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 : والالجئين  والسكان ةاإلدارية والتنظيميوالتقسيمات  الموقع الجغرافي  اوالً:

 : والالجئين الجغرافيا والسكان1.1 

 ومد  نهدر اليرمدوو وبحيدرب طبريدا الشدمال مد  ويحدد   اربد  لمحافظة  إداريالواء االغوار الشمالية    يتبع •

الغرب نهدر  وم الطيبة وبني كنانة والكورب  أللويةالشرق المرتفعات الجبلية   وم   لواء دير عال  الجنوب

 االرد .

 كم  (70) حوالي عما  ع   يبعد  حيث  مربع ( كم246.4)  لواء االغوار الشمالية حوالي مساحة  تبلغ •

بيانات دائرب االحصداءات العامدة ا التعدداد   نسمة.حسب  138480بلغ عدد سكا  لواء االغوار الشمالية   •

 .  2020السكاني  

الجئ وذلو حسب بيانات متصرفية لدواء   1391بلغ عدد الالجئي  المسجلي  رسميا في الدوائر الرسمية   •

وحسب نفس المصدر فأ  عددد الالجئدي  متغيدر بسدبب تدنقلهم بدي  اللدواء   2019لعام    االغوار الشمالية

عدد سكا   توزيع و  لتي تتوفر فيها الخدمات وفرص العمل. والجدول التالي يبي ومراكز المد  الكبرى ا

   :لواء االغوار الشمالية

 

 ( 1جدول رقم )

 التجمع السكاني  القضاء  اللواء 
 الجنس )نسمة(  السكا  حسب توزيع 

 المجموع إناث  ذكور

 االغوار

 الشمالية 

 االغوار

 الشمالية 

 21306 9743 11563 الشونة الشمالية 

 27299 12827 14472 المشارع 

 24996 11735 13261 الكريمة 

 8087 3625 4462 وادي الريا 

 12884 6152 6732 الشيخ حسي 

 8597 3933 4664 المنشية

 6985 3280 3705 وقاص

 3638 1789 1849 العدسية
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 2872 1347 1525 طبقة فحل 

 826 363 463 الباقورب 

 477 160 317 وادي العرب 

 8231 3700 4531 ابو سيدو 

 1228 611 617 سليخات 

 1672 557 1115 ابو هابيل 

 1824 949 875 الزمالية 

 1481 730 751 المرزب 

 618 333 285 ابو زياد 

 379 124 255 ماجد

 2308 1116 1192 الساخنة 

 1523 682 841 القر  

 10 0 10 كركمة

 76 19 57 سبير  

 1163 555 608 الفضيي  

 138480 64330 74150 اللواء مجموع 

 2003800 968300 1035500 حافظةالم

 %6.91 %6.64 %7.16 حافظة م  إجمالي الم واءالنسبة المئوية لل

 2020 ا التعداد السكاني لعام العامة* المصدر: دائرب اإلحصاءات  
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 التقسيمات اإلدارية: 2.1  

 -يلي:  كما   وهيبلديات  ثالث   الشماليةيضم لواء االغوار 

 بلدية معاذ بن جبل   -1

والتي سميت بهذا االسم نسبة إلى الصحابي الجليل معاذ ب  جبل ومركزها مدينة الشونة الشمالية  

 -التالية: وتضم التجمعات السكانية 

 العدسية، الباقورب المستعادب، وقاص، المنشية، العرامشة، الفضيي ، الساخنة .  

 بلدية طبقة فحل   - 2  

وقد سميت باسم بيال                                  ي العصر الرومانفي األرد  والتي تعود إلى  األثريةوهي م  أهم المناطق            

   والتي تعد إحدى المد  العشر الرومانية في األرد ، ومركزها مدينة المشارع وتضم التجمعات            

 - :التأليه

 .  ، الجرموية، الزمالية، بصيلة، طبقة فحل قليعات، الشيخ حسي ، تل األربعي ، الحرا 

   

 بلدية شرحبيل بن حسنه  -3         

 والتي أطلق عليها هذا اإلسم نسبة الى الصحابي والقائد الجليل شرحبيل ب  حسنه        

 -التالية: وتضم التجمعات السكانية كريمة  فيومركزها       

           ، ابو سيدو، القر . وادي الريا ، السليخات  المرز ، ابو هابيل،              

 مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المنظمة:  3.1        

 (  2جدول رقم )

مراكز الزكاب  

 وااليتام 

المنتديات  

 الثقافية 

االندية 

 الرياضية 

جمعيات  

 ثقافية 

جمعيات  

 خيرية 

جمعيات  

 تعاونية 
 التقسيمات اإلدارية

 العدد  15 43 2 4 3 3

 

 األعضاء  120 645 25 140 35 45

 2019المصدر: مديرية التنمية االجتماعية في االغوار الشمالية واتحاد الجمعيات التعاونية في اربد ومديرية االوقاف.   
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 الجمعيات الخيرية:

وتمتاز الجمعيات الخيرية في لدواء االغدوار  ، ة( جمعي43) لواء االغوار الشماليةيبلغ عدد الجمعيات الخيرية في 

باهدافها المتمثلة بمساعدب ودعم االسر الفقيرب وااليتام وذوي االحتياجات الخاصة حيدث ا  اللدواء يعتبدر الشمالية  

م  المناطق الفقيرب بالمملكة ويفتقر للمراكز المتخصصة التي تقدم الرعاية لهذ  الفئات، باالضدافة الدى ذلدو فدا  

بتقدديم  تقدوم الجمعيدات علما بدأ يات تعاني م  عدم توفر الدعم الكافي لها لتقديم خدماتها وتحقيق اهدافها، الجمع

 الخدمات التالية:

 اقامة مشاريع انتاجية صغيرب وتوفير فرص عمل. •

 .الخاصة  تاالحتياجاومساعدب ذوي   الخدماتتقديم  •

 .والمسني  الفقراء مساعدب •

 .للدخل مدرب صغير  لمشاريع الجمعيات م  لعدد دوارب إقراض صناديق •

 . المحل المجتمع لتوعية العمل وورش والمحاضرات التدريبية الدورات عقد •

 .وثقافيا اجتماعيا وتمكينها المرأب مستوى رفع •

 مكافحة التدخي  والمخدرات. •

 التوعية في المجال العالقات االسرية ورعاية االطفال. •

 

 التعاونية:الجمعيات 

تمتاز الجمعيات التعاونية في لواء االغوار الشمالية بأ  معظمها جمعيات زراعية وذلو بسبب الميزب النسدبية  •

 الى عدد م  الجمعيات السياحية حيث ا  السياحة هي ميزب اخرى للواء.  للزراعة في اللواء باالضافة

فدي منداطق الشدونة موزعدة  تعاونية،  جمعيات (15) لواء االغوار الشماليةيبلغ عدد الجمعيات التعاونية في   •

 الشمالية والمشارع والكريمة.

مثدل  تأسيسدهامد   الى الفئة المستهدفة الجمعيات التعاونية في لواء االغوار الشمالية تهدف الى تقديم خدماتها •

وجمعيددة  وجمعيددة بدديال السددياحية جمعيددة البدداقورب لمسددتخدمي الميددا  وجمعيددة المشددارع للخدددمات الزراعيددة

 الفرسا  للمتقاعدي  العسكريي .

عمدل،  لهدم فدرصاعضداء الجمعيدة وتدوفر  اإيراداتهديستفيد م   (3عدد ) تمتلو الجمعيات التعاونية مشاريع •

 ( لجمعيات تعاونية م  خارج اللواء.  2اللواء مشروع عدد ) يوجد فيكما  
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 : مؤسسات المجتمع المدني التحديات التي يعاني منها قطاع  أبرز

 . ألعضائهاتعتمد بشكل رئيسي على العمل التطوعي  •

 واالنشطة.تعتمد على خطة عمل محددب لتنفيذ االعمال ال  •

   .ةالفقر والبطالمشاريع مجدية لمعالجة  تأسيسعدم االستغالل االمثل للمنح في  •

 . ألنشطتهاتفتقر بعض الجمعيات الى التجهيزات والموقع المناسب   •

 عدد محدود فقط م  الجمعيات لديه مشاريع انتاجية.  •

 عدم استمرارية وديمومة المشاريع على المدى المتوسط والطويل.  •

 . لتسويقيةالخبرب والمهارات الفنية واضعف  •
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 ثانيا: الخصائص الطبيعية والمقومات االقتصادية 

 الميزة النسبية:  2.1

  السنة   وربميزب نسبية حيث انه يتميز بارتفاع درجات الحرارب معظم شه لواء االغوار الشمالية مناخ يتميز

درجة مئوية ويعتبر   40وخاصة في فصل الصيف حيث تصل درجات الحرارب في اللواء الى اعلى م   

(  390-170)بي  يتراوح معدل هطول األمطار في اللواء   شتاء حيث ودافئصيفا  وجاف  حارمناخ اللواء 

الحرارب   ( درجة مئوية ويرتفع معدل 4-6) اما معدل درجات الحرارب الصغرى السنوي فيتراوح ما بي   ، ملم

 ( درجة مئوية. 35-40العظمى السنوي الى )

يمتلو لواء االغوار الشمالية ميزب نسبية في قطاع الزراعة وخصوصا زراعة الحمضيات والموز التي  

 تحتاج الى درجات حرارب مرتفعة. 

ي القطاع السياحي ويعتبر مشتى للسياحة الداخلية في فصل  ء االغوار الشمالية بميزب نسبية فلوا كما يتميز

  باإلضافةالساخنة التي تعتبر عامل جذب للسياحة الطبية  الميا الحمة االردنية وينابيع  فيهالشتاء حيث تتوفر 

 الى وجود مقامات الصحابة في مجال السياحة الدينية. 

 الخصائص الديمغرافية السكانية والتركيبة العمرية للسكان أبرز مؤشرات 2.2

إجمالي    ( م 6.91%)يشكل  و  نسمة، (  138480)  2020في عام    لواء االغوار الشماليةيقدر عدد سكا   

محافظة   )  اربدسكا   عددهم  لعام  2003800البالغ  نسمة  حسب  2020(  السكا   بتوزيع  يتعلق  وفيما   ،

( م  إجمالي  46.5%(، ونسبة اإلناث )53.5% اإلحصاءات إلى أ  نسبة الذكور تصل إلى )الجنس فتشير 

 . لواء االغوار الشمالية عدد سكا 

 (  3جدول رقم )

 التعدادات السكانية السابقة )نسمة( 

 معدل النمو السكاني 

 عدد السكا  المتوقع )نسمة( 

 2020 2021 

 138480 لواء االغوار الشمالية 

3.1% 

142773 

 2065918 2003800 محافظة اربد 

 2020المصدر: التعداد العام للسكا   
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في  م    - األسرب  أفراد  عدد  متوسط  أ   يالحظ  الديمغرافية،  المؤشرات  الشماليةأبرز  االغوار  يبلغ    لواء 

والبالغ    اعلىوهو  اسرب  افرد  4.96 المملكة  مستوى  على  العام  المعدل  معدل    %4.8م   أ   كما  فرد، 

  الفئة  في  السكا  نصف م  أكثر تركز  ( ويالحظ67.8%)   لواء االغوار الشماليةاإلعالة الديمغرافية في 

 ( 61.4%)  المملكة مستوى م  أقل وهي ، ( 59.6% ) بنسبة سنة( 15-64)  س  بي  ما  العمرية

بالمقارندة مدع مسدتوى لدواء االغدوار الشدمالية والجدول التالي يوضح أبرز هذ  المؤشرات على مستوى  -

 لكة:مالمحافظة والمستوى العام للم

 (  4جدول رقم )

التقسيمات  

 االدارية
متوسط عدد 

أفراد األسرب  

 )فرد( 

 عدد األسر 
معدل اإلعالة 

 الديموغرافي )%( 

الفئة  التوزيع النسبي للسكا  حسب 

 العمرية 

  15أقل م   

 سنة

(15-

 ( سنة 64

أكثر م   

 ( سنة 65)

لواء  

االغوار 

 الشمالية 

4.96 27914 67.8% 36.7% 59.6% 3.7 % 

محافظة 

 اربد 
4.98 402532 67.8% 36.7% 59.6% 3.7 % 

 2020المصدر: التعداد العام للسكا   

 ( فردا اسرب  4.96حجم االسرب في اللواء والمقدر بد )ارتفاع  .1

مقارندة مدع  (36.7%والمقددرب بدد ) فدي اللدواء ( سنة15نسبة السكا  في الفئة العمرية دو  س  )  ارتفاع.2

   (34.4النسبة على مستوى المملكة )%

مقارندة مدع المعددل  (67.8%والمقددر بدد ) لواء االغدوار الشدماليةمعدل االعالة الديمغرافي في   انخفاض.3

 (68.2على مستوى المملكة)%
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 االقتصادية وحالة الفقر:  المؤشرات  3.2

 على النحو التالي:  2015بلغت مؤشرات الدخل واإلنفاق السنوي لألفراد واألسر للعام   -

 (  5جدول رقم )

 التقسيمات اإلدارية 

 متوسط الدخل السنوي )دينار(  متوسط اإلنفاق السنوي )دينار( 

 للفرد  لألسرب  للفرد  لألسرب 

 1560.6 8331.3 1939 9616.4 لواء االغوار الشمالية 

 1741.6 9009 2003 9616.4 محافظة اربد

 1857.2 9258 2136 10254.6 على مستوى المملكة 

 2013 االسرب ودخل نفقات مسحالمصدر:  

  الفقر: •

متوسدط دخدل االسدرب فدي لدواء االغدوار الى انخفداض  2013يشير مسح نفقات ودخل االسرب لعام   -

بمتوسدط ( ديندار و9009ب في محافظة اربد )( دينار مقارنة بمتوسط دخل االسر8331.3الشمالية )

 ( دينار.9258دخل االسرب على مستوى المملكة )

الى انخفاض متوسط دخل الفرد فدي لدواء االغدوار   2013كما يشير مسح نفقات ودخل االسرب لعام   -

( دينددار 1741.6( دينددار مقارنددة بمتوسددط دخددل الفددرد فددي محافظددة اربددد )1560.6الشددمالية )

 (.1857.2وبمتوسط دخل الفرد على مستوى المملكة )

الى انخفاض متوسط انفاق االسرب في لواء االغوار    2013يشير مسح نفقات ودخل االسرب لعام  و   -

 ( دينار. 10254.6وى المملكة )( دينار مقارنة بمتوسط انفاق االسرب على مست9616.4الشمالية ) 

الى انخفاض متوسط انفاق الفرد في لواء االغوار    2013يشير مسح نفقات ودخل االسرب لعام    كما -

 ( دينار. 2136( دينار مقارنة بمتوسط انفاق الفرد على مستوى المملكة )1939الشمالية ) 

 بالمملكة. لواء االغوار الشمالية م  مناطق جيوب الفقر  وتصنف منطقة -
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  :لةالبطا •

تعتبر البطالة م  أهم المشكالت التي تواجه واقع االقتصاد وسوق العمل، حيث تفاقمت هذ  المشكلة   -

عدد  زيادب  إلى  أدت  التي  الديموغرافية  التحوالت  أهمها  م   لعوامل  نتيجة  الماضية  الفترب  في 

النمو   معدالت  ارتفاع  ع   والناتج  العمل  سوق  إلى  الجدد  موجات    باإلضافة  السكانيالداخلي   الى 

، وضعف الموائمة  السورية الى سوق العمل    العاملةالالجئي  نتيجة االزمة السورية ودخول االيدي  

بي  نواتج التعليم في مراحله المختلفة وبي  متطلبات سوق العمل، ومزاحمة العمالة الوافدب للعمالة  

 التفاوت الكبير في األجور بي  الطرفي . األردنية في بعض المه  والتخصصات الناتجة ع  

تبلغ    2015الكتاب االحصائي لعام    وحسب - % وهي اعلى  14فا  نسبة البطالة في محافظة اربد 

تبلغ   حيث  المملكة  مستوى  على  البطالة  نسبت  م     الميدانية المسوحات  خالل    وم   % 13بقليل 

األغوار  البطالة في لواء    معدل   ا   نالحظالفقر  لوزارب التخطيط لمناطق جيوب    التنموية  والدراسة

ويعود السبب في ذلك الى ان  ع  المعدل العام للبطالة في محافظة إربد    بشكل كبير  ينخفضالشمالية  

ابناء   بالقوات    المنطقةمعظم  والثقافي   مبكرةوبسن    المسلحةملتحقين  االقتصادي  للوضع    نظرا 

  .للمنطقة

 ( 6) رقم جدول

 المؤشر

 االقتصادي الخاممعدل النشاط 

)عدد السكا  النشيطي  اقتصادياً 

سنة فأكثر منسوباً  15وأعمارهم 

 لعدد السكا  الكلي( 

 معدل النشاط االقتصادي المنقح 

)عدد السكا  النشيطي  اقتصادياً 

سنة فأكثر منسوباً  15وأعمارهم 

  15لمجموعة السكا  الذي  أعمارهم 

 سنة فأكثر(

 معدل البطالة 

السكا  المتعطلي   )عدد 

سنة فأكثر  15وأعمارهم 

 منسوباً إلجمالي قوب العمل(

 14 36.9 24.3 محافظة  

 13 36.7 24.3 على مستوى المملكة

 2015  والبطالة العمالة مسح ،2013 االسرب ودخل نفقات حالمصدر: مس
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  واقع القوى العاملة:  4.2

يشهد سوق العمل في اللواء ارتفاعاً عنه في محافظة اربد وقد بلغ عدد العاملي  م  ابناء اللواء وحسب دائرب 

غيدر شدامله  اإلحصائيةعامل وعامله ) 29348عدد العاملي  في اللواء حوالي   بلغ  2013لعام    اإلحصاءات

 % تقريبا.48وتبلغ نسبة العاملي  في القطاع العام حوالي    العاملي  في القطاع العسكري(.

والجدول التالي يبي  توزيع المتقددمي  بطلبدات للتوظيدف مد  خدالل ديدوا  الخدمدة المدنيدة حسدب السدنوات 

 :لمحافظة اربد  والجنس

 

 ( 7جدول رقم )

الطلبات  مجموع  مجموع طلبات المملكة

 المقدمة
 السنة عدد طلبات الذكور  عدد طلبات اإلناث

30413 6964 4293 2671 2012 

28069 5988 3651 2337 2013 

35247 6598 4007 2591 2014 

29996 5919 3605 2314 2015 

 2015 *المصدر ديوا  الخدمة المدنية

   العمل في لواء االغوار الشمالية الى ما يلي:  مديرية تشير سجالت 

(  114( باحث منهم )   340   )   2016تشير هذ  السجالت إلى أ  عدد الباحثي  ع  العمل بلغ للعام   •

 .   ( م  االناث 226م  الذكور و) 

لعماله    تصريح  8207ما مقدار     2016للعام    الشمالية بلغ عدد تصاريح العمل في منطقة لواء االغوار   •

مع عام   التصاريح مقارنةارتفاع كبير في عدد    2016، وقد شهد عام  وافد  معظمهم للقطاع الزراعي 

بيانات    بسبب   2015 حسب  وذلو  الوافدب،  العمالة  لقطاع  التنظيمية  لواء    ة مديرياالجراءات  ا  العمل 

 االغوار الشمالية. 
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  والبطالة العملالتحديات في قطاع  5.2

 . الوافدب العمالةالرتفاع اجورهم ع   أردنية عدم جدية بعض اصحاب العمل في تشغيل كوادر  -

 ة. ضمنخف وبأجور توفر العمالة الوافدب المؤهلة للعمل في قطاع الزراعة في اللواء  -

  بإقناعهم صعوبةمكتبيه وبالتالي ايجاد    اداريه اومعظم الباحثي  ع  عمل يبحثو  ع  وظائف  -

 المتاحة. بفرص العمل 

عزوف معظم الشباب ع  المه  التي يحتاجها سوق العمل وبالتالي قيام اصحاب العمل بتشغيل   -

 عماله وافد  . 

 العمل. وبالتالي عزوف الشباب ع    الخاصةالقطاعات  بعض  تدني االجور في -

خاص الذي  يعملو   بخصوص االش الخاطئة الثقافةنقص الوعي بأهمية المه  للمجتمع وانتشار  -

 المتعلمة الفئةم   اكانواالقل حظاً وخاصه ا   بأنهمفي المه  

 في المملكة.  لألجورتدني الحد االدنى  -
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 خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية  :ثالثا

 خدمات مديرية التنمية االجتماعية وصندوق المعونة الوطنية   1.3

 (  8جدول رقم )

 القيمة  المؤشر 

 1 عدد مديريات التنمية االجتماعية 

 32 عدد مساك  األسر العفيفة م  خالل المكرمة الملكية 

 0 عدد دور الحضانة 

 38 عدد الجمعيات المتخصصة 

 1 الخاصة عدد مراكز ذوي االحتياجات 

 341 عدد حاالت ذوي االحتياجات الخاصة المسجلة 

 1 عدد مراكز شؤو  المرأب 

 المعونة المتكررب م  صندوق المعونة الوطنية 

 عدد المستفيدي  

3667 

 49 برنامج األسر المنتجة المقدمة م  وزارب التنمية 

 . 2019 لواء االغوار الشمالية* المصدر: مديرية التنمية االجتماعية،       
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لددواء االغددوار وفيمدا يلددي ملخدص توزيددع الفئددات المسدتفيدب مدد  بددرامج صدندوق المعونددة الوطنيددة فدي  -
 :الشمالية

 (  9جدول رقم )

 فئة المستفيدين

 المستفيدين

 العدد 

 أسر األيتام .1
176 

 المسنون واسرهم  .2
1166 

3.  ً  اسر العاجزين عجزاً كليا
345 

 اسر السجناء والمعتقلين  .4
42 

 األسرة البديلة  .5
9 

 اسر الغائبين والمفقودين غيبة منقطعة ال تقل عن عام  .6
3 

 الحاالت اإلنسانية .7
273 

 الحاالت االستثنائية  .8
14 

 أرملة/ المرأة التي ال معيل  .9
0 

 مطلقه/ المرأة التي ال معيل  .10
353 

 التي ال معيلعزباء/ المرأة  .11
444 

 اسر العاجزون ماديا  .12
416 

 رعاية االعاقات  .13
341 

 اسر االحوال الشخصية .14
2 

 المصابون بالعجز الكلي المؤقت واسرهم  .15
83 

 3667 المجموع 

 . 2019صندوق المعونة الوطنيةا االغوار الشمالية * المصدر:              
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 الوطنية والمعونة االجتماعية  الرعاية خدماتفي قطاع   التحديات 2.3 

يعتبر لواء االغوار الشمالية م  مناطق جيوب الفقر في المملكة مما يؤدي الى زيادب اعدد   -

 المحتاجي  لخدمات ودعم المعونة الوطنية والتنمية االجتماعية.

 غياب دور القطاع الخاص في رعاية المحتاجي .  -

 الخاصة وااليتام والمسني . عدم وجود مراكز متخصصة لرعاية ذوي االحتياجات  -

 عدم كفاية المبالغ المخصصة لتقديم المعونات للمحتاجي . -

                                عدم تفعيل ثقافة االسر المنتجة ورعايتها ودعمها للحد م  نسبة الفقر والبطالة. -
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 الشباب : رابعا

 -الشمالية عدد م  المراكز واالندية الشبابية موزعة كما يلي:يوجد في لواء االغوار  قطاع الشباب: 1.4

 (7اندية شبابية ورياضية عدد ) -

 (4مالعب كرب قدم عدد ) -

 (2مراكز شباب عدد ) -

 (1مراكز شابات عدد ) -

يوجد في اللواء مرافق رياضية وشبابية محدودب وال تلبي حاجة قطاع الشباب مع غياب المرافق الشدبابية  •

 .  لإلناث

 :التحديات في قطاع الشباب  2.4

 .لإلناثعدم وجود اندية ومنشآت رياضية  

 ارتفاع معدالت البطالة بي  المتعلمي  م  الشباب وبشكل اكبر بي  الشابات.

 التحتية المادية واالجتماعية الالزمة لمساعدب الشباب على قضاء أوقات الفراغ.ضعف البنية 

 شباب:قطاع الل البرامج الموجهة 3.4

يشكل قطاع الشباب النسبة االكبر م  سكا  لواء االغوار الشمالية ويفتقر الى البرامج الشبابية الموجهدة اليده 

حيث انها تقتصر على بعض البرامج التوعوية والتثقيفية باالضافة الى بعض االنشطة الرياضية التدي تقددمها 

"ارادب" فدي تقدديم الددعم لقطداع الشدباب مد  بعض االندية الشبابية والجمعيات، ونشير هنا الى دور برندامج 

خددالل الجلسددات التدريبيددة والمحاضددرات التوعيددة فددي مجددال التشددغيل الددذاتي وتعددريفهم بددالبرامج التمويليددة 

 الموجهة للشباب م  بعض المؤسسات التمويلية باالضافة الى اتاحة الفرص التدريبية في سوق العمل.

 لرياضة:اب واالفرص االستثمارية في قطاع الشب 4.4

 يوجد عدد م  الفرص االستثمارية في قطاع الشباب والرياضة في لواء االغوار الشمالية:  

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار وصف الفرصة 

  3 45000   مركز جيم للرجال

  4 30000 مركز لياقة بدنية للسيدات 

  4 35000 نادي بلياردو وتنس الطاولة 
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 المرأةقطاع    خامسا:

 -قسمي : الى   الشماليةاالغوار   لواء في  يقسم قطاع المرأب

وتتركدز فدي قطاعدات  مختلفدةوالتي تساهم في تنمية المجتمدع وتعمدل فدي قطاعدات   المتعلمة  المرأب .1

 التعليم والصحة.

والمرأب التي لم تكمل تعليمها وتعمل في القطاع الزراعدي كعمالدة مؤقتدة فدي المواسدم   األميه  المرأب  .2

   الى اعمال الخدمات في المنازل والمؤسسات.  باإلضافةالزراعية  

 

 شؤون المرأة:قطاع    1.5

 المرأب: شؤو يوجد في لواء االغوار الشمالية المراكز التالية المتخصصة في قطاع  •

 فرع واحد لصندوق المرأب في منطقة المشارع. -

 فرع واحد لمراكز البرامج النسائية ) وكالة الغوث( في منطقة وقاص. -

 تجمع لجا  المرأب في منطقة الشونة الشمالية.   -

 

  المرأة: التحديات في قطاع 2.5

 تعاني المرأب في لواء االغوار الشمالية م  عدم توفر فرص عمل داخل اللواء. -

 في اللواء الى بعض حقوقها بسبب العادات والتقاليد االجتماعية.  المرأبتفتقد   -

 تواجه المرأب العاملة خارج اللواء م  صعوبة التنقل والمواصالت. -

 ب العاملة.عدم توفر حضانات مناسبة لرعاية اطفال المرأ -

 تدني مستوى الدخل في اللواء يشكل عائق امام مشاريع المرأب المنزلية. -

  قطاع المرأة:ل البرامج الموجهة 3.5

تقتصر على البرامج التوعوية والتثقيفية عد  طريدق  أب في االغوار الشمالية  البرامج الموجهة الى قطاع المر

التدي تقددمها بعدض االنديدة   التدريبيدةالمحاضرات والنددوات وورش العمدل باالضدافة الدى بعدض االنشدطة  

مد  خدالل الجلسدات  مرأبنشير هنا الى دور برنامج "ارادب" في تقديم الدعم لقطاع الكما  ،  جمعيات السيداتو

المحاضدرات التوعيدة فدي مجدال التشدغيل الدذاتي العمدال اليدويدة باالضدافة الدى علدى الحدرف وا  التدريبية  

 باالضافة الى اتاحة الفرص التدريبية في سوق العمل.
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 ةسادسا: الثقاف

 الشؤون الثقافية:قطاع  1.6

اربد    مدينة  في  الثقافة  مديرية  وتقوم  الثقافية  الفعاليات  الهيئات  م   عدد  الشمالية  االغوار  لواء  في  يوجد 

 . كما هو مبي  بالجدول التالي عيها  باألشراف

 

 (  10جدول رقم )

 المؤشر  العدد 

 عدد الهيئات الثقافية  7

 عدد المنتسبي  للهيئات الثقافية  126

 عدد الفرق الشعبية   3

 المهرجانات  1

 2019، نادي شباب اليرموو ونادي الشابات في الشونة الشمالية  2019 المجلس االعلى للشباب* المصدر: 
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 سابعا: التعليم

 قطاع التعليم: 1.  7

 ال يوجد في لواء االغوار الشمالية جامعات وال يوجد كليات جامعية او متوسطة.   •

للعام الدراسي  لواء االغوار الشماليةالجدول التالي يبي  بعض مؤشرات التعليم في  التعليم المدرسي:   •

 :  (2020ا2019)

   (11جدول رقم )

 المدارس الحكومية   البيــــــــان 
المدارس  ا مدارس األونرو

 الخاصة 

 المجموع 

 102 35 4 63 المدارسعدد 

 26729 3029 4136 19564 عدد الطلبة 

 1115 280 60 775 عدد الغرف الصفية 

 19 عدد رياض االطفال 
0 42 61 

 2020لواء االغوار  ا* المصدر: مديرية التربية والتعليم

 في قطاع التعليم: مؤشرات مهمة   2. 7

 % ( 37نسبة النجاح ) •

 %( 0.07معدل التسرب )  •

 ( 24معدل عدد الطالب في الغرفة الصفية ) •

 ( مدرسة لوكالة الغوث. 4( حكومية،)8الفترتي :) نظام  •

 :التعليم قطاع تحديات 3. 7

يمتاز قطاع التعليم  في لواء االغوار الشمالية باالعتماد على خدمات قطاع التعليم الحكومي بسبب تدني  

نقص في البنية   الى غياب الجودب في مشاريع التعليم الخاصة ويعاني م  مستوى الدخل في اللواء باالضافة
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، وتاليا ابرز  ارتفاع معدل التسرب م  المدارس التحتية والمرافق الخدمية للمنشآت التعليمية كما يعاني م 

 تحديات قطاع التعليم في لواء االغوار الشمالية: 

 في المدارس الحكومية.  االكتظاظ -

 لصعوبات التعلم. عدم وجود مدارس  -

 عدم توفر وسائل السالمة العامة للطالب.  -

 بعد بعض المدارس ع  التجمعات السكنية.  -

 في المدارس.  وسائل التعليميةعدم توفر بعض ال -

 وبحاجة لصيانة.  االبنية المدرسية قديمة -

 عدم االهتمام بالمرافق الصحية للمدارس  -

 ظاهرب التسرب م  المدارس.  -

 ر مع المدارس لحل بعض المشاكل التعليمية. عدم تواصل اولياء االمو  -

 :التعليم قطاعالفرص االستثمارية في  4. 7

 توجد الفرص االستثمارية التالية في قطاع التعليم في لواء االغوار الشمالية:       

 

 

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار وصف الفرصة 

مركز لمعالجة صعوبات  

 التعلم 

متخصص   6 45000 ذوي  مركز  من  التعلم  لصعوبات 

 االحتياجات الخاصة.

  30 120000 مدرسة وروضة نموذجية

 مركز دورات تدريبية ودروس خصوصية وتقوية 5 30000 تقوية مركز تدريب ودروس 
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 التدريب المهني  :ثامنا

 تدريب المهني الواقع   1. 8

المهني في منطقة المشارع ويخدم جميع ابناء  يوجد في لواء االغوار الشمالية فرع واحد لمعهد التدريب   •

 اللواء. 

 ( 12)جدول رقم 

 المؤشر  العدد 

 عدد مراكز التدريب المهني  1

 ذكور   31
عدد العاملي  في 

 إناث  6 مراكز التدريب  

 مجموع 37

 الطاقة االستيعابية   320
 الطاقة االستيعابية  

 الطاقة التشغيلية  300

 ذكور   220
 المتدربي عدد 

 إناث  80

 مجموع 300

 . 2020 ذكور واناثالمصدر: مؤسسة التدريب المهني،                 
 

 

 

 

 

 



 

24 
 

  10 تضم وهي  االغوار الشمالية  في المهني التدريب مركز في  التدريبية التخصصات يبي  التالي الجدولو

 : لإلناث مه  5و للذكور مه 

   (13)جدول رقم 

 الرقم  اسم البرنامج الرقم  البرنامج اسم

 1 التمديدات الصحية   9 صيانة االجهزب الخلوية 

 2 تجليس السيارات  10 سيارات  ميكانيكي 

 3 التكييف والتبريد 11 التصنيع الغذائي 

 4 تمديدات كهربائية   12 تجميل 

 5 كهرباء السيارات  13 حاسوب 

 6 الحدادب واللحام  14 خياطة

 7 النجارب  15 حرف يدوية 

 8 الزراعة  16 الحالقة

 2020مركز التدريب المهني المصدر:              
 

 

 

  التدريب المهني:التحديات التي تواجه   2.  8  

 بسبب صعوبة المواصالت فا  نسبة التحاق االناث بدورات المعهد منخفضة مقارنة بنسبة الذكور. -

 للدورات التدريبية.عدم توفر بعض االجهزب واالدوات الالزمة   -

 ال يوجد جهات راعية للمتدربي  -

  ال توجد فرص عمل كافية لخريجي المعهد.  -
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 تاسعا: الصحة

 : يلي  ما خالل  من لواء األغوار الشمالية  في  الصحية الرعاية خدمات تقدم

 المستشفيات:  1. 9

   (14)جدول رقم 

اسم 
 المستشفى 

عدد  
 المقدمة )التخصصات الطبية( الخدمات  عدد االطباء األسرة

مستشفى  
 الحكومي 

78 65 
واذ   ف جلدية، باطنية، اطفال، نسائية، عظام، عيو ، ان

 مختبرات  وطوارئ، اسعاف  اشعة، وحنجرب، 

  ال يوجد ال يوجد خاص

 .2020 مديرية الصحة ا لواء االغوار الشمالية المصدر: * 

 

 المراكز الصحية والعيادات: 2.  9

   (15)جدول رقم 

 ا األونرو عسكري حكومي المؤشر 

 0 0 0 عدد المراكز الصحية الشاملة 

 4 0 9 عدد المراكز الصحية األولية 

 0 0 5 عدد المراكز الصحية الفرعية 

 0 0 4 عدد المختبرات 

 4 0 4 عدد الصيدليات 

 0 0 0 عدد مختبرات األشعة 

 0 0 6 عدد عيادات االسنا 

 4 0 15 الطب العام عدد عيادات 

 0 0 0 عدد عيادات االختصاص 
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 0 0 7 عدد أطباء األسنا 

 0 0 8 عدد مراكز األمومة والطفولة 

 0 0 25 عدد األطباء العام

 0 0 16 عدد أطباء االختصاص 

 2020 االغوار الشماليةالمصدر: مديرية الصحة، * 

 

 : الصحي  القطاعأبرز التحديات التي تواجه  3.  9   

)مركدز الشدونة الشدمالية   وبداألخص  والتشدققاتمعظم أبنية المراكز الصحية تعاني مد  التصددعات   •

 .ومركز المشارع ومركز كريمة ومركز العدسية(

 تعاني المستشفيات الحكومية من نقص في االجهزة والمعدات الطبية. •

  علما بان نسبة كبيرة من ابناء اللواء منتسبين للقوات المسلحة االردنية.عدم وجود مستشفى عسكري  •

 

 :الفرص االستثمارية في القطاع الصحي  4.  9

 يوجد في لواء االغوار الشمالية فرص استثمارية في القطاع الصحي اهمها:

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار وصف الفرصة 

 وتحاليل طبية.مختبرات  4 60000  مختبر طبي

  3 50000 عيادة عيون 

االطفال  5 80000 مركز طبي  مثل  تخصص  من  الكثر  طبي  مركز 

 واالسنان والعام. 

  3 65000 مركز عالج طبيعي 
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 عاشرا: البنية التحتية

 قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة:  1.  10

وشبكات طرق فرعية وزراعية وتعتبدر شدبكة الطدرق يوجد في لواء االغوار الشمالية شبكة طرق رئيسية  

 الزراعية اطول شبكة طرق في اللواء بسبب الميزب النسبية الزراعية للواء.

 

   (16)جدول رقم 

 األطوال )كم(  الطرق حسب النوع 

شبكة الطرق  
 الداخلية المعبدب 

 كم  60 رئيسية 

 كم  30 ثانوية 

 كم  42 فرعية

 كم  88 زراعية 

 كم 220 المجموع

 .2020المصدر: مديرية األشغال العامة واإلسكا ،  •

 

 :ي تواجه البنية التحتيةلتأبرز التحديات ا 2.  10

الطريق الرئيسي في لواء االغوار الشمالية تحت الصيانة منذ اكثر م  سنتي  مما يسبب الكثير م    -

 المشاكل المرورية. 

 معظم الطرق الفرعية غير معبدب.  -

 الطرق بجاجة الى اعادب تعبيد وصيانة.  -

 اللواء يحتاج الى طرق زراعية جديدب وتحسي  بنية الطرق القائمة.  -
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 النقل العامعشر:  الحادي

 العام والبري: النقل 1.  11

بسبب بعد اللواء ع  مركز المحافظة فا  لبناء اللواء يعتمدو  على قطاع النقل العام في حركة النقل بي   

 :   عدد ونوع ملكية وسائل النقل في اللواءييب ومركز المحافظة، والجدول التالي اللواء 

   (17)جدول رقم 

ملكية  

 المركبة 
 1أخرى شاحنات  صهاريج  شحن  حافالت صالون 

 المجموع 

 7318 586 10 17 1377 71 5257 خصوصي 

 638 2 230 54 103 81 168 عمومي

 7956 588 240 71 1480 152 5425 المجموع

   2019الكتاب االحصائي السنوي * المصدر: 

 أبرز التحديات في قطاع النقل:  2.  11 

 دمات النقل داخل اللواء. توجد مكاتب تكسي كافية لتقديم خال -

 اعتماد قطاع النقل العام على مواعيد محددة لنقل الركاب. عدم  -

 شبكة الطرق الداخلية بحاجة الى صيانة وتوسعة. -

 وجود قناة الغور بجانب شبكة الطرق يتسبب في حوادث سقوط المركبات في القناة.  -

 عدم استخدام المجمعات الخاصة لنقل الركاب واستخدام جوانب الطرق بدال منها. -

   :الستثمارية في القطاع النقلالفرص ا 3.  11

 بحاجة الى مكاتب تكسي تعمل داخل اللواء.  لواء االغوار الشمالية

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار وصف الفرصة 

 . لواء ال خدمات تكسي تغطي مناطق  20 250000   مكتب تكسي 
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 عشر: المياه ثاني 

 والصرف الصحي:  المياه 1.  12

اليرموو بفرعها الموجود في الشونة الشمالية خدمات توصيل الميا  لمنطقة االغوار الشمالية  تقدم شركة ميا  

 كما تقوم سلطة الميا  بتوصيل الميا  الى القطاع الزراعي. 

   (18)جدول رقم 

 المؤشر العدد

 عدد اآلبار االرتوازية  13

 عدد السدود والسعة التخزينية  2

 العاملة عدد محطات الضخ   3

 نسبة السكا  المخدومي  بشبكة الميا   13931

 .  2019 ا االغوار الشمالية المصدر: سلطة ميا  *              

 أبرز التحديات في قطاع المياه والصرف الصحي:  2.  12

 ال يوجد شبكة صرف صحي تخدم لواء األغوار الشمالية.  -1

 المنازل. عدم انتظام مواعيد جدول ضخ المياه الى  -2

 تحتاج شبكة المياه الى صيانة. -3

 -:الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع المياه والصرف الصحي 3.  12

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار وصف الفرصة 

محطة تنقية مياه الصرف 

   الصحي

مشروع كبير بالشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتنقية المياه  35 750000

 العادمة واعادة استخدامها لري المزارع وتزويد المشاريع الزراعية 

مشروع الستخراج المياه الجوفية المتوفرة على عمق منخفض في اللواء   15 150000 ابار ارتوازية

 واستغاللها في تلبية احتياجات القطاع الزراعي. 

 صناعية واالستفادة منها في الزراعة  مشروع لتجميع المياة في برك 10 45000 مشروع حصاد مائي 
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 ة عشر: الطاق الثالث

 والكهرباء:  الطاقة 1.  13

تقوم شركة توزيع الكهرباء م  خالل مكتبها الموجود في الشونة الشمالية بتقديم خدمات توصيل وتمديد 

والجدول التالي يبي  بعض مؤشرات الطاقة والكهرباء في لواء االغوار   الكهرباء الى مختلف مناطق اللواء.

 . الشمالية

   (19)جدول رقم 

 المؤشر  القيمة 

 عدد محطات الوقود 8

 عدد وكاالت الغاز  19

 السكا  المزودي  بالكهرباء  21253

 2019 شركة الكهرباء مكتب الشونة الشمالية* المصدر:                     

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

 الضغط العالي على المحوالت الكهربائية خالل فصل الصيف. -

 على نفس العداد الواحد.  اشتراكوجود أكثر من  -

 أعطال الكهرباء المتكررة خالل السنة وخاصة في فصل الصيف. -

 الكهربائية.عدم وجود مصادر بديلة للطاقة  -

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

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار وصف الفرصة 

الشمسية  3 15000   مشروع سخانات شمسية االلواح  تركيب  خدمات  يقدم  ومتوسط  صغير  مشروع 

 الموفرة للطاقة للمنازل. 

مشروع الواح وخاليا  

 شمسية

البديلة  10 75000 الطاقة  مجال  في  خدملتة  يقدم  ومتوسط  صغير  مشروع 

 للموسسات والشركات والهيئات. 

 مشروع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص  20 200000 مشروع التنقيب عن المعادن 
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 ت عشر: االتصاالالرابع 

 البريد واالتصاالت:

ألرد  م  أهم القطاعات الرافدب لخزينة الدولة والداعمة يعد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في ا

،  %14ما نسبته    2014لالقتصاد الوطني فقد بلغت نسبة مساهمة هذا القطاع بالناتج المحلي اإلجمالي لعام  

ألف فرصة عمل تراكمية، مما يدل على الدور الهام الذي    82بد     وقدرت فرص العمل التي وفرها القطاع

في األرد  إلى جانب دور  في توفير آالف فرص    بالمجتمع الوظيفي   باالرتقاء يلعبه القطاع في المساهمة  

رمجيات وأصبحت مصدر  العمل، حيث أ  عدداً كبيراً م  الشركات استثمرت في مجال صناعة وتطوير الب

 ئيس لدول المنطقة في هذا المجال. ر

وتجدر االشارب الى ا  خدمات االتصاالت في لواء االغوار الشمالية تعاني م  صعوبات في جودب خدمات  

عليها   تؤثر  حدودية  منطقة  انها  حيث  اللواء  لمناطق  الجغرافية  الخصوصية  بسبب  االتصاالت  شبكات 

 الدول المجاورب. وتتقاطع معها خدمات شبكات  

م فقد تبي  أ  نسبة الحيازب لبعض اجهزب في لواء االغوار    2013وبالرجوع الى مسح نفقات االسرب لعام  

 الشمالية كالتالي: 

   (20)جدول رقم 

 البيا   %  نسبة الحيازب

 االنترنت  27.7

 االرضي  6.2

 خلوي 98.2

 اجهزب الحاسوب  38.9
 . 2013مسح نفقات ودخل االسرب * المصدر:                               
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 ةعشر: البيئ الخامس

 الواقع البيـــــــــئي:  1.  15

يتميز الواقع البيئي في لواء االغوار الشمالية بالطبيعة الزراعية للواء حيث تعتير الزراعة م  اهم   

المشاكل   معالجة  سهولة  الى  باالضافة  البيئي  الواقع  سالمة  على  تحافظ  التي  االيجابية  المقومات 

ي تعتبر صديقة للبيئة  البيئية الناتجة ع  القطاع الزراعي وذلو باعادب تدوير المخلفات الزراعية الت

و  منها،  البيئي  واالستفادب  القطاع  على  اللواءيشرف  االغوار    في  للواء  المشتركة  الخدمات  مجلس 

  األدارب ، اسس هذا المجلس بهدف تحقيق نقله نوعيه لمفهوم  م 1989والذي تم تأسيسه عام    شماليةال

وتقديم الخدمات    المتجاورب  السكانيةت والتجمعات  لعدد م  البلديا  المشتركة، وتقديم الخدمات  المحلية

وهناو    الواقعةللمناطق   البلديات،  حدود  و  80خارج  االرض    2م  676دونم   باسم   المسجلةم  

بلدية معاذ ب     ا العرامشة  نطقة  الواقع شرق م  الشماليةالمجلس والتي تتمثل بمكب نفايات االغوار  

 . موظف 30)مكب النفايات ( تحويليةال المحطةفي  بلغ عدد العاملي حيث  جبل

 تمثلت اهم مهام وواجبات المجلس بما يلي:   

 . المختصة بالتنسيق مع الجهات   المشتركة.دراسة مشاريع الخدمات 1

 . خارج حدود البلديات الواقعة.مكافحة الحشرات والقوارض في المناطق 2

المناطق  3 في  والقوارض  الحشرات  مكافحة  في  البلديات  تقديم    التابعة.مساعدب  للبلديات م  خالل 

 واللوجستي. الدعم الفني 

اآلفات    الفعلية.المشاركه  4 مكافحة  حمالت  وزارب    الزراعيةفي  مع  مثال  الزراعةبالتعاو    ،

 . (خ.. ال)انفلونزا الطيور ...

النفايات  5 النفايات.   الواردب  الصلبة .معالجة  النفايات    لمكب  كمية  يوميا    الواردب   الصلبةوقدرت 

   ( ط100للمكب بحدود ) 

 . لكبس ونقل النفايات  التحويلية المحطة.ادارب وتشغيل 6
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لتنفيذ بعض الواجبات التي تتطلب جهدا مشتركا    للوجستي لجميع الدوائر في اللواءتقديم الدعم ا.  7

 (. خللتطعيم، ..... ال الوطنيةالحمالت ) مثل لتنفيذها 

 اهم المشاكل التي تواجه المجلس : 

الطمر و1 اجل  م   النفايات  مع  التعامل  اجل  م   مساحات  استهالو  .عدم وجود  الى  ماسه  بحاجه 

 مجاور  . ارض 

 . سنه وبحاجه الى شطب  15.اغلب اآلليات عمرها اكثر م  2

 

 مساهمة القطاع الخاص: 

العام القطاعي   بي   الشراكة  زالت  في   ما  وخاصة  محدوداً  التنمية  مجاالت  مختلف  في  والخاص 

ويعزى البيئة،   القطاع   قطاع  لتشجيع  حوافز  أو  اقتصادية  أدوات  وجود  عدم  إلى  عام  بشكل  ذلو 

على إلىاالس الخاص  الموجهة  البيئية  التوعية  وسائل  ضعف  إلى  إضافة  هذا  البيئة،  في   تثمار 

المتعلقة   واالجتماعية  االقتصادية  والفائدب  الجدوى  حول  واألرقام  بالحقائق  والمدعمة  المستثمر 

االجتماعية وتقوم   باالستثمارات البيئية، وعلى الرغم م  ذلو فا  بعض الشركات تعي مسؤوليتها

النظافة التي تعقدها الوزارب أو   نشطة التي تساهم في نشر الوعي البيئي أو حمالت بدعم بعض األ

 .الجمعيات غير الحكومية

التلوث الصناعي وتوفير البنية التحتية الالزمة   أما بما يتعلق بالمشاريع الكبيرب الرامية إلى الحد م 

القطاع الخاص م  خالل غرف الصناعة في  جار على إشراو  للتخلص م  الميا  العادمة فا  العمل 

 تحمل جزء م  الكلفة. 

 المشاكل البيئية في اللواء 

 العرامشة   فيموقع المكب  في  سوء طريقة التخلص م  النفايات الصلبة بطريقة الطمر -
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عدم كفاية االراضي الحالية المستغلة لطمر النفايات الصلبة وبحاجة الى مساحات جديدب او حل سريع   -

 المشكلة وما يرافقها م  مشاكل صحية وبيئية وجوفيةلهذ  

 اللواء بحاجة ماسة الى شبكة صرف صحي تخدم اللواء لتحسي  البيئية وما يتبعها.  -

محالت    - مخلفات  القديمة،  السيارات  اطارات  المحالت،  مخلفات  م   انواعها  بجميع  النفايات  تراكم 

النافقة،  والحيوانات  الزراعية   الدواج   العبارات  والمخلفات  منطقة  في  واالتربة  االنقاض  وتراكم 

 . الميا وتصريف 

تتعرض    والتيقرب بعض مناطق اللواء السكنية وبعض القرى م  المناطق الجبلية او الشفا غوريه   -

القرى    في  ترابيه  النهيارات على  الجبلية  المناطق  م   الشتاء  اغالقفصل  الى  الشوارع    تؤدي 

 .  المائية والعبَارات

االمتصاصيانتشار   - صرف    ةالحفر  شبكة  وجود  عدم  نتيجة  واحدب  بحفرب  المنازل  معظم  واشتراو 

 الشوارع وداخل االحياء.  فيالحفر وسيالنها  هذ صحي مما يؤدي الى تسريب  

 انتشار الذباب بشكل كثيف بسبب استخدام الزبل الغير معالج. -

 .بالتلوثتتسبب  والتيواالسمدب   االستخدام المكثف والكبيرب للمبيدات الحشرية واالدوية -

داخل   - انتشارها  الى  يؤدي  ما  والصناعات  للحرف  اماك   لتحديد  للواء  شمولي  مخطط  وجود  عدم 

 .االحياء  وقرب المناطق السكنية

 فقط.  3تملكها البلديات وعددها التي نقص آليات النضح  -

 المتعلقة بمخلفات المزارع والمزارعي  وتراكمها.   القضايا البيئية -

 والمصانع الحرفية بطريقة عشوائية في مختلف مناطق اللواء  انتشار المحالت -
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 الفرص االستثمارية في القطاع البيئي  2.  15

 مشاريع كبيرب 

 ( 21)جدول رقم 

 مالحظات العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

م    كهرباء  توليد  محطة 

 مخلفات مكب النفايات.

محط 75 750000 ع   ع   عبارب  كهربائية  طاقة  توليد  ة 

ضغط   الميثا   غازطريق   نتيجة  المستخرج 

 النفايات الموجودب في المكبات. 

 

 مشاريع متوسطة وصغيرب 

 ( 22)جدول رقم 

 مالحظات العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

 انتاج السماد العضوي م  مخلفات الحيوانات.  4 15000 السماد العضوي انتاج  

اعادب   3 20000 االعالف انتاج   طريق  ع   الحيوانية  االعالف  انتاج 

   المخلفات الزراعية. تدوير

م    النباتي  الوقود  انتاج 

 مخلفات الزيوت.

محركات   4 25000 في  يستخدم  وقود   لأللياتانتاج 

ا تدوير  والعدد  اعادب  طريق  ع   لزراعية 

المواد  ويالز بعض  واضافة  المستخدمة  ت 

 الكيميائية. 

النفايات   تصنيع  اعادب 

 البالستيكية والزجاجية.

35000 4  

 

 مشاريع منزلية

 ( 23)جدول رقم 

 مالحظات العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

النفايات   اعادب   تدوير 

لتشكيل  البالستيكية  

 االكسسورات. 

االكسسوارات 1 300 ع     تصنيع  البسيطة  المنزلية 

طريق اعادب استخدام بعض المواد البالستيكية 

 واالقمشة. 
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 السياحة  عشر: لسادسا
 لسياحية:  ا قطاع  1.  16
     

الشمالي  لواء  يتميز الدينية    للسياحة  مقصداً   أصبحت  التي  الصحابة  مقامات   م   العديد  بوجود  ةاألغوار 

اقتصاد  م   والسياحة  العالم،   في  نموا  القطاعات  أكثر  م   السياحة  وتعتبر   إنتاجي   قطاع  هي  يمنظور 

  وفرصة   الصعبة  للعمالت  ومصدرا  المدفوعات  ميزا   وتحسي   القومي  الدخل  زيادب  في  مهما  دورا   يلعب

  بالجوانب   ترتبط   ديناميكية  حركة   هي   السياحة   فا   االجتماعي   المنظور   وم   العاملة،  األيدي  لتشغيل 

  لألمم   اإلنسانية  والمعارف  الثقافات  بي   للتواصل  جسر  إنها  بمعنى  لإلنسا ،   والحضارية  الثقافية

   والشعوب. 

  3  ما يقارب  إلى  السياحة  عائدات  تصل  حيث  األردني،   االقتصاد  في  القطاعات  أهم  م   واحدب  والسياحة

ما    إلى  م  2015  العام  في  العامة  اإلحصاءات  دائرب  حسب  األرد   في  السياح  عدد  ويقدر  دوالر  مليارات

 .  العالم دول مختلف م  سائح مليو  6.4يزيد ع  

 

 : اللواء في  االثرية المعالم ابرز

 األردنية  الحمه

  وتعتبر عما ،  م  الشمال إلى كيلومتر (  100)   بعد على الشمالية األغوار لواء  في األردنية الحمة تقع 

  وبعض  سياحي منتجع تأسيس  تم وقد. المنطقة في الحيوية والسياحية العالجية المواقع أكثر م  واحدب

 م  يعانو  الذي  لألشخاص مركز ويوجد. المنطقة تلو لزائري  الخدمات  م  العديد توفر التي العيادات

  واألمراض الجلدية األمراض م  العالج  توفر مراكز إلى باإلضافة التنفسي الجهاز في ومشاكل أمراض

 . والمفاصل العصبي بالجهاز  المتعلقة

 

 (    بيال) فحل  طبقة

  ضفتي  بي  عبور كنقطة االستراتيجي موقعها ويميزها كم2  بحوالي المشارع بلدب شرقي  فحل طبقة تقع 

  واألثرية التاريخية أهميتها ع  عدا فحل طبقة وتمتاز الغزيرب، الينابيع ميا  بها وتتوفر األرد  نهر

 . والطبيعية السياحية بأهميتها
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 الصحابة: مقامات

 

 . الشمالية الشونة منطقة في يقع  والذي جبل ب  معاذ الجليل  الصحابي  مقام  

 . وقاص منطقة في ويقع وقاص ابي ب   عامر الصحابي  مقام  

 . الريا  وادي  منطقة في ويقع   حسنه ب  شرحبيل الصحابي  مقام  

 
 اهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي:  2.  16

 

 . األثرية السياحية المواقع حجم مع مقارنة السياحية االستثمارات  حجم نقص •

 . التحتية للبنية  السياحية المواقع م  الكثير  حاجة •

 .السياحة روافد م  مهم كرافد التراثي بالجانب االهتمام قلة •

 . السياحية للمواقع شاملة سياحية برامج وجود عدم •

 . وعالميا  محليا  والدينية السياحية االماك  تسويق في تساعد التي السياحة تنشيط لمكاتب  االفتقار •

 .  كفاءتهم رفع  في تساهم السياحي  العام القطاع لموظفي وتدريبية تأهيلية برامج وجود عدم •

  والنشرات  والتلفزيونية اإلذاعية البرامج ذلو في بما األثرية،  للمواقع اإلعالمي الترويج انعدام •

   . االجتماعية والقطاعات المدارس في  التثقيفية والمحاضرات  المطبوعة

 

 الفرص االستثمارية في القطاع السياحي 3.  16

 مشاريع كبيرب  

 ( 24)جدول رقم 

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

مركز   مع  سياحي  فندق 

وشالالت   طبيعي  عالج 

 ميا  معدنية. وعالج بال

عبارب ع  استغالل الميا  المعدنية الموجودب في   120 1,100,000

الشونة الشمالية وانشاء شالالت    –منطقة الحمة  

ومركز   بمستوى  لل صناعية  طبيعي  عالج 

خدمات عالية باإلضافة الى وجود فندق سياحي  

 عالي المستوى. 
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 مشاريع متوسطة وصغيرب 

 ( 25)جدول رقم 

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

المنتجات  4 13000 خيمة تسويقية  لغاية تسويق  انشاء خيمية متنقلة 

تجمع   مناطق  في  نقلها  يتم  حيث  الحرفية 

لواء   خارج  م   يأتو   الذي   السياح 

م    عدد  في  االسبوع  نهاية  في  االغوار 

لواء   في  والطبيعية  السياحية  المناطق 

وطبقة   العدسية  كمنطقة  الشمالية  االغوار 

 وسد وادي العرب وغيرها. وفحل 

 

 مشاريع منزلية

 ( 26)جدول رقم 

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  1 500 اعمال حرفية  
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 الزراعة  عشر: السابع 

 قطاع الزراعة:     1.  17

نسبته     اإلجمالي  المحلي  الناتج  م %  3.2  نسبته  بما  الزراعي  القطاع  يساهم ما  م     28وا   الناتج  % 

  م  % 3.5  فيه يعمل   و  .المحلي للقطاعات االخرى يعتمد بشكل مباشر او غير مباشر على القطاع الزراعي

%  92  يذهب  المملكة،   صادرات  مجموع  م %  11  الزراعية  الصادرات  تشكل  و.  العاملة  القوى  مجموع

 . مختلف   مساند  نشاط   50  بحوالي   يقدر   ما   مع  يرتبط  القطاع  هذا  ا   الى  باإلضافة.  العربية  األسواق  إلى   منها

  وأشجار   والفاكهة  الخضار   م   الكثير   يناسب  وهذا  صيفاً   جداً   وحار   شتاءً   دافئ  بمناخ    اللواء   منطقة   وتتمتع 

   .موسمه قبل والفواكه م  الخضار انواع بعض تنتج التي  العالم في االولى المنطقة  بهذا فهي كثيرب  أخرى

 : القطاع الزراعيواهم المؤشرات التي تشير لواقع 

   (27)جدول رقم 

 مؤشرات اإلنتاج النباتي  العدد  /المساحة

100000  ً  ريا

 بعالً  35000 )دونم( المساحة المزروعة 

 المجموع  135000

 الحبوب 7000

 المساحة المزروعة )دونم( 

 الخضروات   13771

 حمضيات شجار ا 63512

 الموز  1370

 اشجار مختلفة  2257

 اشجار النخيل  5420

 المجموع  93330

 عدد البيوت البالستيكية 11682

 عدد المشاتل   16
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 عدد المعاصر  ال يوجد 

 عدد محالت بيع المواد الزراعية 24

 مساحة األراضي الحرجية )دونم(  3000

 . 2019 لواء االغوار الشماليةالمصدر: مديرية الزراعة، 

 

   (28)جدول رقم 

 مؤشرات اإلنتاج الحيواني  العدد

 الالحم  2

 البياض 0 عدد مزارع الدجاج 

 المجموع 2

 عدد المفارخ  0

 الدواج   0

 المواشي 2 عدد المسالخ 

 المجموع 2

 عدد خاليا النحل  4095

 عدد مشاريع تربية األسماو  3

 عدد محالت العالجات البيطرية  5

 المحطات الزراعية عدد  4

 أغنام  69320

 أعداد المواشي )رأس( 

 ماعز  22550

 أبقار  1930

 خيل  85

 المجموع 98885

 .2019لواء االغوار الشمالية  الزراعة،المصدر: مديرية       
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  الزراعي  القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  17

الميا  كانت سببا في تفاقم هذ  المشكلة على مر السنوات،  غياب السياسات الوطنية الخاصة بمشكلة شح   -

وابرزها مما ادى الى عدم وجود نمط زراعي قائم على زراعة محاصيل تستهلو اقل كمية م  الميا ،  

 ا  الهدف م  وجود هذ  السياسات الوطنية هو منع البالء قبل وقوعه. 

قليلة م  الميا  وخاصة تكنولوجيا الزراعة         محاصيل زراعية بكميات  بإنتاجغياب التكنولوجيا الخاصة   -

 (.  )الهيدروبونيو المائية 

المهمة         - المناطق  م   اللواء  يعتبر  حيث  السدود،  واقامة  المائي  الحصاد  مشاريع  في  التوسع    ضرورب 

 في هذا المجال بسبب ارتفاع نسبة هطول االمطار على مستوى المملكة وطوبوغرافية المنطقة. 

 . الحيوانية الثروب م  والماعز وغيرها لألبقار واالعالف البيطرية العالجات اسعار  ارتفاع -

 . الحيوانية الثروب مزارع على واإلشرافية  الفنية الكوادر ضعف -

 . أخرى  الى سنة م  المطرية للمواسم تبعا   المراعي نمو  تفاوت -

 . الزراعي االنتاج كلف ارتفاع -

 متخصصة  تسويق شركات وجود عدم -

   الميا  نقص -

   الوافدب العمالة اجور ارتفاع -

 . الخارجي المنتوج الستيراد يعود والسبب والخضراوات الحمضيات  اسعار تدني -

 الفرص االستثمارية في القطاع الزراعي 3.  17

 مشاريع كبيرب 
 ( 29)جدول رقم 

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار وصف الفرصة 

  60 1,000,000 مصنع عصير طبيعي 

  30 450,000 مصنع مربيات

  20 350,000 مصنع تدريج تمور

  25 450,000 مصنع تدريج الفواكه 
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 مشاريع متوسطة وصغيرب 
 ( 30)جدول رقم 

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار وصف الفرصة 

ومفتوحه وتكثر فيها ازهار    زراعية  المنطقةكون   6 50000 العسل  انتاج

 الربيع

،  زيوت النباتات الطبية انتاج

 . والعطرية

35000 3  

  الزراعية المنتجات صناعة

  وفواكه الخضروات  من

 ومخلفاتها 

20000 3  

  والمبيدات االسمدة صناعات

 الزراعية  واالدوية

85000 10  

 

 مشاريع منزلية
 ( 31)جدول رقم 

 مالحظات  العمالة  االستثمارحجم  وصف الفرصة 

  2 2000 زراعة االشتال الطبية

  2 1500 زراعة محمية
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 الصناعة عشر: الثامن 

 قطاع الصناعة:  1.  18

  بشكل   اإلجمالي   المحلي   الناتج  م %  40  حوالي  إلى   مساهمته  لتصل  أكبر  دور  يلعب   الصناعي  القطاع

التحويلية    .  مباشر  وغير  مباشر الصناعات  هي:  رئيسية  اقسام  ثالث  الى  االردنية  الصناعة  تنقسم  و 

مساهمتها   نسبة  كانت  نسبته  1.5والتي  بما  ساهمت  التي  االستخراجية  والصناعات   ،%27.6  ،%

 %.  3.3والكهرباء والماء والتي ساهمت بد 

  تجهيزها   تم   صناعية  منطقة   يتوفر   حيث   الصناعي  القطاع   في   لالستثمار   الفرص   م   العديد  هناو 

  750  اإلجمالية  مساحتها   وتبلغ  فحل،  طبقة  لبلدية  التابعة  المرزب  منطقة  في   لمصانع  انشاء  ألغراض

  شركات   اربعة  الصناعية  المنطقة   في  حاليا   ويوجد  عمل،   فرصة  12000  لتوفر   تجهيزها   تم  وقد  دونم، 

  داخل   اإلنشاءات  قطاع  في  العاملي   فيها   بما  عمل  فرصة  200حوالي   توفير  في  ساهمت  اعمالها  تمارس

  يتم   ا   بعد  مستمر  ازدهار  الى  المدينة  وتتطلع.  عامل  80  –  70  بي   ما  عددهم  يتراوح  والذي  المدينة

 )المصدر: غرفة الصناعة( جدد. لمستثمري  قائمه  الفرصة زالت  ما إذا االنشاء قيد الشركات افتتاح

 :فيها العاملي  وأعداد االغوار الشماليةلواء  في الموجودب  المصانع أهم   

   ( 32)  رقم الجدول
 الموقع  عدد العاملي   اسم المصنع 

 وقاص  9 مصنع مخلالت

 الشيخ حسي   15 مصنع تدريج تمور 

 المرزب  60 مصنع فالتر 

 الشيخ حسي   9 مصنع عصير 

 المرزب  30 العامة  للتجارب سنابل شركة

 المرزب  14 العامة  للتجارب قروب  ماجيو شركة

 المرزب  19 العامة  للتجارب السنارب  شركة

 الشمالية  االغوار  لواء في الصناعية المنطقة المصدر: ادارب                 
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 :الصناعي القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  18 

   .االنتشار العشوائي للمنشآت ودون تنظيم -

بالشروط الصحية والبيئية المطلوبة للسالمة العامة مما يأثر على  عدم تقيد أصحاب المحال الحرفية  -

   .نظافة وجمالية المنطقة

 .التعديات م  قبل بعض أصحاب المه  على الطرق العامة -

 

 الفرص االستثمارية في القطاع الصناعي:  3. 18

 ( 33)جدول رقم 

 مالحظات  العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  25 120000 مصنع بولستري  

  20 90000 مصنع حقائب  

مصنع مطرزات  

 والبسة

75000 23  
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 التجارة عشر:التاسع 

 والخدمات   قطاع التجارة 1.  19

القطا وذلو    عيعتبر  اللواء  عليها  يرتكز  التي  القطاعات  م   ع       ألهميتهالتجاري  بعيد  اللواء  بأ   وخاصه 

الشونة  ثالثة مناطق هي    ويتركز فيفي المحافظات اذ ال بد م  وجود محال تجاريه فيه    الرئيسيةاالسواق  

 المناطق االسواق التجارية الرئيسة بالنسبة لسكا  هذا اللواء.   وتعتبر هذ، والكريمة المشارع

  م تقتصر تجارتهر مستغل بشكل جيد م  ابناء اللواء اذ  غي  المنطقةونالحظ ا  وجود معبر وادي االرد  في  

 م  اللواء عبر هذا المعبر.   الخارجية للتجارب واضح  إثريوجد  وال الصغيربعلى المشاريع 

ات معاذ ب  جبل  بلدي   بيانات  قاعدب  حسب  لواء االغوار الشمالية  في  القائمة  االقتصادية  النشاطات اهم  وتاليا  

 : 2019 لعاموطبقة فحل وشرحبيل ب  حسنة 

 ( 34)رقم جدول 

 طبيعة النشاط العدد 

 مكتب هندسي 2

 مركز ثقافي  9

 عيادات طبية  3

 مكاتب محاما   19

 تنجيد االثاث  3

 صالو  سيدات  7

 خياط 22

 محطة محروقات  6

 مكتب تكسي  3

 وعالجات مواد زراعة  31

 منشار حجر  4

 منجرب  6

 مكتبة 19

 مجوهرات  2

 مطبعة 2

 مقاهي  

 طبيب اسنا   8
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 صالو  رجالي  32

 جاروشة أعالف   4

 غسيل وتشحيم سيارات  19

 ملحمة 25

 مشغل المنيوم  7

 مخبز  29

 تأجير مستلزمات االفراح  8

 ادوات منزلية  19

 اكسسوارات  31

 مدرسه وروضة خاصة  34

 بنو تجاري  4

 بقالة  223

 بيع دواج  38

 تجارب سيارات  3

 محمص 9

 كهربائي سيارات  29

 بيع قطع سيارات  16

 تجارب االثاث  11

 بناشر  19

 تجليس ودها  سيارات  6

 محدد  29

 احذيه 21

 حلويات   7

 مطعم 37

 بيع اجهزب كهربائية  14

 استديو تصوير  7

 الميا   وتحليةمعالجة  16

19 
خلوية   اجهزب  وهواتف  تجارب 

 نقالة 
 2019المصدر: بلديات لواء االغوار الشمالية                       

 :ي والخدم التجار القطاعالتحديات التي تواجه  . أبرز2.  19

 .حول هذا القطاعاغلب المؤسسات ذات العالقة بمعلومات واضحة ودقيقة افتقار   -

   .االنتشار العشوائي للمنشآت ودو  تنظيم -

 منافذ تسويقية جيدب.عدم وجود  -
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 القوب الشرائية وذلو كو  المنطقة تعتبر م  مناطق جيوب الفقر في االرد .ضعف   -

عدم تقيد أصحاب المحال الحرفية بالشدروط الصدحية والبيئيدة المطلوبدة للسدالمة العامدة ممدا يدأثر علدى  -

   .نظافة وجمالية المنطقة

 .التعديات م  قبل بعض أصحاب المه  على الطرق العامة -

 . ضعف البينية التحتية في الكثير من القطاعات  -

 . بين الجهات االستثمارية والمجتمع المحليعدم توفر إطار مؤسسي للعمل   -

 

 : والخدمي   التجاريالفرص االستثمارية في القطاع . 4.  19

الفرص االستثمارية متعددب وغير محصورب في هذا القطاع حيث أ  السوق يستوعب تنوع المشاريع،  

م  جانب اخر يجب التقليل م  المشاريع المعنية م  فلترب الميا  خصوصا في انتاج كاسات ذات سعة  

تقدم خدمة كاسات    رملليت   250 السوق ل  يستوعب مشاريع  الميداني أ   الكشف  حيث تبي  م  خالل 

الفرص االسرملليت   250ذات سعة   لواء االغوار  ، وتاليا بعض  المتاحة في  الخدمية والتجارية  تثمارية 

 الشمالية: 

 مالحظات  العمالة حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  4 50000 مكتب سياحة وسفر 

تموينية  مؤسسة   مواد 

  مدنية.

80000 6  

مركز خدمات ووساطة  

 عقارية 

15000 2  

  3 20000 مكتب خدمات طالبية 
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 التمويل  عشرون:
 لتمويل الميكروي والنشاط اإلقراضي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: ا .1.  20
 

حيث   فعال  بشكل  الشمالية  االغوار  لواء  في  التمويلية  والبرامج  المؤسسات  م   العديد    يالحظ تنشط 

  إلى  وصل حيث  المقرضة  للمؤسسات االقراضية األنشطة م  حصة اكبر على الزراعي  القطاع استحواذ

  قطاع ال  تالها  الزراعية،   المنطقة  طبيعة  مع  يتناسب  وهذا  الكلي،   اإلقراض  حجم  م (%  73)   وبنسبة

  أخرى   قطاعات  على  المبلغ  باقي  وتوزع  الكلي،   اإلقراض  حجم  م %    21بلغتبنسبة    التجاري

 . والسياحة والخدمات والحرف كالصناعة

 االغوار الشمالية:  وتاليا اسما وأعداد المؤسسات المصرفية والتمويلية في لواء

 

 ( 35)رقم جدول 

 عدد الفروع  البنك 

 3 بنو االسكا  

 1 االرد   بنو 

 2 البنو االردني االسالمي 

 1 بنو القاهرب عما   

 1 (FINCA) االرد  فينكا  مؤسسة\الصغيرب للقروض المتخصصة الشركة

 1 االقراض الزراعي 

 1 تمويلكم

 1 صندوق المرأب 

 1 العالونة للصرافة 

 2016المصدر: بلديات االغوار الشمالية      

 تمويلي:ال القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز.  2.  20

 عدم وجود برامج تمويلية متخصصة لمناطق جيوب الفقر بشكل جيد.  -

 عدم وجود قروض حسنة. -

 التشدد في طلب الكفاالت م  المقترضي .   -
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 : لواء االغوار الشماليةأبرز األبعاد التنافسية في  وعشرون: تحليلواحد 

 ( 36جدول رقم )

 

 

 نقاط الضعف نقاط القوة

بمناخ  دافئ شتاًء وحار جداً صيفاً وهذا  تتمتع  •

يناسب الكثير م  الخضار والفاكهة وأشجار  

 يشجع على االستثمار في الزراعة.  أخرى كثيرب 

  وكبر المساحة القابلةالخصبة  باألراضييمتاز  •

 والمناخ المناسب للزراعة.    الميا للزراعة وتوفر 

والحضارية  وجود العديد م   المناطق االثرية  •

والمد  الرومانية، والمناطق السياحية )دينية،  

 تاريخية، عالجية، وطبيعية وغيرها( 

وجود منطقة صناعية مؤهلة، وتوفر البنية التحتية   •

 الالزمة لالستثمار فيها. 

   في منطقة المشارع.وجود مركز تدريب مهني  •

وجود معبر وادي االرد  لنقل المسافري   •

 والبضائع   

 العاملة.  توفر االيدي •

 ( للمملكة،  4.8( مقابل )4.96ارتفاع حجم األسرب ) •

ارتفاع الضغط على المرافق الصحية والتعليمية   •

 والخدمات العامة وعدد م  المخاوف البيئية. 

انخفاض مستويات الدخل لألسر واألفراد ع  مستوى   •

 المملكة.

 عدم موائمة التدريب المهني مع متطلبات السوق المحلي.  •

في شروط   المرونة التمويلية وعدملجهات قلة وجود ا •

 التمويل. 

اللواء مما يزيد الهجرب الى    فيتزايد الفجوب التنموية  •

 المد  الكبرى. 

عدم وجود مشاريع كبيرب للقطاعي  الحكومي والخاص   •

 في لواء االغوار الشمالية. 

 ضعف البنية التحتية ومستوى الخدمات في اللواء.  •

 كافي للمزارعي  ومنتجاتهم. عدم وجود حماية ودعم  •

 التهديدات  الفرص 

  إلقامةتوجه المستثمري  المتالو االراضي  •

 مشاريع استثمارية في اللواء. 

 امكانية جذب االستثمارات الخارجية.  •

الالمركزية في ادارب  تطبيق االسفادب م   •

 المحليات. 

 تطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص.  •

 المدخالت االنتاجية. ارتفاع اسعار  •

 . المتسارعة التغيرات التنموية واالقتصادية •

مخصصات المشاريع الحكومية للواء االغوار  انخفاض  •

 الشمالية. 

وانخفاض االسعار في المواسم  تراجع الصادرات الزراعية •

 الزراعية. 

 الطبيعة الجغرافية الحدودية للواء االغوار الشمالية.  •


