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كلمة معالي وزير الشؤون البلدية

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
جت�س��د عملي��ة التخطيط لتحقي��ق تنمية اقت�صادية حملية يف بلدية العامرية جهد ًا متوا�ص ًال يعك���س ال�ش��راكة التي
جتم��ع وزارة ال�ش ��ؤون البلدي��ة مع م�ش��روع م�س��اندة الأعمال املحلي��ة التي تنفذه الوكال��ة الأمريكي��ة للتنمية الدولية
بهدف حتقيق منو اقت�صادي م�ستدام.
وقد �س��عت وزارة ال�ش ��ؤون البلدية منذ ت�أ�سي�س��ها �إلى مالءمة ال�سيا�س��ات البلدية مع ال�سيا�سات الوطنية الواردة يف
وثيقة «الأردن  :2025ر�ؤية وا�سرتاتيجية وطنية» ،والتي �أطلقت عام  .2015وت�ضم هذه ال�سيا�سات:

ཨ ཨتعزيز التناف�سية من خالل و�ضع ا�سرتاتيجية تنمية اقت�صادية ت�ستند �إلى الت�صدير بهدف زيادة
الناجت املحلي الإجمايل واحلد من العجز يف امليزانية.
ཨ ཨحت�سني بيئة الأعمال على امل�ستوى املحلي ال�ستقطاب امل�ستثمرين واملطورين.
ཨ ཨمتكني املجال���س البلدية وحت�س�ين جوانب الريادة املحلية والتخطيط وامل�س��اءلة لتعزيز احلاكمية
الر�شيدة.
ཨ ཨزيادة التخطيط الت�شاركي من خالل و�ضع املواطن الأردين يف �صلب عملية التطوير والتخطيط.
ཨ ཨدعم ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص لزيادة فر�ص التدريب والعمل.
ཨ ཨحت�س�ين �أمن��اط معي�ش��ة املواط��ن واخلدم��ات املقدم��ة له ،وتوزي��ع املكا�س��ب واحلد م��ن الفقر يف
خمتلف �أنحاء اململكة.
وقد ركزت وزارة ال�ش ��ؤون البلدية على دمج كافة هذه العوامل لتحقيق تنمية اقت�صادية واجتماعية وبيئية وثقافية
�شاملة على امل�ستوى املحلي ،و�آمل �أن جت�سد هذه اخلطة والفر�ص اال�ستثمارية املقرتحة يف تهيئة البلدية لتبني مناهج
تنمية اقت�صادية حملية ت�ساهم يف حت�سني امل�شاركة املجتمعية ،و�إيجاد الوظائف ،وتعزيز الفر�ص اال�ستثمارية ،مبا
ي�ساهم يف نهاية املطاف ب�إيجاد جمتمع مزدهر وحيوي.
و�أود �أن �أع��رب يف النهاي��ة ع��ن امتن��اين الكب�ير ل�ش��ركائنا يف الوكالة الأمريكي��ة للتنمية الدولي��ة ( )USAIDويف
م�ش��روع م�س��اندة الأعم��ال املحلي��ة ( )USAID LENSللدع��م ال��ذي قدموه خ�لال املراحل املختلف��ة لإعداد هذه
اخلطة ،كما �أود �أن �أتوجه بجزيل ال�شكر ل�سيادة رئي�س بلدية العامرية وفريق العمل يف وحدة التنمية املحلية لدعهم
وجهودهم املتوا�صلة خلدمة مواطنينا.
المهند�س وليد الم�صري
وزير ال�ش�ؤون البلدية
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كلمة رئيس بلدية العامرية الجديدة

�س��توا�صل بلدية العامرية اجلديدة جهودها لأن ت�صبح مكان ًا منا�س��ب ًا لإن�شاء وت�شغيل خمتلف ال�صناعات .و�سنعمل
بال�ش��راكة مع جمتمعنا وامل�س��تثمرين على حت�س�ين اخلدمات العام��ة والبنية التحتية ،بالإ�ضاف��ة �إلى تعزيز قدرات
طاقم العمل يف البلدية مبا يجعلهم �شركاء ا�سرتاتيجيني يف عملية التنمية االقت�صادية املحلية.
تعم��ل امل��دن التناف�س��ية والبلدي��ات ح��ول العامل عل��ى موازن��ة التنمي��ة االقت�صادية مع اال�س��تدامة البيئي��ة والعدالة
االجتماعية مبا ي�س��اهم يف النهو�ض باملجتمعات .و�س��تعمل البلدية على تطوير تدخالت رئي�س��ية للحد من العقبات
البريوقراطي��ة وتعزي��ز التناف�س��ية ،وذل��ك من خالل زيادة الإنت��اج احلايل يف املراكز والقط��اع ال�صناعي والقطاع
الزراع��ي ،والعم��ل عل��ى احلد من التلوث البيئي مبا يعود بالفائدة على ال�س��كان والأعمال ،بالإ�ضافة �إلى دعم رواد
الأعمال املبدعني ومنحهم التمويل الالزم مل�شاريعهم.
و�س��نعمل بال�ش��راكة م��ع م�ؤ�س�س��ات القط��اع اخلا���ص عل��ى �إن�ش��اء حتال��ف للتنمي��ة من خالل جمل���س لل�ش��راكة بني
القطاع�ين الع��ام واخلا���ص به��دف زيادة اال�س��تثمارات .و�س��ننجح بف�ضل جهود طاق��م العمل يف البلدية ،وجمل���س
البلدي��ة ،والقطاع��ات والأعم��ال املحلية ،وال��وزارات يف �إيج��اد الوظائف وتعزي��ز الإنتاجية وزيادة دخ��ل مواطنينا
وذلك مبا يجعل من العامرية اجلديدة بيئة قوية و�صحية وحيوية �سواء لل�سكن �أو للعمل.
مرحب ًا بكم يف بلدية العامرية اجلديدة!
دروي�ش ال�سطل

رئي�س بلدية العامرية الجديدة

 | 6بلدية العامرية اجلديدة

 - 1.0خلفية المشروع
تعم��ل خط��ط التنمية االقت�صادية املحلية على متهي��د الطريق نحو تعزيز الإمكانيات االقت�صادية ملنطقة ما وتوفري
دليل �إر�شادات ل�صناع القرار مبا ي�ضمن حتقيق االزدهار املجتمعي واالقت�صادي .وقد بد�أت وحدة التنمية املحلية
يف بلدي��ة العامري��ة اجلدي��دة بالتعاون مع م�ش��روع م�س��اندة الأعمال املحلية الت��ي تنفذه الوكال��ة الأمريكية للتنمية
الدولية يف �إعداد خطة التنمية االقت�صادية املحلية.
ورك��زت املرحل��ة الأول��ى من عملي��ة �إعداد خطة التنمي��ة االقت�صادية املحلية على جمع اجله��ات املعنية يف املجتمع
وامل�س��تثمرين عل��ى طاول��ة النقا���ش ،حي��ث وظف��ت املراح��ل الأول��ى م��ن منهجي��ة البنك ال��دويل التي تدم��ج منهج
ا�س�تراتيجيات تطوي��ر املدن �ضمن جه��ود التنمية االقت�صادية املحلية طويلة الأمد .ورك��زت العملية على التخطيط
الت�شاركي� ،إذ قام ممثلون من القطاعات العامة واخلا�صة ومنظمات املجتمع املدين بالتعاون لإيجاد �أف�ضل ال�سبل
لدعم النمو االقت�صادي وعملية �إيجاد الوظائف .وت�ضمنت العملية ما يلي:

ཨ ཨجلن��ة توجيهية برئا�س��ة رئي���س البلدي��ة و�أع�ضاء من القطاع�ين العام واخلا�ص ،وجل��ان �إعالمية
وفنية ت�ضم خرباء فنيني من وحدة التنمية املحلية و�أق�سام البلدية ذات ال�صلة.
ཨ ཨجمع وت�شخي�ص البيانات واملعلومات من البلديات.
ཨ ཨعقد ور�ش عمل للتخطيط اال�سرتاتيجي.
ཨ ཨمت عقد ور�شات التخطيط اال�سرتاتيجي على مدى يوم واحد وح�ضر الور�شات � 40شخ�ص ًا ميثلون
القطاع�ين الع��ام واخلا�ص وم�ؤ�س�س��ات املجتمع املدين .وقد قام امل�ش��اركون خالل ور�ش��ات العمل
با�س��تعرا�ض الواق��ع االقت�صادي للبلدية تاله حتديد نقاط الق��وة وال�ضعف والفر�ص والتهديدات،
عورشملا ةيفلخ | 7

ومن ثم مت توزين �أولويات هذه النقاط من خالل ا�ستبيان تقييم متت تعبئته من خالل امل�شاركني
يف الور�شة .ومت بعد ذلك ا�ستعرا�ض ومناق�شة نتائج اال�ستبيان والتحليل الرباعي ،ثم و�ضع الر�ؤية
والر�سالة والأهداف اال�سرتاتيجية ،ومت بالنهاية حتديد امل�شاريع اال�ستثمارية.
ཨ ཨحتديد امل�ش��اريع املحتملة من خالل توظيف نقاط القوة املحلية والفر�ص .ومت خالل هذه املرحلة
عق��د اجتماع��ات للجن��ة التوجيهية بهدف االطالع على نتائج كل مرحل��ة ،كما مت عقد اجتماعات
ا�ست�شارية مع ممثلي القطاع اخلا�ص.
وقد ركزت نتائج هذه املرحلة على جانبني رئي�سني لدعم االزدهار االقت�صادي واال�ستدامة وهما:
ཨ ཨاحلاجات امل�ؤ�س�سية للبلدية والتي تت�شارك فيها كافة البلديات حول الأردن.

ཨ ཨالفر�ص اال�ستثمارية لكل بلدية.

وتت�ضمن خطة عمل التقوية امل�ؤ�س�س��ية نتائج املرحلة الأولى التي تغطي ب�ش��كل خا�ص البلدية وت�ستعر�ض الإجراءات
ال�لازم اتخاذه��ا لإع��داد وتنفيذ خطة التنمي��ة االقت�صادية املحلية ب�أف�ضل �صورة ممكن��ة .و�إلى جانب خطة العمل
امل�ؤ�س�سية ،تت�ضمن هذه اخلطة الفر�ص اال�ستثمارية كما حددتها اجلهات املعينة وطاقم البلدية .و�سيتم ا�ستخدام
الفر�ص املذكورة يف هذه الوثيقة لتنظيم التزامات امل�ستثمرين �إلى جانب هيئة اال�ستثمار الأردنية وامل�ؤ�س�سات على
امل�ستوى الوطني وم�ستوى املحافظات.
و�س��ت�ضم املرحل��ة الثاني��ة م��ن عملي��ة التنمي��ة االقت�صادي��ة املحلي��ة حتلي�لات متعمق��ة ح��ول القط��اع االقت�ص��ادي
والقطاع��ات الفرعي��ة و�سل�س��لة القيم��ة ،والت��ي �س��تمهد الطريق �أمام اتخ��اذ �إج��راءات عملية لتعزيز ال�ش��راكة مع
القطاع اخلا�ص وا�ستثماراته ،مبا ي�ؤدي بالتايل �إلى زيادة الوظائف والتناف�سية يف البلدية.

 | 8بلدية العامرية اجلديدة

 - 2.0لمحة عامة عن بلدية العامرية الجديدة
الموقع

تبعد بلدية العامرية اجلديدة  60كيلومرت ًا عن جنوب عمان ،وحتدها من ال�ش��مال وال�ش��مال ال�ش��رقي بلدية عمان
الكربى ،ومن اجلنوب واجلنوب ال�ش��رقي بلدية �أم الر�صا�ص ،وحتدها من ال�ش��رق منطقة �صحراوية ،ومن الغرب
بلدية اجليزة .وتقع العامرية اجلديدة يف حمافظة ع َمان وت�صل م�س��احتها �إلى  53كيلومرت مربع ،وقد كانت تابعة
�إل��ى بلدي��ة عم��ان الك�برى حتى ع��ام  ،2014ليتم بع��د ذلك �إن�ش��اء بلدية جديدة م�س��تقلة ت�ضم مناط��ق العامرية،
والعرين ،والزميلة ،واخلرمي ،وخان الزبيب ،والذرة ،و�أم رقيبة ،و�ضبعة ،و�ضبيع.
وي�سود يف املنطقة املناخ ال�صحراوي اجلاف طوال العام وي�صل متو�سط هطول الأمطار �إلى  150ملم �سنوي ًا.

التركيبة السكانية

و�صل عدد ال�س��كان عام � 2014إلى � 10آالف ن�س��مة ،منهم  51%ذكور و� 49%إناث .وبلغ عدد الأ�س��ر � 1800أ�سرة
ومتو�س��ط حجم الأ�س��رة الواحدة خم�س��ة �أفراد .كما تتمتع املنطقة مبجتمع فتي .وي�س��كن يف املنطقة كذلك �أعداد
كبرية من الالجئني ال�سوريني على الرغم من عدم وجود خميمات ر�سمية ،كما ال يوجد �أي �أرقام دقيقة.
يدجلا ةيرماعلا ةيدلب نع ةماع ةحمل | 9

متوسط دخل األسرة

بل��غ متو�س��ط دخ��ل الأ�س��رة ع��ام  5000 2014دين��ار �أردين ل��كل عائلة تتك��ون من خم�س��ة �أفراد .ويوج��د يف بلدية
العامرية اجلديدة �ستة جيوب فقر ،مما يعني ب�أن كافة املنطقة تعاين من الفقر ال�شديد .ويبلغ معدل الفقر 20%
باملقارنة مع  14.4%على ال�صعيد الوطني.
وقد بلغ معدل البطالة  10.3%وهو ما يعد �أقل من املعدل الوطني الذي يبلغ  ،12%علم ًا ب�أن م�ش��اركة الن�س��اء يف
القوى العاملة تعد منخف�ضة جد ًا ،وهناك ن�سبة كبرية من ال�شباب املهتمني بالوظائف ال�صناعية املحلية.
الخدمات العامة

املوا�ص�لات :تغط��ي �ش��بكة املوا�ص�لات  95%من مناط��ق البلدية وتربطها من خ�لال الطريق ال�صح��راوي بع َمان
وغريها من املناطق املحيطة .وتعاين املنطقة من نق�ص يف مناطق ا�صطفاف ومواقف ال�سيارات ،وال توجد خدمات
نق��ل ع��ام .مط��ار امللكة علياء الدويل هو �أقرب مطار للبلدية والذي يبعد عنها م�س��افة ق�ص�يرة تبلغ  15كلم فقط،
الأمر الذي يج�سد ميزة ن�سبية .وال توجد يف املنطقة �سكك حديدة �أو حمطة قطارات.
الرعاي��ة ال�صحي��ة :يوج��د يف البلدي��ة ثالثة مراكز �صحية عام��ة ،ويتم حالي ًا العمل على حتويل م�ست�ش��فى ميداين
ع�سكري يف �ضبعة �إلى م�ست�شفى دائم بالتعاون مع اخلدمات الطبية امللكية .وتوجد يف املنطقة �صيدليتني وال توجد
عيادات خا�صة �أو عيادات �أ�سنان.
كاف على املطاعم.
ومتت الإ�شارة خالل التحليل الرباعي �إلى عدم وجود تفتي�ش �صحي ٍ
الأمن العام :يقع �أقرب مركز �شرطة وحمطة �إطفاء حريق يف بلدية اجليزة التي تبعد  13كم عن البلدية.

النفايات ال�صلبة :يوجد يف املنطقة  30مرفق ًا �صناعي ًا ينتج خملفات يومية ،بالإ�ضافة �إلى وجود مزارع الدواجن
الت��ي تنت��ج خملفات ع�ضوي��ة .تغطي عمليات جمع النفاي��ات كافة مناطق البلدية ويتم جم��ع  2.5طن من النفايات
يومي � ًا والت��ي ت�ض��م الورق والكرت��ون وغريها .ال يوجد حمطة لإع��ادة التدوير �أو مكب نفاي��ات يف البلدية ،ويتم نقل
النفاي��ات �إل��ى مك��ب يف م�أدبا� .أم��ا امل�صانع يف املنطقة ،فتق��وم بنقل خملفات املواد ال�س��امة والدواجن والبناء �إلى
مك��ب يف منطق��ة حمي��ور ،ال��ذي يعد �أحد الأ�س��باب الرئي�س��ية لتلوث املي��اه اجلوفية� ،إذ تت�س��رب املخلفات ال�س��امة
والبرتوكيميائي��ة �إل��ى الأر�ض وجتفف املياه اجلوفية من خالل زيادة ملوحة املياه .ومل يتم �إجراء �أي درا�س��ات حول
الأثر البيئي.
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معاجلة ال�صرف ال�صحي :تعتمد املنازل وال�صناعات وغريها على احلفر االمت�صا�صية للتخل�ص من املياه العادمة
وال يوج��د يف املنطق��ة �أنابيب �صرف �صحي .وت�س��اهم احلف��ر االمت�صا�صية كذلك بتلوث املي��اه اجلوفية ،كما يوجد
نق�ص يف مناطق مكبات النفايات للتخل�ص من خملفات مزارع الدواجن.
املياه :يوجد يف املنطقة �أكرث من  100بئر ارتوازي .وتوفر �سلطة املياه ملناطق البلدية املياه من خالل �أنابيب �أر�ضية
بال�ستيكية من �شبكة �أنابيب بئر اللجون (يعمل البئر كذلك على �إي�صال املياه من الكرك �إلى ع َمان) .وتغطي �شبكة
املي��اه  70%م��ن مناطق الو�س��ط فقط يف البلدية( .يوجد يف املنطقة ن�ش��اط �صناعي كبري للمي��اه املعدنية) .تعاين
البلدية من نق�ص يف تقنيات احل�صاد املائي واملحافظة على املياه الأمر الذي ال بد من معاجلته.
الطاقة :تغطي �شبكة الكهرباء كافة مناطق البلدية ،ولكن يتم توليد الكهرباء عرب مولدات قدمية غري قادرة على
ا�س��تيعاب الأعباء الكبرية خا�صة يف ف�صل ال�ش��تاء ،عندما تعاين املنطقة من انقطاع متكرر يف الكهرباء .ويف �إطار
التزايد يف �أعداد ال�سكان ،ال بد من ا�ستبدال �شبكة الكهرباء واملولدات ،الأمر الذي اعتربه امل�شاركون نقطة �ضعف
ت�ؤث��ر عل��ى ا�س��تقطاب �صناعات وا�س��تثمارات جدي��دة .وال بد من �إيجاد فر�صة لإن�ش��اء مولد طاقة �شم�س��ي .ولي���س
وا�ضح ًا ما �إذا كان يوجد يف املنطقة �شبكة �إنرتنت ذات نطاق عري�ض.
الفرص التعليمية

يوجد يف البلدية  13مدر�س��ة حكومية منها ت�س��ع مدار���س للمرحلة الأ�سا�س��ية و�أربع مدار�س للمرحلة الثانوية ت�ضم
 1478طالب ًا وطالبة .وهناك �س��ت مدار���س �أ�سا�س��ية خمتلطة ،وال توجد مدار�س خا�صة .ت�شتمل املدار�س على 135
غرفة �صفية ويبلغ متو�سط عدد الطالب  10طالب لكل �صف .ال توجد يف البلدية دور ح�ضانة ،كما ال توجد معاهد
تدري��ب مهن��ي �أو كلي��ات �أو جامع��ات .جامعة م�أدبا هي �أقرب جامعة للبلدية والتي تبعد عنها حوايل �س��اعة ،ولي���س
معروف ًا ما هي معاهد التدريب املهني القريبة .وقد �أ�شار امل�شاركون �إلى �أهمية التدريب املهني ك�أحد عوامل تطوير
القوى العاملة املحلية لتلبية احتياجات ال�صناعات املحلية ووقف التوظيف من خارج املنطقة.
الفرص الترفيهية والثقافية

ال توج��د يف املنطق��ة �أي��ة مراف��ق �أو �أن�ش��طة ترفيهي��ة �أو ثقافية �أو �ش��بابية �أو حت��ى مراكز حمو الأمي��ة �أو مكتبات �أو
حدائق.
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األنشطة االقتصادية والوظائف

تعمل الغالبية العظمى من القوى العاملة يف املنطقة يف � 30صناعة و�أربع مزارع دواجن كبرية .وال تقع امل�صانع يف
البلدية بالقرب من املناطق ال�سكانية ،ولكنها ت�ساهم يف تلوث الهواء .وت�ضم املنطقة �صناعات متنوعة مثل ت�صنيع
الب�لاط والكرت��ون والزجاج ورمل ال�س��يليكا واملبيدات احل�ش��رية واملطاط والفحم واجلب���س والزلط ،و�أ�س��طوانات
الغ��از و�إع��ادة تدوي��ر الإطارات وخلط الأ�س��فلت وحجر البناء .بالإ�ضاف��ة �إلى ذلك ،يوجد يف املنطق��ة �إنتاج للمواد
الغذائية وامل�شروبات مثل املياه املعدنية والع�صائر ومنتجات الألبان وطحن احلبوب.
الحاكمية الرشيدة

�إن النتيج��ة الأه��م خلط��ط التنمية االقت�صادية املحلية الناجحة هو ا�س��تحداث الوظائف من خالل �إيجاد اقت�صاد
حمل��ي م�س��تدام وحيوي يوظ��ف املوارد املحلية ويوفر بيئة جاذبة للم�س��تثمرين .ت�ضم بلدية العامرية حالي ًا جمل�س � ًا
منتخب � ًا وميزاني��ة بلدي��ة تبلغ  600000دينار �أردين .و ُتع��د ديون البلدية منخف�ضة وذلك ب�س��بب انف�صالها م�ؤخر ًا
عن بلدية ع َمان الكربى� ،إال �أن البلدية تعتمد بن�سبة  80%على حتقيق الإيرادات من ال�ضرائب ،ور�سوم الرتخي�ص
املهني ،والتحويالت احلكومية .ومل تتجاوز �إيرادات اال�س��تثمارات  .1%كما جتمع البلدية الإيرادات من خمالفات
ال�سري .وقد ج�سدت النفقات البلدية على الرواتب والأجور  60%من امليزانية.
ال توجد يف البلدية م�شاريع ا�ستثمارية م�شرتكة مع القطاع اخلا�ص .ومتتلك البلدية قاعتني متعددتَي اال�ستخدامات،
�إال �أنهما ال حتققا �إيرادات ملمو�س��ة .و�ست�س��تخدم �إحداهما لإن�ش��اء م�ست�شفى ميداين ع�سكري والذي �سيتم متويله
من خالل اجلهات املانحة.
توظ��ف البلدي��ة  47موظف � ًا وموظف��ة 57% ،منه��م يحملون �ش��هادات دبلوم �أو بكالوريو���س ،بينما يحم��ل الـ 40%
املتبقيون �شهادات الثانوية العامة .تبلغ ن�سبة العاملني من الذكور  ،90%بينما تبلغ ن�سبة الإناث .10%

ت�ض��م وح��دة التنمي��ة املحلية التي تر�أ�س��ت جه��ود �إعداد خطة التنمي��ة االقت�صادية املحلية موظف � ًا واحد ًا هو مدير
الوحدة .توجد يف البلدية م�سميات وظيفية ولكن ال توجد �أو�صاف وظيفية.
يوجد يف �أق�س��ام البلدية  11جهاز حا�س��وب ولكن معظمها غري مت�صل ب�ش��بكة الإنرتنت .وتفتقر البلدية �إلى وجود
برجمي��ات حا�س��وب متخ�ص�ص��ة وموق��ع �إلك�تروين .يوجد يف البلدية �ش��بكة ربط �إلك�تروين ت�صلها ب��وزارة التمويل
وبلدية ع َمان الكربى وذلك جلمع ودفع ر�سوم خمالفات ال�سري.
 | 12بلدية العامرية اجلديدة

استخدام األراضي

ال توجد خطة �أو خريطة �ش��املة (خمطط �ش��مويل) لإر�ش��اد امل�ستثمرين نحو م�ساحات منا�سبة وفر�ص ا�ستثمارية،
أرا�ض خا�صة �أو حكومية .وكما هو احلال مع كافة البلديات ،هناك �ش��كل من �أ�ش��كال التق�س��يم ،والذي
�س��واء على � ٍ
تقوم وزارة ال�ش�ؤون البلدية بتحديثه ب�صورة دورية.
�أ�شار امل�شاركون �إلى حاجة البلدية �إلى ا�ستمالك الأرا�ضي لتوفري م�ساحات لال�ستثمار.

المنطقة الزراعية والحرجية

على الرغم من �إنتاج بع�ض اخل�ضروات� ،إال �أن غالبية املناطق يف البلدية هي مناطق �صحراوية وتعاين املنطقة من
تزاي��د يف الت�صح��ر ،وال يولد القطاع الزراعي املرتبط ب�إنتاج الفواكه واخل�ضروات الدخل الكايف ،وال توجد غابات
يف املنطقة .تعد �أ�س��عار الأرا�ضي منخف�ضة ،الأمر الذي ُيعترب ميزة ن�س��بية للم�س��تثمرين يف القطاع ال�صناعي� ،إال
�أن هن��اك �ض��رورة ملعاجل��ة ق�ضي��ة الت�صح��ر .وت�ضم املنطق��ة م�صانع دواجن كب�يرة والتي تنتج كمي��ات كبرية من
املخلفات الع�ضوية والرائحة ال�سيئة.
المناطق التجارية والصناعية
يقت�صر الن�شاط التجاري على عدد من املتاجر واملحالت ال�صغرية.

توج��د يف البلدية منطقة �صناعية كبرية كما ذكر �س��ابق ًا ،بالإ�ضافة �إلى امل��وارد الطبيعية مثل املحاجر واليورانيوم
وال�صخر الزيتي .ومن �ضمن ال�شكاوى هي �أن امل�صانع توظف من خارج بلدية العامرية ،كما ال يوجد تدريب مهني
مالئم لتح�سني هذا الو�ضع.
األنشطة السياحية القريبة

على الرغم من �أن البلدية ال تعد منطقة �س��ياحية� ،إال �أنها تقع على امتداد الطريق ال�صحراوي امل�ؤدي �إلى العديد
م��ن املواق��ع التاريخي��ة املهمة يف الأردن ،كما ت�ضم املنطقة املوقع الأثري املهم خ��ان الزبيب .ال حتتوي البلدية على
�أي��ة مراف��ق �س��ياحية مبا يف ذلك اال�س�تراحات �أو املطاعم .وعل��ى الرغم من �أهمية املوقع الأثري� ،إال �أنه �س��يتطلب
ا�ستثمارات �ضخمة للمحافظة على املوقع وت�سويقه لين�ضم �إلى دائرة امل�سارات ال�سياحية يف الأردن.
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وق��د كان��ت منطق��ة خ��ان الزبيب (وتع��رف كذلك بخربة خ��ان الزبيب) �س��ابق ًا �إحدى حمطات ال�س��كك احلديدية
احلجازية العثمانية التي تقع بالقرب من القطرانة وتبعد  35مي ًال عن جنوب ع َمان .وقبل احلكم العثماين� ،أ�ش��ار
الهي��كل الع��ام للآثار ب�أنها كان��ت مدينة رومانية وحتولت يف القرن الثامن �إلى فندق �أم��وي .ويعود تاريخ املوقع �إلى
 37-712ميالدي .كما يوجد يف املنطقة م�سجد بت�صميم م�ستطيل .تبعد خان الزبيب ما يقارب  7.5كيلومرت ًا عن
القلعة ال�صحراوية ق�صر احلمام.
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 - 3.0رؤية ورسالة بلدية العامرية الجديدة
الواردتي �أدناه:
قام جمتمع العامرية ب�صياغة الر�ؤية والر�سالة
ْ
الر�ؤية :مدينة �صناعية متميزة يف بيئة جاذبة لال�ستثمار بالت�شارك مع القطاع اخلا�ص واال�ستغالل الأمثل للموارد
الطبيعية والب�شرية.
الر�سالة:
ཨ ཨن�سعى لتقدمي خدمات بلدية متميزة.

ཨ ཨنعمل على �إن�شاء مدينة �صناعية متكاملة.

ཨ ཨن�ستهدف رفع م�ستوى اخلدمات املقدمة للمجتمع املحلي.
ཨ ཨتهيئة البيئة اجلاذبة لال�ستثمارات.

���������������������������������� | 15

ُترتك فارغة عاد ًة

 - 4.0التخطيط للتنمية االقتصادية المحلية
والفرص االستثمارية
مت خالل عملية �إ�شراك اجلهات املعنية حتديد عدد من الأولويات لتمهيد الطريق نحو النمو والتطور االقت�صادي.

وركزت جمموعة كبرية من الأولويات على تعزيز �أداء البلدية كم�ؤ�س�سة .وقد مت ا�ستعرا�ض هذه الأوليات يف اجلزء
اخلام���س من هذه الوثيقة .ويف هذا اجلزء� ،س��يتم ت�سليط ال�ضوء على �أولويات اال�ستثمار والتطور االقت�صادي التي
مت حتديده��ا خ�لال العملية .ويف �إطار املرحل��ة الثانية من عملية �إعداد خطة التنمية االقت�صادية املحلية� ،س��يكون
هن��اك حاج��ة �إل��ى �إجراء املزيد م��ن التحلي��ل القطاعي لفهم طبيع��ة القطاعات الفرعي��ة و�سل�س��لة القيمة وفر�ص
القيمة امل�ضافة.
تقع بلدية العامرية اجلديدة على بعد  40كيلومرت ًا من جنوب ع َمان ،وت�ضم قاعدة �صناعية قائمة وبع�ض الأن�شطة
الزراعي��ة ،بالإ�ضاف��ة �إلى ثالثة مواقع تراثية مهمة وهي ق�صر �ضبعة ،وحمطة �س��كة احلديد ،وخان الزبيب ،الأمر
الذي يتيح �إمكانية تطوير القطاع ال�سياحي .ويوجد يف املنطقة عدد ًا كبري ًا من الأرا�ضي غري امل�ستخدمة والتي تعد
منخف�ض��ة التكلفة ن�س��بي ًا� .أما فيم��ا يتعلق باملوارد الطبيعية ،فيتوفر يف املنطق��ة اليورانيوم وال�صخر الزيتي ،الأمر
الذي يج�سد فر�ص ًا للتطور االقت�صادي .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تتمتع العامرية بقوى عاملة قوية وفتية ومتعلمة.
اخلدمات ال�صناعية ذات القيمة امل�ضافة والتجمعات ال�صناعية :تعتمد البلدية على ال�صناعات اخلفيفة والثقيلة
لتوفري فر�ص العمل .ويوفر النمو املتوا�صل يف القطاع ال�صناعي ب�أ�س��لوب م�س��تدام بيئي ًا املزيد من الفر�ص لتحقيق
التط��ور االقت�ص��ادي .وت�ض��م ال�صناع��ات احلالي��ة الب�لاط واجلب���س والفح��م و�إعادة تدوي��ر البطاري��ات وت�صنيع
ةيرامثتسالا صرفلاو ةيلحملا ةيداصتقالا ةيمنتلل طيطختلا | 17

�صنادي��ق الكرت��ون والطباعة على �صناديق الكرتون وت�صنيع الزجاج و�أ�س��طوانات الغاز وخلط الأ�س��فلت واملبيدات
احل�شرية الزراعية وم�صانع اللنب.
و�ست�س��اهم الدرا�س��ات املتعمقة يف القطاعات العديدة ال�س��تيعاب �سل�سلة القيمة لكل قطاع يف م�ساعدة البلدية على
حتدي��د الفر�ص اال�س��تثمارية ذات القيم��ة امل�ضافة .ويتوجب على البلدية كذلك النظر يف �إن�ش��اء جتمعات �صناعية
على املدى املتو�سط ،حيث تتيح هذه التجمعات �إمكانية ا�ستقطاب ال�صناعات واخلدمات التي متثل جوانب عديدة
من �سل�سلة القيمة مبا ي�ساهم يف حت�سني جودة اخلدمات وال�سلع املقدمة.
حت�سني اخلدمات البلدية املقدمة لل�صناعات :يتوجب على بلدية العامرية معاجلة االحتياجات الفورية لل�صناعات
وذلك مبا ي�س��اهم يف ا�س��تقطاب امل�س��تثمرين يف القطاع ال�صناعي .وت�ضم هذه االحتياجات توفري خدمات لإعادة
تدوير املخلفات والطاقة� .أما بالن�س��بة �إلى الفر�ص اال�س��تثمارية على املدى الق�صري ،فقد اقرتحت البلدية �إن�ش��اء
مراف��ق لإعادة تدوي��ر املخلفات ال�صناعية .تنتج املرافق ال�صناعية يف العامرية كميات كبرية من املخلفات القابلة
لإعادة التدوير والتي يتم حالي ًا التخل�ص منها يف مكب للنفايات .و�سيتم �إجراء عمليات تقييم لفهم �أنواع املخلفات
التي ميكن �إعادة تدويرها وكيفية ت�سويق �أو بيع هذه ال�سلع معادة التدوير.
وق��د �أ�ش��ارت البلدي��ة كذلك �إلى م�ش��روع لتطوي��ر نظام طاقة �شم�س��ية بالتعاون م��ع القطاع اخلا���ص .وتعد منطقة
العامري��ة مالئم��ة جد ًا ملثل هذه الفر�صة اال�س��تثمارية نظر ًا لوفرة الأرا�ضي امل�س��طحة الكبرية ومنخف�ضة التكلفة.
ومن املتوقع �أن ي�س��اهم مثل هذا امل�ش��روع يف خف�ض تكلفة الطاقة بن�س��بة  .50%و�أخري ًا ،اقرتح امل�ش��اركون �إن�ش��اء
مرافق لل�سماد الع�ضوي ملعاجلة املخلفات الع�ضوية من مزارع الدواجن واملا�شية الكبرية املوجودة يف العامرية.
وت�ضمنت امل�ش��اريع املقرتحة الأخرى مركز نقليات ي�ضم �س��ائقي �ش��احنات (مركبات ثقيلة) ومركز تدريب مهني
للم�ساعدة يف جتهيز القوى العاملة املحلية للمناف�سة على الوظائف ال�صناعية املحلية.
التنمي��ة ال�س��ياحية :مل ت�ض��ع البلدي��ة القط��اع ال�س��ياحي �ضم��ن قائم��ة �أوليات اال�س��تثمارات على امل��دى الق�صري.

ويتوج��ب عل��ى البلدية على امل��دى البعيد حتديد كيفية املحافظة عل��ى املواقع الأثرية املوجودة فيه��ا ب�صورة �أف�ضل
وتوفري اخلدمات امل�ساعدة الالزمة.

تنمية القوى العاملة :ال بد �أن ت�ساهم عملية تنمية القوى العاملة يف جتهيز العمالة ب�صورة �أف�ضل مبا يتما�شى مع
احتياجات �س��وق العمل .وتعمل القوى العاملة امل�ؤهلة على تعزيز جناح قطاعات الأعمال وال�صناعة مبا ي�س��اهم يف
حتقيق اال�س��تقرار االقت�صادي .ولدعم م�ش��اركة املر�أة يف �س��وق العمل� ،س��تعمل البلدية على تزويد الن�ساء بالفر�ص
التدريبية والإر�ش��ادية الالزمة .وقد �أ�ش��ارت البلدية كذلك �إلى �إن�ش��اء مراكز الرعاية كفر�ص ا�س��تثمارية حمتملة
لدعم م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل.
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وال�س��تقطاب فئة ال�ش��باب �إلى القوى العاملة ،ميكن للبلدية بال�ش��راكة مع القطاع اخلا�ص العمل على توفري فر�ص
تدريب وظيفي داخلي ،الأمر الذي لن ي�س��اهم يف حت�س�ين وفرة القوى العاملة امل�ؤهلة فح�س��ب ،بل �س��يوفر لل�ش��باب
الدخل الالزم لتج�سري الفجوة النا�شئة عن قلة التدريب املهني .وقد يكون لذلك �أثر فاعل ب�شكل خا�ص يف جماالت
التدريب ال�صناعي ،ومعاجلة الأغذية ،وال�صناعات النا�ش��ئة ،حيث هناك حاجة �إلى ك�س��ر القيود الثقافية املتعلقة
بتوفري اخلدمة.
امل�ش��اريع املنزلية :ي�س��اهم دعم امل�ش��اريع املنزلية يف تي�س�ير الفر�ص وامل�ش��اركة االقت�صادية للمر�أة ،بالإ�ضافة �إلى
ت�شجيع الرواد ال�شباب على موا�صلة م�ساعيهم لإن�شاء الأعمال واال�ستفادة من الفر�ص التنموية من خالل احلد من
الأعباء املالية على ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ،وذلك مبا ي�ساهم يف نهاية املطاف بتعزيز التناف�سية يف ال�سوق.
يتوجب على البلدية ا�س��تهداف املواطنني بالرتكيز على الن�س��اء وال�ش��باب بهدف تعزيز الوعي فيما يتعلق ب�إ�ضفاء
طابع ر�سمي على �أعمالهم املنزلية �أو على �أعمالهم النا�شئة.
جتهي��ز وح��دة التنمي��ة املحلي��ة لت�صب��ح �أك�ثر كف��اءة يف تخطي��ط و�إع��داد و�إدارة ال�ش��راكات بني القطاع�ين العام
واخلا���ص :لدع��م �إن�ش��اء امل�ش��اريع اال�س��تثمارية املح��ددة يف ه��ذه اال�س�تراتيجية ،يتوج��ب عل��ى وح��دات التنمي��ة
االقت�صادية �أن تكون م�ستعدة لتخطيط و�إدارة ومراقبة ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص .و�سيت�ضمن ذلك
�إعداد دليل �إر�ش��ادات لل�ش��راكة بني القطاعني العام واخلا�ص وتوفري التدريب الالزم لطاقم العمل يف البلدية ويف
وحدات التنمية يف املحافظات ب�شكل خا�ص.
خطة العمل

�شركاء التنفيذ

اجلهة الإطار الزمني التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين
املنفذة

ت�سهيل الفر�ص اال�ستثمارية التي حتقق وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،بنك
مكا�سب �سريعة مع القطاع اخلا�ص تنمية املدن والقرى ،القطاع البلدية
اخلا�ص.
لإن�شاء نظام طاقة �شم�سية.
ت�سهيل الفر�ص اال�ستثمارية التي حتقق
وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،بنك
مكا�سب �سريعة مع القطاع اخلا�ص
تنمية املدن والقرى ،القطاع البلدية
لإن�شاء م�شروع �إعادة تدوير املخلفات
اخلا�ص (م�صانع).
ال�صناعية.
وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،بنك
تنمية املدن والقرى ،القطاع البلدية
مركز للنقليات اللوج�ستية.
اخلا�ص.
حتديد و�إيجاد الفر�ص الإر�شادية
البلدية
القطاع اخلا�ص.
للن�ساء.

2018-2017

900,000

2017-2016

500,000

2017-2016

50,000

2017-2016

----
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خطة العمل
�إعداد و�إدارة فر�ص تدريب وظيفي
داخلي بال�شراكة من القطاع اخلا�ص.
و�ضع برنامج تدريبي حول كيفية
�إعداد و�إدارة ومراقبة ال�شراكات
بني القطاعني العام واخلا�ص لطاقم
العمل يف البلدية.
�إجراء تقييم مف�صل حول القطاعات
و�سل�سلة القيمة وحتديد الفر�ص
اال�ستثمارية على املدى املتو�سط
والطويل ،والقيم امل�ضافة يف
القطاعات التالية:
ླ ླالقطاع ال�صناعي
ླ ླالقطاع ال�سياحي
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�شركاء التنفيذ

اجلهة الإطار الزمني التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين
املنفذة

القطاع اخلا�ص

البلدية

2017-2016

----

م�شروع م�ساندة الأعمال
املحلية التابع للوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية،
وزارة ال�ش�ؤون البلدية

البلدية

2016

30,000

جهة ا�ست�شارية ،جهات
مانحة ،القطاع اخلا�ص.

البلدية

2017-2016

40,000

 - 5.0خطة عمل تعزيز أداء البلدية للتنمية
االقتصادية المحلية
�أ�ش��ار حتليل نقاط القوة ونقاط ال�ضعف والفر�ص والتهديدات �إلى عدد من التحديات امل�ؤ�س�س��ية التي يتوجب على
البلدية مواجهتها قبل البدء بتنفيذ خطة التنمية االقت�صادية املحلية .وقد ركزت خطة العمل على الإجراءات التي
من �ش�أنها تعزيز قدرة البلدية على التخطيط للتنمية االقت�صادية املحلية وب�شكل خا�ص:

ཨ ཨالتخطي��ط ب�ص��ورة فاعل��ة ال�س��تخدامات الأرا�ض��ي وتطوي��ر �أ�س���س ونظ��م �صن��ع الق��رار املتعلقة
با�ستخدام الأرا�ضي.
ཨ ཨتعزيز الهيكل التنظيمي و�إطار العمل الإداري.
ཨ ཨحت�سني البنية التحتية لتقنية املعلومات والقدرات يف مكاتب البلدية.
ཨ ཨحت�سني الأداء املايل والإيرادات يف البلدية.

�ཨ ཨإن�ش��اء جمل�س �شراكة �إقليمية للمنفعة املتبادلة مع البلديات الإقليمية ووحدات التنمية املحلية يف
البلدية ووحدات التنمية املحلية يف املحافظة.
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الهدف الأول :التخطيط ب�صورة فاعلة ال�ستخدامات الأرا�ضي وتطوير �أ�س�س ونظم �صنع القرار املتعلقة با�ستخدام
الأرا�ضي.
الو�صف

�شركاء التنفيذ

ا�ستعرا�ض �أنواع حمددة من
ا�ستخدامات الأرا�ضي �ضمن م�ساحات
خمططة �أو مق�سمة لأنواع خمتلفة من
اال�ستثمار.
ت�سليط ال�ضوء على مناطق الأرا�ضي
املوحدة �أو الأرا�ضي الواقعة حتت ملكية
واحدة.
حتديد قطع الأرا�ضي اململوكة من
قبل البلدية ،بحيث يتوا�صل ممثلي
القطاع اخلا�ص مع املالكني يف حال
كانوا مهتمني يف مناق�شة فر�ص تنموية
م�ستقبلية ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستك�شاف
تو�سع ال�صناعات احلالية واالحتياجات
ال�صناعية والتجارية املرتبطة بها.
تتبني ا�سرتاتيجية الأردن 2025
منهج ًا يرتكز على التجمعات لتو�سيع
ال�صناعات احلالية وحتديد ال�صناعات
الداعمة ذات ال�صلة يف املناطق
املحيطة.
ي�ستعر�ض الدليل للم�ستثمرين والأعمال
املحلية وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
عملية التنمية مبا يف ذلك �أنواع اخلطط
الواجب تقدميها ،والر�سوم ،ومراجعة
طاقم العمل واملجل�س ،وعمليات
املوافقة ،وعمليات الرتخي�ص ،ومتلك
املوقع .تطوير نظام تقدمي عرو�ض يربط
بني املوافقة على الكثافة/معدل امل�ساحة
الأر�ضية مع التح�سينات املجتمعية (على
�سبيل املثال متديد خطوط ال�صرف
ال�صحي �أو املياه).

وزارة ال�ش�ؤون
البلدية

اجلهة
املنفذة
البلدية

وزارة ال�ش�ؤون
البلدية ،بنك
تنمية املدن
والقرى

البلدية

وزارة ال�ش�ؤون
البلدية

البلدية

الن�شاط
�إعداد خمطط
�شمويل وخريطة
للأرا�ضي.

ا�ستمالك الأرا�ضي:
حتديد قطع الأرا�ضي
والتجمعات التنموية
الرئي�سية لال�ستثمار.

�إعداد دليل
للموافقات.
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التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين
350,000

الإطار الزمني
2017-2016

– 100,000
200,000

الإطار الزمني
2017-2016

50,000

الإطار الزمني
2018-2016

الهدف الثاين :تعزيز الهيكل التنظيمي و�إطار العمل الإداري.

الن�شاط

الو�صف

�شركاء التنفيذ

تطوير هيكل
تنظيمي للبلدية
ووحدة التنمية
املحلية وم�س�ؤوليات
طاقم العمل.

�سيعمل ذلك على تو�ضيح الغاية
من وحدة التنمية املحلية وتق�سيم
امل�س�ؤوليات ،بالإ�ضافة �إلى توفري خطة
عمل وا�ضحة وحمدثة وميزانية داعمة.
و�سيعمل ذلك على حتديد هيكل وحدة
التنمية املحلية ،و�أدوار طاقم العمل،
وامل�س�ؤوليات وامل�ؤهالت.
�سيتطلب ذلك عقد برامج تدريب
تبادلية مع البلديات الأخرى يف جماالت
التمويل ،والإدارة ،واملوارد الب�شرية،
وتقنية املعلومات

وزارة ال�ش�ؤون
البلدية

اجلهة
املنفذة
البلدية

وزارة ال�ش�ؤون
البلدية

البلدية
بدعم
من جهة
ا�ست�شارية

الإطار الزمني
2017-2016

تعزيز القدرات
اخلارجية لطاقم
العمل (املهارات
التقنية املتعلقة
باال�ستثمار).

حت�سني التوا�صل مع املواطنني
وامل�ستثمرين واحلكومة و�إدارة دورة
امل�شروع مبا يف ذلك درا�سات اجلدوى.

وزارة ال�ش�ؤون
البلدية ،وغرفة
ال�صناعة
واال�ستثمار،
وهيئة اال�ستثمار
الأردنية

البلدية

10,000

�إن�شاء نظام للمتابعة توفري معلومات حول النتائج للمجل�س،
واملحافظة ،ووزارة ال�ش�ؤون البلدية،
والتقييم ملتابعة
ووزارة االت�صاالت وتكنولوجيا
املنهجية.
املعلومات ،واجلهات املانحة وغريهم.

وزارة ال�ش�ؤون
البلدية

البلدية

و�ضع برنامج
لتدريب طاقم
العمل.

التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين
20,000

الإطار الزمني
2016

100,000

الإطار الزمني
2017-2016

50,000

الإطار الزمني
2018-2017

الهدف الثالث :حت�سني البنية التحتية لتقنية املعلومات والتواجد على الإنرتنت للبلدية.

الن�شاط
تطوير موقع
�إلكرتوين.

التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين

�شركاء التنفيذ اجلهة
الو�صف
املنفذة
حت�سني ال�شفافية وم�شاركة املعلومات مع وزارة ال�ش�ؤون البلدية من
5,000
البلدية
املجتمع وامل�ستثمرين
خالل هيئة الإطار الزمني
ا�ست�شارية
2016
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الن�شاط
تطوير نظام حمو�سب
(�أجهزة وبرجميات)
جلميع �أعمال البلدية
(التمويل ،املوارد
الب�شرية وغريها).

تطوير عملية
افرتا�ضية فاعلة
ووا�ضحة للرتخي�ص
واملراجعة.

الو�صف

�شركاء التنفيذ
وزارة ال�ش�ؤون
البلدية

�سيعمل ذلك على حت�سني الكفاءة
والفاعلية يف البلدية ،كما �سيح�سن
عملية جمع البيانات ومهام املوارد
الب�شرية والتمويل وقدرات م�شاركة
املعلومات .و�سي�ضم ذلك توفري الأجهزة
والربجميات الالزمة لنظام املعلومات
اجلغرايف  )GIS(.كما �سي�ضمن النظام
ربط الأنظمة يف البلديات ببع�ضها.
وزارة ال�ش�ؤون
تكون مرتبطة بدليل املوافقات ،لتوفري
البلدية
الفهم ال�شامل مل�س�ؤوليات امل�ستثمرين
وادخار الوقت واملال ،وتعزيز فاعلية
تنظيم اجلوانب الإدارية واملالية.

اجلهة
املنفذة
البلدية

التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين
65,000

الإطار الزمني
2017-2016

البلدية
بدعم
من جهة
ا�ست�شارية

50,000

الإطار الزمني
2017-2016

الهدف الرابع :حت�سني الأداء املايل والإيرادات يف البلدية.

الن�شاط

الو�صف

�إعداد قائمة باملرافق والأبنية وزيادة
تخمني و�إن�شاء
املرافق والأبنية داخل الإيرادات من �ضرائب امل�سقفات
حدود البلدية
�سرتكز احلملة على دور البلدية جتاه
�إطالق حمالت
توعوية �إعالمية
مواطنيها ودور املواطنني باملقابل.
بهدف حتفيز
و�ست�ساعد احلملة يف تعزيز وعي
املواطنني لدفع
املواطنني حول �أهمية دفع الغرامات
الغرامات وال�ضرائب وال�ضرائب.
املرتتبة عليهم.
و�ضع �آليات لإعداد تعزيز اجلدارة االئتمانية للبلديات
امليزانية مبا ين�سجم ومتكينها من خالل �أدوات الإدارة
مع املعايري الدولية .املالية العامة املالئمة التي تعمل على
�ضبط امل�ستوى الإجمايل من الإيرادات
والنفقات ب�صورة مالئمة ،وح�شد
املوارد العامة بني القطاعات والربامج،
بالإ�ضافة �إلى �ضمان �أعلى درجات
الكفاءة يف �أداء البلديات.
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�شركاء التنفيذ

اجلهة
املنفذة
البلدية

وزارة ال�ش�ؤون
البلدية ومنظمة
لتنظيم �إطالق
احلمالت.

البلدية

بنك تنمية املدن
والقرى

البلدية
ووزارة
ال�ش�ؤون
البلدية

وزارة ال�ش�ؤون
البلدية

التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين
50,000

الإطار الزمني
2018-2016
20,000

الإطار الزمني
2020-2016

50,000

الإطار الزمني
2017-2016

�شركاء التنفيذ

زيادة دخل البلدية

وزارة ال�ش�ؤون
البلدية ووزارة
العدل

اجلهة
املنفذة
البلدية

�إ�صالح القوانني ،واملحافظة على البيئة،
�إ�صالح القوانني
لفر�ض غرامات على وزيادة الإيرادات البلدية.
التلوث ال�صناعي.

وزارة ال�ش�ؤون
البلدية ،رئي�س
الوزراء ،وزارة
العدل

البلدية

الن�شاط
�إنفاذ القانون
وت�سهيل �إجراءات
حت�صيل الديون
والذمم من خالل
برامج تق�سيط
مي�سرة.

الو�صف

التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين
الإطار الزمني
2018-2017

الإطار الزمني
2018-2016

الهدف اخلام�س� :إن�شاء جمل�س �شراكة �إقليمية للمنفعة املتبادلة مع البلديات الإقليمية ووحدات التنمية املحلية يف
البلدية ووحدات التنمية املحلية يف املحافظة.
�شركاء التنفيذ

�إعداد خطة عمل
وميزانية لإن�شاء
جمل�س ال�شراكة
الإقليمية.

ت�أييد معزز على امل�ستوى الوطني

وزارة ال�ش�ؤون
البلدية

اجلهة
املنفذة
البلدية

التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين
حتدد الحق ًا
الإطار الزمني
2020-2016

�إعداد خارطة
ا�ستثمار بال�شراكة
مع الهيئة
اال�ستثمارية الأردنية
وحمالت ترويجية
�إقليمية.

تعزيز الو�ضوح �أمام امل�ستثمرين

وزارة ال�ش�ؤون
البلدية ،هيئة
اال�ستثمار
الأردنية ،وحدة
التنمية املحلية
يف املحافظة،
غرفة التجارة
وال�صناعة

البلدية

100,000

�إعداد وتنفيذ م�سح
للم�ستثمرين.

حت�سني ر�صد جناح اال�سرتاتيجية �أو
وجود الثغرات

وزارة ال�ش�ؤون
البلدية

البلدية

الن�شاط

الو�صف

الإطار الزمني
2018-2017

20,000

الإطار الزمني
2020-2016
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الن�شاط

الو�صف

�شركاء التنفيذ

عقد برامج تدريبية تعزيز �إيرادات البلديات وتعزيز الوعي وزارة الطاقة
وامل�شاركة املحلية يف الرتويج للتنمية
وتوعوية حول
والرثوة املعدنية،
التنمية امل�ستدامة االقت�صادية امل�ستدامة واحلد من الأثر وزارة الزراعة،
يف القطاعات
البيئي للقطاعات ال�صناعية والزراعية وزارة البيئة،
ال�صناعية
وزارة املياه
والرتويج للطاقة املتجددة.
والري ،غرف
والزراعية.
ال�صناعة
والتجارة

اجلهة
املنفذة
البلدية

التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين
150,000

الإطار الزمني
2020-2016

يهدف جمل�س ال�شراكة بني القطاعني اخلا�ص والعام �إلى احلد من العقبات البريوقراطية والت�شجيع الفاعل للتنمية
االقت�صادية من خالل �إيجاد ثقافة لال�ستثمار .و�سيقع �ضمن م�س�ؤوليات املجل�س م�ساعدة البلدية يف املهام �أدناه:

ཨ ཨحتديد امليزانية لتوفري خدمات جديدة �أو حم�سنة للمواطنني والتي يكون لها ت�أثريات �إقليمية مثل
حت�سني ر�أ�س املال والبنية التحتية.
ཨ ཨحتديد وا�ستقطاب امل�ستثمرين وامل�شاريع.
ཨ ཨالعم��ل م��ع املدار���س واجلامع��ات املهني��ة وامل�ش��اريع وال�صناع��ات املحلي��ة لو�ضع برنام��ج تدريب
�إر�شادي لتوظيف القوى العاملة مبا يف ذلك الإناث وال�شباب.
ཨ ཨالعمل مع اجلهات املانحة وهيئة اال�ستثمار الأردنية لإيجاد وتعزيز بيئة مالئمة للأعمال.
ཨ ཨالعم��ل مع املجتمع��ات املحلية لتطوير عالم��ة جتارية مالئمة للأعمال ملوا�صل��ة الرتويج للمنطقة
للحفاظ على امل�شاريع القائمة وتو�سيعها وا�ستقطاب م�شاريع جديدة.
ཨ ཨت�ش��كيل ق��وة �سيا�س��ية �ضاغط��ة والعمل مع ال��وزارات واحلكوم��ة يف ع َمان لو�ضع �سيا�س��ات �أو�ضح
لإيرادات البلدية وبرنامج حوافز للم�ستثمرين وامل�شاريع املنزلية التي تهدف �إلى تعزيز امل�شاركة
االقت�صادية للمر�أة.
�سي�س��عى املجل���س �إلى جذب م�ش��اركة وا�س��عة ت�ضم ر�ؤ�س��اء البلديات وممثلي وحدة التنمية املحلية وغرف التجارة
وال�صناعة وممثلني من �شركات �إقليمية كربى وم�ؤ�س�سات م�صرفية ومالية .كما �س ُي�شكل ممثلو امل�ؤ�س�سات التعليمية
واملنظمات غري احلكومية واملنظمات املجتمعية والوزارات على ال�صعيد الوطني جزء ًا من املجل�س.
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 - 6.0المالحق
الملحق األول :تحليل نقاط القوة ونقاط
الضعف والفرص والتهديدات وتحديد أولوياتها
استعراض نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات

لق��د مت خ�لال ور�ش��ة العمل االتفاق مع امل�ش��اركني على اتب��اع منهجية ترتي��ب �أولويات نقاط الق��وة ونقاط ال�ضعف
والفر�ص والتهديدات بح�سب قربها �إلى واقع بلدية العامرية ومت منحها ترتيب مبني على �أوزان ت�شري �إلى الأهمية
من ( )5-1وقد �أجمع امل�شاركون على �أن التحليل الرباعي لبلدية العامرية يتلخ�ص فيما يلي- :
نقاط القوة

مت خ�لال ور�ش��ة العم��ل حتدي��د ( )5نقاط ق��وة كان �أكرثها �أولوية بواق��ع ( 589نقطة) هو قرب موق��ع البلدية من
ع ّم��ان واملط��ار حي��ث �أنها تبع��د  60كم عن العا�صمة و 15كم عن مطار امللكة علياء الدويل مما ي�س��هم يف ت�ش��جيع
امل�س��تثمرين وخا�ص��ة ال�صناع��ات التي يت��م توريدها ونقلها جو ًا على التواجد يف املنطق��ة .جاء بعد ذلك وبالرتتيب
الث��اين الواقع الدميوغرايف والتنوع ال�س��كاين بواقع ( 504نقطة) حي��ث �أن جمتمع العامرية جمتمع فتي تتوفر فيه
الك��وادر الب�ش��رية ال�ش��بابية الت��ي لديها القدرة على العم��ل و�إعالة الأ�س��ر .وبالرتتيب الثال��ث للأولويات جاء وجود
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ع��دد م��ن امل�صانع واملزارع والتي تعترب من �أه��م م�صانع املنطقة وخا�صة الدواجن والكرت��ون واملياه املعدنية بواقع
( 342نقط��ة) .كم��ا �أن��ه ومن �ضم��ن نقاط القوة ومن وجهة نظر امل�ش��اركني هنالك �أهمية ن�س��بية وميزة تناف�س��ية
من حيث ات�س��اع رقعة الأرا�ضي غري امل�س��تغلة وانخفا�ض �أ�س��عار الأرا�ضي بواقع ( 294نقطة) وتعترب تلك الأرا�ضي
كنقطة جذب لال�ستثمارات وخا�صة لقطاع ال�صناعة حيث تتوفر الأرا�ضي مب�ساحات كبرية لبناء امل�صانع واملرافق
وبي امل�شاركني وجود ميزة ن�سبية وهي املوقع املتميز من الطريق ال�صحراوي الرئي�سي الذي
وب�أ�سعار تناف�سية .كما ّ
يو�صل �شمال اململكة مع جنوبها.
نقاط القوة
الرقم
القرب من عمان  -املطار.
1
توفر الكوادر الب�شرية ال�شبابية.
2
وجود عدد من امل�صانع واملزارع.
3
توفر �أرا�ضي مب�ساحات كبرية
 4وب�أ�سعار منخف�ضة لال�ستثمار
ال�صناعي.
وجود البلدية على اخلط الدويل /
 5الطريق ال�صحراوي الذي يربط
�شمال اململكة بجنوبها.

1

2

3

4

5

عدد الأ�صوات

الأولوية

2

2

1

6

22

33

589

6

0

3

4

20

33

504

2

2

10

5

14

33

342

2

8

2

6

16

34

294

1

0

3

2

26

32

148

نقاط الضعف

مت خ�لال ور�ش��ة العم��ل حتدي��د ( )9نقاط �ضع��ف يف بلدية العامري��ة كان �أكرثه��ا �أولوية �ضعف البني��ة التحتية يف
املنطق��ة بواق��ع ( 357نقطة) حيث تفتقر املنطقة وخا�صة منطقة امل�صانع �إلى �ش��بكة مياه وكهرباء و�صرف �صحي
و�ش��بكة طرق ،تالها يف الرتتيب عدم وجود ت�ش��ريعات تنظيم ال�س��تخدامات الأرا�ضي وتق�س��يمها �إلى مناطق داخل
حدود بلدية العامرية بواقع ( 284نقطة) ،وجاء بعد ذلك وبالرتتيب الثالث �ضعف وحدة التنمية يف البلدية وعدم
تفعيل العمل من خاللها بواقع ( 255نقطة) ،وجاء بنف�س الرتتيب الثالث لأولويات نقاط ال�ضعف انعدام االهتمام
بالأماكن ال�سياحية بواقع ( 255نقطة) حيث يوجد يف بلدية العامرية ثالثة مواقع �أثرية �سياحية ذات بعد تاريخي
وهي قلعة �ضبعة وحمطة �سكة احلديد وخان الزبيب وجميعها بحاجة �إلى ترميم  .كما �أنه ومن �ضمن نقاط ال�ضعف
ومن وجهة نظر امل�شاركني جاء بالأولوية الرابعة عدم تفعيل دور ال�شباب واالرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة لهم
بواقع ( 251نقطة) من حيث مرافق التعليم ومراكز التدريب وال�ش��باب والثقافة� .أما بالن�س��بة للمرتب اخلام�س��ة
لنق��اط ال�ضع��فّ ،بي امل�ش��اركون �أن قلة التوا�صل مع املجتمع املحلي من قب��ل كادر البلدية هو نقطة حمورية وبواقع
( 223نقط��ة) .وم��ن �ضم��ن نقاط ال�ضعف الت��ي مت طرحها �ضعف الرقابة ال�صحية عل��ى املطاعم واملحالت داخل
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البلدي��ة ،وع��دم وجود خطة ا�س�تراتيجية للبلدية لدع��م املزارعني والقطاعات الأخرى بالإ�ضاف��ة �إلى قلة الأرا�ضي
أرا�ض للبلدية من �أرا�ضي الدولة.
اململوكة من قبل البلدية نتيجة عدم ا�ستمالك � ٍ
نقاط ال�ضعف

الرقم

1

2

3

4

5

عدد الأ�صوات الأولوية

1

عدم وجود بنية حتتية يف املنطقة.

7

1

2

2

19

31

357

2

عدم تنظيم الأرا�ضي داخل حدود
البلدية.

3

2

2

1

20

28

284

3

عدم تفعيل وحدة التنمية يف البلدية.

6

1

4

7

10

28

255

4

�ضعف االهتمام بالقطاع ال�سياحي.

8

2

3

3

13

29

255

5

عدم تفعيل دور ال�شباب واالرتقاء
مب�ستوى اخلدمات املقدمة لهم.

4

2

2

11

11

30

251

6

قلة التوا�صل مع املجتمع املحلي.

11

0

4

3

12

30

223

9

3

2

7

8

29

211

9

4

0

2

13

28

211

6

1

0

5

16

28

108

7
8
9

�ضعف الرقابة ال�صحية على املطاعم
واملحالت داخل البلدية.
عدم وجود خطة ا�سرتاتيجية للبلدية
لدعم املزارعني والقطاعات االخرى.
أرا�ض للبلدية من
عدم ا�ستمالك � ٍ
�أرا�ضي الدولة.

الفرص

أرا�ض
مت خ�لال ور�ش��ة العم��ل حتديد ( )6نقاط كفر�ص وكان �أكرثه��ا �أولوية املوقع املميز لبلدي��ة العامرية ووجود � ٍ
�صحراوي��ة �شا�س��عة ميك��ن ا�س��تخدامها كم�ص��در للطاقة ال�ش��مية لتولي��د الكهرب��اء بواقع ( 326نقط��ة) .تالها يف
الرتتي��ب بواق��ع ( 304نقط��ة) توف��ر امل��وارد الطبيعية م��ن املحاج��ر ،اليورانيوم ،ال�صخ��ر الزيتي ،املي��اه اجلوفية
(احلو�ض املائي) ،حيث تعترب تلك املوارد من �أهم املوارد الطبيعية وخا�صة اليورانيوم� .أما ك�أولوية ثالثة ف�إن ن�سبة
ال�ش��باب من �س��كان املنطقة مرتفعة وميكن البناء عليها من حيث الأيدي العاملة للعمل يف املن�ش ��آت ال�صناعية يف
املنطقة بواقع ( 206نقطة) .وجاء يف املرتبة الرابعة وجود امل�ؤ�س�س��ات املانحة للم�ش��اريع اال�س��تثمارية بواقع (205
نقطة) والتي ميكن اال�س��تفادة منها لدعم امل�ش��اريع اال�ستثمارية والبنية التحتية� ،أما الفر�صة اخلام�سة فهي وجود
مواقع �أثرية و�سياحية وتاريخية مهمة ميكن ا�ستغاللها كبيئة جاذبة لال�ستثمار ال�سياحي بواقع ( 162نقطة).
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الرقم
1
2

3

4
5

الفر�ص
توفر الطاقة ال�شم�سية.

املوارد الطبيعة  -اليورانيوم ،ال�صخر
الزيتي.
ارتفاع ال�شباب من �سكان املنطقة
و�إمكانية البناء عليها من حيث الأيدي
العاملة.
وجود امل�ؤ�س�سات املانحة والدولية
والدعم احلكومي.
وجود بع�ض املناطق ال�سياحية.

1

2

3

4

5

عدد الأ�صوات الأولوية

3

1

2

4

17

27

326

4

0

4

3

16

27

304

1

1

3

5

18

28

206

4

0

6

7

9

26

205

7

3

3

5

9

27

162

التهديدات

مت خالل ور�ش��ة العمل حتديد ( )9نقاط كتهديدات وكان �أكرثها �أولوية ا�س��تمرار الت�صحر وازدياد رقعة الأرا�ضي
غري امل�ستغلة لأغرا�ض �أخرى غري الزراعة وتربية املوا�شي بواقع ( 433نقطة)� ،أما يف املرتبة الثانية بواقع (411
نقطة) جاء �ضعف الت�شريعات التي تفر�ض على امل�ستثمر امل�س�ؤولية جتاه املجتمع والتي تدفع خلق فر�ص عمل لأبناء
املنطق��ة يف امل�صان��ع ،حي��ث تق��وم معظم امل�صانع بتوظيف الأي��دي العاملة من خارج املنطقة عل��ى الرغم من توفر
امل��وارد الب�ش��رية من �أبناء املنطق��ة� .أما يف املرتبة الثالثة للأولويات وبواق��ع ( 408نقطة) جاء �ضعف ثقافة العمل
املهني بني �أبناء املنطقة نتيجة عدم وجود معهد �أو مركز تدريب مهني مما ي�ضعف من فر�ص ال�شباب للتوجه للعمل
املهن��ي ويف كثري من الأحيان يفر�ض على ال�ش��باب التوجه لبلديات جم��اورة لتلقي التدريب املهني وبتكلفة �إ�ضافية.
تالها يف الرتتيب الرابع عدم وجود �س��دود �أو عبارات للح�صاد املائي والذي �أدى �إلى ازدياد الت�صحر و�ش��ح املياه
( 384نقط��ة) ،وج��اء بع��د ذل��ك وبالرتتيب اخلام���س �ضع��ف البنية التحتي��ة وخا�صة يف جمال الطاق��ة مما يح ّمل
تكالي��ف �إ�ضافي��ة خا�ص��ة عل��ى امل�س��تثمرين يف قطاع ال�صناع��ة ويعترب ذلك عام� ً
لا منفر ًا لال�س��تثمار بواقع (363
نقط��ة) .كم��ا و�أ�ش��ار امل�ش��اركون �إلى نقاط مهم��ة �ضمن التهدي��دات التي تواج��ه البلدية وهي عدم وج��ود القوانني
والأنظمة لرتخي�ص �آبار ارتوازية لتقليل كلفة املياه ،وعدم وجود رقابة على التلوث البيئي ،وارتفاع �أ�سعار الأعالف
للموا�شي ،وعدم وجود مكبات خم�ص�صة ملخلفات مزارع الدواجن مما ي�ؤثر على املياه اجلوفية واملواطنني والرثوة
احليوانية.
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التهديدات
الرقم
ا�ستمرار الت�صحر وعدم ا�ستغالل وجود
1
الأرا�ضي �صحراوية.
�ضعف الت�شريعات التي تدفع باجتاه خلق
2
فر�ص عمل يف امل�صانع لأبناء املنطقة.
�ضعف ثقافة العمل املهني بني �أبناء
 3املنطقة نتيجة عدم وجود معهد �أو مركز
تدريب مهني.
عدم وجود �سدود للح�صاد املائي.
4
�ضعف الطاقة الكهربائية.
5
عدم وجود القوانني والأنظمة لرتخي�ص
6
�آبار ارتوازية لتقليل كلفة املياه.
عدم وجود رقابة على التلوث البيئي.
7
ارتفاع �أ�سعار الأعالف على �أ�صحاب
 8املوا�شي وتراكم اخل�سائر من تربية
املوا�شي.
عدم وجود مكبات خم�ص�صة ملخلفات
 9مزارع الدواجن مما ي�ؤثر على املياه
اجلوفية واملواطنني والرثوة احليوانية.
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تحديد الترابطات بين نقاط التحليل الرباعي

بع��د حتلي��ل وترتي��ب �أولويات نقاط التحليل الرباعي ( ،)SWOTاتفق امل�ش��اركون يف ور�ش��ات العمال على حمتوى
لر�ؤية بلدية العامرية على النحو التايل- :

1.1املوقع اجلغرايف :من وجهة نظر امل�شاركنيُ ،ي�شكل املوقع املتميز لبلدية العامرية من حيث القرب
من مطار امللكة علياء الدويل مب�س��افة  15كم فقط ووجودها على الطريق الرئي�س��ي الذي يو�صل
�ش��مال الأردن بجنوبه��ا (نقط��ة قوة)� ،أما ات�س��اع رقعة الأرا�ضي غري امل�س��تغلة وانخفا�ض �أ�س��عار
الأرا�ض��ي لل�صناع��ات فه��ي (فر�ص��ة) ،وميكن ا�س��تغاللها يف م�ش��اريع الطاق��ة ال�شم�س��ية لتوليد
الكهرباء على م�ستوى اململكة.
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2.2الواقع الإداري واملايل والتنظيمي والقانوين :اعترب امل�شاركون �أن توفر املوارد الب�شرية ال�شبابية
(نقطة قوة) ،ولكن �ضعف الكوادر الفنية لدى البلدية من حيث امل�ؤهل والكفاءة وعدم تفعيل دور
ق�س��م التنمية و�ضعف التوا�صل مع املجتمع املحلي هي (نقطة �ضعف) باعتبار امل�ش��اركني .واجمع
امل�ش��اركون ب ��أن هن��اك �ضعف كبري يف الق��درات امل�ؤ�س�س��ية للبلدية وهناك غي��اب لهيكل تنظيمي
معتمد يخدم عملية اال�ستثمار (نقاط �ضعف) .كما اعترب امل�شاركون ب�أن هناك غياب للت�شريعات
التي تنظم ال�ش��راكات ب�ين البلديات والقطاع اخلا�ص وكذلك ت�ش��ريعات التوظيف لأبناء املنطقة
(نقطة �ضعف)� ،أما �ضعف وانعدام وجود بنية حتتية من خدمات املياه والكهرباء و�شبكات الطرق
وال�صرف ال�صحي فت�ش��كل (تهديدات) لقطاع ال�صناعة واال�س��تثمار .و�أجمع امل�ش��اركون على �أن
املواق��ع ال�س��ياحية والتاريخي��ة �ضمن حدود البلدي��ة هي فر�صة مهمة يجب ا�س��تغاللها (فر�صة).
وم��ن الناحي��ة التكنولوجي��ةّ ،بي امل�ش��اركون �أن هناك �ضع��ف �أو غياب يف الرب��ط الإلكرتوين بني
مناط��ق البلدية وهناك غياب يف تطبيق �أنظمة حمو�س��بة و�أدلة �إجرائية لأعمال وخدمات البلدية
(نقاط �ضعف).
3.3من��و القطاع��ات االقت�صادي��ة (الزراع��ة وال�صناع��ة) :ي��رى امل�ش��اركون �أن ات�س��اع الأرا�ض��ي غري
امل�س��تغلة داخ��ل ح��دود البلدي��ة يع��د من �إح��دى ركائز املي��زة التناف�س��ية لبلدية العامري��ة (نقطة
ق��وة) .كم��ا اعترب امل�ش��اركون �أن وجود �إعف��اءات للم�س��تثمرين هي (ميزة تناف�س��ية) ،وانخفا�ض
�أ�سعار الأرا�ضي (فر�صة)� .أما توفر املوارد الطبيعة ومنها اليورانيوم وال�صخر الزيتي فاعتربوها
(فر�ص��ة) �إل��ى جان��ب �أن يك��ون ما ذكر �أعاله جزء م��ن الر�ؤية .ولكن ال بد م��ن التغلب على نقاط
ال�ضعف اخلا�صة بدور البلدية يف و�ضع �أدلة �إجراءات و�إجناز املخطط ال�شمويل وو�ضع ت�شريعات
تنظي��م وتق�س��يم الأرا�ض��ي �إلى مناط��ق ،ومعاجلة �ضعف القدرات امل�ؤ�س�س��ية يف جمال اال�س��تثمار
والذي يعترب �أحد العوائق يف جذب اال�ستثمار وامل�ستثمرين (نقطة �ضعف) .كما �أن م�شكلة التلوث
و�ضعف البنية التحتية تعترب من �أهم امل�شاكل التي تواجه البلدية (تهديد).
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الملحق الثاني :البطاقات االستثمارية
م�شروع توليد الكهرباء من الطاقة ال�شم�سية
معلومات امل�شروع
خلفية امل�شروع
تتمتع املنطقة مبناخ �صحراوي وبالتايل هناك �إمكانية كبرية لإن�شاء حمطة للطاقة
ال�شم�سية ،خا�صة الت�ساع الأرا�ضي ال�صحراوية امل�ستوية لإن�شاء الألواح ال�شم�سية .قد
ي�ساهم امل�شروع يف توفري الطاقة للمنازل وامل�صانع على حد �سواء.
�سيعمل امل�شروع على حل م�شكلة التكلفة املرتفعة لتوليد الكهرباء من خالل اعتماد
و�صف امل�شروع
م�صدر للطاقة املتجددة .ومن املتوقع �أن تقل تكلفة الكهرباء بن�سبة ( .50%لتوفري قطعة
الأر�ض �سيتوجب على البلدية �إما ا�ستمالك قطعة �أر�ض �أو احل�صول عليها من احلكومة
الوطنية).
املربرات واملزايا
ླ ླحماية البيئة من خالل ا�ستخدام الطاقة املتجددة.
ླ ླاحلاجة �إلى طاقة كهربائية دائمة وبتكلفة منخف�ضة.
ླ ླتعزيز التناف�سية ال�ستقطاب ال�صناعات.
ླ ླتوفري  25فر�صة عمل للمواطنني مبا ي�ساهم يف احلد من معدالت الفقر والبطالة.
ླ ླزيادة دخل البلدية.
ླ ླتوفري الإيرادات للم�ستثمر.
الإطار الزمني
2018 - 2017
التكلفة املقدرة
 900000دينار �أردين
ال�شركاء وجهات التمويل بنك تنمية املدن والقرى ،البلدية ،القطاع اخلا�ص ،وزارة التخطيط والتعاون الدويل،
اجلهات املانحة.
املتوقعة
خطة عمل امل�شروع
ླ ླ�إعداد درا�سة جدوى للم�شروع.
ླ ླحتديد مراحل العمل مبكونات امل�شروع املختلفة.
ླ ླالت�أكد من �أن الأر�ض املقدمة من البلدية تقع يف منطقة مالئمة خا�ضعة للتخطيط
ال�شامل وحتديد ما �إذا كانت هناك حاجة ال�ستمالك الأر�ض.
ླ ླت�أمني التمويل الالزم ،و�إكمال العقد.
ླ ླتوفري ما ال يقل عن  50دومن من الأرا�ضي البلدية.
ླ ླاملوافقة على امل�شروع.
ླ ླجتهيز العطاءات املختلفة.
ླ ླالتنفيذ.
املخاطر املحتملة
ླ ླعدم القدرة على حتديد قطعة �أر�ض مالئمة.
ླ ླعدم القدرة على ت�أمني التمويل الالزم.
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معلومات امل�شروع
خلفية امل�شروع

م�شروع �إعادة تدوير املخلفات ال�صناعية
ت�شتهر بلدية العامرية اجلديدة بكونها منطقة �صناعية ت�ضم �أكرث من  30مرفق �صناعي.

وتنتج هذه ال�شركات كميات كبرية من املخلفات القابلة لإعادة التدوير ،والتي من املمكن
بيعها للحد من التلوث.
�إن�شاء حمطة لإعادة التدوير على �أر�ض تابعة للبلدية يف �إطار م�شروع م�شرتك مع القطاع
و�صف امل�شروع
اخلا�ص.
املربرات واملزايا
ླ ླحت�سني �إدارة املخلفات ال�صناعية واحلد من احلاجة �إلى �إن�شاء مكبات للنفايات.
ླ ླعدم وجود �أن�شطة لإعادة التدوير واحلاجة �إلى مثل هذه الأن�شطة.
ླ ླحت�سني الإيرادات ال�سنوية للبلدية.
ླ ླ�إيجاد فر�ص عمل لل�سكان املحليني.
ླ ླتعزيز تناف�سية القطاع ال�صناعي.
ླ ླ�إيجاد الفر�ص لتعزيز الإيرادات للقطاع اخلا�ص.
الإطار الزمني
2017-2016
التكلفة املقدرة
 500000دينار �أردين
ال�شركاء وجهات التمويل البلدية ،بنك تنمية املدن والقرى ،القطاع اخلا�ص
املتوقعة
خطة عمل امل�شروع
ླ ླ�إعداد درا�سة جدوى للم�شروع.
ླ ླحتديد قطع الأرا�ضي املالئمة.
ླ ླحتديد �شريك/م�ستثمر من القطاع اخلا�ص.
ླ ླحتيد مراحل العمل مبكونات امل�شروع املختلفة.
ླ ླت�أمني التمويل الالزم للم�شروع.
ླ ླجتهيز العطاءات املختلفة.
ླ ླالبدء بتنفيذ امل�شروع.
املخاطر املحتملة
ླ ླقلة وعي القطاع وامل�ستثمرين ب�أهمية امل�شروع وعدم االهتمام ب�إعادة التدوير.
ླ ླارتفاع تكلفة الإن�شاء.
ླ ླعدم احل�صول على التمويل الالزم لإن�شاء وت�شغيل املحطة.
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الملحق الثالث :قائمة بأسماء الشركاء
والقطاع الخاص المشاركين في االجتماعات
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قائمة المشاركين في االجتماعات مع القطاع الخاص
اال�سم
الرقم
 1د .خالد الزبن
 2م .ربيع القطب
 3د .طالب ال�سيد
 4م .راكان املنا�صري
 5هاين رحيلة
 6عودةاهلل املدادحة
 7م .الرا اخلزوز

رقم الهاتف
0772208405
0795233340
0795737302
0777144800
0790830231
0777444004

اجلهه
رئي�س جمعية املتقاعدين الع�سكريني  ،جمعيات �أخرى
�شركة ال�شروق ل�صناعة الكرتزن  /م�ستثمر
طبيب بيطري  /م�ستثمر زراعي
رئي�س ق�سم التنظيم والتنمية  /بلدية العامرية
بلدية العامرية
م�شروع LENS - USAID
م�ست�شار البلدية LENS - USAID /

المحلق الرابع :صور من ورشة عمل الشركاء
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م�شروع م�ساندة الأعمال املحلية ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يف الأردن وتنفذه منظمة  .FHI 360مت �إع��داد
هذا التقرير بدعم من ال�شعب الأمريكي من خالل الوكالة الأمريكية للتنمية (� .)USAIDإن حمتوى هذا التقرير هو م�س�ؤولية
بلدية العامرية اجلديدة وال يعك�س بال�ضرورة �آراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (� )USAIDأو �آراء احلكومة الأمريكية.

@USAIDLENS

  USAIDLENS

www.jordanlens.org

