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 مقدمة.

نماا مان حياث قوتهاا وا ، فحسبة العسكرية ال من حيث القو  عترف اال بالدولة القويةصبح عالمنا اليوم ال يا

ة االقتصاادية ن القاوية دولة لكي تحماي بهاا سايادتها، فااذا كانت القوة العسكرية ضرورةً ألوا  ، االقتصادية

علا   اوصاناعتها، وتجارتها ، مأكلهاافالدولة التي تعتمد فاي  تحمي بها قرارها  لكييضاً  أصبحت ضرورةً أ

 ، والتقناي ، التجااريوهاذا ال يتعاارم ماع التبااد     -كم فاي قراراتهاا  الغير تفقد الكثير مان عناصار الاتح

تكاون عالاةً  فالدولاة الحارة ال التبعياة، ئم عل  أسااس المشااركة ال القابين الدو     والزراعي  ، والتكنولوجي

 .عل  غيرها

ياددي الا   وزياادة االنتااو واالنتاجياة ممااعامالً محدداً فاي النماو االقتصاادي   وحيث ان االستثمار يعتبر

وارتفاع متوسط نصيب الفرد منه وبالتالي تحسين مساتو  معيشاة الماواطنين وتاوفير زيادة الدخ  القومي  

انتااو السالع الا   باإلضاافة البطالاة، تقليا  نسابة عما  ووتاوفير فارص   وللمساتثمرين، للمواطنين  خدمات  

عمالت االجنيباة الالزماة اليوفر  تصدير الفائم منها للخارو مماو والخدمات التي تشبع حاجات المواطنين

 لشراء االالت والمعدات وزيادة رأس الما .

لاف منااطا المملكاة انطالقا من الردية الملكياة الساامية الهادفاة الا  توزياع مكتسابات التنمياة علا  مختو

وتأكيدا عل  ضروروة النهوم بمسيرة التنمياة المساتدامة بابعادهاا المختلفاة وخاصاة فاي مجاا  مكافحاة 

 .فقر والبطالة وتوفير فرص عم  للشباب وتحسين المستويات الحياتية للمواطنين في كافة انحاء المملكةال

كلتي الفقار والبطالاة مان خاال  التشاجيع علا  وتجسيدا للرد  الملكية السامية في محاولة التقليا  مان مشا

اساة مساحية لواقاع داد درتام اعا المملكاة، االستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف منااطا 

تلاف خاالستثمار في لواء بني عبيد بهدف تعرياف المساتثمر المحلاي واالجنباي بواقاع لاواء بناي عبياد وبم

 اعدته عل  تحديد الفرص االفض  الختيار مشروعه االستثماري.قطاعاته االقتصادية واالجتماعية ومس
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 عن لواء بني عبيد.عامة  ذة نب -2

 الموقع.  2-1

ويحده مان  التسعة، فظة اربد وهو أحد الويتها عبيد في الجهة الجنوبية الشرقية من مركز محا  اء بنييقع لو

ولواء المازار الشامالي ومان الشاما  لاواء ومن الغرب لواء القصبة   الرمثا، الشرق محافظة المفرق ولواء  

 .جرش ومن الجنوب محافظة عجلون ومحافظةالقصبة  

 . وجيولوجية المنطقة تضاريس  2-2

يمتاز لواء بني عبيد بوقوعه ضمن منطقة ساه  حاوران والاذي يبلاو متوساط ارتفاعاه عان ساطح البحار 

ر محادود فاي اطرافاه لابعم وتعتبر أغلب مساحات هاذا اللاواء ساهو  خصابة ماع انتشاا  م، 600بحدود  

 والجبا .الهضاب  

 وصف لتضاريس التجمعات السكانية التابعة للواء بني عبيد:    يأتي وفيما 

 :نحصال -

 ساهلية، والقسمان الغربي والجنوبي منها هضاب تتخللها منااطا   البحر، سطح    م عن640  تقع عل  ارتفاع

يبلاو عادد ساكانها باا  و ، 2كام 56اضايها باا وتقدر مساحة ار بعلية، والقسم الشرقي سهو  زراعية خصبة 

صان التضاريساية   لحا ، ومان أهام معاالم في الزراعةمناطا السهلية ال، ويستغ  السكان نسمة    39716

 . في الجهه الشمالية من الحصن  يقعت  الحصن (  

 :الصريح -

 وتقادر لي، الساهويغلب عليها عموماا الطاابع   هضاب، واراضيها    سطح البحر  م عن600تقع عل  ارتفاع  

مرتفعاات الحصان مان  نسامة، تحيطهاا 52075يبلاو عادد ساكانها باا   و  ، 2كام28.5اراضيها باا    مساحة

وتحادها مان الشاما    الشارقي، بذلك تط  عل  مناطا سهلية فاي الشارق والشاما     هيو  الغربي، الجنوب  

بي الصاريح عبار اراضي الرمثا ، ويمر بها وادي عنقا وهو الوادي القادم من جنو  حوارة، وشرقااراضي  

 .لصريح ال  قسمين ، شمالي وجنوبيليقسم ا الحصن، اراضي  
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 النعيمة:  -

 وتقاوم، كام12تقع الا  الجناوب الشارقي مان ارباد وتبعاد عنهاا البحر  م عن سطح  700تقع عل  ارتفاع  

 اوتقادر مسااحة اراضايها با الجهاات، النعيمة عل  منطقة مرتفعة وهي هضاب تحيط بها األودية من كافاة 

ويحادها مان الغارب شاطنا ومان  نسامة،  32973عدد سكانها باا   ويبلو  للزراعة، جميعها صالحة    2كم85

 الحصن.بريقا والخناصري ومن الشما     الجنوب بليال ومن الشرق

 كتم:  -

يحادها مان الشاما  الحصان  كام،  15جنوب ارباد علا  بعاد عن سطح البحر تقع م  800تقع عل  ارتفاع  

تبلو مسااحة اراضايها  مرتفعة، وكتم منطقة جبلية   الغرب، نوب والشرق وشطنا من  والنعيمة من جهتي الج

 نسمة.  9998عدد سكانها ويبلو    2كم13

 

 :ونايد -

يحادها مان الشاما  ارباد ومان الشارق الصاريح وحاوارة ومان   البحر، م عن سطح  650تقع عل  ارتفاع  

 66294يبلاو عادد ساكانها  و ، 2كم20وتبلو مساحة اراضيها   وحبكا، الغرب ناطفة ومن الجنوب الحصن  

بينهماا نسمة ، وتجدر االشارة هنا ال  ان منطقة ايادون محاذياة بشاك  مباشار لقصابة ارباد حياث يفصا  

المنااطا االراضاي التابعاة لمنطقاة ايادون و فايشارع الجامعة ، وعادة ما يحادث دمام مان قبا  االفاراد 

   .التابعة لقصبة اربد

 

 شطنا: -

عل  السفح الشرقي لجب  عجلون وهي منطقة جبلياة يحادها مان  البحر، سطح م عن 700تقع عل  ارتفاع  

تبلاو  عجلاون، ومن الغرب طريا ارباد  صخرة، نوب ومن الج وكتم، ومن الشرق النعيمة   الحصن، الشما   

 نسمة.  224عدد سكانها با    ويبلو،   2كم4ا  اراضي شطن مساحة

 

تبين الدراساات ان اقادم ص  عن جيولوجية اربد حيث فهي ال تنفلوجية  وفيما يتعلا بطبيعة اللواء الجيو    -

لصاا  ، وتمتاد شاما  ارباد الصخور في اربد هي تكوينات من الطاين المخلاوط باالجبس وتليهاا طبقاة ص

ل  مقاطع صغيرة فاي شارقي ارباد ومنطقة البارحة وفي الجزء الجنوبي الغربي ، وحي التركمان اضافة ا
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في المنطقة الغربية ، وفي بعم المواقع في الجازء الجناوبي مان حاي  ما تكوينات الطبقة الكلسية فتمتدا  ، 

ية في شاما  المديناة حتا  حنيناا لتصا  الا  قار  التركمان الغربي ، وتشاهد تكوينات الصخور الطباشير

الرملياة والحجار الكلساي حكما وبشر  وسا  في حين تنتشر تكوينات هي خليط من الرسوبيات الطينياة و

الصخور البازلتياة فاي تا  ارباد والمديناة القديماة ، وينتشار البازلات فاي أجازاء مان والحص  والرما  و

 المردمة الشمالية ، ومن ت  اربد وحت  منطقتي حوارة والحصن.جنوب المدينة وفي المردمة الجنوبية و

وهاي نتااو تحلا  الصاخور المحلياة مان جيرياة  الحماراء، اما فيماا يتعلاا بترباة ارباد فتعارف بالترباة   -

وتعارف هاذه الترباة بترباة البحار االبايم  والبوتاسايوم، وتكثار فيهاا نسابة كربوناات الكالسايوم   رملية، و

وألن معاد  ساقوط  والرما ، ر في معظم ارجاء اربد وتتكون من الطين االحمار  نتشوت  الحمراء، المتوسط  

وهاي  بالرطوباة، اظ ن التربة في اربد قابلة لخازن المااء واالحتفااف السنة، ملم في    350ار يزيد عن  االمط

 السطحية.سميكة وموادها العضوية قليلة في الطبقة  

 المناخ.  2-3

وال نجاد  المتوساط، ر االبايم االعتادا  بسابب تأثرهاا بمنااخ البحاتمي  درجات الحرارة في ارباد الا     -

 هاا، بينبسبب تقارب مناطقها وعدم وجود تفاوت كبيار  نفسها، اختالفا في درجات الحرارة بين مناطا اربد 

و المعاد  حياث يبلا المدينة، اعتداال بسبب ارتفاعها النسبي عن باقي اجزاء   أكثرلكن منطقة لواء بني عبيد  

 ، وهي درجة مناسبة للحياه العامة والسكن. °18حرارة اربد السنوي ل

% ، واقص  رطوبة تسج  في شهر كانون الثاني حياث تبلاو 58يبلو متوسط الرطوبة السنوي في اربد   -

بالرياا  القارياة فاي فصا   % بسبب تأثر اربد46، وادن  معد  للرطوبة في شهر ايار حيث تبلو %  72

، ويسااعد علا  انجاا   يزياد كلماا تاوفرت مصاادر الميااه ادر الرطوباةوالند  مصدر من مص  الصيف ، 

،  الا  سارعة نضام ونماو الخضاروات والفواكاه الصايفيةته  المزروعات الصيفية ، ويددي ارتفاع معدال

ويزياد وتعتبر سهو  اربد من اكثر المناطا تعرضا لظاهرة الند  ، بسبب انخفام درجة الحرارة لايالً ، 

 .يوم  125ملم ، ويبلو عدد الليالي التي يتكون فيها الند   20ند  عن المعد  السنوي لل

ة معادالت وتفوق هاذه الكميا لمم 420عبيد عل  اربد وقر  لواء بني يبلو معد  سقوط المطر في السنة   -

فاي المنطقاة علا   والشاتوية فسار نجاا  الزراعاة الصايفيةيوهذه    االردن، وط االمطار في باقي انحاء  سق

 سرعة نضم ونمو الخضروات والفواكه الصيفية  وال   دم توفر المياه الدائمة الرغم من ع
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 المساحة.  2-4

المسااحة المسااحة االجمالياة و  (1 رقام  ويبين الجدو     ، 2كم  206.5  االجمالية  مساحة لواء بني عبيدتبلو  

 لك  تجمع سكاني في اللواء:وغير المنظمة  المنظمة 

 *( 1جدول رقم )

التجمع  
 السكاني 

مساحة االجمالية  لا
 2كم

المساحة المنظمة  
 2كم

غير   المساحة
 2منظمة كمال

 36 20 56 الحصن 

 6.5 14 20 ايدون

 16.5 12 28.5 الصريح 

 69 16 85 النعيمه

 10.5 2.5 13 كتم

 3 1 4 شطنا 

 141.5 65.5 206.5 المجموع

 متصرفية لواء بني عبيد.  المصدر: •

 

فاي حاين تبلاو  2كام 65.5د تبلاو االراضي المنظمة في لواء بني عبيايتبين من الجدو  اعاله ان مساحة 

وهاذه النسابة تشاك  اكثار مان ثلثاي مسااحة اللاواء وتجادر   2كم  141.5مساحة االراضي غير المنظمة  

 دونم.  (764شارة ال  ان مساحة مخيم الشهيد عزمي المفتي تبلو  اال

 موارد البشرية. ال 5-

ال  مخايم  باإلضافةنسمة يتوزعون عل  ستة تجمعات سكانية  231280يبلو عدد سكان لواء بني عبيد   -

م وذلك حسب البيانات الصاادرة عان دائارة االحصااءات العاماة لعاا  الحصن(   مخيمالشهيد عزمي المفتي  

 توزيع سكان اللواء بحسب التجمعات السكانية والجنس وعدد االسر:  (2 رقم يبين الجدو   و  ، 2020
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 *( 2جدول رقم )

مع  تجال
 السكاني 

عدد 
 السكان

عدد  الجنس 
 االسر

نسبة عدد السكان الى  
 انثى  ذكر اللواء %

 %17.2 8490 19053 20663 39716 الحصن 

 %14.3 6336 16073 16900 32973 النعيمة

 %22.5 9859 25910 26165 52075 الصريح 

 %28.7 13512 32468 33826 66294 ايدون

 %4.3 2030 4941 5057 9998 كتم

 %0.1 62 104 120 224 شطنا 

 %0.7 341 836 826 1662 عالية 

 %12.2 5636 14195 14143 28338 مخيم الحصن 

 1 46266 113580 117700 231280 المجموع

 المصدر: دائرة االحصاءات العامة •

، تشاك  ماا نسابته نسامة 39716ان منطقة الحصن مضافا لها مخيم الشهيد عزمي المفتاي دد سكو عيبل  -

وتعتبر مدينة الحصن مركاز لاواء بناي عبياد ويتواجاد بهاا العدياد مان  اللواء، % من اجمالي سكان 17.2

 اللواء. التجمعات السكانية فيالمدسسات والدوائر الحكومية التي تخدم سكان 

نسامة فقاط ويشاكلون ماا  224السكانية حياث يبلاو عادد ساكانها  التجمعات صغرأ شطنا من  تعتبر بلدة    -

من مجموع سكان اللاواء ويعاود السابب فاي ذلاك الا  هجارة معظام ساكانها الا  دو  خاارو   %1  نسبته

او التوجه للعم  في المدن الرئيسية بالمملكة مث  عمان والزرقااء وهاذا اد  الا  اعطائهاا طاابع   المملكة، 

عن بقية التجمعات السكانية في اللواء حيث انها ما زالت محافظة علا  نظاام القرياة القاديم   ميز ومختلفم

ال  اتسامها بالهدوء لقلاة الحركاة الساكانية   باإلضافة  القديم، راع ترابية وبناء المساكن  من وجود ابار وشو

 بها.

حين بلغت نسابة اعاداد  فرد في 117700% وبواقع 50.8لغت نسبة اعداد الذكور في لواء بني عبيد ب  -

 فرد.  113580% وبواقع  49.1االناث في اللواء  

 نسامة،  108239عاام(  19 –واحاد    يومعمارهم بين الفئة العمرية  بلو عدد سكان اللواء المحصورة ا  -

% من مجموع سكان لواء بناي عبياد، وتمثا  هاذه الفئاة العمرياة الفئاة المفتارم 8.46وتشك  ما نسبته  

 الدراسة.د عها عل  مقاتواجد
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 نساامة،  111246 عااام( 60 –عااام  20 فااي حااين بلااو عاادد السااكان المحصااور بااين الفئااة العمريااة  -

وتمث  هذه الفئة العمرية الفئة القاادرة علا   اللواء، % من المجموع الكلي لسكان  48.1ويشكلون ما نسبته  

   العم  من سكان اللواء.

 البنية التحتية. -3

كماا يعاد رفاع مساتو  البنياة التحتياة  الماواطنين، حيااة ساسياً في تعزياز نوعياة أحتية دورا تلعب البنية الت

ذ أن وجود بن  تحتية ذات كفااءة متميازة يعتبار إ  األردن، االقتصادي واالجتماعي في    عامال حيوياً للتحو 

طاارق قطاااع ال هااي:قطاعااات  اربعااةالبنيااة التحتيااة  قطاااع ويشاام  االسااتثمار، ماان أهاام عناصاار جااذب 

  قطاع التعليم ، قطاع الصحة.  والكهرباء، والصرف الصحي    المياه ، قطاعالتصوالموا

 والمواصالت. الطرق  3-1

استثمر األردن خال  العقد الماضي بشك  كبيار فاي تطاوير قطااع النقا ، وزياادة شابكة الطارق، وإدخاا  

د من الجهاود لتمكيناه يبحاجة للمزالتحسينات عل  الشبكات اللوجستية، ورغم هذه االنجازات، يبق  القطاع 

، وذلك من خال  تطوير خدمات النق  العام بكافاة قطاعاتاه واالستثمار  من لعب دور ايجابي ومحفز للتنمية

وصوالً إل  شبكة نق  متطورة وبخدمات كفوءة من خال  تسريع عمليات التنظيم للقطاع وتحفيز االساتثمار 

 فيه.

بني عبيد ال تختلف كثيرا عن معظم الطرق في محافظاات   ءفي لوا  عامبشك     سيةيحالة الطرق الرئان     -

فاي حاين تعااني  عاام، بشاك   جيادة المتواجدة فاي اللاواء  الرئيسية  ومدن المملكة حيث تعتبر شبكة الطرق

 ،  سام( 5  ساماكةسااخنة الطرق الثانوية من تشققات واهتاراء بالساطح العلاوي حياث تحتااو الا  خلطاة 

فاي اللاواء بعضاها  التاي تاربط التجمعاات الساكانية الطارق قروياة   وهايلطارق الل  بةبالنس  األمروكذلك  

 .  سم (5 سماكة     ( حيث تعاني من تشققات واهتراء بالسطح العلوي وتحتاو  ال  خلطة ساخنةببعم

علا  موافقاة  اجراءات الحصو هو طو  في لواء بني عبيد من اهم المشاك  التي تواجه شبكات الطرق   -

التمويا  عادم وجاود تعااني مان مشااك  باالضاافة الا  لشاوارع التاي لو عم  صيانة  اارع جديدة  فتح شو

 الكافي الجراء برامم الصيانة الدورية لهذه الشوارع او حت  فتح شوارع جديدة.

 انواع الطرق المتواجدة في اللواء واطوالها وحالتها:  (3رقم  جدو  يوضح    -
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 *( 3جدول رقم )

طرق   طرق قروية  ثانوية  طرق سية طرق رئي نوع الطريق 
 زراعية 

طرق  
 زراعية 

المجموع  
 الكلي 

 372 25 260 5 42 40 طولها / كم 

   مفتوحة معبد  معبد  معبد  معبد  نوع الطريق 

تعاني من   جيدة  حالة الطرق 
تشققات واهتراء 
 السطح العلوي 

تعاني من  
تشققات واهتراء 
 السطح العلوي 

  جيدة 
 

 .مديرية االشغا  العامة / لواء بني عبيد عبيد / متصرفية لواء بني  المصدر •

  14و مكتب تكسي فيه  خط باص    128يوجد في لواء بني عبيد  النق  والمواصالت  وفيما يتعلا بقطاع    -

مع العلم انه ال يوجد سيارات نق     والعكس،تستخدم لنق  الركاب من اللواء ال  مدينة اربد    أجرة، سيارة  

الت بين  الركاب  لنق   اخاصة  يتلجمعات  حيث  اللواء  في  مرخصة  سكانية  غير  نق   مواصالت  استخدام  م 

 السكانية. ألغرام النق  داخ  التجمعات 

 اعداد حافالت النق  ومكاتب التكسي لك  تجمع سكاني في اللواء:   ( 4رقم  ويبين الجدو      

 *( 4جدول رقم )

مخيم   شطنا كتم النعيمة  ايدون  الصريح  الحصن  المنطقة 
 الشهيد 

 مجموع لا

عدد حافالت  
 النقل 

23 17 51 12 6 2 17 128 

عدد مكاتب 
 التكسي 

يضم   1 1 0 0 0 0 0 1
14  

سيارة  
 تكسي

 المصدر هيئة تنظيم النق  / اربد •

 عام .  124يبلو عدد األردنيين العاملين ضمن قطاع الحافالت والنق  الداخلي  

ارباد، يقاع -العساكري(  المستشف  ايدون  ال يوجد موقف باصات محدد في اللواء، في حين يتوجد سرفيس

 امام مستشف  األمير راشد العسكري.

اما فيما يتعلا بالجسور واالنفاق المتواجدة في اللواء يتواجد نفا فاص  بين لواء القصبة ولواء بني    -

 عبيد يقع في مدخ  اربد الرئيسي. 
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 وجسر النعيمة عل  مدخ  اربد من الجهة الشرقية.  -

 . رف الصحي والكهرباءصماء وال خدمات ال  3-2

 . شبكة المياه 3-2-1

مياه القائمة والتي تستمد مياهها من المفرق ومن الخال  شبكات    بالمياه من  لواء بني عبيد  تزويد سكان   يتم

 . حكماشبكة حوفا وبئر 

 -قانونيتها:  يبين الجدو  ادناه االبار االرتوازية المتواجدة في اللواء ومد  

 (  5جدول رقم )

 اسم مالكه  ر ئ قع البوم
 

 مدى قانونيته 

 ملتزم قانونيا شركة مياه اليرموك 1بئر النعيمة 

 2بئر النعيمة 

 3بئر النعيمة 

 4بئر النعيمة 

 ملتزم قانونيا حان محمد الفر بئر محمد الفرحان/خاص 

 ملتزم قانونيا حمد الفرحان  بئر محمد القرحان / خاص

 ملتزم قانونيا ملك للجامعة اص خلوجيا /بئر جامعة العلوم والتكنو

 ملتزم قانونيا مهدي الفرحان  بئر مهدي حمد الفرحان/خاص 

 

    . شبكة الصرف الصحي 3-2-2

 ايادون  منااطاالنعيمة وكتم وشطنا واجازاء مان   الحصن والصريح  طي شبكة الصرف الصحي مناطاتغ -

 .العوادين(شما  قصر   الشومر، رباع    عالية، 
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، 27الصااريح حااوم  ، 51+25+24حااوم   الحصاانبالصاارف الصااحي  لمخدومااةالمناااطا غياار ا  -

، مخايم الشاهيد عزماي 42، النعيمة حاوم 41، ايدون حوم 28عدادات رئيسية خارو التنظيم حوم 

 ، كتم ، دوائر حكومية واشتراكات مفصولة(.143، شطنا حوم 75المفتي حوم  

حياث  وجاود اباار ميااه ارتوازياة الا نا طوكتم وشايعود السبب في تمديد شبكات المياه في مناطا النعيمة   -

ت تتلوث مان الحفار االمتصاصاية الغيار مجهازة بشاك  ساليم لهاذا تام عما  تمديادات بدألوحظ ان المياه  

 المناطا.صحي للمحافظة عل  نوعية المياه في تلك  الصرف  ال

 النعيماة،  ادم منااطمحطة رفع مثلث نعيمة كتم تخ  احداهماترتبط شبكات الصرف الصحي بمحطتين رفع  -

 والصاريح، واالخر  محطة رفع موجودة شرق مخيم عزمي المفتي وتخدم مناطا الحصان   وشطنا(وكتم  

وترتبط محطات الرفع هذه بمحطة رئسية للتنقية وهي محطة وادي حسان موجودة علا  طرياا اتوساتراد 

 النعيمة.

بسبب سوء االساتعما  مان  لرئيسيةعند الخطوط ا  يحص  انسدادصرف الصحي جيدة لكن قد  الحالة شبكة   -

وهاذه المشااك  ال تادثر بشاك   (، اللعابالطفا  اثنااء من قب  ا  يتم وضع أحجار بها   احياناقب  المواطنين  

 مباشر عل  المياه الجوفية والسطحية.

   .الكهرباء   شبكة 3-2-3

مات اعماا  دارباد بخاشبكة الكهرباء ال  كافة انحاء لواء بني عبيد من خال  شركة كهرباء محافظة تص    -

 .االنارة وايصا  الكهرباء للمناز 

 قطاع التعليم.  3-3

 الحكومي.   التعليم 3-3-1

يبلاو اجماالي و اللاواء، مدرساة موزعاة علا  كافاة التجمعاات الساكانية فاي   115يوجد في لواء بني عبيد   -

 غوث.لامدارس وكالة   4و  خاصة، ة مدرس  61  مدرسة،   50ة في لواء بني عبيد المدارس الحكومي

 ومعلمة.معلم   1107وعدد المعلمين   وطالبة، طالبا    20599عبيد لو عدد الطلبة االجمالي في لواء بني  بي -

يبلاو عادد  ثانوياة،  مادارس 8ومدرساة اساساية   10مدرساة منهاا    18يبلو عدد مدارس الذكور في اللواء   -

 طالب.  7420الطلبة بها  
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يبلاو عادد  ثانوياة،  مادارس 10واساساية  ةمدرسا  22مدرسة منها    32يبلو عدد مدارس االناث في اللواء   -

 طالبة.  13197الطالبات بها  

 الخاص.   التعليم 3-3-2

موزعة علا  كافاة التجمعاات الساكانية باساتثناء منطقاة شاطنا مدرسة خاصة   61يوجد في لواء بني عبيد   -

مادارس  حيث ال يتواجد بها مدارس خاصة ويعاود السابب فاي ذلاك الا  عادم حاجاة ساكان المنطقاة الا 

 اصة.خ

، وعاادد طالبااا وطالبااة 14154دارس الخاصااة المتواجاادة فااي اللااواء الماايبلااو عاادد الطلبااة االجمااالي فااي  -

 .معلم ومعلمة  1004المعلمين 

روضاه،  68أما فيما يتعلا بريام األطفا  فقد بلو عدد ريام األطفا  المساجلة والمرخصاة فاي اللاواء  -

روضاة بلاو عادد  14عدد رياام األطفاا  الحكومياة  ا بلوكم، طالب وطالبة  4048بلو عدد الطلبة بهتا  

 طالب وطالبة.  438الطلبة المسجلين بها 

بناءا عل  ذلك يبلو اجمالي عدد الطلبة الملتحقين في المادارس ضامن القطااع الحكاومي والقطااع الخااص  -

 .ومعلمة معلم  2111ووطالبة   طالب  34771

 العالي.   التعليم 3-3-3

( توزياع 5ويباين جادو  رقام  التعليمية الحكومية والخاصاة  من المدسساتد ييد العدلواء بني عبيوجد في  -

 الجامعات والمعاهد في اللواء:

 (*6جدول رقم )

 ايدون  الحصن  النعيمة  المنطقة 

أسم الجامعة أو  
 المعهد 

جامعة اربد االهلية ،  
وجامعة جدارا للدراسات  

 العليا

جامعة البلقاء التطبيقية  
كلية الحصن   /

 لجامعيةا

كلية غرناطة النموذجية ، 
وكلية الرازي وكلية ابن 

 خلدون 

 خاص  حكومي خاص  صفة المؤسسة

 المصدر : متصرفية لواء بني عبيد •
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يالحظ من الجدو  اعاله ارتفاع عدد المدسسات التعليمية في اللواء مما يتيح الفرص االساتثمارية المتعلقاة  -

ية في اماكن تواجد هاذه والمكتبات ومراكز الخدمات الطالب المطاعمبهذا القطاع كزيادة االنتشار للمقاهي و

 .المدسسات

كما يالحظ ارتفاع عدد المدسسات التعليمية في منطقة ايدون وقد يعاود السابب كماا ذكار ساابقا الا  قارب  -

                                                                                                                   يسه  الوصو  اليها.مما  منطقة ايدون من قصبة اربد 

 قطاع الصحة.  3-4

 الصحية.   المراكز 3-4-1

وخمسة مراكاز صاحية اولياة تقادم خادمات   الصريح، يوجد في لواء بني عبيد مركز صحي شام  في بلدة   -

 باإلضاافة اسنان،  عيادات 5و لة، فووطمراكز أمومة   5كما يتواجد    اللواء، الرعاية الصحية االولية لسكان  

 طبي.ال  مختبرين اسنان ومختبر  

النعمية ( تقدم خدمات رعاية صحية اولياة متمثلاة  ايدون،  كتم،   الحصن، معظم المراكز الصحية في اللواء   -

، خدمات امومة وطفولة ، خادمات صاحة سانية   استقبا  مرض  ، وحاالت طارئة (بخدمات الطب العام  

 ن ( .  عيادة اسنا

خادمات  اسانان(،   مختبر قدم مركز صحي الحصن باالضافة للخدمات السابقة ايضا خدمات تركيب سنيي  -

 صايدلية،  ، الغذائية(عل  المدسسات   تفتيش ، خدمات رقابة صحيةالمدارس(عل      الكشفصحة مدرسية  

 .فرة اسعاعبارة عن مختبر اشعة ومختبر دم وسيا المقدمة فهياما فيما يتعلا بالخدمات غير  

االمومااة  العااام، يقاادم مركااز صااحي الصااريح خاادمات شاااملة لسااكان المنطقااة والمتمثلااة بخاادمات الطااب  -

 ودم.، ومختبرات اسنان واشعة  خدمات صحة سنية  والطفولة، 

ويعاود السابب فاي ذلاك  المنطقة، اما فيما يتعلا بمركز صحي شطنا فهو يقدم فقط خدمات طب عام لسكان  -

 معالم. 4معد  عدد المراجعين اليومي  يبلو  قلي  و المنطقةال  ان عدد سكان تلك 

الكوادر البشرية المتواجدة في المراكز الصحية المتواجادة فاي التجمعاات الساكانية فاي لاواء بناي  يبلو عدد -

 .وإداريينكادر موزعة ما بين اطباء وصيادلة وفنيين وممرضين    127 عبيد

، ايدون عادد 2عدد   الحصنلف مناطا اللواء تمخعل   موزعةيوجد في اللواء ستة مراكز صحية خاصة  -

 (.1ومخيم الشهيد عزمي المفتي    ، 1، النعيمة  2
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 . الصيدليات 3-4-2

 :اعداد الصيدليات المتواجدة في ك  تجمع سكاني في اللواء  (6رقم  يبين الجدو   -

 *(7جدول رقم )

 مجموع لا ناشط كتم مخيم الحصمن  النعيمة  الصريح  ايدون  الحصن  التجمع السكاني 

 45 0 0 6 2 3 23 11 العدد

 . المستشفيات  3-4-3

واحادة حكومياة وثالثاة مستشافيات خاصاة وجمعيهاا متواجادة فاي منطقاة  مستشفيات،  4يتواجد في اللواء   -

 ارباد، ايدون وتخدم هذه المستشفيات كافة سكان اللواء باالضافة ال  باقي التجمعات السكانية فاي محافظاة 

  االسرة:اسماء هذه المستشفيات وصفة المستشف  وعدد   (7  رقمويبين الجدو  

 *(8جدول رقم )

صفة   اسم المستشفى
 المستشفى

 مالحظات  عدد االسرة 

 يوجد بها وحدة غسي  كل   80 خاص  راهبات الوردية 

 يوجد بها وحدة غسي  كل   183 عسكري األمير راشد بن الحسن 

 يوجد بها وحدة غسي  كل   103 خاص  ابن النفيس 

 يوجد بها وحدة غسي  كل   85 خاص  د التخصصي بار

 

السابب فاي ذلاك الا  قارب منطقاة  ايادون يعاوديالحظ ان جميع المستشفيات واقعة ضمن اراضي منطقاة  -

 كما ذكر سابقا.  اليها، ن قصبة اربد وسهولة الوصو   ايدون م
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 النشاط االقتصادي.  -4

 . القطاع المالي   4-1

واالجتماعية بصورة مباشارة بماد  تطاور الخادمات المالياة وساوق رأس  ةصادييرتبط تحقيا التنمية االقت

الما ، وهي القنوات المالية الرئيسة لتموي  المشااريع الجديادة ونماو الشاركات الصاغيرة والمتوساطة التاي 

ة تقوم عادة في االقتصادات الحديثة بتشغي  ثلثاي القاو  العاملاة. كماا أن تاوافر الخادمات المالياة المتطاور

 مردوداً.عل  االستثمارات االكثر    منافسة يعد ركيزة أساسية لزيادة االدخار الوطني وتوزيعهلوا

 :بني عبيد اللواء التي تخدم سكانلمدسسات التمويلية  با فيما يتعلاو 

 البنوك التجارية. •

فاي  حياث يتواجاد وايادون، بناوك تجارياة تتواجاد فاي منطقتاي الحصان   خمسةيتواجد في لواء بني عبيد    -

في حين يتواجد فاي منطقاة ايادون  ،   االسالمي(البنك    العربي، البنك    االتحاد، بنك    االسكان،    بنكلحصن  ا

 (. بنك االسكان 

 لصندوق التنمية والتشغي  •
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 . القطاع الزراعي  4-2

 النباتي.   االنتاج 4-2-1

فاي  اللاواء، احة ساما  م% مان مج93عة في لواء بني عبيد ما نسابته القابلة للزراتشك  مساحة االراضي 

% مان مسااحة االراضاي القابلاة للزراعاة فاي 30المستغلة زراعيا ما نسبتحة االراضي  حين تشك  مسا

     رقام، ويباين الجادو  2019وذلك بحسب البيانات الصادرة عن مديرية زراعة محافظاة ارباد لعاام   اللواء

 ( توزيع المساحات المزروعة في لواء بني عبيد:10   

 *(9) جدول رقم

المساحة القابلة   المساحة الكلية  البند 
 للزراعة 

 الحراج  المساحة المزروعة ري  المساحة المزروعة بعل 

 1964 44 51027 176174 188800 المساحة / دونم

 53035 176174 188800 المجموع

 مديرية زراعة محافظة اربد  :المصدر •

 الزيتاون، مسااحات اشاجار   مارة، ثالم  باألشاجارمسااحات مزروعاة    بعا :تشم  المساحات المزروعة   -

 مساحات الحبوب الصيفية والشتوية  الخضروات، مساحات    العنب، مساحات  

يتبعهاا  دونم،  12029تحت  زراعة اشجار الزيتون في اللواء المرتبة االول  من حيث المساحة بواقع   -

تليهاا  ونام، د 1237ومن ثم االشجار المثمرة بمساحة   دونم،   11950زراعة الحبوب الشتوية بمساحة  

ثم زراعة كاروم  دونم،  451دونم تليها زراعة الخضروات بمساحة   872المحاصي  الصيفية بمساحة  

 دونم.  245العنب بمساحة  

الباد مان زيت الزيتاون ونتاو زيت الزيتون من اج  زيادة الصادرات من الزيتون وللعم  عل  زيادة ا -

زياادة تساويا زياات  لزيتاون ، و بهاادف اجار اساتغال  االراضاي الصااالحة للزراعاة فاي زراعااة اشا

مان خاال  إيجااد الشاركات المالئماة التاي تقاوم علا  عصار ياتم  ذلاك    ، فانن  الزيتون األردني عالميا

الزيتون وتعبئة زيت الزيتون فاي عباوات مالئماة لزياادة قدرتاه علا  المنافساة عالمياا ، وتعتبار هاذه 

لتعبئة زيت الزيتون بأحجام مختلفاة وعباوات  خاصةفرصة استثمارية مميزة في حا  تم إنشاء مصانع 
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خاصة بكبيس الزيتون ، باإلضافة ال  إنشاء معاصر حديثة بهدف ضمان جودة منتم الزيات ، وإنشااء 

 في لواء بني عبيد. معام  لتصنيع كبيس الزيتون بطرق متعددة

فاي منطقاة  نصرتيتقع عل  طريا الحصن عجلون، ومع أحدهمايوجد ثالث معاصر زيتون في اللواء  -

 .النعيمة

و   القماحالشاتوية المحاصاي   اعاةلاواء بناي عبياد مان اكثار المنااطا فاي المملكاة مناسابة لزريعتبر   -

ومن هنا يمكن التشجيع عل  االستثمار في مشاريع الثاروة  االمطار، عل  مياه  انيعتمد واللذان  الشعير(

و منهاا وخاصاة ان كمياة القماح الاذي ينتجاه االنتالنباتية المتعلقة بزراعة القمح والشعير بهدف زيادة ا

لهذا البد من العم  عل  زيادة كميات االنتااو مان القماح لماا لاه   ، احتياجاته% من  5يغطي    االردن ال

كماا ويعتبار  من أهمية اساتراتيجية اساساية تعتبار جازءا مان معادلاة امان الاوطن ألي دولاة مساتقلة.

 للمساتثمرين، الشعير من المشااريع المجدياة اقتصااديا  تاونبنة الزراعية الخاص االستثمار في المشاريع

الا  ان االساتثمار فاي  باإلضاافة االمطاار، كون زراعته تنجح في اسوأ انواع الترباة واقا  كمياة مان 

محصو  الشعير سيساهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية وهذا سيعم  عل  تاوفير فارص لالساتثمار 

 دة لمشاريع الثروة النباتية والحيوانية.  نلمسافي المشاريع ذات الخدمات ا

وما ساببه هاذا االرتفااع  أسعارها، أما فيما يتعلا بمادة الشعير والتي شهدت ارتفاعا عالميا ملحوظا في  -

التشاجيع علا  ب مماا اد  الا  ضارورة اعاادة التفكيار  محلياا، من خلفيات اقتصادية واجتماعياة سالبية  

باه المملكاة مان اعتادا  فاي المنااخ ومعادالت ساقوط االمطاار  عتتمتازراعة الشعير والقمح وذلك لما 

 محاصي  اقتصادية من القمح والشعير.  إلنتاوكلها امور مناسبة   لألردنالتضاريسية  ية  والبن

 بيع المواد الزراعية في منطقة الحصن، النعيمة وايدون.  ثالثة محالتيتواجد في اللواء  -

 الحيواني.   االنتاج 4-2-2

 (15رقام  مختلفة االستخدام ويوضاح الجادو   مزرعة 83ع المرخصة في لواء بني عبيد رلمزالو عدد اب

 توزيع هذه المزارع في ك  تجمع سكاني في اللواء:

 * (10جدول رقم )
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 اعداد المزارع المرخصة  

 امهات الحم ابقار حلوب  اغنام  مزارع دجاج   التجمع السكاني 

 0 8 1 15 الحصن 

 1 11 1 2 الصريح 

 0 0 0 0 ندواي

 0 0 0 3 كتم

 0 2 0 33 شطنا 

 3 0 2 0 النعيمة

 4 21 4 54 المجموع

 .مديرية زراعة محافظة اربد  المصدر: •

 54الادجاو الالحام يحتا  المرتباة االولا  فاي اللاواء بواقاع   مازارعيالحظ من الجدو  اعااله باأن انتشاار    -

مازارع  4ناام ومازارع امهاات الالحام بواقاع االغارع ز، يليه مامزرعة 21يليه مزارع ابقار بواقع   مزرعة، 

 من قطاعات الثروة الحيوانية:وفيما يأتي وصف لك  قطاع   منهما، لك   

 الدواجن •

  659456مزرعة دجاو الحم تعم  جميعها بطاقة انتاجية تص  ال     54مايقارب    بني عبيديتوفر في لواء    -

 تقريبا. طير 

 االبقار •

عبيد    - بني  لواء  في  حلوب  رعةمز   21يتوفر  تسمين    ابقار  االبقار  يقدر    عجو ، ومزرعتين  عدد ردوس 

 رأس بقر    1171المتواجدة بها بحسب البيانات الصادرة عن مديرية زراعة محافظة اربد با  

 والماعز  االغنام -

المتواجدة بها بحسب البيانات    االغنام، يقدر عدد ردوس  مزارع اغنام وماعز   4يتوفر في لواء بني عبيد    -

 .غنمرأس   25230حافظة اربد با الصادرة عن مديرية زراعة م
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نسبيا  - قليلة  الحيوانية  ة  الثرو  منتجات  في  اللواء  مساهمة  بأن  اللواء   يالحظ  طبيعة  من مالئمة  الرغم    عل  

المرتبطة   المشاريع  ايجاد    الحيوانية،بالثروة  لالستثمار في  ا  فرصوبالتالي يمكن  للواء متعلقة  استثمارية في 

 الخارجي. عل  مستو  االستثمار المحلي او  الحيوانية سواءبالثروة 

 العيادات البيطرية في لواء بني عبيد 

توزياع هاذه  (15 رقم ويوضح الجدو   خمسة عياداتالعيادات البيطرية المرخصة في اللواء بلو عدد  -

 المزارع في ك  تجمع سكاني في اللواء:

 *  (11) جدول رقم

 اسم العيادة  التجمع السكاني 

 صيدلية الحصن البيطرية-1 الحصن 

 صيدلية الفهد البيطرية -2

 صيدلية الصريح البيطرية-1 الصريح 

 صيدلية الزام  البيطرية -2

 صيدلية التوفيا البيطرية -1 النعيمة

 5 المجموع

 . مديرية زراعة محافظة اربد المصدر:               
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 ي. طاع التجارلق ا 4-3

بلدياة عداد رخاص المهان المساجلة لاد  ان اهن في بلدية اربد الكبر  ال  ين سجالت دائرة الرخص والمبت  -

 التابعاة للاواء بناي عبياد رخصة موزعة عل  كافة التجمعات الساكانية  1583بلغت    2019  لعامالكبر   اربد  

لكا  تجماع ساكاني  2019بلدية اربد الكبر  لعام ة لد  المحالت التجارية المرخص  اعداد  الجدو  ادناهويبين  

 في اللواء:

 *  (12جدول رقم )

 اعداد المحالت التجارية المرخصة   التجمع السكاني 

 475 الحصن 

 344 الصريح 

 219 النعيمة

 520 ايدون

 25 كتم

 1583 المجموع

 .مديرية زراعة محافظة اربد المصدر:

ان تبار االنشاط تجارياا مقارناة بابعم مان الوياة محافظاة ارباد اال واء بناي عبياد يعوعل  الرغم من ان لا  -

تتاوفر بهاا معظام المحاا  التجارياة  شاعبية، اساواق  تعتبار التجارية المتواجدة فاي اللاواء بشاك  عاام  االسواق

فراد يتوجهاون فمعظم اال االفراد، باختالف انواعها لكن ال يمكن االعتماد عليها لوحدها من اج  تأمين حاجات 

 وقربهم من سوق اربد.  امامهم،   سوق اربد لتلبية اجتياجاتهم بسبب تنوع الخدمة وتعدد الخيارات  ال
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 . يقطاع الصناع ال 4-4

 الصناعية  المنشآت  -

البياناات الصاادرة عان غرفاة  عبياد بحسابفي لاواء بناي   للمنشأت الصناعيةبلو حجم االستثمار المسج   

 .دينار  1.390.000  ما يقارب  2019لعام   صناعة اربد

المنشاأت الصاناعية بحساب القطااع ولكا  تجماع   ( توزياع16 ويباين الجادو  رقام   يمث  شاك  رقام   -

 :سكاني

 * (13دول رقم )ج

 المنشأت الصناعية  

 العدد القطاع

 1 الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجمي  

 9 صناعات االنشائية ال

 1 صناعات خشبية واالثاث 

 3 ية وزراعية ات تموينية غذائصناع 

 1 الصناعات الهندسية والكهربائية 

المتواجدة في اللواء  اعيةالصنالمنشأت مجموع   15 

 غرفة صناعة اربد.  المصدر: •

 الحرفية  المنشآت -2

حساب البياناات الصاادرة عان غرفاة ب فاي لاواء بناي عبيادالحرفياة  للمنشاتتبلو حجم االستثمار المسج  

 .دينار  265400  ما يقارب  2019م  لعا صناعة اربد

 الصناعية بحسب القطاع ولك  تجمع سكاني:  المنشتت  ( توزيع17 ويبين الجدو  رقم 

 * (14دول رقم )ج

   الحرفيةالمنشأت 

 العدد القطاع

 55 صناعات انشائية 

 3 صناعات بالستيكية ومطاطية

 18 صناعات تموينية وغذائية

 1 صناعات جلدية والمحيكات
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 19 ث الخشبية واالثا  صناعة

 39 الصناعات الهندسية والكهربائية 

 1 صناعة التعبئة والتغليف 

المتواجدة في اللواء  الحرفيةالمنشأت مجموع   136 

 غرفة صناعة اربد. المصدر:  •

عديد مان ال ، اال أن هذا القطاع يواجهالصناعة تعتبر المساهم الرئيس  لالقتصاد االردني عل  الرغم من أن

تحادي ، نمو هذا القطاع في االردن بشك  عام ومان هاذه التحادياتخر في زيادة ديات تدثر بشك  او باالتح

تي تساتهدف بسب  تطوير تشريعات االستثمار المحلي واالجنبي والتشريعات ال  ةوالمتعلقالعوام  التشريعية  

حجام الطاقاة ب المتعلقاة فاي المعلوماات قاصن حياث يتواجاد تحدي المعلوماتية  ، ودعم الصادرات االردنية

مناساب حاو  أوجاه االساتثمار تخااذ قارار اعاقاة االا  ، وهذا ياددي بالتاالي في االردن  المستغلة والكامنة

القااو  البشاارية المدربااة  حيااث يفتقاار االردن الاا  تواجااد تحاادي القااو  العاملااة، و عةفااي الصاانا مجديااةال

 تاوفير مصاادر التمويا  تحادي ، باالضافة الا    تهة واستغال  طاقاير قطاع الصناعوالماهرة الالزمة لتطو

ذلااك الاا  التخااوف ماان تموياا   الساابب فااي وربمااا يعااود  التموياا مصااادرشااح فااي  حيااث يظهاار واضااحا

جيااه لاا  غياااب دراسااات الجاادو  الالزمااة لتوا، و المشااروعات الصااناعية بأنواعهااا الصااغيرة والكبياارة

 ا.فيزه عل  تمويلهو تحاالمستثمر ال  مشروعات معينة  

حيث يتضح لناا مان خاال   عنه في االردنني عبيد ال يختلف حا  الصناعة في محافظة اربد او في لواء ب

ماا تازا  الصناعات الصناعية والحرفية في لواء بني عبيد قطاعات  البيانات والمعلومات الواردة اعاله ان  

تواجد امكاناات بشارية قاادرة ، و المناخث اعتدا  نامية عل  الرغم من توفر بيئة استثمارية مالئمة من حي

لعم  باالضاافة لماا اساتثمر فاي اللاواء مان خادمات تعلايم وصاحة وخادمات بنياة تحتياة شااملة ومدهلة ل

فاي للكهرباء والماء وشبكات طرق ومواصالت ، ك  هاذا يجعا  مان بيئاة اللاواء بيئاة مناسابة لالساتثمار 

 .قطاع المنشأت الصناعية او المنشأت الحرفية  فييه االن سواء القطاع الصناعي بشك  اوسع مما هو عل
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 ي. السياح   القطاع 4-5

تحسين   في  يسهم  األردني  االقتصاد  في  حيويا  دورا  السياحة  واالجتماعي الوضع  تلعب    االقتصادي 

ا المد   عل   طاقته   ،   لبعيدلألردنيين  أن  إذ  لألردن  بالنسبة  أولوية  يعتبر  السياحة  صناعة  ا  فتطوير 

تف جديدة،  االقتصادية  عم   فرص  األجنبي وخلا  للنقد  توفيرها  من حيث  آخر  قطاع  أي  طاقة  عمليا  وق 

لذلك قامت االستراتيجية الوطنية األردنية للسياحة ورسالتها تقوم عل  تطوير اقتصاد سياحي مستدام من  

فر لزيادة  المدني  المجتمع  ومدسسات  الخاص  والقطاع  الحكومة  بين  الشراكة  وتشجيع  خال   العم   ص 

السياحة  قطاع  أربا   االجتماعي وزيادة  الوضع  الخاصة وتحسين  المشاريع  إقامة  في  الفردية  المبادرات 

 وإيرادات الدولة . 

 كانل واثرياة، ثرية والسياحية والتي تعتبر ذات قيمة تاريخياة يتواجد في لواء بني عبيد العديد من المعالم اال

   بالشك  االمث  حيث تعاني من عدة مشاك  اهمها:  تم االعتناء بهاتعتبر هذه االماكن مهجورة ولم ي

 اللواء.عدم اجراء عمليات الترميم بالشك  االمث  للمواقع االثرية في   -1

 عدم تسويا اللواء سياحياً.  -2

 االثرية.عدم انشاء بنية تحتية لخدمة قطاع السياحة في المناطا    -3

 ثرية: واالومن أهم معالم الحصن السياحة  -

 الحصن •

 -: بركة الحصن -أ

بركة رومانية مليئة باألتربة تام عما  ساور  وهي الغربي من مدينة الحصن  يالجنوب في الجزءالبركة    تقع

الحصن ألج  المحافظة عليهاا اال ان الساور والبنااء الاذي اقايم حولهاا     اسمنتي حو  البركة من قب  بلدية

مان ثاً وتختازن فيهاا ميااه األمطاار لفتارة قصايرة وكأنها عملت حدييعتقد انه قد شوه البركة أو جعلها تبدو 

 .  الزمن
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 -: تل الحصن  -ب

وال يشاغ  التا  مسااحة الشمالية من الحصان   الجهه  يقع في  القديمة، ت  الحصن هو احد المعالم الحضارية  

د وقا ،  دونام 99حته , وتبلو مساا  كبيرة ولكن ارتفاعه ال يق  عن أربعين قدما مدلفه من األنقام واألتربة

قامت دائرة اآلثار العامة حديثاً بالتنقيب شرق بلدة الحصن حيث تم التركيز علا  الجازء الشارقي مان التا  

والذي من المحتم  أنه دمر بفع  هزة أرضية في القرن السابع الميالدي، حيث تم الكشف عان بقاياا كنيساة 

 ذلك المقابر.ديد من اآلبار وكذات أرضية فسيفسائية بيزنطية وتنتشر في الموقع الع

 -: ( خربة الجدة  كنيسة الحصن )  -جـ  

كم جنوباً وتحديداً إل  الشرق مان تا   5تقع خربة الجدة شرق بلدة الحصن التي تبعد عن مدينة اربد حوالي

 مشرفة.كم عل  هضبة صخرية  1الحصن بحوالي  

قاد تضاررت بشاك  العصار البيزنطاي وتم العثور في هذا الموقع عل  أرضية فسيفسائية هاي لكنيساة مان 

الذي يتكون من رواقياين  النظام البازليكيكبير ولم تحتفظ إال ببعم األشكا ، وقد عملت هذه الكنيسة عل  

 جانبيين وصحن في الوسط والحنية في مقدمة الجهة الشرقية.

 النعيمة •

 -موقع دوحلة: -أ

لا  اتقريبااً  كام 17د ادي الازا  علا  بعاتقع خربة دوحلة عل  هضبة زراعية علا  الطارف الجناوبي لاو

 كم إل  الجنوب الغربي من بلدة النعيمة.  4الجنوب الشرقي من مدينة اربد وعل  مسافة 

ينتشر في الموقع العديد من اآلبار لجمع المياه والتي قد غطي بعضها من الداخ  بالقصارة البيضااء بهادف 

نفاذياة الترباة كماا عثار علا  مقاابر  وعادم تساربها بسابباالحتفاظ بأكبر كمية ممكنة من المياه المخزونة 

مقطوعة في الصخر الحجري تعاود إلا  الفتارات الرومانياة والبيزنطياة وعثار فهاا علا  كنيساة بيزنطياة 

 .ومسجد أموي  
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 -موقع يعمون:  -ب

يعماون و ، كم جنوب شرق بلدة النعيمة وهي من أراضي بلدة النعيماة 3تقع خربة  يعمون األثرية عل  بعد 

لا  عادد كبيار ا، إضاافة  ، تنتشر عل  سطحه العديد من المقابر األثرية  ير المساحة نوعاً ماموقع أثري كب

 من آبار جمع المياه المحفورة في الصخر.

بعاد عملياات الحفار والتنقياب وقاد ظهارت للعياان  1999تم الكشف عن وجود كنيسة في هذا الموقع عام 

اق األوسط في الكنيسة منطقاة الهيكا  أو الحنياة وعثار ة، وعند بداية الروبقايا الجدران واألساسات واضح

عل  شريط كتابي يتكون من ستة أسطر باللغة اليونانياة تاذكر أساماء القديساين والشاهداء المتبارعين ببنااء 

 الكنيسة .

   -خربة كبّر:  -جـ  

 إلا  الطرياا الماددي شاماالً لا  الجاناب الشارقي مان اخربة كبَر: هو موقع أثري في لواء بني عبياد يقاع 

وبعد دراسة موجودات الموقع تبين أن المنطقة شهدت اشغاالً  سكنياً  فاي   اربد، كم عن  5الحصن عل  بعد  

العصور الحديدية، الهلنستية، الرومانية  المبكرة، الرومانية المتأخرة، البيزنطية المبكرة، األموياة األيوبياة/ 

 ا.ملوكية وربما العثمانية أيضالم

 ايدون   •

ن الرحالة منهم العالم األلماني متمان وقد عثر علا  أدوات فخارياة تعاود للفتارات الرومانياة زارها عدد م

وأيضا قامت دائرة اآلثار العاماة بعما  حفرياة عرضاية داخا  مستشاف  راشاد بان   والبيزنطية واإلسالمية

 الحسن حيث عثر عل  مقبرة رومانية مقطوعة في الصخر.

 كتم  •

في الموقع وقد تبين وجاود بقاياا  أثر ثلة بمكتب آثار محافظة اربد بعم  مسح ة اآلثار العامة ممقامت دائر

 جدران كنيسة ومقابر رومانية اضافه لكسر فخارية تعود للفترات الرومانية والبيزنطية واإلسالمية.
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 الصريح  •

طياة لرومانياة والبيزنعثر فيها علا  مقاابر مقطوعاة فاي الصاخر اضاافه لكسار فخارياة تعاود للفتارات ا 

 واإلسالمية.

 عبيد:لواء بني  في   اربد، بحسب مديرية السياحة واالثار / أهم المشاريع السياحية المقترحة  ومن   -

 تطوير المباني التراثية واستغاللها في النشاطات الثقافية والسياحية من خال  : •

 لسياحية.ترميم المباني واستغاللها في النشاطات الثقافية وا  عادةا   -1

 تفادة من المباني لتقديم وجبات الطعام الشعبية للزوار.االس  -2

الشعبية للمباني من حيث االستفادة من   فرن الطابون ، بئر الماء ، خبز الصااو ، ومواقاد   الحياة  إعادة  -3

 النار (.

 المكتشفة في اللواء .   األثريةتطوير المواقع   -4

 بناء وحدات صحية في الموقع.  -5

لو سريعة عل  االحصااءات المتعلقاة بقطااع الساياحة ياد  علا  ماد  نماو هاذا القطااع ان القاء نظرة و  -

ومد  ما يحققه من فائدة اقتصادية وتوفير فرص عم  ومان هناا الباد مان اجاراء عملياات تارميم بالشاك  

برناامم الزياارات االمث  للمواقع المتواجدة في لواء بني عبيد ومن ثم تسويقها سياحيا بحيث تصابح ضامن 

فاي  الذي يعد للسائح المحلي او االجنبي ، وهذا سايولد فارص اساتثمارية جديادة متعلقاة بالقطااع الساياحي

 داخ  لواء بني عبيد.

وجود خطة لجع  منطقة شطنا منطقة سياحية وجعلها قرية سياحية ترفيهة وبنااء كما وتجدر االشارة ال     -

 ابعة خطة سير عم  تنفيذ هذا المشروع .بمت   اربد الكبر وتباشر حاليا بلديةشاليهات فيها ،  

 سيمث  نقطة جذب لمختلف االستثمارات ساواء فاي منطقاة شاطنا اوفيما لو تحقا مث  هذا المشروع فانه   -

 وستسااهم فاي خلاا فارص عما  جديادة   ،  ( منااطا لاواء بناي عبيادحتا  فاي المنااطا المجااورة لهاا   

 المنطقة. وتحسين الوضع االقتصادي  في



 30 

 ومات االستثمار في لواء بني عبيد:مق - 5

 الطبيعية. الموارد  5-1

يحت  لواء بني عبيد موقع استراتيجي يتوسط العديد من مناطا المملكة التي تحيط به مماا يدهلاه ليكاون   -

في حاا  سوق بدي  السواق مدينة اربد التي يقصدها معظم سكان المنطقة الجنوبية من محافظة اربد وذلك 

 .التحتية المناسبة القامة مث  هذه االسواقتأمين البنية  

بني عبيد تتباين من منطقة الا  اخار  وهاي علا  األغلاب ساهلية فاي   ولواءتضاريس منطقة اربد  ان    -

اما المناطا القريبة منها ال  جبا  عجلاون فهاي جبلياة   االرتفاع، وبعضها هضاب قليلة    الداخلية، المناطا  

 وصخرية.

يجعا  منهاا اراضاي صاالحة للزراعاة منطقاة ساهلية  تميزهاا بأنهاامن حياث طبيعة تضاريس اللواء  ان   

خادمات البنياة التحتيااة  إيصاا عملياة كماا انهااا تساه  مان  اقتصاادية، وخاصاة انتااو محاصاي  زراعياة 

 للمنطقة.

تام اساتخدامها  فيهاا فقادلحجاارة الكلساية وانتشاار ا حيث تواجادوبسبب طبيعة المنطقة الجيولوجية من     -

معم  للطوب والكسارات ومناشير الحجر والرخاام   32حيث يتواجد في اللواء ما يقارب    للحجارة،   كمقالع

 وبالتالي ازدياد النشاط االقتصادي.  وهذا يساهم في زيادة الحركة العمرانية في اللواء  والبالط، 

والكاروم  لحباوبلزارعاة اتصالح  الترباةهاذه  اما فيما يتعلا بطبيعة التربة في اللواء ومواصافاتها فاان    -

المحاصاي  الحقلياة االقتصاادية كاالقمح   عل  انتاوفقد اثبتت هذه التربة قدرتها    والفاكهه، وأشجار الزيتون  

والشعير والعدس باالضافة ال  بعم الزراعات الصيفية مثا  البطايو والقثااء والمحاصاي  البقولياة حياث 

 .  في مختلف مناطا المملكةنتاو مث  هذه المحاصيتعتبر هذه  التربة هي االقدر عل  ا

ومن حيث المناخ فان المناخ مناسب جدأ لمختلف العملياات االساتثمارية فهاو حاار معتاد  صايفا وباارد   -

 ماطر شتاءاً ومناسب لمختلف العمليات الزراعية واالنشطة االقتصادية المتنوعة.
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 الموارد البشرية.  5-2

العمرية المحصاورة باين   الفئة الشبابتشك  نسبة  ، 2020نسمة لعام  231280 بلو عدد سكان اللواء   -

 .112865يبلو عددها   % حيث48.8من عدد السكان  عام(  60-  20

عادد فاان  بناي عبياد وبأخاذ نفاس النسابة الساابقة للاواء  %، 17.2  محافظاة اربادبلو معد  البطالة فاي    -

 .فرد  39780يبلو    م(عا  60  -25 ة العمرية  اعمارهم ضمن الفئوالواقعة العاطلين عن العم  

 أليمان حياث تاوفر القاو  العاملاة  اللواءان وجود هذه الفئة القادرة عل  العم  يعتبر من احد ميزات    -

متطلبات هذه الفئة من خدمات عاماة لكن وجود هذه الفئة يتطلب ضرورة توفير كافة احتياجات و  مشروع، 

يعهم وحاثهم علا  العما  و انشااء مشااريع توعوياة وتثقيفياة لتشاجبارامم    عقدوتوفير فرص عم  لهم و  

 .انتاجية خاصة بهم

من خال  كافة المادارس الحكومياة والخاصاة المنتشارة فاي اللاواء يتم تقديم كافة خدمات التعليم للسكان    -

ات ال  تواجد ثاالث جامعاات رسامية للتعلايم الجاامعي فاي التجمعا باإلضافة مدرسة،   115والبالو عددها  

 عبيد.للواء بني  السكانية التابعة  

صحية موزعة عل  كافة التجمعات الساكانية متمثلاة بمراكاز صاحية اولياة باالضافة ال  وجود خدمات    -

ووجاود مستشاف   الصايدليات، ووجاود العدياد مان  الصاريح، باالضافة ال  وجود مركز صحي شام  في 

 منطقة ايدون. فيالث مستشفيات خاصة  راشد العسكري المعروف   بمستشف  ايدون ( ، ووجود ث

 البنية التحتية االستثمارية.  5-3

والقار  او مختلف المناطا سواء كانات داخا  المادن   تغطييمتاز لواء بني عبيد بوجود شبكة طرق جيدة  

 المنظمة.غير االراضي الزراعية  في 

قاات عمليات االناارة لللطرف ساكن اللواء بالرغم من ضعم معظمباالضافة ال  وجود شبكة كهرباء تغطي 

 الداخلية في اللواء.

% مان المسااكن فاي اللاواء وتمتااز 72اما بالنسبة لشبكة المياه والصرف الصحي والتي تغطي ما يقاارب 

فاي بعام  ةالن غير مكتملاال ان شبكة الصرف الصحي لغاية ا  السكنية، بانتشارها ضمن مختلف المناطا  

 .التجمعات السكانية في اللواء
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وال توجاد تغطياة جغرافياة منتظماة  ، ضاعيفةاصالت، فتعتبر البنية التحتية للقطاع يما يتعلا بقطاع الموف  و

ال باد مان بنااء محطاات حاافالت مركزياة فاي الحافالت، ولمعالجة هذه العقباات وال جداو  زمنية لحركة  

ات يفة مع الحاجات والفئامتكالتعرفة الحافالت  ومراقبة  المدن الرئيسة وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، 

  تطبيا أنظمة السالمة وضمان جودة الخدمة.  باالضافة ال المختلفة للمستخدمين، 

 االستثمار في لواء بني عبيد  -6

 . القطاع الزراعي 6-1

 النباتية:عبيد والمتعلقة بقطاع الثروة   تتمثل الفرص االستثمارية في لواء بني    -

 مشاريع كبيرة:  -1

والشعير ( ، يهادف هاذا المشاروع الا  الحصاو    القمحتوية لة وتدريم الحبوب الشاقامة مصنع غرب  •

، حياث يمكان االساتفادة مان الحباات الكبيارة  عل  قمح ذو جودة عالية ومصنف حساب حجام الحباات

باستخدمها لألكثار ، اما الحبات المتوسطة الحجم تساتخدم للطحان وانتااو الخباز ، والحباات الصاغيرة 

 ف للثروة الحيوانية.تستخدم كاعال

 مطحنة.  •

 معلبات غذائية.  •

 انتاو عصائر عنب. •

 جفت الزيتون كوقود.تصنيع   •

 :ومتوسطة مشاريع صغيرة  -2

 مخبز الي. •

 انتاو زبيب. •

 تصنيع المخل  •
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 في لواء بني عبيد: الحيوانية(  )الثروةالزراعي  ومن المشاريع المقترحة في مجال القطاع   -

 ر حلوب.ابقا  وتربية  عجو ، تسمين   •

 والماعز تربية االغنام  •

 تربية دواجن الحم وبيام.  •

 بيم بلدي.ال  خاصة بانتاوتربية دجاو   •

 تعبئة بيم الدواجن.  •

 علما بانه يوجد مسلو وحيد يخدم محافظة اربد باكملها. مسلو، انشاء   •

 .األتوماتيكيةانتاو مشارب الدجاو والمواشي   •

 انتاو الحليب بشك  الي. •

 والمجمدة.الطازجة   محالت بيع اللحوم •

 البيطري.كز تقديم خدمات العالو  مرا •

يتضح من خال  تحلي  واقع الزراعة في لواء بني عبيد ان عملياات االساتثمار فاي هاذا القطااع بشك  عام  

% مان مجما  77حيث تشاك  مسااحة االراضاي القابلاة للزراعاة والغيار مساتغلة ماا نسابته   مشجعة جدا

االراضاي ارتفاع اساعار وم الحكومي للمزارعين عدم وجود الدع  ال ذلك    اراضي اللواء ويعود السبب في

شااك  فاي تساويا الملكيات الزراعية وتراجع الموسم المطري ، وزيادة الزحف العمراني ووجاود م  وتفتت

مسااتلزمات اإلنتاااو  سااعارباإلضااافة الاا  غااالء أتجاااه الناااس للوظيفااة الحكوميااة ا وا المنتجااات الزراعيااة

 الزراعي.
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 . القطاع التجاري 6-2

 
في لواء بني عبياد نالحاظ انتشاار األساواق التجارياة فاي ن خال  إلقاء نظرة عل  واقع الحركة التجارية م

 ساوء توزيعهاا مان حياث  القاروياال أن هذه األسواق تتمياز بطابعهاا  اللواء، السكانية في    معظم التجمعات

 اكثر من غيره.  بشك بقالة و األلبان باإلضافة ال  تركيزها في معظم األحيان عل  محالت ال

وال تساد حاجاات ساكان تعتبار غيار كافياة  أنهاا المتنوعاة إالعل  الرغم من تواجد محالت تتميز بخدمتها 

و هاذا واالحذياة دم وجود تكرارفي بعم الخدمات الممكان تقاديمها للماواطنين كمحاالت األلبساة عاللواء ل

 ادة بسوق اربد.وتتمث  عأسواق بديلة األمر يدفع سكان تلك المناطا للبحث عن 

حياث ال توجاد أساواق كما أن معظم المحا  التجارية المتواجدة في تلك المناطا تتميز بعشاوائية إنتشاارها 

للمهان  و ساوقو الفواكاة  واساواق الخضاارة سامتخصصة بتقديم نوع معين مان الخدماة مثا  ساوق لأللب

 الحرفية.

كانتشار المكتبات ومراكاز تصاوير طاع التعليم المساندة المقدمة لق  باإلضافة ال  وجود ضعف في الخدمات

ت التعليمياة فاي اللاواء ساواء فاي وطباعة وتجليد واماكن ترفيهه عل  الرغم من وجود العديد من المدسسا

 .والتعليمقطاع التعليم العالي او قطاع التربية  

عااني أيضااً مان نقاص جدة في مركز اللواء تالحكومية المتوا  والدوائر  أن معظم المدسسات    وأيضاً يالحظ

 خدمات التصوير.مث   في الخدمات المساندة  

إنعااش الحركاة فاي مركاز اللاواء بهادف  شاام سوق تجاري  ضرورة انشاءمن هنا ال بد من اإلشارة ال  

 الضغط المتزايد عل  أسواق مدينة اربد.  تخفيفأيضاً في   وهذا سيساهمالتجارية في اللواء 

 . طاع الصناعيالق  6-3

ياد مان دن عادم إنتشاار العبايتالوقوف علا  واقاع اإلساتثمار فاي القطااع الصاناعي فاي اللاواء من خال   

توفر بيئة اساتثمارية مالئماة مان حياث اعتادا  المنااخ ، كماا يتواجاد امكاناات الصناعات عل  الرغم من 

حتياة يم وصاحة وخادمات بنياة تبشرية قادرة عل  العم  باالضافة لما استثمر في اللاواء مان خادمات تعلا

شاملة للكهرباء والماء وشبكات طرق ومواصالت ، ك  هذا يجع  من بيئة اللاواء بيئاة مناسابة لالساتثمار 

في القطاع الصناعي بشاك  اوساع مماا هاو علياه االن ساواء فاي قطااع المنشاأت الصاناعية او المنشاأت 
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تواجاد مديناة الحسان دن صاناعية مدهلاة بسابب إال أنه من غير المناسب التشجيع عل  إقاماة ماالحرفية ، 

 من هنا ممكن التوجه لإلستثمار فيو   ، بالقرب من اللواء    سايبر ستي و مدينةالصناعية  

 :  مث لمختلف القطاعات  و  صناعات المنشأت الحرفيةقطاع 

 قطاع الصناعات الكهربائية والتكنولوجية   •

 طاع الصناعات االنشائيةق •

   تغيلف والورق والكرتونالتعبئة والصناعات  قطاع  •

 قطاع الصناعات التموينية الغذائية والزراعية •

 .قطاع الصناعات الخشبية واالثاث •

 

 القطاع السياحي.  6-4

ياتم االساتثمار فاي هاذه  ناه لامد اال أبياي منطقاة لاواء بناي عيد من المناطا األثرية فدبالرغم من توفر الع

تويات ننشاء مطاعم من عدة مساحية كاييد من المشاريع السدعالمناطا بالشك  المناسب فمن الممكن إقامة ال

تأمين أماكن ترفيهية لسكان اللواء اال أن ذلك يتطلب بطبيعة الحا  تارويم هاذه لخدمة زوار هذه المناطا و

, و إدراو هاذه سياحياً عل  مستو  اللواء بالدرجة األول  ثم عل  مساتو  المحافظاة ثام المملكاة المناطا  

وهاذا يتطلاب   جاداو  زياارات السايا  مان مختلاف منااطا العاالم ن المناطا الساياحية علاالمناطا ضم

 بالتالي ضرورة توفير كافة الخدمات االساسية التي يحتاجها السائح خال  فترة تواجده في اللواء مث  :

 اقامة فنادق وبدرجات مختلفة. •

 انشاء متحف شعبي.  •

 اقامة حدائا ترفيهة لالطفا  .  •

 ينة العاب .اقامة مد  •

 اعم سياحية وشعبية.اقامة مط  •

 اقامة معارم تراثية .  •
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 اقامة محالت بيع قطع اثرية تقليدية.  •

 اقامة محالت انتاو صور سياحية.  •

 

 والنتائج : الخالصة -7 

بفارص االساتثمار فاي اللاواء تباين لناا  الخاصةدراسة  البعد الوقوف عل  واقع لواء بني عبيد واجراء   -

   .عبيد خصب لدعم االستثمار في مختلف القطاعات االستثماريةستثماري في لواء بني  المناخ االبان  

 : للواء بني عبيد والتحديات التي تواجهه  التنافسيةوفيما يأتي بيان ألهم الميزات  

 للواء بني عبيد:  التنافسيةالميزات   •

 العوامل الطبيعية.   -1

 وألوية المملكة.  بين العديد من محافظاتالموقع االستراتيجي للواء بني عبيد والذي يربط   ▪

 معظم أراضي اللواء سهلية حيث يمتاز اللواء بوقوعه ضمن منطقة سه  حوران. ▪

نتشاار الجيرياة والرملياة واالصاخور  عل  صخورها المحلية جيولوجية المنطقة حيث يغلبطبيعة   ▪

 ص مميازة بسابب زياادةومنح الترباة خصاائ  استغاللها كمقالح للحجارة  االحجار الكلسية أد  ال   

 ب كربونات الكالسيوم والبوتاسيوم.نس

والرما  حيث تعتبر هاذه  االحمرتربة اللواء حيث تعرف بالتربة الحمراء وتكون من الطين   طبيعة ▪

التربة قابلة لخازن المااء واالحتفااظ بالرطوباة وهاي ساميكة وموادهاا العضاوية قليلاة فاي الطبقاة 

 السطحية.

  صايفا باارد مااطر شاتاءاً وأرتفااع معاد  ساقوط داء حيث يعتبر حاار معتاعتدا  المناخ في اللوا ▪

 لكة.مقي مناطا المملم بالنسبة لبا  420حيث يص  ال   االمطار  
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 القوى العاملة.   -2

 يعتبر لواء بني عبيد من ثالث اكبر الوية محافظاة ارباد بعاد قصابة ارباد ولاواء الرمثاا مان حياث ▪

حساب احصاائيات عاام  المحافظة % من  اجمالي سكان 12التعداد السكاني حيث شك  ما يقارب  

  . م  2020

 

 خدمات البنية التحتية.  -3 

تعتبر بشك  عام جيده وتوفر الظروف المناسبة لالساتثمار فاي اجد في اللواء خدمات بنية تحتية يتو ▪

 .اللواء  

لتجمعاات لوياة المملكاة كماا تارتبط ام جيادة ويارتبط اللاواء بمحافظاات وابشاك  عاا  الطارقحالة   ▪

 الراضي الزراعية.طرق لال  تواجد شبكة   باالضافةاللواء مع بعضها البعم السكانية في 

 مساكن اللواء.عدد اشتراكات المياه ال  %من نسبة  72  ما نسبتهتغطي شبكة المياه   ▪

 , كاتمالنعيماة ،  مناطابأن علما تمديد شبكات صرف صحي لمنطقتي الصريح والحصن حاليا يتم   ▪

 صحي.بشبكة صرف   ةطا مشمولمناو شطنا  

 من نسبة اشتراكات الكهرباء ال  عدد المناز .  %95تغطي شبكة الكهرباء ما نسبته   ▪

 التعليم والصحة.   -4 

مدرسة حكومية وخاصة ومدارس تابعة لوكالاة  115يتواجد في اللواء خدمات تعليمية حيث تشم   ▪

 فاي ارس منتشارةمادمن خال  وجود نوية والثاخدمات التعليم للمراح  االساسية   مالغوث ويتم تقدي

 .التجمعات السكانيةكافة 

وجامعتاان  رسمية واحدة وهي جامعة البلقااء التطبيقياة   جامعة  امنه  اللواءفي    ثالث جامعاتتوفر   ▪

، باالضاافة الا  ثاالث كلياات مجتماع  خاصتان هما اربد االهلية وجامعاة جادارا للدراساات العلياا

 محلي.
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مستشافيات فاي  4حاوالي  يتواجدحكومي والخاص حيث فيات القطاع العام التوفر العديد من مستش ▪

مستشاف   16لبالو عاددها % من عدد المستشفيات في محافظة اربد وا25وتشك  ما نسبته   اللواء، 

تعتبر المحافظة ثاني أكبر محافظات المملكة من حيث عدد المستشافيات فاي   حكومي وخاص حيث

في منطقة ايادون ويعاود السابب فاي ذلاك كماا  شفيات اللواء متواجدة، علما بأن جميع مست  المملكة

ذكر سابقا هو اعتبار اراضي منطقة ايادون ضامن منااطا ارباد نتيجاة لقربهاا والتصااقها بقصابة 

 اربد.

 االقتصادية.  القطاعات   -5 

ة توفر العديد من المدسسات التمويلية واالقراضاية فاي اللاواء باالضاافة الا  المتواجادة فاي قصاب ▪

 اربد.

% 16.8و حاوالي  رباد، اي الزيتون عل  مستو  محافظة % من أجمال12في انتاو    يساهم اللواء ▪

لزياادة انتاجياة اللاواء مان الزيتاون اساتثمارية كماا يوجاد هناا فرصاة  الشاتوية، من انتاو الحبوب  

 اع مانهذه االناولزراعة مث  بسبب مالئمة طبيعة اللواء  والقمح والحبوب الشتوية وخاصة الشعير

 المحاصي .

بناي  لاواء مالئماة علا  الارغم مان، نسبيا  ةلواء بني عبيد من الثروة الحيوانية قليلمساهمة    رتعتب ▪

ومسااهمتها مان انتااو عبيد القامة وانشاء مزراع خاصة بالثروة الحيوانية بهادف زياادة انتاجيتهاا 

  المملكة.سواء عل  مستو  اللواء او محافظة اربد او  قطاع الثروة الحيوانية  

 .بني عبيد االنشط تجاريا مقارنة ببعم من الوية محافظة اربد  يعتبر لواء ▪

فاي لاواء بناي  ويوجد العديد من الفرص االستثمارية الممكن استغاللها في مجا  القطاع الصاناعي ▪

 كما ذكر في بند فرص االستثمار في القطاع الصناعي. عبيد

الجادة ، موقاع دوحلاة ، موقاع خرباة  البركاة،  الحصان، تا   توفر العديد من االماكن السياحية مث  ▪

 يعمون ، خربة كبر ، عل  الرغم بأنها لم تحظ  بالقدر المطلوب من الترويم السياحي.
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 التحديات التي تواجه لواء بني عبيد. •

 العوامل الطبيعية.   -1

 .  بة اربدراضي قصالقربها من قصبة اربد وخاصة منطقة ايدون حيث تعتبر اراضها محاذية  ▪

االر ▪ مساحة  غير  تبلو  اللواء    المنظمةاضي  نسبته    141,5في  ما  مجم   68,5وتشك   من   %

 . اراضي اللواء

 القوى العاملة.   -2

 108239 عاام(19 -ياوم  1ين الفئاة العمرياة  رهم بااعماان اللاواء والمحصاورة اعدد ساكيبلو   ▪

الفئااه  العمرياة، الفئاه  هاذهسااكان اللاواء وتمثا   % مان مجماوع46,8نسامه ويشاكلون ماا نسابته 

 .م تواجدها عل  مقاعد الدراسة فترالم

عما  فاي لاواء بناي عبياد الوعليه فان عادد العااطلين عان   %، 17.2يبلو معد  البطالة في اللواء   ▪

فرد ، وذلك باافترام ان الفئاة  39780(    عام  60  -  25الفئة العمرية     ضمنوالواقعة اعمارهم  

 الدراسة الجامعية.عام ( ما تزا  عل  مقاعد   25 –  20العمرية المحصورة بين    

ساكان اللاواء يمكان االساتفادة منهاا مان خاال  توجيههاا وتعريفهاا   كبيارة مانان هذا يعني ان هنالك نسبة  

قادر علا  تأسايس  من المستثمرين باهمية االستثمار وتاسيس مشاريع انتاجية خاصة بهم بحيث نصنع جي 

 ية البحث عن وظائف شاغرة.وطلعاتهم بدال من استمرارانتاجية خاصة بهم تتناسب  مشاريع  

 خدمات البنية التحتية.  -3

وهاذا األمار ياددي الا  زياادة  قدمها، تعاني شبكات المياه بشك  عام في اللواء من االهتراء بسبب  ▪

 ي كميات تزويد المواطنين بالمياه.باالضافة ال  نقص ف  المياه، نسبة الفاقد من 

ر علا  علا  عملياة االساثتمار فاي المشااريع وهاذا يادثطاعاه انقوتكارار  لتيار الكهربائيا  ضعف ▪

 الصناعية او السياحية او المشاريع التي تحتاو كميات عالية من الكهرباء
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بين التجمعات الساكانية فاي اللاواء حياث ياتم اساتخدام ان عدم توفر نظام نق  خاص لنق  الركاب   ▪

الا  عادم  باإلضاافة السكانية، داخ  التجمعات  الغرام نق  الركاب  مواصالت نق  غير مرخصة

 االستثمارية.يعيا من العملية   م داخ  اللواء خاص بموقف الباصاتوجود مجمع منظ

 التعليم والصحة.   -4 

او الثانوية بهدف   األساسية الدراسةعدم وجود برامم توعية للشباب سواء وهم عل  مقاعد  ▪

  السوق، سب واحتاجات  وما يتنا جيههمتولمهني و لتعليم اوعيتهم بأهمية االلتحاق ببرامم ات

 وتعريفهم باالستثمار واهميته. 

عدم وجود برامم خاصة بمعرفة احتياجات سوق العم  الحالي من مهن بهدف توجيه طلبة   ▪

 الجامعات لاللتحاق بها. 

 . القطاعات االقتصادية  -5 

وارتفاع سعر   قروم،   عل  الحصوعدم توفر الضمانات الكافية المقدمة للجهات التمويلية بهف  ▪

 الفائدة. 

وتراجاع وتفتت الملكية الزراعية  االراضي، ارتفاع أسعار وعدم وجود الدعم الحكومي للمزارعين   ▪

ي تساويا المنتجاات الزراعياة , او ووجاود مشااك  فاوزيادة الزحاف العمراناي  المطري، الموسم  

 لزمات اإلنتاو الزراعي.باإلضافة ال  غالء أسعار مستاتجاه الناس للوظيفة الحكومية  

 دم توفر مراكز تقدم الخدمات الزراعية والبيطرية في اللواء. ع ▪

ال يمكن االعتماد عليهاا لوحادها بحيث    شعبية، التجارية المتواجدة في اللواء اسواق  سواق  الا  تعتبر ▪

ب تياجااتهم بسابحد يتوجهون الا  ساوق ارباد لتلبياة افمعظم االفرا االفراد، من اج  تأمين حاجات 

 وقربهم من سوق اربد.  امامهم، ارات  تنوع الخدمة وتعدد الخي

يفتقر اللواء ال  تواجد القو  البشرية المدربة والماهرة الالزمة لتطوير قطاع الصاناعة واساتغال   ▪

 طاقاته.
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وعادم  بالشاك  االمثا  ترميم المواقع االثريةباالهتمام  عدم  من حيث  ك  متعلقة بقطاع السياحة  امش ▪

    لخدمة قطاع السياحة. الزمة  ةبنية تحتيوعدم انشاء حيا  سياتسويقها  

 التوصيات.  -8

بعااد االخاذ بعااين االعتبااار  يعتبار المناااخ االسااتثماري فاي لااواء بنااي عبياد مناااخ خصااب لادعم االسااتثمار

 التالية:التوصيات  

ي مان انتعزيز البنية التحتية الالزمة من خال  اجراء التعدي  الالزم عل  شبكات الطرق التاي تعا  ▪

وتقوياة التياار الكهرباائي وايجااد مصاادر   جديادة، وفتح شاوراع    سطح وتوسعةاهتراء وتشققات ال

مياااه بديلااه لسااد العجااز المااائي باالضااافة الاا  ضاارورة عماا  تنظاايم لالسااواق التجاريااة بمختلااف 

 .قطاعاته داخ  اللواء

لاه برامم التدريب والتوعية  العم  عل  تأهي  الكوادر البشرية القادرة عل  العم  من خال  زيادة  ▪

تطوير التعليم الهندسي والفني وقطاع التدريب المهني وتعادي  المنااهم الدارساية بشاك  وضرورة  

مستمر لمواكبة التطورات الصناعية ورفده باحتياجاته من الكفاءات المدهلة والمدرباه التاي تناتهم 

 االردينة.نتجات الصناعية  سية الماالساليب العلمية واالبتكار واالبداع لزيادة تناف

 دعم الصادارات االردنية.لاالستثمار  بتسهي  االجراءات المتعلقة   ▪

 الزراعياة، ومحاولاة ايجااد حلاو  متعلقاة بمشااك  تفتات الملكياة تقديم الدعم الحكومي للمزارعين   ▪

الانمط  واعتمااد العمراناي، وعم  تنظيم للوحدات السكنية والوحادات الزراعياة للحاد مان الزحاف 

 ناجحة.عل  زراعة    للحصو لزراعي  ا

 ةووزارة الزراعاا السااياحة، وزارة  والتجاارة، ان تقاوم الااوزارات المعنياة ممثلااة باوزاة الصااناعة   ▪

والزراعيااة اعااداد دراسااات الجاادو  االقتصااادية للمشاااريع الصااناعية بالمشاااريع االسااتثمارية ب

اوف لالساتثمار بهاا وتقليا  مخا بهدف توجيه المستثمر ال  مشروعات معيناةوالتجارية والسياحية  

 .الجهات التمويلية

متوساطة يرة وصاغنتاجية امشاريع عل  اقامة  المواطنين تشجيعتوعية ودعم البرامم العاملة عل    ▪
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وغيرها من البرامم الهادفة الا  توعياة وتثقياف  (    مث  برنامم مراكز تعزيز االنتاجية " ارادة "

لمسااهمة فاي الحاد مان مشاكلتي وضع المعيشي للماواطنين وابهدف تحسين ال،    االفراد باالستثمار

مار وكيفياة تأسايس الفقر والبطالة من خال  اقامة الجلسات التدريبية والمحاضرات المتعلقة باالستث

 مشاريع انتاجية.

مدينة الحصن ومن ضمن ذلاك  ه فيتجاري منظم وشام  في اللواء بحيث يكون مركز  سوق  انشاء ▪

مهن حرفياه ، وتنظايم مواقاف الباصاات داخا  داخ  اللواء ، ومنطقة   ة( حسبسوق خضار    انشاء

 اللواء .

لغارم تنمياة  ودعمهااوالمتوساطة الصغيرة  ريعللمشابالجانب التسويقي  انشاء مراكز متخصصة   ▪

 خاصة بهم .مشاريع  هذه المشاريع وتشجيع االفراد عل  االقبا  عل  تاسيس    وتطوير

 ميسر.بشك     هيالت ائتمانية للمواطنينتسعلة   ويليةجهات تمال تقدمان  ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 


