينوياو   55ت ريباو ف ط )حوال     %14

 .الجامعاندعم ةندوق الطال  وتسديد مديونية  ل

 التسّر  ف  الةيةان التدريسية م  الجامعان االردنية. •

  تواضع االنااق على البحث العلم  ف  مؤسسان التعليم العال  األردنية. •

 ثامنا: التدريب المهني.

 تم اغ ق مركز تدري  مةن  الرمثا ون له الى اربد.
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 تاسعا: الصحة

 من خالل ما يلي: لواء الرمثا خدمات الرعاية الصحية في تقدم 

 المستشفيات: 1.  9

 ( 15جدول رقم )

   2019 الةحة  المةدر: مديريه* 

 المراكز الصحية والعيادات: 2.  9

 ( 16جدول رقم )

 األونروا عسكري حكوم  المؤشر

 0 0 5 عدد المراكز الةحية الشاملة  -

 0 0 7 عدد المراكز الةحية األولية  -

 0 0 ال يوجد عدد المراكز الةحية الارعية  -

 0 0 3 عدد المختبران  -

 0 0 34 عدد الةيدليان  -

 0 0 1 عدد مختبران األشعة  -

 2019* المةدر: مديرية الةحة.

 

 

 

 

 اسم المستشفى
عررررردد  
 الخدمات المقدمة )التخصصات الطبية( عدد االطباء األسرة

مسيتشياى الرمثا  
 الحكوم   

 غير متوفر 110
وا     جليديية، بياطنيية، اطايال، نسييييياةيية، عظيام، عيو ، انف

 مختبران  وطوارئ، اسعاف   اشعة،   وحنجر ، 
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 عاشرا: البنية التحتية

 قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة:  1.  10

 ( 17جدول رقم )

 األطوال )كم( الطرق حس  النوع

الطرق  شيييييبكيية 
 الداخلية المعبد 

 25.9 رةيسية

 11 ثانوية

 235 فرعية

 105 زراعية

 986.9 المجموع

 .2019المةدر: مديرية األشغال العامة واإلسكا ،   •
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 النقل العامعشر:  الحادي

 باللواء وعليه ل سترشاد نورد بيانان المحافظةال يوجد بيانان خاةة   العام والبري: النقل  1.  11

 ( 18جدول رقم )

ملكية  

 المركبة 
 المجموع  1أخرى شاحنات  صهاريج  شحن  حافالت صالون 

 112389 5322 65 265 21862 1147 83728 خةوة  

 13584 42 6605 1784 1560 1197 2396 عموم 

 125973 5364 6670 2049 23422 2344 86124 المجموع

   2019الكتا  االحةاة  السنوي  * المةدر:  

 التحديات في قطاع النقل: أبرز  2.11

مما يسيتدع  الحاجة للوإوف ضيم  الشيوارع وليس   المدينة، عدم وجود مواإف خاةية كافية داخل  •

 ف  مواإف مخةةة للن ل العام.

 إلة بداةل الن ل العام المتوافر . •

 ندر  وجود المجمعان داخل وسط المدينة وةغر حجمةا. •

مةييادر دخل لعدد   الى توإفتوإف عمل سييياران الرمثا درعا بسييب  االحداث ف  سييوريا ادى  •

 الى تحويل تلاوبعد ال رار الحكوم     -الرمثا  كبير م  االسييير وتوإف الحركة التجارية ف  لواء 

 تحويلةا لخطوطالسياران الى خطوط اخر ادى الى   لجوء بعض اةحا  السياران الى بيعةا او 

   السياران.  ألةحا ا ادى الى انخااض الدخل  اخرى مم

معظم سييار  تعود   125( وعدداا بيرون)بحار   –الشيام   –  العموم  اربدعلما ا  خط السيياران   •

 الى ااال  الرمثا.  ملكيتةا

 

 

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



 

27 
 

 عشر: المياه ثاني

 والصرف الصحي: المياه  1.  12

 ( 19جدول رقم )

 المؤشر العدد

 االرتوازية المرخةةعدد اآلبار  16

 عدد اآلبار االرتوازية غير المرخةة 39

 عدد السدود والسعة التخزينية 1

 عدد محطان الضح العاملة 3

 نسبة السكا  المخدومي  بشبكة المياه مشترا  15689

 شبكان الةرف الةح  مشترا  6006

 محطان التن ية 2

 االبارمساحة األراض  المروية بمياه   دونم  21890

 2019  سلطة مياه  الرمثا، لواء    المةدر: متةرفية* 

 

 :يات في قطاع المياه والصرف الصحي التحد أبرز  2. 12

 شح الموارد الماةية. •

 بعد مةادر المياه ع  بعض مناطق االستة ا تحديدا ف  لواء الرمثا. •

مدى  ، وعلى1981أنشييئ مك  االكيدر عام   االكيدر، حيثتراكمن المشييك ن البيةية والةييحية لمك    •

تتشييكل    سييامة، م  غازان    ينتجهنظرا لما    المملكة، المشيياكل البيةية ف   أحدالث ثي  عاما وال ي يعد م  

  الى باط  االرض الت  تتسيير  الجوفية، الى احتمالية حدوث تلوث ف  المياه    الناايان، اضييافةم  تحلل  

وبالتال  انشياء مةينع للغاز الحيوي ف  منط ة االكيدر ضيرور  ملحة لحل    وتأت  م  عةيار  الناايان، 

 الغاز.اضافة الى رفد محطان الكةرباء بجزء م  احتياجاتةا م    الكثير م  المشاكل البيةية، 

 سوء وضع اآلليان والسياران وارتااع كلاة التشغيل والةيانة. •
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 ان المياه ف  بعض مناطق المحافظة وانخااض كااءتةا وارتااع كلاة الةيانة.إدم شبك •

امتناع بعض أةيحا  الع اران المخدومة بشيبكة الةيرف الةيح  ع  االسيتااد  م  الخدمة و لا بسيب    •

  وجود التزامان مالية مستح ة عليةم لجةان حكومية أخرى.

  الجيديد ،وجود عواةق عديد  أمام التخطيط المتوسيييييط والبعييد الميدى مثيل عواةق تنظيم مةيييييادر الميياه   •

 الترال اإلداري .... الح.  التمويل، 

 ارتااع نسبة الااإد الماة  نتيجة ل ستخدام غير المشروع للمياه. •

ت ب   مةييييادر التيار الكةرباة  وك لا كثر  ان طاع التيار الكةرباة  مما يؤدي إلى إلحاق األضييييرار   •

 بأجةز  وأنظمة ضح المياه وك لا تعطيل دور المياه للمناطق حس  برنامج التوزيع المعتمد ف  ال طاع.  
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 عشر: الطاقة الثالث

 والكهرباء: الطاقة  1. 13

تعتبر شييركه كةرباء محافظة اربد وا  شييركة مسيياامة عامة محدود  المزود الرةيسيي  والوحيد للطاإة  •

  محطة تحويل.  140الشمال بكامله. وتغ ى مدينة الرمثا م  خ ل  إلإليمالكةرباةية  

 مشترا.  40665بلغ اجمال  عدد المشتركي  ف  لواء الرمثا   •

 %.99.5لواء الرمثا   الكةرباء ف بلغن نسبة السكا  المتةلي  بشبكة  •

 ( 20جدول رقم )

 المؤشر ال يمة

 عدد محطان الوإود 11

 عدد وكاالن الغاز 22

 السكا  المزودي  بالكةرباء 40665

 2019لواء الرمثا    متةرفيةإاعد  بيانان  * المةدر:  
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 عشر: االتصاالتالرابع 

 (21رقم ) الجدول

 البيان  نسبة الحيازة

 االنترنت  69.2

 االرضي 5.7

 خلوي 98.7

 اجهزة الحاسوب  23.7

 .مسح نا ان ودخل االسر * المةدر:    
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 عشر: البيئة الخامس

 :البيئةقطاع   1.15

يشيييييرف على ال طياع البية  ف  لواء الرمثيا االدار  الملكيية لحميايية البيةية والت  تعتبر المسيييييؤول االول ف  

  انةا ا  الجةة الوحيد  المخولة بدعطاء كما   بالبيةة، االشييييراف ومتابعة تناي  ال واني  والتشييييريعان المتعل ة  

المناطق الحر  حيث تاوض ةيي حيان    اءباسييتثنالمشيياريع الةييناعية المختلاة ) إلإامةالتراخيص ال زمة  

المياليية / رةيس مجلس المنياطق الحر ( و ليا لضيييييبط االمور بميا يتوافق وال واني    البيةية لوزير  وزار  

الى بلدية الرمثا وبلديان مناطق اللواء الت  تعتبر م  مةامةا الرةيسيييية    باإلضيييافةوالتشيييريعان السييياةد .  

بمجالس الخدمان   لق بجمع ون ل والتخلص م  الناايان الةيلبة مسيتعينةالمحافظة على البيةة خاةية فيما يتع

 اال أ  دور البلدية والسيييلطان المحلية ف  الجوان   االكيدر،  الناايان ف المشيييتركة الت  ت وم بددار  مكا   

 األخرى م  حماية الموارد البيةية ال زال محدوداو وإد يعزى  لا إلى ضيعف إدرتةا على التخطيط المتوسيط

 واالجتماعية. والطويل والتااعل مع برامج التنمية المحلية االإتةادية

 مساهمة القطاع الخاص:

والخاص ف  مختلف مجاالن التنمية محدوداو  وخاةية ف  إطاع البيةة،   ما زالن الشيراكة بي  ال طاعي  العام

االسيتثمار ف   ال طاع الخاص على لا بشيكل عام إلى عدم وجود أدوان اإتةيادية أو حوافز لتشيجيع   ويعزى

المسيتثمر والمدعمة بالح اةق واألرإام حول   البيةة، ا ا إضيافة إلى ضيعف وسياةل التوعية البيةية الموجةة إلى

الجدوى والااةد  االإتةيييييادية واالجتماعية المتعل ة باالسيييييتثماران البيةية، وعلى الرغم م   لا فا  بعض 

ية وت وم بدعم بعض األنشيييطة الت  تسييياام ف  نشييير الوع  البية  أو االجتماع الشيييركان تع  مسيييؤوليتةا

 .النظافة الت  تع داا الوزار  أو الجمعيان غير الحكومية حم ن

التلوث الةيناع  وتوفير البنية التحتية ال زمة للتخلص  أما بما يتعلق بالمشياريع الكبير  الرامية إلى الحد م 

على إشييراا ال طاع الخاص م  خ ل غرف الةييناعة ف  تحمل جزء م  جار   م  المياه العادمة فا  العمل

 الكلاة.
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 المشاكل البيئية في لواء الرمثا.

 اللواء والمتمثلة بر:  كل البيئية التي تعاني منها مناطقيمكن تلخيص بعض المشا

 انتشار مةانع الب ط والبلوا ومناشير الحجر ف  مختلف مناطق ومداخل بلدان اللواء. •

 السكنية. ( الى االراض  المحيطة بةا وةوال الى المنازلالحرفيةامتداد اراض  المدينة الةناعية ) •

 المتعل ة بمعاةر الزيتو  والمتمثلة بالجان ومياه الزيبار   ال ضايا البيةية •

 والمةانع الحرفية بطري ة عشواةية. انتشار المح ن •

 الةح  حتى اال عدم اكتمال ربط جميع مناطق اللواء بالةرف   •

مدى الث ثي  عاما تراكمن المشييييك ن البيةية    ، وعلى1981أنشييييئ مك  االكيدر عام  مك  االكيدر •

  سيييامة،م  غازان    ينتجهنظرا لما   المملكة، المشييياكل البيةية ف   أحدوال ي يعد م    لمك ، والةيييحية  

الت  تتسير  الى باط     وفية، الجالى احتمالية حدوث تلوث ف  المياه    الناايان، اضيافةتتشيكل م  تحلل  

انشيياء مةيينع للغاز الحيوي ف  منط ة االكيدر ضييرور     الناايان وبالتال االرض وتأت  م  عةييار   

 الغاز.الى رفد محطان الكةرباء بجزء م  احتياجاتةا م   البيةية، اضافةملحة لحل الكثير م  المشاكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

 السياحة عشر: لسادسا

 

 ة: لسياحا  قطاع  1.  16
  السياحيةلمواقع ا

ي ع لواء الرمثا ف  الزاوية الشمالية الشرإية م  محافظة اربد المحا ي للحدود السورية األردنية، وإد 

مر اللواء باتران نمو وازداار عبر مراحل التاريح المختلاة، ويدل على  لا اآلثار المنتشر  على  

تعود لحضاران لرامية   رواب  ا ا اللواء، وتشمل اآلثار الت  تم العثور عليةا ف  اللواء على لثار 

وحضاران أخرى، وإد إامن عد  بعثان أثرية بعمليان تن ي  أثرية ف  منط ة الرميث، ومنةا مدرسة  

م وال ي درس علم اآلثار بجامعان  1967األبحاث الشرإية األمريكية برةاسة الدكتور) بول ال  ( عام 

د الزعب ، و كا  م  نتاةج ا ه الحاريان  أمريكية عديد  و إد راف ه م  أبناء الرمثا محمد خير الةربي

 اكتشاف لثار تعود لحضاران لرامية وحضاران تعود للعةد الحديدي.

 خربة الرمثا )الكيال(

ت ع خربة الرمثا والت  تدعى اليوم )الكيال( ف  وسط المدينة الحديثة حاليا وإد وجد أواةل م  سكنواا  

 كرن منط ة الرمثا ف  معجم البلدا  لياإون الحموي  مغاران منحوتة كت  فيةا كتابان غير عربية، و

ل وله )منط ة تزرع بالحبو  كال مح والشعير وتروى بمياه األمطار ويطاق عليةا اسم البرية(، وأطلق  

 اسم الرمثا عليةا نسبة إلى نبان شوك  يسمى )الرمث( وال ي يكثر فيةا. 

عةد التاريح ومروراو باإلشراق الحضاري ف   ل د عايشن ا ه الب عة م  األرض، تطوران البشرية من  

أوج عناوانه وحتى اليوم. حيث توالن عليةا حضاران مختلاة م  لرامية،وايلينية،ورومانية،وبيزنطية،  

 وإس مية، وتركن تلا األمم بعضاو م  معالمةا األثرية ف  منط ة الرمثا. وم  أبرز تلا المعالم األثرية:  

وف ومغاران، وعليةا كتابان ورسومان، وت ع الخربة وسط المدينة،  وا  ف  الغال  عبار  ع  كة

 وانالا بركة الحماس  الت  كا  يست   منةا الحجاج وال باةل العربية الماّر  بالمدينة. 

 الّرميث 

وا  إرية أثرية إديمة، ت ع حالياو إلى الجنو  م  مدينة الرمثا على بعد خمسة كيلومتران، وإد دلّن  

على وجود مخلاان لرامية، ولثار م  العةر الحديدي والةلين  والرومان  واإلس م .   الحاريان فيةا
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م، بأنه وجد فيةا عّد  أعمد  كبير  مل ا  على  1812و كر الرحالة بيركةارن عندما مّر بةا عام 

 األرض. 

 الطّرة

بور اليونانية، وإد  ت ع على بعد ثمانية كيلومتران إلى الشمال الغرب  م  الرمثا، ويوجد فيةا بعض ال 

 خضعن للحضاران الرومانية والعباسية والمملوكية والعثمانية. 

وإد بنى المماليا فيةا برجاو ليكو  محطة إن ار ومراإبة، ون ل البريد بي  دمشق وال اار  ف  عةد  

 الظاار بيبرس، ووضع ف   لا البرج عدد م  النظار  وةرفن لةم روات . 

 عمراوة 

يلومتران إلى الشمال الغرب  م  الطّر ، وا   ان سطح مموج، ويتجلى ا ا  ت ع على بعد سبعة ك

التموج خةوةاو ف  نواح  وادي الروضة... ويوجد ف  عمراو  جامع ب ربه أعمد  أثرية إديمة، وإد  

 تأثرن ا ه البلد  بالحضاران المملوكية ف ط. 

 تل أم الرجلين )أم جرين( 

  بيزنطية، واو على شكل مسرح مّدرج، وف  وسط التل حاجز، يعُود ا ا التل للعةور الرومانية وال

ويمّر فيةا إنا  تمتد م  المزير  بحورا  إلى بين رأس ومنةا إلى أم إيس... وا  محاور  ف  باط  

 األرض ولةا مناف  على السطح. 

 خربة الزوايد الشمالي

جرش   -درعا  -يق بةرى سكنن ا ه الخربة م  إبل الروما ، واألمويي  والمماليا، ويمر فيةا طر

الرومانية، وا   ان سطح مستو، تربتةا إديمة، وفيةا م بر ، وخضعن للروما  والمماليا، واناا  

 أيضاو خربة تسمى خربة الزوايد الجنوب . 

 خربة أم العظام  

  ت ع إلى الغر  م  إرية البويضة بحوال  كيلو متر واحد. ويكثر فيةا الكةوف واآلبار، وي ال بأ  اسمةا 

 كا  أم العظماء كونةا م بر  ملوكية. 

 خربة الحويرة 

ت ع إلى الشمال م  مدينة الرمثا، على الحدود األردنية السورية، فيةا لثار وكةوف منحوتة تدل على  

 حضاران العةر الحديدي. 
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 صيليةيال

لثار ادم إديمة. تعود ا ه الخربة إلى العةر العباس  والمملوك ، وتبدو المنط ة مرتاعة ويوجد فيةا 

وإد اكتشف فيةا مؤخراو عدد م  الم ابر المنحوتة ف  الةخر، والت  تعود إلى العةري  الرومان   

 والبيزنط . 

 خربة العدسية 

، وي سمةا م  الغر  وادي المدا . والناضر م  الخربة يرى ال رية  ت ع إلى الشمال م  عمراو 

السورية "زيزو " الغنية بينابيع المياه، وتعاإ  عليةا حضاران العةر البرونزي والحديدي، والةيلين   

 والرومان ، والبيزنط  والعباس . 

 خربة المصاطب 

ى عي  جابر، وتأثرن بالحضاران  ت ع إلى الشمال الغرب  م  خربة العدسية، ويوجد فيةا نبع يسم

 الحديدية والعباسية والمملوكية. 

 خربة المغير الشرقي

ت ع ف  الجةة الشرإية لوادي الش لة، وتوجد بةا بعض الت ل  ان الشكل الداةري. ويتضح أنةا تأثرن  

مّرن   بالحضاران الرومانية والبيزنطية واإلس مية. واناا الكثير الكثير م  الخر  األثرية الت  

بالحضاران المختلاة الت  مّرن بةا المنط ة ناسةا، والت  مّر بةا األرد . وم  ا ه الخر  اناا خربة  

ماجد، وبري او، والكايران، وأم اآلبار الغربية، والشرإية، وعوش، وال ةير. وأيضاو اناا بعض البرا،  

لمماليا، على غرار بركة زيزياء،  مثل بركة البويضة، وبنى فيةا سّد حديث، والبركة الحمراء، بنااا ا

تعتمد على مياه األمطار م  األودية الموجود  ف  الّرميث، وعُوش، و كر بيركةارن بأنةا تتكو  م  

 ث ثة جدرا  مرتاعة على سطح الوادي. 

 

 اهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي:  2.  16

 المالية.شح الموارد والمخةةان    •

 المواإع السياحية ف  اللواء للبنية التحتية.حاجة  •

 مةم.إلة االاتمام بالجان  التراث  كرافد  •
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 الزراعة عشر: السابع

 قطاع الزراعة:     1.  17

% م  مجموع ال وى  3.5 فيه يعملو% م  الناتج المحل  اإلجمال   3.8يسياام ال طاع الزراع  بما نسيبته  

% منةا إلى األسيواق 92ةيادران المملكة، ي ا    % م  مجموع11الزراعية    وتشيكل الةيادرانالعاملة.  

وتشييير البيانان    مختلف، نشيياط مسيياند    50الى ا  ا ا ال طاع يرتبط مع ما ي در بحوال     باإلضييافة  .العربية

% م  الحييازان الزراعيية بيالمملكية ت ع ف  33م  جةية  ان ع إية ا     أكثرالت  تم الحةيييييول عليةيا م   

% م  الحييازان تعتميد على 29وا     بحييازتةم% م  الحياةزي  ف  المملكية يعملو   35محيافظية اربيد وا   

 العمالة الوافد .

 

 انتاج المحافظة الزراعي:

االرد ،   % م  انتاج30م   أكثرمنتج لل مح والشعير والعدس ف  االرد  فحةتةا    أكبرتعتبر محافظة اربد 

% م  الشيييعير تزرع ف  67و% م  ال مح 75.5ا ا ويتوزع انتاج المحافظة م  ا ه المحاةييييل بحوال   

 فةو يزرع بشكل اساس  ف  بن  كنانة.الوية الرمثا واربد اما العدس 

ط  زيتو ،    2714.05  دونم تنتج  60460بلغين اجميال  المسييييياحية المزروعية بيالزيتو  ف  لواء الرمثيا  

معةيير  زيتو  ف  اللواء   5تعتمد على مياه االمطار بشييكل رةيسيي  وتبلغ عدد المعاةيير الت  ت دم خدماتةا  

 ط .  288ار   دونم انتجن ما ي   610وت در اجمال  المساحة المزروعة بالعن  ف  اللواء بيحوال   

 

 أهم الجهات العاملة في القطاع الزراعي في المنطقة:   

 مديرية زراعة لواء الرمثا. •

 حدود الرمثا.مركز زراع    •

 مركز زراع  مدينة الحس  الةناعية. •

   اإليم  الرمثا للبحث واالرشاد الزراع .    مركز •

 صوامع الحبوب:

والمسييياامة ف  إيجاد  بتحريا إطاعان الن ل والتجار تسييياام ةيييوامع الحبو  ف  الرمثا  اخرى   جةةم  

 .حلول للا ر والبطالة ف  المنط ة
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 الرمثا:مسلخ  

  الجديد ، حيث وتعود ملكيته لبلدية الرمثا    الطر ، طريق   –يوجد ف  لواء الرمثا مسييييلح واحد ي ع ف  الرمثا   

اراضيي    ضييم   2001عام وم ام المسييلح من    دونمان(  4مسيياحتةا )م على ارض  700  مسيياحة البناءتبلغ  

 خارج حدود التنظيم وبعيده ع  التجمعان السكانية.

 موظاي   6بلغ عدد الموظاي  ف  المسلح 

 .راس م  االب ار  15الماعز و  50راس م  االغنام   50للمسلح االنتاجية اليومية   طاإتهتبلغ  

 

 المسلخ:بعض المشاكل التي يعاني منها  

 يات ر الى أدنى شروط الس مة العامةالمسلح   -

 عدم توفر حار  لتجميع الدماء  - 

 عدم وجود بنية تحتية مناسبة ل بح المواش  سواء م  حيث االماك  المخةةة لل بح أو م  حيث أمكنة  - 

 تجميع مخلاان ال باةح    - 

 ريةة ومزعجة عدم توفر المياه ال زمة للنظافة العامة بالمسلح ال ي تنبعث منه رواةح ك  - 

   والنواف  تالاةعدم وجود انار  كافية   - 

 عدم وجود طبي  بيطري  - 

 عدم توفر اجةز  ال بح   - 

 عدم توفر حضير     -

 عدم توفر براد للحوم    -

 المسلح ال يحيط به سور.  -

منةيا ف  المكي   تراكم للمخلايان الحيوانيية داخيل الحياوييان لسييييياعيان طويلية ف  النةيار إبيل ا  يتم التخلص    -

 المعتمد.

 ابوا  المسلح غير محكمة االغ ق.  -

 دي الى المسلح غير معبد بشكل جيد.الطريق المؤ  -
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 :القطاع الزراعي واهم المؤشرات التي تشير لواقع 

 ( 22جدول رقم )

 مؤشران اإلنتاج النبات  العدد  /المساحة

 رياو  دونم  21890

 بع و  دونم  81445 المزروعة    المساحة

 المجموع دونم  103335

 الحبو  دونم  23515

المسياحة المزروعة  

 )دونم(

   المرويةالخضروان   دونم  16000

   الخضروان التشرينية دونم  972

 )لوزيان(  اشجار مثمر  دونم  1800

 )زيتو (  مثمر اشجار   دونم  60460

 )فاكةه(اشجار مثمر    دونم  355

   الب ستيكيةالبيون    عدد 2135

 المجموع دونم  311862

 عدد البيون الب ستيكية 4277

 عدد المشاتل   6

 عدد المعاةر 5

 عدد مح ن بيع المواد الزراعية 6

 عدد مح ن بيع األزاار 2

 )دونم(  المحاةيل الح ليةمساحة   دونم  19225

 مساحة اشجار جوا  الطرق كم  65

 لواء الرمثا.  متةرفيةالمةدر: مديرية الزراعة،   •
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 ( 23جدول رقم )

 مؤشران اإلنتاج الحيوان  العدد 

 ال حم 77

 البياض 4 عدد مزارع الدجاج

 المجموع 81

 عدد الا اسان 4

 عدد مزارع االب ار   36

 عدد مزارع تسمي  العجول  2

 عدد مزارع االغنام  9

 المواش  1
 المسالحعدد 

 المجموع 1

 )مناحل(  عدد خ يا النحل منحلة  2

 عدد مح ن الع جان البيطرية 4

 عدد المحطان الزراعية 0

 أغنام 50663

 أعداد المواش  )رأس(

 ماعز 3658

 أب ار   2000

 اإلبل 700

 المجموع 57021

 واء الرمثا.ل  متةرفية  الزراعة، المةدر: مديرية   •
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 الصناعة عشر: الثامن 

 قطاع الصناعة:  1. 18

الحسي    ضيم  مدينةالةيناعية المؤالة    والمناطقف  لواء الرمثا  والت  تتمركز    ، الةيناعان التحويلية .أ

 الةناعية ومدينة السيبر ست .  

 التحويلية:وتشمل الةناعة   

الكيميييييياوية  الةيناعان  اعييييييان الع جييييييية واللوازم الطبية،  الةينالةيناعان الجلدية والمحيكان،  

الةييناعان الةندسييية والكةرباةية    والمطاطية،  الةييناعان الب سيييييييييتيكية  التجميل،   ومسييتحضييران

الةيييناعان التموينية    اإلنشييياةية، الةيييناعان    واألثاث، الةيييناعان الخشيييبية   المعلومان، وتكنولوجيا  

 والورق والكرتو  واللوازم المكتبية.    ةنياعة التعبةة والتغليف  والغ اةية، 

مةييينع   المؤالة منةاكما يوجد ف  مناطق اللواء عدد م  الةيييناعان ت ع خارج المناطق الةيييناعية  

م  اضيافة الى عدد  .  الببسي  ومةينع السيلا والمسيامير ومطحنة النميش  للجرانين ومةينعالرضيوا   

 .منشةة  348يبلغ عدداا   والت الب ط   البلوا ومعاملالحجر ومعامل    مناشير

 المدن الصناعية: •

 واما مدينة الحس  الةناعية ومدينة السايبر ست  الةناعية.  مدينتي  ةناعيتي يتوفر ف  اللواء  

المد  الةيناعية وتبلغ مسياحتةا  مؤسيسيةالحسي  الةيناعية ف  المنط ة الشيرإية م  الواء وتتبع الى  ت ع مدينة

%. وتعتبر أكبر مدينة ةيييناعية ف  إإليم الشيييمال، وتحوي مركزا  60دونما مشيييغل منةا   1180اإلجمالية 

السيييبر سيييت  م  أإوى ما يمثل ا ا ال طاع باإلضييافة  المميز ، ومدينةيحتضيي  رواد األفكار   لإلبداع ال ي

الحسي  الةيناعية أنةا   وإو  مدينةأسيبا  تميز   وم  أامدينة داخل الم  وحرفية مميز لوجود ةيناعان يدوية  

  الجمركية م  الرسوم   ومعاا دو  إيود   المتحد ( أي أ  منتجاتةا تدخل للواليان  QIZمدينة ةناعية مؤالة )

ومرافق بكلاة مع ولة )بما   ت دم المد  الةيناعية اراضي  ومبان  مةيانعإعااءان ضيريبية وحوافز تشيجيعية.  

التحتية، وتوافر مجموعة واسييييعة م  الخدمان   الطاإة والمياه(، شييييبكة شيييياملة م  الطرق والبنىف   لا 

وتمنح المشييياريع ف  المناطق الةيييناعية اعااء لمد  عامي  م   .المسييياعد  وخدمة التسيييوق م  مكا  واحد
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خياران  والخدمان االجتماعية، وإعااءان كاملة م  ضييريبة المبان  واألراضيي    ضييريبة الدخل وضييريبة

الى جميع اإلعااءان االخرى   باإلضييافةعلى معظم رسييوم البلدية،   اعااءان أو تخايض  ، واالسييتةجارالتملا  

حيث  %50وتمنح أيضيياو إعااءان ضييريبة على المشيياريع الةييناعية بنسييبة  وف ا ل انو  تشييجيع االسييتثمار، 

 (.منط ة تنموية )   تةنف

مل على تطبيق عمل  لماةوم خدمة المكا  الواحد، ومتابعة  وتضيم المدينة مكت  خدمان المسيتثمري  ال ي يع

شييييؤو  المسييييتثمري  على الدوام، وت ديم خدمة ما بعد البيع، ومخاطبة الجةان المعنية لتيسييييير شييييؤو  

 المستثمري .

 كما تضم المدينة الخدمات المساندة التالية:

 ( 24)جدول رقم 

 ال طاع الخاص ال طاع العام

 تجارية.  بنوا          - مدن .مركز دفاع      -

 فرع ن ابة الغزل والنسيج.          - مركز جمرك .     -

 مكات  لشركان التخليص.          - مركز تدري  مةن .       -

 فروع لخدمان الن ل السريع.          - مركز أمن .       -

 فرع لغرفة ةناعة إربد.            - مركز ةح .       -

 محطة وإود وةيانة.          - مكت  ارتباط جامعة العلوم والتكنولوجيا.   -

 حضانة ألطاال العام ن.          - مكت  للعمل.     -

 متاجر وسوبر ماركن ومطاعم.          - والتجار مكت  وزار  الةناعة       -

 مكات  تخليص     - مكت  مراإ  الشركان.  -

 ةيدلية     - مركز اإلبداع األردن .     -

 طبية  ةرافة وعيادان    -  )اليرموا(  جتماع الضما  اال فرع   - 

http://www.fbmjo.com/مال-واعمال/tag/%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%83
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بناء على   2013السييبر سييت  حتى شيةر ا    الةيناعية ومدينةبلغ عدد المؤسيسيان العاملة ف  مدينة الحسي   

ف  مدينة السييبر    مؤسيسيان  7ومؤسيسية ف  مدينة الحسي     97مؤسيسية منةا    104كشيوفان مديرية العمل 

 ال طاعان التالية:  وتتضم سيت   

 ةية، الكيماوية، األثاث، الغ اةية، الجلدية، اخرى.  النسيجية، الةندسية، الب ستيكية والمطاطية، الدوا

 2019والجدول التال  يبي  عدد العمال وجنسياتةم حتى  

 ( 25جدول رقم )

 عدد العمال

 المجموع اناث  كور الجنسية

 6086 3226 2863 اردنيي 

 13734 8946 4788 وافدي 

 198236 12175 7651 المجموع

 

 :QIZالصناعية الكبيرة العاملة بمناطق َحجم صادرات للمشاريع 

 :التالي   2012تشير بيانات غرفة صناعة اربد لعام 

مليو  دوالر      417.2حوال   2012نةاية عام    الةييناعية حتىبلغن إيمة الةييادران لمدينة الحسيي    -

بارتااع بلغ    2011مليو  لعام   392م ارنة      اجمال  الةيييادران% م  88  نسيييبته حوال مثلن ما  

ميليييو     26.7وحيوالي     FTA مليو  دوالر حس  اتااإية    319.6مليو  دوالر ةدر منةا   25

 مليو  حس  اتااإيان اخرى    71و  QIZاتااإية    دوالر حس 

  نسيييبته مليو  دوالر تمثل ما   51حوال     2012إيمة ةيييادران مدينة سيييايبر سيييت  لعام   كما بلغن  -

المحييافظيية م ييارنيية    10.8 م  ةييييييادران  دو  %46.7  لعييام  مليو   بلغ    2011الر  بييارتايياع 

 ..FTAمليو  دوالر حس  اتااإية    46.8ةدرن منةا حوال   9.2%
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 منطقة اربد التنموية -

كلم م    10منط ية اربيد التنمويية الواإعية على بعيد حوال     تنمويية و ليا لوجودال يعتبر لواء الرمثيا منط ية  

   الرمثا.مركز لواء  

 :القطاع الصناعي التحديات التي تواجه  أبرز 2.18

االرتاياع ف  نسييييي  الاياةيد  البنكيية على إروض االةتميا  األمر الي ي ي ف عياة ياو ف  وجيه تموييل    -

 االستثماران الجديد  وتوسع االستثماران ال اةمة.

 الركود العام الحاةل وخاةة فيما يتعلق بأسواق التةدير. -

نشيياء المةييانع دو  عمل الدراسييان الانية ودراسييان الجدوى وعدم إتباع األسييالي  اإلدارية والانية  ا   -    

الحديثة لعدم وجود الخبر  عند اةيييحا  المةيييانع مما يؤدي إلى تعثر ا ه المةيييانع وف  بعض الحاالن  

 إف سةا.

ر  البيةة ف  منح التراخيص والمواف ان للمشياريع احيانا، وف  ناس الوإن فأ  الوزار  ال ت وم تشيدد وزا •

 بالدور المطلو  ف  معالجة المشاكل البيةية ال اةمة.

منافسيية الشييديد  بعد انتةاء العمل باالتااإية الخاةيية ما بي  االرد  والواليان المتحد  والت  كانن تجيز   •

 التةدير للسوق االمريك  بدو  إيود.للمستثمري   

اجر  بعض االسيتثماران لدول شيرق اسييا ومةير نظرا ل متيازان والتسيةي ن الت  ت دمةا تلا الدول   •

 الخام بتلا الدول. واسعا الموادالى تدن  اجور العمالة    باإلضافةللمستثمري   

 نية.   ضعف االإبال على العمل ف  المد  الةناعية م  إبل العمالة االرد •

 انخااض االجور والروات . •

 معظم الوظاةف الشاغر  ال تتناس  والدرجان العلمية للباحثي  ع  عمل. •
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 -التالية:  لألسبابوفيما يتعلق بالمصانع التي توقفت عن العمل فقد كانت 

المتحد  والت  كانن تجيز  المنافسية الشيديد  بعد انتةاء العمل باالتااإية الخاةية ما بي  االرد  والواليان   •

 للمستثمري  التةدير للسوق االمريك  بدو  إيود.

اجر  بعض االسيتثماران لدول شيرق اسييا ومةير نظرا ل متيازان والتسيةي ن الت  ت دمةا تلا الدول   •

 الخام بتلا الدول. واسعا الموادالى تدن  اجور العمالة    باإلضافةللمستثمري   

 المد  الةناعية م  إبل العمالة االردنية.   ضعف االإبال على العمل ف    •

 انخااض االجور والروات . •

االشييار  م  إبل العديد م  االشييخاص   )تمبيةة العمل غير متناسييبة والعادان وال يم االجتماعية الدارجة  •

 الى ا  سمعة العاملي  ببعض المةانع غير جيد  م  الناحية االخ إية(.

يوم حيث تتم مطالبتةم بترا العمل    89المةييييانع الى تشييييغيل االفراد لمد  لجوء العديد م  اةييييحا    •

والعود  للعميل بعيد مرور عيد  اييام، و ليا حتى تتجني  المةيييييانع م  تثبيين تليا العميالية وبيالتيال  م  

 حةولةم على ح وإةم العمالية كما ا  وارد  ب انو  العمل والعمال.
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 التجارة عشر:التاسع 

 والخدمات  قطاع التجارة  1.  19

 قطاع التجارة:  -أ  

عتبر ال طاع التجاري م  ال طاعان االإتةييييادية الكبير  على مسييييتوى اللواء ا  بلغ عدد المشيييياريع  ي

مشيروع ما بي  ةيغير ومتوسيط وكبير منتشير  بمختلف مناطق اللواء ويشيكل ما   1727التجارية حوال   

بي  ال طاعان، غير ا    األولى% م  االنشيييطة االإتةيييادية ف  لواء الرمثا ويحتل المرتبة  51  نسيييبته

% م  ا ه المشيياريع تتركز ف  مدينة الرمثا كونةا مركز اللواء حيث كانن تعتبر السييوق الرةيسيي   80

لجميع سيييكا  محافظان الشيييمال إبل االحداث ف  سيييوريا، حيث  تعرض ا ا ال طاع الى تراجع كبير  

ري ف  اللواء يعتمد على البضيياةع  م ال طاع التجاظبسييب  االحداث ال اةمة ف  سييوريا على اعتبار ا  مع

 السورية مما ادى الى تراجع كبير بال طاع التجاري.

   التسجيلتشرف على ا ا ال طاع غرفة تجار  الرمثا م  حيث شةادان   -

 .ا  جميع المستثمري  والعاملي  بة ا ال طاع على تواةل مستمر مع الغرفة -

بة ا ال طاع، بسييييب  اعت اد االغلبية انه ال   العاملة  المنشييييآنيمك  تاسييييير الزياد  الكبير  بعدد  -

 يحتاج الى خبران ادارية ومحاسبية وتسوي ية كبير .

  الرمثااهم النشاطات االقتصادية القائمة في منطقة 

 المرخصة في لواء الرمثا  (: المنشئات 27جدول رقم )

 طبيعة النشاط العدد طبيعة النشاط العدد

 البنوا   10 المطاعم  107

 مح ن الةرافة 5 المرطبان   24

 شركان التامي    10 الحلويان والمعجنان   22

 مح ن الةاغة والمجواران 9 االفرا  االلية والعادية 69

 تةليح ال ا  والاضة   1 مح ن البلياردو وااللعا  الكةرباةية   7

 مواد البناء واالدوان الةحية   40  والمساحةمح ن الديكور   5
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 االثاث والماروشان   19 المختبران الطبية   6

  المعدنيةالزيون   19 مكات  الدعاية واالع    2

والييخييلييويييان   148 تةليح االدوان الكةرباةية وتمديد االس ا 22 الييكييةييربيياةييييية  االدوان 
 واالكسسواران  

 لوازم الحدادي  والنجاري    28 الخطاطو  3

 إطع السياران   68 والع إان العامة واالنترنن   الطلبةخدمان   21

   المنزليةاالدوان   31 الدإي ة  اآلالنمح ن تةليح   4

 ونوفرتيهبوتيا   231 الخياطو    14

 مح ن االح ية  42   ال ياد مركز تعليم   3

 مح ن المواد الزراعية   6 لوازم وخدمان المناسبان   9

  المستعملةمح ن البسطان والم بس   11 مح ن التةوير 10

إرطياسيييييييه ومكتبيان والعيا  االطايال   42 ةالو  الح إة الرجال  45
 والعطور

 الب االن التجارية   420 سيدان    –ةالو  التجميل   45

  السكنيةالب االن   22 وبناء االجسام  البدنيةاللياإة   5

  الجملة  –مال إبا   39  األح يةمح ن تةليح   7

 مح ن اللحوم والمجمدان 76 المناجر   47

 مح ن الدواج   56 الحدادو   44

 مكت  تكس  داخل   6 األكسجي لحام  9

 مكت  ساريان خارج  2 السمكر  2

  كومسيو  شح ،   ن ل،   –الخدمان العامة  114 تنجيد االثاث المنزل  29

 وكاله توزيع الغاز 19 براويز الةور   5

 خراطة السياران   12 مح ن الكوي 8
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 كةرباء السياران   26 حداد السياران والداا   64

 تنجيد فرش السياران   2 الميكانيا   49

اليزنيبيركييان    اليبينيياشييييير 38 معلم بناء طوبار وإةار    10 وتةيييييليييح 
 والروديتران  

 مضخان بيع الوإود 7 مةانع ومطابع ومطاح  ومنشار حجر 279

 تشحيم وغسيل سياران   16 االستيراد والتةدير 88

 مواإف سياران   6 االطباء 31

 معامل الب ط 22 المةندسو  8

 معامل الطو  41 الةيدليان 22

 مشاغل الخياطة والتريكو   24 الم اوالن 20

 المحامو  12 فلتر  مياه 36

1181  1670  

 المجموع الكلي  2861

 

 (: النشاطات االقتصادية القائمة في منطقة البويضة حسب بلدية الرمثا الجديدة/منطقة البويضة:28جدول رقم )

 النشاططبيعة   العدد طبيعة النشاط العدد

 مياه   2 ادوان منزلية   1

 سوبر ماركن   11 ةيدلية   1

 مخبز   5 كوف  شو    1

 خضار وفواكه  5 بناشر   3

 مجمدان  4   نوفرتيه 1

 مطعم  4 مواد بناء ومعدان   4

 ألبا    2 ةالو  سيدان   2
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 المنيوم   2 مؤسسة استة كية   1

 حداد   1 أعمال ديكور وجبةي   1

 محطان خدمة السياران   4 معمل طو    1

 خلويان   6 كازية   1

 دجاج ح   4 عياد  ط  عام  1

 ةالو  ح إة رجال    5 مكت  ع اران   1

 حلويان   3 ستاالين 1

 مستلزمان االفراح   تأجير 4 ةالو  سيدان   2

 المجموع 84

 

 الشجرة:(: يبين النشاطات االقتصادية القائمة في منطقة 29جدول رقم )

 طبيعة النشاط العدد طبيعة النشاط العدد

 ب اله   48 روضة   4

 مجمدان   6 خلويان   12

 لحوم بلدية   3 خياطي  4

 مخابز   5 ح إي    13

 سجاد وموكين   4 لوازم مناسبان    تأجير 2

 ةالو  تجميل   4 مواد بناء وداانان   27

 دواج  8 ادوان كةرباةية 7

 المجموع 147
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 (: يبين النشاطات االقتصادية القائمة في منطقة الطرة:30جدول رقم )

 طبيعة النشاط العدد طبيعة النشاط العدد

   كةرباةيةاجةز    2 تةليح اجةز  كةرباةية 2

 ادوان منزليه   5 تنجيد وبرادي  2

 اسمنن وحديد 2 حداد 9

 استيراد وتةدير   7 حلويان   1

 مجمدان 2 دواج    5

 البا    5 رياض اطاال   4

 البسة مستعملة   4 مدرس 1

 المنيوم 3 ةيدليه   1

 ب اله   85 مكتبه وعطور   6

 خضار  7 لحوم بلدية   2

 بلياردو   4 إطع سياران   2

 معلم بناء وب ط 15 مستلزمان افراح 3

 مواد بناء   5 ميكانيا سياران   3

 مغسلة 4 كوافير    5

 بناشر سياران 3 لحوم مجمد    4

 وةيانتةا  خلويةاجةز    15 محطة محروإان   5

 خدمان كمبيوتر   4 محمص   1

 تخليص بضاةع   5 مخبز 1

 مخيطة 4 منجر  8

 مطعم 12 م ةى انترنن 2

 معمل طو  5 اإمشة   4

 مطبعة 1 وكالة غاز 5
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 فلتر  مياه 3  0

 المجموع 278

 

 (: يبين النشاطات االقتصادية القائمة في منطقة عمراوة حسب بيانات بلدية سهل حوران:31جدول رقم )

 طبيعة النشاط العدد طبيعة النشاط العدد

 دواج  2 ملحمة 1

 مخبز 2 محدد  3

 وكالة غاز 2 اراجيل 2

 ةالو  ح إة رجال  2 مخيطة 1

 ب الة 27 نوفيه 1

 ادوان منزلية 3  

 المجموع 46

 

 (: يبين النشاطات االقتصادية القائمة في منطقة ذنيبة حسب بيانات بلدية سهل حوران.32جدول رقم )

 طبيعة النشاط العدد

 ةالو  ح إة رجال  2

 وكالة غاز 1

 ب الة   17

 المجموع  20

 2019 المةدر إسم رخص المة  بلديان لواء الرمثا *

 

 :التجاريالتحديات التي تواجه القطاع  . أبرز2.  19

علما ا  ا ه   المشيياكل، يمك  ت سيييم اسييبا  العزوف ع  اإامة المشيياريع ف  لواء الرمثا الى وجود عدد م  

 -االت : المشاكل إد تواجه معظم المناطق سواء ف  محافظة اربد او مختلف مناطق المملكة الى  
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بةييعوبة توفير الضييمانان   متمثلة: تواجه المشييروعان الةييغير  والمتوسييطة ةييعوبان تمويلية  التمويل  -

 ال زمة للحةول على تمويل المشروع.

 

: ا  ا ه المشيكلة تنعكس بشيكل مباشير على اتخا  ال رار لدى المسيتثمر ف  الحةيول  ارتفاع نسربة الفائدة  -

  )على على ال روض لتمويل المشييياريع سيييواء بسيييب  ارتااعةا او عزوف االفراد ل تجاه لل روض الربوية  

 .دين (اساس  

 

حيث تأثيره ف  ارتااع أسعار المواد األولية وكلاة العمل مما سيؤدي حتماو إلى ارتااع تكاليف   م  التضخم:  -

التشيغيل. وانا تعترض ا ه المنشيآن مشيكلة رةيسيية وا  مواجةتةا للمنافسية م  المشيروعان الكبير  مما 

 األسعار.يمنعةا ويحد م  إدرتةا على رفع  

ظةر بشييكل اسيياسيي  اثناء عملية الحةييول على التراخيص ال زمة  : وا ه المشييكلة تاإلجراءات الحكومية  -

 ال زمة.اي مشروع وكثر  الشروط والجةان المرجعية ومتطلبان ا ه الجةان لمنح التراخيص    ألنشاء

 

بالرغم م  محدودية ا ه المشيكلة بالنسيبة للمشيروعان الةيغير  اال انةا تشيكل عاةق عند تطوير    :الضررائب  -

 مبيعاته.المشروع وزياد   

 

 قطاع الخدمات: 

  حي  بلغ عدد  ة االإتةيييادية على مسيييتوى المملكة، ف% م  االنشيييط75يشيييكل إطاع الخدمان       

ف    ويأت مشياريع،   % م 32  نسيبتهمشيروع يشيكل ما   1102المشياريع الخدمية ف  اللواء ما مجموعة 

ا  يعتبر اي ا ال طياع التجياري ال طياع االكبر م يارنية ب طياعيان الةييييينياعية والزراعية    الثيانيية، المرتبية  

 والخدمان و لا لخةوةية منط ة الرمثا.

 مشروع.  232كما بلغن المشاريع الحرفية ف  اللواء ما مجموعة 

 منشأه.    348الحجر والمطابع    ومناشير والب طكما بلغن المشاريع الةناعية كمعامل الطو   
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 التمويل  ن:عشرو
 التمويل الميكروي والنشاط اإلقراضي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة:  1.  20
 

 ( 33رقم )جدول 

 عدد الفروع  البنك

 1 البنا التجاري االردن   

 1 البنا االال  االردن  

 2 بنا االسكا  للتجار  والتمويل  

 2 البنا االس م  االردن   

 1 بنا ال اار  عما 

 1 بنا االرد  

 1 بنا االتحاد

 1 الةغير     المشاريعالبنا الوطن  لتمويل  

 1 تمويلكم  

 1 ةندوق اإراض المرأ   
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 واحد وعشرون: تحليل أبرز األبعاد التنافسية في اللواء

 نقاط الضعف نقاط القوة

تعتبر اراضييييي  لواء الرمثيا امتيداد لسيييييةيل حورا  والمعرفية  •

اراضيييييييه الةيييييالحية للزراعية حييث تنتج اراضيييييييه الحبو   

 والخضار والاواكه، باإلضافة لشةرته بزراعة الزيتو .  

يعتبر لواء الرمثا بوابة االرد  الشيمالية )حدود الرمثا( ويحا ي   •

ركزا  ( كم مما االه ليمثل م30االراضييي  السيييورية لمسيييافة )

مرموإيا ف  ال طياع التجياري وبياألخص ف  منط ية ميدينية الرمثيا  

 الحدودية حيث ا  معظم ابناء المدينة يعملو  بالتجار .

يعتمد النشيييياط االإتةييييادي ف  اللواء على إطاع الن ل وإطاع   •

التجار  بشيييكل خاص ويؤاله ل لا موإعه الحدودي، كما يعتمد 

الاتر  الحالية بسيب  بشيكل اإل على الزراعة.  واو متوإف ف   

 االحداث ف  سوريا 

جيامعية العلوم والتكنولوجييا االردنيية ول ربةيا م  ميدينية الرمثيا  •

وتم البدء ف  اآلونة االخير  االسيتثمار ف  إطاع االنشياءان ف   

اللواء لتوفير اسيييييكيانيا خياةييييية لط   الجيامعية والي ي بيدور  

 سيؤدي الى تنشيط ال طاع التجاري والخدم  ف  اللواء

 مدينة الحس  الةناعية •

مدينة السييييايبر سيييييت : ت ع ضييييم  اراضيييي  جامعة العلوم   •

 والتكنولوجيا االردنية ويوجد فيةا ثمانية مةانع

 ارتااع حجم األسر  ف  اللواء وارتااع معدل اإلعالة   •

 سكانية.الكثافة  ارتااع ال •

ارتااع الضيييغط على المرافق الةيييحية والتعليمية والخدمان العامة  •

 م  المخاوف البيةية.وعدد 

 انخااض مستويان الدخل لألسر واألفراد. •

 %( م  ال وى العاملة ف  ال طاع العام والدفاع.48) •

 انخااض حجم المنافسة وخاةة ف  المناطق الةناعية المؤالة. •

عدم توفر الضيمانان الكافية الم دمة للجةان التمويلية بةف الحةيول   •

 على إروض، وارتااع سعر الااةد .

ااع أسييعار االراضيي ، وتاتن الملكية الزراعية وتراجع الموسييم  ارت •

العمران  ووجود مشييييياكيل ف  تسيييييويق   المطري، وزيياد  الزحف 

المنتجيان الزراعيية، واتجياه النياس للوظياية الحكوميية بياإلضيييييافية الى  

 غ ء أسعار مستلزمان اإلنتاج الزراع .

 طرية ف  اللواء.عدم كااية المراكز الت  ت دم الخدمان الزراعية والبي •

يات ر اللواء الى تواجيد ال وى البشيييييريية الميدربية والمياار  ال زمية  •

 لتطوير إطاع الةناعة واستغ ل طاإاته.

 التهديدات الفرص

توجه المسييتثمري  السييوريي  إلإامة مشيياريع اسييتثمارية نتيجة   •

 االزمة السورية وخةوةا ف  مدينة الجنس الةناعية.

 االستثماران الخارجية.امكانية ج    •

 طبيق ألسلو  ال مركزية ف  ادار  المحليان.ت •

 ارتااع اسعار المدخ ن االنتاجية. •

 انخااض المخةةان الرأسمالية ف  الموازنة العامة. •

ازدياد عدد ال جةي  السييوريي  ف  منط ة اللواء ومنافسيية ابناء اللواء  •

 على عدد م  المة  وخةوةا الحرفية.

بسييب  إربةا م  الحدود السييورية باألحداث م  نواح     تأثر المنط ة •

 امنية.

 اغ ق الحدود استمرار   •


