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 : والسكان ةوالتقسيمات اإلدارية والتنظيمي الموقع الجغرافي  اوالً:

 الجغرافيا والسكان: 1.1        

 ومم  الننمو ، لمواء صبمبة اربمدمم  الشممال    هيحمدو  ، اربمد  لمحافظمة  إداريما  الشممال المزار  لواء    يتبع •

 الممزار الشممال ، وتعمد منطقمة وم  الشرق لمواء بنم  عبيمد،  وم  الغر  لواء الكورة،  محافظة عنلو 

 .مركز اللواء

كمم، فم   (71) حموال  عمما العابممة  عم  يبعد حيث( كم مربع 86) المزار الشمال لواء   مساحة  تبلغ •

 كم.(  16) حي  تبعد ع  اربد )مركز المحافظة( حوال 

 ( 1ندول رصم )

 التنمع السكان   القضاء  اللواء 
 الننس )نسمة(  السكا  حس  توزيع 

 المنموع إناث  ذكور

المزار  
 الشمال  

المزار  
 الشمال  

 23999 11962 12037 المزار 

 13631 6713 6918 ديريوسف 

 14373 7079 7294 ارحابا 

 11863 5679 6184 عنبة

 4659 2223 2436 حبكا 

 4812 2286 2526 نحفيه

 5179 2530 2649 زوبيا 

 1903 960 943 بمد

 4715 2273 2442 حوفا المزار 

 1274 607 667 الزعتره 

 1509 715 794 االبراهيمية )سراس( 

 863 283 580 الرحمة

 88780 43310 45470 اللواء منموع 

 2003800 968300 1035500 حافظةالم

 % 4.43 % 4.47 % 4.39 حافظة م  إنمال  الم واءالنسبة المئوية لل

 2020* المبدر: دائرة اإلحباءات العامة 
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 لالجئون والمخيماتا

 :  (لواء المزار الشمالي متصرفية )  مؤشرات عامة المزار الشمالي لواء السوريين في 

الجيء ويشكلون ما نسبته (  3060)حوالي    المزار الشماليلواء  أعداد الالجئين السوريين في    تبلغ •

 . اللواءمن سكان  %(3.69)

 طالبة. وطالب ( 732)حوالي  اللواءبلغ عدد الطلبة السوريين في مدارس  •

 

 اإلدارية:التقسيمات  2.1  

في   ▪ المحلية  التنمية  ادارة  هيكل  الشماليلواء  يتكون  االداريمن    المزار  يسمى  الحاكم  متصرف   والذي 

 .اللواء

 :البلديات .1

هدي تشدكل ووهي بلدية المزار الجديددة  بلدية واحدة تجمع سكاني ويضم  12ف اللواء من  يتألالبلديات:   •

 .بلدية 18 لغةامحافظة اربد والبمن مجموع عدد بلديات   (5.5%)ما نسبته 

 

 مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المنظمة:  3.1

 (  2ندول رصم )

مراكز الزكاة  
 وااليتام 

المنتديات  
 الثقافية 

االندية 
 الرياضية 

نمعيات  
 ثقافية 

نمعيات  
 خيرية 

نمعيات  
 تعاونية 

 التقسيمات اإلدارية

 العدد  9 23 5 4 0 4
 

 األعضاء  600 0 48 400 0 0

 
 الجمعيات الخيرية:

 
 وتقوم هذه النمعيات بتقديم الخدمات التالية:،  ةنمعي(  23)  المزار الشمال لواء  يبلغ عدد النمعيات الخيرية ف  

 .المناالت كافة  ف الخابة االحتيانات ذوي مساعدة •

 .وعينيا ماديا األيتام مساعدة •
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 .ومحاضرات طبية موأيا للطلبة مفيدة صروض متقدي •

 .والمسني  الفقراء مساعدة •

 .للدخل مدرة بغيره لمشاريع النمعيات م  لعدد دوارة إصراض بناديق •

 المحل . المنتمع لتوعية العمل وورش والمحاضرات التدريبية الدورات عقد •

 .وثقافيا انتماعيا وتمكينها المرأة مستوى رفع •

 .بالمرأة تعنى  الت وخبوبا بغيرة إنتان  مشاريع إصامة •

 

 التعاونية:الجمعيات 
 

 2ومتعثمرة،  3و فعالمة، منها  4 تعاونية،  اتنمعي (9) المزار الشمال لواء  يبلغ عدد النمعيات التعاونية ف     •

  نديدة.

 
 : مؤسسات المجتمع المدني قطاع منها التحديات التي يعاني  أبرز

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

 ليس لديها اي شكل من اشكال المؤسسية في العمل. ▪

 تعتمد بشكل رئيسي على العمل التطوعي العضائها. ▪

 ال تمتلك خطة عمل واضحة وال حتى لفترات قصيرة عن برامجهم وانشطتهم. ▪

 جتماعية والمتبرعين.تعتمد بشكل كبير على المخصصات المالية التي تتلقاها من وزارة التنمية اال ▪

 تتصف بصراع دائم بين اعضائها على المناصب وللفوز برئاسة الجمعية. ▪

وذلدك البطالدة  المشداريع االنتاجيدة التدي ادارتهدا هدذم الجمعيدات لغايدات مكافحدة الفقدر و  كثير مدنفشل   ▪

 لالسباب التالية:

 تلك المشاريع. عدم التزامهم بدراسات الندوى الت  تم القيام بها لدراسة ندوى  -

 صلة الخبرة والمهارات الفنية والتسويقية الالزمة العضاء النمعيات.  -

 . حيث النودة والتبميمضعف المنتنات م    -
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 ثانيا: الخصائص الطبيعية والمقومات االقتصادية 

 الميزة النسبية:  2.1
 

الشماليلواء  يمتاز   بالجبال    المزار  المتمثلة  الطبيعة  دائمة  بجمال  الحرجية  باألشجار  المكسّوة  المرتفعة 

 الخضرة  والسهول المزروعة بأشجار الزيتون والعنب. 

  ( 32-28)معتدل صيفاً وبارد شتاء حيث يبلع معدل درجة الحرارم صيفاً  يتميز اللواء  بمناخ    :  مناخ  ال

يبلغ معدل الهطول   درجه مئويه شتاء كما يتميز اللواء بكثرة االمطار وتساقط الثلوج حيث(  15-12)و

 .ملم( 500 – 450)

 
 أبرز مؤشرات الخصائص الديمغرافية السكانية والتركيبة العمرية للسكان 2.2

عدد سكا    الشمال  لواء  يقدر  عام  المزار  إنمال     م    (4.43% )يشكل  و  نسمة،(  88780)  2020  ف  

محافظة   والمقدرسكا   لعام  (2003800)  عددهماربد  حس   2020  نسمة  السكا   بتوزيع  يتعلق  وفيما   ،

م  إنمال   ( 48.8% )ونسبة اإلناث    (، 51.2% )الننس فتشير اإلحباءات إلى أ  نسبة الذكور تبل إلى 

 اللواء. عدد سكا 

   (3)ندول رصم 

 التعدادات السكانية السابقة )نسمة( 
 معدل النمو السكان  

 عدد السكا  )نسمة(

2020 2021 

 88780 الشمال  المزار لواء 
3.1 

91532 

 2065918 2003800 محافظة اربد

 2020المبدر: التعداد العام للسكا   

 

ف   م    • األسرة  أفراد  عدد  متوسط  أ   يالحظ  الديمغرافية،  المؤشرات    4.98  حوال   يبلغ  اللواءأبرز 

والبالغ  اعلىوهو  اسرة  /فرد المملكة  مستوى  على  العام  المعدل  اإلعالة   4.8  م   معدل  أ   كما  فرد، 

  س   بي   ما العمرية الفئة ف  السكا  نبف م  أكثر تركز  ويالحظ(  66% )اربد  الديمغرافية ف  محافظة 

 ( 61.4%)  المملكة مستوى  م  أصل وه   ، (60.11)  بنسبة سنة (64ـ   15)
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بالمقارنممة مممع مسممتوى المحافظممة  اللممواءوالنممدول التممال  يوضمم  أبممرز هممذه المؤشممرات علممى مسممتوى  •

 :للمملكةوالمستوى العام  

 (  4ندول رصم )

 المنطقة
متوسط عدد 
أفراد األسرة  

 )فرد( 
 عدد األسر 

معدل اإلعالة 
 الديموغراف  )%( 

التوزيع النسب  للسكا  حس  الفئة  
 العمرية 

  15أصل م  
 ةسن%

(15-
64  )
  سنة%

أكثر م   
(65  )
 سنة%

المزار  
 الشمالي 

4.98 17840 69.8 34.6 60.5 4.9 

 3.51 60.11 36.39 66.4 402532 4.98 المحافظة 

 

   4.8 فرد/ اسرة مقارنة مع المعدل العام للمملكة  (5)حنم االسرة ف  اللواء والمقدر بم    يزيد  .1

المممزار فمم  لمواء ( 34.6% )سمنة والمقممدرة بمم  (15)نسمبة السممكا  فم  الفئممة العمريمة دو  سمم   ارتفماع.2

 .اسية م  الرعاية البحية والتعليمع  المعدل العام للملكة مما يعن  الحانة الى خدمات اس  الشمال 

عم  مسمتوى المحافظمة ( 66.4% ) والمقمدر   المزار الشممال لواء معدل االعالة الديمغراف  ف    ارتفاع.3

 .(% 66.4)والمقدربم  

 

 :  (متصرفية لواء المزار الشمالي الديمغرافية )التحديات 3.2

•     : السوريين  في    تبلغالالجئين  السوريين  الالجئين  الشماليأعداد  المزار   ( 3060)  حوالي  لواء 

 .اللواءمن سكان  %(3.69)ويشكلون ما نسبته  الجيء

 

 االقتصادية وحالة الفقر:  المؤشرات  4.2

 على النحو التال :  2013بلغت مؤشرات الدخل واإلنفاق السنوي لألفراد واألسر للعام   •
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 (  5ندول رصم )

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

 للفرد  لألسرة  للفرد  لألسرة 

 1777.4 9042 1847.9 9649 المزار الشمال  لواء 

 1829.9 9167.0 1969.7 10120.9 محافظة اربد

 1857.2 9258.0 2021.2 10251.6 المملكة

 2013 االسرة ودخل نفقات مس المبدر:  

 انخفماضإلمى والبمادر عم  دائمرة االحبماءات العاممة  2013 شار تقرير مس  نفقات ودخمل االسمرةأ

دينمار وعم   (9167)دينار ع  معدل الدخل للمحافظة ( 9042)   اللواءمتوسط دخل األسرة السنوي ف

، كما أشار التقرير إلى انخفاض متوسمط االنفماق السمنوي لألسمرة فم  (9258)معدل الدخل العام للملكة 

دينمار وعم  متوسمط اإلنفماق للمملكمة (  10121)دينار ع  مسمتوى اإلنفماق للمحافظمة    (9649)اللواء  

 دينار.  (10252)

 

   لفقرا     •

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

الشمالي الفقر  %17  بد  المزار  بلغت نسبة  بينما  السكان   اربد   من عدد  على و  %، 15  في محافظة 

 %.14.4 مستوى المملكة

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

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

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

 اسرة.  2836 يشكلون حوالي عدد االسر في اللواء وعليه فإن المزار الشمالينفس النسبة للواء 

 دينار سنوياً.( 2484336) بحوالي  المزار الشماليلواء وعليه تقدر فجوة الفقر في  •

المؤشر  الفقر:  فجوة • هذا  الفقراء وخط يقيس  دخول  بين  الموجودة  اإلجمالية  الفجوة  أو  الفقر حجم 

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

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

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

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

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

 المهن والتخصصات الناتجة عن التفاوت الكبير في األجور بين الطرفين. 

للعام    • البطالة  مسح  تقرير  معدل  والص  2015بحسب  بلغ  فقد  العامة   االحصاءات  دائرة  عن  ادر 

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

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

 

 ( 6) رصم ندول

 المؤشر 

معدل النشاط االصتبادي  
 الخام

النشيطي   )عدد السكا  
سنة   15اصتبادياً وأعمارهم  

فأكثر منسوباً لعدد السكا   
 الكل ( 

 معدل النشاط االصتبادي المنق  

)عدد السكا  النشيطي  اصتبادياً  
سنة فأكثر منسوباً   15وأعمارهم 

لمنموعة السكا  الذي  أعمارهم  
 سنة فأكثر(  15

 معدل البطالة 

)عدد السكا  المتعطلي  
سنة   15وأعمارهم 

ر منسوباً إلنمال   فأكث
 صوة العمل( 

 14 36.9 36.9 محافظة 

 13 36.7 36.7 على مستوى المملكة 

 2015 والبطالة العمالة مس  ،2013 االسرة ودخل نفقات  المبدر: مس

 

  واقع القوى العاملة:  4.2

  بلغ  صداربد   محافظة أبناء   م المدنية الخدمة ديوا   ف  توظيف ال بطلبات  المتقدمي   عدد أ  بالذكر  الندير م 

 .  2014مواط  للعام  55311مقارنة بم2015 م للعا مواط  60243

خدممة المدنيمة حسم  السمنوات والندول التال  يبي  توزيع المتقمدمي  بطلبمات للتوظيمف مم  خمالل ديموا  ال

 :والننس
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 ( 7ندول رصم )

منموع طلبات  
 المملكة

منموع الطلبات  
 المقدمة

 اإلناث عدد طلبات 
عدد طلبات  
 الذكور 

 السنة

276468 70356 51464 18892 2012 

293642 74212 54223 19989 2013 

301241 75911 55311 20600 2014 

318693 80264 60243 20021 2015 

 2016/  *المبدر ديوا  الخدمة المدنية

 

  والبطالة العملالتحديات في قطاع  5.2

 عدم ونود مؤسسات الستيعا  الخريني  م  النامعات وبالتخببات المختلفة.  •

 . مركز المحافظة والعابمةوالتركيز على  لواء  الواالستثمارات الناذبة للعمالة ف عدد المؤسساتصلة  •

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

 . القطاع الخاص والعامضعف الشراكة بي   •

 الواسطة والمحسوبية.  •

 تهر  بعض المنشآت م  االشتراك ف  الضما  االنتماع  رغم إلزامهم بذلك.  •
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 خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية ثالثا: 

 خدمات مديرية التنمية االجتماعية وصندوق المعونة الوطنية   1.3

 (  8ندول رصم )

 القيمة  المؤشر 

 1 عدد مديريات التنمية االنتماعية 

عدد مساك  األسر العفيفة م  خالل المكرمة  
 الملكية 

36 

 14 عدد دور الحضانة 

 4 عدد النمعيات المتخببة 

 0 الخابة عدد مراكز ذوي االحتيانات 

 1051 عدد حاالت ذوي االحتيانات الخابة المسنلة 

 0 عدد المراكز الت  تعنى بشكل خاص بشؤو  المرأة 

 المعونة المتكررة م  بندوق المعونة الوطنية 
 عدد المستفيدين 

701 

 70 برنامج األسر المنتنة المقدمة م  وزارة التنمية 

 . ( 2020) المزار الشمال لواء * المبدر: مديرية التنمية االنتماعية، 

 

 :المزار الشمال لواء  وفيما يل  ملخص توزيع الفئات المستفيدة م  برامج بندوق المعونة الوطنية ف   •
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 (  9ندول رصم )

 فئة المستفيدي  
 المستفيدي  

 العدد 

 أسر األيتام  .1
28 

 المسنو  واسرهم  .2
233 

 العانزي  عنزاً كلياً اسر  .3
108 

 اسر السنناء والمعتقلي   .4
7 

 األسرة البديلة  .5
2 

 اسر الغائبي  والمفقودي  غيبة منقطعة ال تقل ع  عام .6
2 

 الحاالت اإلنسانية  .7
22 

 الحاالت االستثنائية  .8
12 

 أرملة/ المرأة الت  ال معيل  .9
83 

 مطلقه/ المرأة الت  ال معيل  .10
64 

 معيل عزباء/ المرأة الت  ال  .11
0 

 اسر الخارنو  م  السن  .12
1 

 اسر العانزو  ماديا  .13
13 

 رعاية االعاصات  .14
119 

 694 المنموع

 2020/   المزار الشمال ، لواء بندوق المعونة الوطنية* المبدر:  

 الوطنية والمعونة االجتماعية  الرعاية خدماتالتحديات في قطاع   2.3 

ارتفاع  وف  لواء المزار الشمال   ذوي االحتيانات الخابة  المراكز المتعلقة باألشخاصعدم كفاية  .1

 . كمراكز خابة    وندتإسرعلى اإلتكاليفها 

 عدم كفاية المبالغ المبروفة كمعونة للمحتاني  وذلك بسب  ارتفاع االسعار.  .2

 ارنة مع المحافظة.اء وخبوبا ف  مناطق نيو  الفقر مقوالبطالة ف  اللو نسبة الفقر .3
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 رابعا: الشباب 

الشباب  1.4 الشبابية واالندية  :    قطاع  المراكز  المركز مع مدراء  بها كادر  قام  التي  من خالل اإلجتماعات 

لبرامج موجهه وخاصة للشباب في اللواء وكمعلومات عامة من هذا البند نورد مايلي  لوحظ عدم رؤية واحدة  

: 

لواء   • في  الشمالييوجد  ويقوم    المزار  الرياضية   والمرافق  والشابات  الشباب  ومراكز  األندية  من  عدد 

 .المجلس األعلى للشباب باإلشراف عليها

 عضو.( 400)نوادي رياضية وبعدد أعضاء ( 4) المزار الشمالييوجد في لواء  •

 (.الشمالي المزار (  ومركز للشابات ) المزار الشماليمركز للشباب )مركز شباب د في اللواء يوج •

 

 :التحديات في قطاع الشباب  2.4

الفراغ ▪ أوقات  قضاء  على  الشباب  لمساعدة  الالزمة  واالجتماعية  المادية  التحتية  البنية  لواء    ضعف  في 

 .المزار الشمالي

 تزايد معدالت البطالة بين المتعلمين الشباب.  ▪

 قلة المراكز الشبابية مقارنة بعدد الشباب بالنسبة إلى السكان.   ▪

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

 وتطويرها. 
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 خامسا: قطاع المرأة

 شؤون المرأة:قطاع   1.5

م  إنمال  السكا  حس  دائرة االحبماءات   % 48.8  تشكل نسبة اإلناث ف  لواء المزار الشمال  •

 2020العامة االحباء السنوي للسكا  / 

باتت قضية النهوض بالمرأة وتطوير وضعها للوصول بها الى المكاندة التدي تسدتحقها باعتبارهدا عنصدراً  ▪

ة محدط فاعالً وشريكاً كامالً في التنمية وتقددم المجتمدع  فكاندت هدذم القضدية بأبعادهدا وتفرعاتهدا المختلفد

اهتمام المؤسسات الحكومية وغير الحكوميدة. حيدث حسدنت تلدك المؤسسدات مدن وضدع المدرأة االردنيدة 

بشكل عام من حيث الصحة والتعليم والتدريب والتأهيل بحيث اصبحت عنصدرا فداعال داخدل المجتمعدات 

فدي االردن تعتبدر رغم تفاوت ادوارها مدا بدين منداطق المملكدة  اال انده يمكدن القدول ان المدرأة   المحلية  

  عنصرا فاعال في مختلف ميادين التنمية.

رغم التطور الذي شهدم مجتمع اربد كباقي االردن بمجال تعليم المرأة ودخولها لقطاعات عمدل جديددة لدم  ▪

كعملها في االمن العام كرقيب سير ميداني  او في قطاع الصحة كممرضدة    يألفها المجتمع االردني سابقا

تعمل بنظام الورديات الليلية  وكدخولها لقطاع االعمال كصداحبة لده تدديرة مدن شدركتها خدارج المندزل  

نظام الدمحرمات االجتماعي والديني  رغم هدذا  ضمنوغيرها من مجاالت كانت حتى االمس القريب من 

  الدراسات االحصائية والجندرية تظهدر ان مسداهمتها االقتصدادية مدا زالدت دون المدأمول التطور اال ان

اذ   .متشابكة ما بدين الددين والحدا،دة  مدا بدين االقتصدادي واالجتمداعيوذلك العتبارات عديدة ومركبة و

 مدن إجمدالي عددد سدكان المحافظدة وبلغدت نسدبة البطالدة بدين االنداث فدي(48.8%)تشكل نسبة اإلناث  

 .%26.1محافظة اربد 

مؤسسدات او فدال يوجدد  المدزار الشدماليأما بخصوص المؤسسات المتخصصة بشؤون المدرأة فدي لدواء  ▪

مراكز مختصة بشؤون المرأة  وعليه يمكن القول أنه اليوجد اي برامج محددة خاصة وموجهة للمرأة في 

تقدم خددماتها في اربد و االتحاد النسائي -المرأة اتحاد  -تجمع لجان المرأة مؤسسات كولكن يوجد      اللواء

 .المزار الشماليلقطاع المرأة في لواء 
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  تحديات قطاع المرأة:  2.5

توانه المرأة المتزونة بعوبة خابة ف  الحبول علمى فمرص عممل بسمب  ارتباطهما او ونمود  •

 اطفال لديها

   .العاملةسبة الحتضا  أطفال المرأة  بعوبة توفير البيئة المنا •

ونود بعض المعيقات االنتماعية لعمل المراة ف  بعض الوظائف ويظهر نليا ف  اختالف كبير فم   •

   .  يعود ذلك الى العادات والتقاليد المنتشرة ف  اللواء    نس  عمالة المراة ف  بعض القطاعات
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 ةسادسا: الثقاف

 الشؤون الثقافية:قطاع  1.6

مديرية ثقافة، حيث تتبع الهيئات والنمعيات والمنتديات الثقافية ف  اللواء    المزار الشمال ال يوند ف  لواء  

   لمديرية ثقافة اربد.

 
 (  10ندول رصم )

 البند العدد 

 عدد الهيئات الثقافية  0

 عدد المنتسبي  للهيئات الثقافية  0

 عدد الفرق الشعبية   0

 المهرنانات  0

 مديرية ثقافة اربد * المبدر: 

 
 لرياضةالفرص االستثمارية في قطاع الشباب وا 2.6

 إنشاء مشاريع خابة غير مونودة حاليا ف  اللواء وم  ابرزها المساب  المفتوحة والمغلقة   •

 النوادي الرياضية الحديثة •

 مالع  وساحات خابة بالشبا  •

 مقاه  ثقافية •
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 سابعا: التعليم

 قطاع التعليم: 1.  7

 ,المزار الشمال ال يوند مؤسسات تعليم عال  ف  لواء  •

للعمام  الممزار الشممال لمواء  النمدول التمال  يبمي  بعمض مؤشمرات التعلميم فم   التعليم المدرس  فا    •

 (:2019/2020)الدراس   

   (11ندول رصم )

 المدارس الحكومية   البيــــــــان 
المدارس  ا مدارس األونرو

 الخاصة 

 المجموع 

 44 المدارسعدد 
0 10 54 

 14506 1208 0 13298 عدد الطلبة 

 568 51 0 517 عدد الغرف البفية 

 5 عدد رياض االطفال 
0 14 55 

 المزار الشمال  لواء /* المبدر: مديرية التربية والتعليم

 مؤشرات مهمة   2. 7

 . (% 14.85)نسبة النناح   •

 . % (00.0) معدل التسر   •

 . (25)  معدل عدد الطال  ف  الغرفة البفية •

  :التعليم قطاع تحديات 3. 7

 .  ةالمقرر المدرسية الكت   بعض وبول تأخر  •

  البفية الغرف عددو المدرسية األبنية ف  النقص  •

 :التعليم قطاعالفرص االستثمارية في  4. 7

 . والحضانات  والروضات المدارس •
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 ثامنا: التدريب المهني 

 التدريب المهني واقع   1. 8

مراكز للتدري  المهن  اال ا  سكا  اللواء ينتفعو  بخدمات التدري     المزار الشمال ال يوند ف  لواء   •

   .المهن  م  خالل مراكز التدري  المهن  المتواندة ف  مدينة اربد

 

 

 تاسعا: الصحة

 : يلي  ما خالل  من  المزار الشمالي لواء  في  الصحية الرعاية خدمات تقدم

 المستشفيات:  1. 9

ويستفيد سكا  اللواء م  المستشفيات المتواندة ف  اربد،   ال يوند ف  لواء المزار الشمال  مستشفيات، 

وأصر  مستشفى للواء المزار الشمال  هو مستشفى األمير راشد العسكري، حيث يبعد ع  مركز اللواء  

 كم فقط.  10حوال  

 المراكز الصحية والعيادات: 2.  9

 (  12رصم )ندول 

 ا األونرو عسكري حكوم  المؤشر 

 0 0 1 عدد المراكز البحية الشاملة -

 0 0 8 عدد المراكز البحية األولية  -

 0 0 0 عدد المراكز البحية الفرعية  -

 0 0 1 عدد المختبرات  -

 0 0 9 عدد البيدليات  -

 0 0 1 عدد مختبرات األشعة -

 0 0 9 عدد عيادات االسنا  -

 0 0 9 عيادات الط  العام عدد  -

 0 0 - عدد عيادات االختباص  -
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 0 0 9 عدد أطباء األسنا   -

 0 0 9 عدد مراكز األمومة والطفولة  -

 0 0 9 عدد األطباء العام  -

 0 0 0 عدد أطباء االختباص  -

 2020 محافظة اربد بحة* المبدر: مديرية 

 

  الصحي  القطاعأبرز التحديات التي تواجه  3.  9   

 .عدم ونود مستشفيات ومراكز طبية ف  المنطقة •

 توفر بعض األنهزة والمعدات الالزمة لبعض المراكز البحية. معد •

 انخفاض عدد الكوادر الطبية. •

 

 الفرص االستثمارية في القطاع الصحي  4.  9

شدعة والفحوصدات وغيرهدا مدن المراكدز ليلبدي ألمراكز طبية خاصدة كمراكدز ا  المراكز الطبية الخاصة •

 حاجة السكان داخل اللواء .

 صيانة األجهزة الطبية. •

 .بيع األجهزة الطبية •
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 عاشرا: البنية التحتية

 قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة:  1.  10

لواء   ▪ ف   يوند  الشمال ال  لمديرية    المزار  يتبع  مكت   يوند  وإنما  واإلسكا ،  العامة  لألشغال  مديرية 

 . أشغال محافظة اربد

 المزار الشمال  الندول التال  يبي  أبرز المؤشرات لحالة الطرق ف  لواء  ▪

 

 

 (  13ندول رصم )

 األطوال )كم(  الطرق حس  النوع 

شبكة الطرق  
 الداخلية المعبدة 

 0 رئيسية 

 8 ثانوية 

 48 فرعية

 120 زراعية 

 176 المنموع

 . 2019  المزار الشمال مكت  أشغال لواء المبدر:  •

 

 أبرز التحديات التي تواجه البنية التحتية 2.  10

ونود عوائق عند تنفيذ شبكات الطرق المختلفمة مثمل شمبكات الميماه وأعممدة الهماتف والكهربماء حيمث  •

 كلفتها عالية.تحتاج إلى وصت إلزالتها كما أ  

 معظم مسارات الطرق الزراعية مرسومة ف  مواصع يبع  تنفيذها وتحتاج إلى كلفة عالية. •

  تعترض بعض المسارات األشنار الحرنية ويتطل  ذلك وصت إلزالتها. •

 سوء تنظيم الطرق، وعدم فت  الطرق بسعتها المرسومة. •

 مشاريع بنفس الوصت.عدم توفر اآلليات الكافية للمقاولي  للعمل بعدة  •
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 الحادي عشر: النقل العام

   العام والبري: النقل 1.  11

سميارة، اال ا  عممل همذه السميارات  12ويتبع لهما  2عدد مكات  تكس  ف  لواء المزار الشمال  يوند   ▪

 ف  اربد )مركز المحافظة(.

 سياحيةتأنير حافالت  او    نقل سياح شركات    مزار الشمال ال يوند ف  لواء ال ▪

 .بابات  منمع  مزار الشمال ال يوند ف  لواء ال ▪

)ال يونمد معلوممات  على مسمتوى المحافظمة نوعهايبي  الندول التال  توزيع هذه المركبات بحس  ملكيتها و

 بهذا الخبوص على مستوى األلوية(.

 (  14ندول رصم )

ملكية  

 المركبة 
 المجموع  1أخرى شاحنات  صهاريج  شحن  حافالت صالون 

 112389 5322 65 265 21862 1147 83728 خبوب  

 13584 42 6605 1784 1560 1197 2396 عموم 

 125973 5364 6670 2049 23422 2344 86124 المنموع

   2019الكتا  االحبائ  السنوي * المبدر: 

 أبرز التحديات في قطاع النقل:  2.  11 

 .مختلف التنمعات السكانية ف  اللواءال يوند وسائط نقل عمومية منتظمة بي   ▪

 تعمل لغاية الساعة السادسة مساءاً تقريباً  منتظمة بي  اللواء ومدينة اربد  النقل  الوسائط   ▪

 صلة بدائل النقل العام المتوافرة. ▪

 قطاع النقل الفرص االستثمارية في  3.  11

اي مكات  تكس  خاص ف  اللواء ويمك  استحداث مركز واحد على االصل بعد اعداد دراسة  اليوند .1

 ندوى اصتبادية تبي  ندوى هذا المشروع م  عدمها . 

 بيانة كهرباء وميكانيك السيارات الحديثة والهنينة.ايناد مركز متخبص ل .2

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

 والصرف الصحي:  المياه 1.  12

 : المزار الشمال يبي  الندول التال  ملخص لواصع صطاع المياه والبرف البح  ف  لواء 

 (  15ندول رصم )

 المؤشر  

 عدد اآلبار االرتوازية  2

 عدد السدود والسعة التخزينية  0

 عدد محطات الضخ العاملة  3

 نسبة السكا  المخدومي  بشبكة المياه  % 95

 شبكات البرف البح   ال يوجد

 محطات التنقية  يوجدال 

 مساحة األراض  المروية بمياه محطات التنقية  ال يوجد

 المزار الشمال  شركة مياه اليرموك، لواء * المبدر: 

  

 أبرز التحديات في قطاع المياه والصرف الصحي:  2.  12

 ش  الموارد المائية. ▪

 عدم ونود شبكة برف بح .  ▪

 التشغيل والبيانة.سوء وضع اآلليات والسيارات وارتفاع كلفة  ▪

 وانخفاض كفاءتها وارتفاع كلفة البيانة.  اللواءصدم شبكات المياه ف  بعض مناطق  ▪

ونود عوائق عديدة أمام التخطيط المتوسمط والبعيمد الممدى مثمل عوائمق تنظميم مبمادر الميماه النديمدة،  ▪

 التمويل ، الترهل اإلداري .... الخ.

   اللواءارتفاع نسبة العدادات المعطلة ف   ▪

 ارتفاع نسبة الفاصد المائ  نتينة لالستخدام غير المشروع للمياه. ▪
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 ة الثالث عشر: الطاق

 والكهرباء:  الطاقة 1.  13

تعتبر شركه كهرباء محافظة اربد وه  شركة مساهمة عامة محمدودة الممزود الرئيسم  والوحيمد للطاصمة  ▪

  .ل بكاملهالشما إلصليمالكهربائية  

 (  16ندول رصم )

 المؤشر  القيمة 

 عدد محطات الوصود 3

 عدد وكاالت الغاز  15

 السكا  المزودي  بالكهرباء  10243

 . 2019 /وزارة الطاصة والثروة المعدنية، شركة كهرباء محافظة اربد* المبدر: 

 

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

 خصوصا في فصل الشتاء. في اللواء  أعطال شبكة الكهرباء المتكررة •

 الضغط الكبير على الشبكة نتيجة الكثافة السكانية في اللواء. •

 

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

الشممال   فننمه مم  الممكم  التونمه لالسمتثمار فم  منمال الطاصمة  نتينة للمناخ السائد ف  لواء االممزار •

 300البديلة خبوبا الطاصة الشمسية حيث يبلغ عدد االيام المشمسة ف  لواء المزار الشممال  حموال  

 يوم /  السنة

 .أنظمة التسخي  الشمس  عالية النودة •

 محطات معالنة المياه العادمة. •
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 ت الرابع عشر: االتصاال

 البريد واالتصاالت:

لواء   ف   الشمال  يوند  تابعامك   (5)   المزار  الخدمات  ة  ت   المكات   هذه  وتقدم  األردنية،  البريد  الشركة 

دف وخدمة  الخلوي،  والهاتف  والهاتف  والمياه  الكهرباء  فواتبر  تحبيل  وخدمات  بأنواعها،  ع  البريدية 

نلسات العبف الذهن  والحلقات البؤرية الت   مساعدات بندوق المعونة الوطنية ، حيث تبي  م  خالل  

 عقدها المركز رضا سكا  اللواء ع  نودة الخدمة المقدمة ف  هذا المنال وكفاءتها. 

 

المؤشرات التالية على   2013أما بالنسبة لوسائل االتبال األخرى فقد بي  مس  نفقات ودخل األسرة لعام 

 : محافظة اربدمستوى 

 (  17ندول رصم )

 البيا   الحيازة نسبة 

 االنترنت  % 36

 االرض   % 1

 خلوي % 47

 انهزة الحاسو   % 6
 .2013مس  نفقات ودخل االسرة * المبدر: 
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 ةالخامس عشر: البيئ

 الواقع البيـــــــــئي:  1.  15

عمدد مم   الممزار الشممال وااللويمة التابعمة لهما ومنهما لمواء  يشرف علمى القطماع البيئم  فم  محافظمة اربمد

المؤسسات مثل مديرية بيئة اربد الت  تعتبر المسؤول االول ف  االشراف ومتابعة تنفيذ القواني  والتشمريعات 

عطاء التراخيص الالزممة الصاممة المشماريع البمناعية انها ه  النهة الوحيدة المخولة بنالمتعلقة بالبيئة، كما  

التم  تعتبمر مهمام المحافظمة علمى البيئمة مم  مهامهما  ة الممزار الشممال  النديمدةالمختلفة. باالضافة الى بلديم

بمنمالس الخمدمات المشمتركة  الرئيسية خابة فيما يتعلق بنمع ونقل والتخلص م  النفايات البملبة مسمتعينة

ت إلمى   القطماع الخماص لنقمل النفايمابمتعهدي  م الت  تقوم بندارة مكا  النفايات البلبة وف  بعض األحيا 

األخمرى مم  حمايمة المموارد البيئيمة ال زال  والسملطات المحليمة فم  النوانم  المكما ، اال أ  دور البلمديات

محدوداً وصد يعزى ذلك إلى ضمعف صمدرتها علمى التخطميط المتوسمط والطويمل والتفاعمل ممع بمرامج التنميمة 

 واالنتماعية. المحلية االصتبادية

 بـ:   المزار الشمالي نها لواء عاني متلخيص بعض المشاكل البيئية التي ييمكن  و

المياه   ▪ الحفر االمتبابية وتسر   الشمال  واستخدام  المزار  عدم ونود شبكة برف بح  ف  لواء 

 العادمة منها وتأثيره على المياه النوفية. 

 صلة وسوء وضع آليات البلدية، حيث ا  اآلليات المونودة حالياً صديمة وكثيرة األعطال   ▪

بشكل مباشر   والت  تؤثر   المزار الشمال  بالمنطقة الننوبية الغربية م  لواء   والمقالع  ونود الكسارات   ▪

االراض  استغاللها،    على  دو   وتحول  عملية    ةضافإالزراعية  تسببه  ما  هذه    م    ناتجال نقل ال الى 

 . الكسارات بواسطة القالبات م  اضرار ف  شوارع مد  اللواء وتطاير الرمال م  هذه االليات

االنقاض   ▪ وتراكم  النافقة،  والحيوانات  الدوان   محالت  مخلفات  م   انواعها  بنميع  النفايات  تراكم 

 . واالتربة

التها ف  األماك  المخببة  اسالة المياه العادمة م  بهاريج النض  بشكل عشوائ  وعدم االلتزام بنس ▪

 لذلك.

 . اللواءمناطق  بعضف  والرخام   مناشيرالحنرو البالط والبلوك مبانع ونود  ▪

 . مناطق اللواءالحرفية بطريقة عشوائية ف  مختلف  والورش انتشار المحالت ▪
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 السياحة  عشر: لسادسا

 
 لسياحية:  ا قطاع  1.  16
 

يوند ف  لواء المزار الشمال  منشأة سياحية واحدة وه  متنزه لواء المزار الشمال  السياح  والذي يقع ف   

،  دونم 60المنطقة الواصعة بي  منطقت  المزار وارحابا )تسمى النيزة( والمقام على ارض مساحتها حوال   

 وتعود ملكيته لبلدية المزار النديدة. 

ف  السياحية  المناطق  بعض  أهمها    هناك  منها  نورد  استنمامية  طبيعية  وأخرى  أثرية  بأماك   تتمثل  اللواء 

 وه : 

 قرية صمد التراثية:   •

 دم، تبعمد عم  محافظمة اربم860تقع صرية بمد ف  لواء المزار الشممال ، ترتفمع عم  سمط  البحمر حموال  

مسماحتها اإلنماليمة كم ننوبا وتقع على هضبة مرتفعة محاطة بالوديا  م  النهات األربع، تبلمغ   20  حوال 

 كم شماال،    18دونم، تبعد ع  مدينة عنلو  حوال    48.5

تنتشر ف  القرية أبار المياه الكثيرة باإلضافة إلى بركة أثرية تم بيانتها ووضع سور لحمايتها، تتميز القريمة 

لالستثمار السمياح  أ  طبيعتها النميلة وموصعها المميز يؤهلها    ابانتشار البيوت القديمة والعقود والنسور كم

 .وتحويلها إلى نقطة نذ  سياح  ف  الشمال

 عراق الطبل:  •

والتم   ةهذا الموصع السياح  والذي يقع ف  منطقة عنبمة عبمارة عم  وديما  تغطيهما األشمنار دائممة الخضمر

 تتشابك أوراصها مع بعضها البعض لتكو  ظالال م  أشعة الشمس ويتخللها سيل ماء.  

 

  

 اهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي:  2.  16

 للبنية التحتية. اللواءحانة الكثير م  المواصع السياحية ف   •

 صلة االهتمام بالنان  التراث  كرافد مهم م  روافد السياحة. •



 

28 
 

 .اللواءعدم ونود برامج سياحية شاملة للمواصع السياحية ف   •

تنشيط السياحة   السياحية وضعف المكات  السياحية ف  محافظة اربد على مكات  اللواء لل افتقار •

 الداخلية لمناطق اللواء. 

 لموظف  القطاع العام السياح  تساهم ف  رفع كفاءتهم.   عدم ونود برامج تأهيل وتدري   •

 

 الفرص االستثمارية في القطاع السياحي 3.  16

لحرفية المتنوعة ذات العالصة بالطابع السياح ، وهنا ال بمد مم  التنويمه المى ونمو  ازدهمار األعمال ا •

 صطاع السياحة ك  تزدهر مث هذه الحرف.

انشاء مدينة العا /ماله  م  شأنها نذ  سكا  اللواء لتقضية اوصمات ترفيهيمه، و تنمدر االشمارة المى  •

 اللواء يفتقد الى مثل هذا النوع م  االستثمار. ا 
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 الزراعة  عشر: السابع 

 قطاع الزراعة:  ▪

يمثل القطاع الزراع  المبدر التال  للكس  بعد صطاع  الخمدمات والتنمارة، وتتمثمل أشمكال االسمتثمار فم  

الحقليمة وإصاممة ممزارع السمتغالل الثمروة لخضمراوات والمحابميل اهذا القطاع بزراعة األشمنار المثممرة و

 .الحيوانية

 ملم تقريبا.  500  المزار الشمال   لواء يبلغ المعدل العام لسقوط األمطار ف

مديرية زراعة تشرف على القطاع الزراع  ف  اللواء، حيث تعمل على تقديم  المزار الشمال  يوند ف  لواء 

 الخدمات لكافة المزارعي . 

 : ما يل  القطاع الزراع واهم المؤشرات الت  تشير لواصع 

 (  18ندول رصم )

 مؤشرات اإلنتاج النبات   دونم /المساحة

 رياً  0

 بعالً  35525 المساحة المزروعة  

 المنموع 35525

 الحبو   10200

 المساحة المزروعة )دونم( 
 الخضروات   2100

 شنار مثمرة ا 23225

 المنموع 35525

 عدد البيوت البالستيكية  0

 عدد المشاتل   0

 عدد المعابر  0
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 عدد محالت بيع المواد الزراعية  1

 عدد محالت بيع األزهار  0

 مساحة األراض  الحرنية )دونم(  14746

 مساحة أراض  المراع  )دونم(  844

 .المزار الشمال  لواء مديرية الزراعة، بيانات خابة م  المبدر:  •

 (  19ندول رصم )

 مؤشرات اإلنتاج الحيوان   العدد 

 الالحم 34

 البياض  0 عدد مزارع الدناج

 المنموع 34

 عدد خاليا النحل  650

 عدد مشاريع تربية األسماك  0

 العالنات البيطريةعدد محالت  3

 عدد المحطات الزراعية 0

 أغنام 9106

 أعداد المواش  )رأس( 

 ماعز  9247

 أبقار   1900

 نمال  2

 المنموع 20255

 المزار الشمال  لواء  الزراعة،المبدر: مديرية  •
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  الزراعي  القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  17

 . تفتت الملكية الزراعية ▪

 تقدم الخدمات الزراعية والبيطرية ف  اللواء.  الت  مراكزصلة ال ▪

 الهنرة م  الريف للمدينة وتفضيل العمل الحكوم  على العمل ف  االرض.  ▪

عدم ونود مركز توزيع أعالف ف  اللواء، حيث يحبل المزارعي  على العالف م  محافظة عنلو    ▪

 او لواء الكورة. 

 واالهلية ف  رفد عملية التنمية الزراعية. دم نناح المؤسسات العامة ع ▪

توسع النشاط العمران  وضم االف الدونمات الزراعية المتاحة لالستعمال الزراع  داخل حدود البلديات   ▪

 وظاهرة البناء العشوائ  خارج مناطق التنظيم بالبناء على االراض  الزراعية. 

لزراعيي  مما ادى النتقالهم م  صطاع الزراعة الى  نقص التأهيل الفن  والرعاية االنتماعية لفئة العمال ا ▪

 صطاعات االصتباد االخرى وحلول العمالة الوافدة بدال منهم.

مستلزمات   ▪ اسعار  تقلبات  الى  االولى  بالدرنة  يعود  والذي  الدوان   صطاع  ف   االسعار وخابة  تقلبات 

 االنتاج مثل االعالف.

 بسب  التقلبات الموسمية للطل  على الحلي .   معاناة مزارع االبقار م  تقلبات اسعار الحلي  ▪

 الماعز وغيرها. عار العالنات البيطرية لالبقار وارتفاع اس ▪

 ضعف الكوادر الفنية واإلشرافية على مزارع الثروة الحيوانية.  ▪

 تفاوت نمو المراع  تبعا للمواسم المطرية م  سنة الى أخرى.  ▪

 

 الزراعيالفرص االستثمارية في القطاع  3.  17

 . تربية النحل وانتاج العسل وبقية منتجات النحل -

 الزراعات الموسمية المختلفة كالحبوب والبقوليات وانواع الفاكهه التي تالئم مناخ اللواء. -

 . زراعة الفواكه والنوزيات -

 . مزرعة نباتات عطرية -

 . تسمي  خراف مزرعة -
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 الصناعة عشر:  الثامن

 قطاع الصناعة:  1. 18

أ  البناعات التحويلية )ورش حرفية، مخابز،    المزار الشمال يظهر م  تحليل واصع القطاع البناع  ف  لواء  

القطاع   هذا  العاملة ه  م  أهم مبرزات  والت  ال تعتبر رئيسية ف  استقطا  األيدي  الحلي (  منشآت تبنيع 

والت  ال يزيد عدد العاملي  ف  أي    البناعية ف  اللواء م  فئة المنشات بغيرة الحنم  حيث تعد نميع المنشات

 . منها ع  خمسة أشخاص

عند النظر إلى واصع القطاع البناع  والعمالة ف  لواء المزار الشمال  نند هناك فربة إلصامة مبنع او اكثر  

الحكو القطاع  بي   فيه  الشراكة  تكو   الشمال   المزار  لواء  متوفرة ف   أراض   هناك  بأ   علماً  والخاص،  م  

لخزينة الدولة، كما أ  منموعة ال بأس بها م  الفتيات يعمل  ف  مدينة الحس  البناعية الت  تبعد ع  اللواء 

 كيلو متر.  35حوال  

 

 :الصناعي القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  18 

 إصامة مدينة بناعية أو حرفية ف  اللواء. افتقار اللواء الى بنية تحتية تساعد على  •

 ارتفاع اسعار الطاصة عموما وبعض مدخالت االنتاج للمشاريع البناعية.  •

 الفرص االستثمارية في القطاع الصناعي:  3. 18

، نظمرا لنفمت التم  يمكم  ا  تسمتخدم كوصمود(ومنتناتمه ومخلفاتمه )ممادة ا  بناعة تعبئمة زيمت الزيتمو  ▪

النتشار زراعة الزيتو  ف  اللواء، فم  المتوصع ا  تشمكل البمناعات الخابمة بمالزيتو  كانتماج الزيمت 

 وبناعة  التنك الخاص به و غيرها فرص استثمارية مهمة.

 بناعة العسل. ▪

 م  الزعتر والنعنع والميرميه )االعشا  الطبيعية( المنتشرة ف  اللواء.  بناعة زيوت النباتات الطبية ▪
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 التجارة  عشر:التاسع  

 والخدمات   قطاع التجارة 1.  19

يعتبر القطاع التناري م  اكبر القطاعات االصتبادية على مستوى اللواء اذ بلغ عدد المشماريع التناريمة  ▪

% 55.3 مشروع ما بي  بغير ومتوسط منتشرة بمختلف مناطق اللواء، وتشكل مما نسمبته 465  حوال 

م  المشاريع المرخبة ف  لواء المزار الشمال ، وصمد بلمغ عمدد المشماريع التناريمة فم  منطقمة الممزار 

م  عدد المشاريع التنارية، وعمادةً مما %  36.7  مشروع ويشكل ما نسبته  171  الشمال  )مركز اللواء(

تحوذ مركز اللواء على أغل  المشاريع وخابة التنارية وتكو  حبة بقية المنماطق متدنيمة، أمما فم  يس

لواء المزار الشمال  فن  الطبيعة النغرافية ووسائل النقل بي  مركز اللواء وبعض المناطق تنعمل األممر 

ويبعمدا  عنمه  مختلف، فمثالً منطقتم  ارحابما وزوبيما ال يربطهمما بمركمز اللمواء سموى طريمق زراعم 

نسممة،  17840كم وال يوند وسيلة نقل عموم  بينهما، علماً بأ  عمدد سمكانهما يبلمغ حموال    8  حوال 

مشمروع وتشمكل مما نسمبته  111 مما نعل عدد المشاريع التنارية ف  تلك المناطق كبيمراً، حيمث بلغمت

 م  عدد المشاريع التنارية ف  اللواء.  % 23.9

 .غرفة تنارة اربد م  حيث شهادات التسنيلتشرف على هذا القطاع   ▪

ال يمك  القول ا  نميع المستثمري  والعاملي  بهذا القطاع على توابل مستمر مع الغرفمة، االممر المذي  ▪

يحد بشكل كبير م  العمل على التعريف بهذه الفمرص للنميمع، كمما انمه يحمد مم  محماوالت تنظميم همذا 

 ات ذات العالصة بمعلومات واضحة ودصيقة حول هذا القطاع.القطاع وتبنيفه، حيث تفتقر اغل  المؤسس

يمك  تفسير الزيادة الكبيرة بعدد المنشات العامله بهذا القطاع، بسمب  اعتقماد االغلبيمة انمه ال يحتماج المى  ▪

، كمما ا  مشمارع همذا القطماع لهما عالصمة مباشمرة بالحانمات ادارية ومحاسمبية وتسمويقية كبيمرة  خبرات

 للمواطني .األساسية 

 : 2020 لعامات اللواء بلدي  بيانات صاعدة حس  المزار الشمال  لواء  ف   القائمة االصتبادية النشاطات

 ( 20)رصم ندول 

 طبيعة النشاط طبيعة النشاط

 بقالة  اثاث مستعمل 

 بالو  سيدات  مواد بناء 

 بالو  رنال   ادوات بحية 



 

34 
 

 مخبز  تشطيبات 

 دوان  بيع اداوات كهربائية 

 ادوات منزلية  تعهدات انشائية 

 البا  مطعم

 تربية نحل  محطة محروصات 

 بيع بطاصات وخلويات  مغسله

 بيع مفروشات نديد  موزع غاز 

 بهريج ماء  اكسسوارات 

 كشك برادي واصمشه 

 مخيطة فوط وورق بح  

 تكييف وتبريد  سناد وموكيت 

 محددة دراي كلي  ومببغه

 احذيه بلياردو 

 سيارات وبناشر وزيت غسيل  محمص

 مبنع  تنارة مكسرات 

 اعمال الحج والعمره  تنارة وتوزيع انهزة بوتية 

 معبرة زيتو  مننرة 

 تأنير كراس   عيادة بيطرية 

 تغليف الورق  نقابة تراخيص المعارض 

 تأنير كمبريسات وونشات  ناروشة حبو  

 استيراد وتبدير  ملحمة

 المنيوم  تنارة منمدات 

 حدادة سيارات ودها   حقائ  مشغل 

 مطبعه تبلي  ادوات كهربائية 

 بيدلية مستودع مواد تموينية 

 عيادة اسنا   كيك بوكسنج 

 عيادة اختباص  مدرسة خابة 

 رياض اطفال  مكت  هندس 

 مركز ثقاف   مكت  مساحه 

 مركز تربية خابه  محامو 

 مؤسسه ماليه  مبور 

 محل ذه   تدري  سواصة

 شركات  رياضية لوازم 

 بيع دهانات  تحلية وتنقية المياه 

 ابالح طرنمبات ديزل  بناعة مواد تنظيف

 مخرطة نوفتيه
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 خردوات  كهربائ  سيارات 

 ادوات زراعية  اعمال حفريات 

 معمل بلوك وطو   تننيد فرش سيارات 

 صص زناج عبائر 

 اعمال دها  وتبليط منازل  يبع صطع سيارات وزينه 

 بيع كمبيوتر  سيارات معرض 

 انترنت  خضار وفواكه

 ميكانيك  مكتبة

 

 :التجاري القطاعالتحديات التي تواجه  . أبرز2.  19

 .والنشاط وخبوباً صانو  العمل والعمالونود بعض القواني  المقيدة للعمل   •

 .رتفعة بالمقارنة مع الدول االخرىمعدالت الضرائ  الم •

 بعوبة الحبول على تمويل المشاريع التنارية وتعقد بعض االنرائات احيانا. •

 

 

 :خدمي ال القطاع تواجه التي  التحديات أبرز .3. 19

 . رامج الداعمة لهذا القطاع  بضعف ال •

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

 

 : والخدمي   التجاريالفرص االستثمارية في القطاع . 4.  19

تعد الفرص االستثمارية السابقة ف  القطاعات نميعها فربا السمتحداث مشماريع تناريمة سمواء بمناعية او 

 زراعية او حتى سياحية.

 تنارة التنزئة  

المسمتمر فم  اسمتثمار ينتشر ف  اللواء عدد م  المركبات )السيارات وغيرها( ممما يعنم  ضمرورة التحسمي  

 وتطوير المشاريع الت  م  شأنها خدمة اهل المنطقة.

 الخدمات الطبية الت  ال يستغنى عنها ...الخ.
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 التمويل  عشرون:
 لتمويل الميكروي والنشاط اإلقراضي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: ا .1.  20
 

 : لمؤسسات تمويل متخبص وه  المزار الشمال  فرعيوند ف  لواء  ▪

 . بندوق المراة -1

ويستفيد أبناء اللواء من البنوك التجاريدة المنتشدرة بنوك تنارية،  فروع ل  المزار الشمال ف  لواء    يوندال   ▪

 في اربد.

 

 تمويلي:ال القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز.  2.  20

 . زمة للحبول على التمويلبعوبة توفير الضمانات الال  -

   .االتمك  م  اخذ المبلغ الكاف  لتمويل المشاريع وبالتال  عدم استمراره عدم  -

المنزلية منها ما يذه   وتحديدا  ت  تتعلق بالمشاريع  ثقافة االستهالك السائدة ا  معظم التسهيالت وال -

   .لالستهالك

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

 اللواء:أبرز األبعاد التنافسية في  وعشرون: تحليلواحد 

 االستثمار مقومات  وم  المحل  السوق ف  تأثيرا  االصتبادية العوامل أكثر العاملة القوى  تعتبر -

 .األمثل بالشكل استغاللها م  بد وال الدولة اصتباد نمو  ف  كبير دور  لها الحقيقية والت 

 أي متعلمي  السكا  م  90% ا  إذ ندا مرتفعة م التعلي نسبة ا  مسبقا مالتعلي صطاع مس  بي  لقد  -

 .االستثمار  مقومات أصوى  م  يعتبر م المقو هذاا  

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

 .إرادة          

  كانت سواء  المؤسسات ه بهذ مشبع ل المح السوق  أ القول يمك  نهنف التمويلية المؤسسات توفر  -

 بشكل المالية المؤسسات هذم ةمشكل حصر ويمكن متخصص   إقراض  مؤسسات أو تجاريةوك بن

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

 .باالستثمار التوسع معيقات أحد زالتا م يالت

 متزايد  لخدمات بحانة المرتفعة السكانية الكثافة  -

 .بها خاص دخل وتوليد م عا بشكل االصتباد ف  الفاعلة المرأة مشاركة -

 نقاط الضعف نقاط القوة
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وكثرة   • مرتفعة  نبلية  مناطق  ف   نغراف   تنوع 

مناخ   مع  الحرنية،  االشنار  وكثرة  الوديا  

الزراعة  ف   االستثمار  على  يشنع  متنوع 

 والبناعة والسياحة. 

ما   • للزراعة  القابلة  االراض   نسبته  تشكل 

 %( م  مساحة اللواء. 68.8)

 ونود منموعة م  المناطق االثرية والحضارية.  •

اربد ومحافظة عنلو   • محافظة  بي   حلقة وبل 

  ولواء الكورة. 

 ( للمملكة. 4.8( مقابل )5ارتفاع حنم األسرة ) •

 توزيع التنمعات السكانية وارتباطها بمركز اللواء.   •

يمية  زيادة الضغط على المرافق البحية والتعل •

 والخدمات العامة وعدد م  المخاوف البيئية. 

 انخفاض مستويات الدخل لألسر  •

نسبة كبيرة م  القوى العاملة ف  القطاع العام والقوات   •

 المسلحة.

 . كز تدري  مهن عدم عدم ونود مر •

 عدم ونود مؤسسات تمويلية.  •

 التهديدات  الفرص 

لالستثمار   • ما(  )نوعاً  نيدة  التحتية  واصامة  البنية 

 المشاريع. 

ادارة   • الالمركزية ف   التدرين  ألسلو   التطبيق 

 المحليات. 

 صوى عاملة مهيئة لالستثمار إيناد  •

 تطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص.  •

البغيرة   • والقروض  االئتما   شروط  تحسي  

 والمتوسطة. 

الموائمة بي  متطلبات العرض والطل  ف  سوق   •

 العمل. 

وا  • االنور  مستوى  االنتماعية  تحسي   لتامينات 

 ف  سوق العمل. 

 ضغط الالنئي  السوريي  على البنية التحتية والخدمات.  •

 ارتفاع اسعار المدخالت االنتانية.  •

 تكيف السكا  مع التغيرات التنموية واالصتبادية.  •

 انخفاض المخببات الرأسمالية ف  الموازنة العامة.  •

ضعف تنفيذ وتطبيق القواني  والتشريعات المتعلقة   •

باالستثمار والتنمية المحلية وتكيفها مع المتغيرات  

االصليمية والدولية، ف  ضوء االتفاصيات التنارية  

 والبناعية الموصعه مع عدد م  الدول. 

 الوبول الى الفئات المهمشه بشكل مباشر.  •

اللواء على  عدم صدرة المواطني  ومنتمع االعمال ف   •

 تلبية شروط االئتما . 

 


