بلدية المزار الجديدة
الفرص االستثمارية

1.0

الرؤية والرسالة

الرؤية
بلدية ع�صرية ذات خدمات متميزة وم�ؤهلة اقت�صادي ًا لتعزيز الإنتاجية الزراعية وتطوير الإمكانات
ال�سياحية والبيئية وا�ستثمار �أمثل لطاقة الرياح ب�شراكة فاعلة مع القطاع اخلا�ص.
الرسالة
التطوير امل�ؤ�س�سي للبلدية من �أجل النهو�ض باملنطقة اقت�صادي ًا وا�ستثماري ًا.
توفري ودعم التنمية االقت�صادية املحلية امل�ستدامة من خالل الرتكيز على الزراعة وال�سياحة وتوليد
الطاقة الكهربائية بوا�سطة الرياح.
البلدية هي ال�شريك الرئي�سي للتنمية يف منطقة تبني على �أ�س�س الت�شاركية مع املجتمع املحلي.
تعزيز التعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص من �أجل االرتقاء اقت�صادي ًا مبناطق البلدية.
حت�سني فر�ص امل�شاركة االقت�صادية واالجتماعية وامل�شاركة يف عملية �صنع القرار من قبل املجتمع املحلي.
متكني ال�شباب والن�ساء وت�أهيلهم للم�ساهمة يف املبادرات املحلية وامل�شاريع االقت�صادية والتنموية.
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2.0

لمحة عامة عن بلدية المزار الجديدة

الموقع
تقع بلدية املزار اجلديدة يف اجلزء ال�شمايل الغربي من الأردن يف حمافظة �إربد وتبعد عن
مدينة �إربد  15كم الى اجلنوب الغربي ،كما تتمتع مبوقع ا�سرتاتيجي يبعد عن �شمال ع ّمان 85
كم ،ويحدها من اجلنوب حمافظة عجلون ومن ال�شرق لواء بني عبيد ومن الغرب لواء الكوره
ومن ال�شمال ق�صبة �إربد.
التركيبة السكانية
ت�ضم البلدية ت�سع مناطق و�أربعة جتمعات �سكانية .ويف عام  ،2014و�صل عدد �سكان البلدية
�إلى  61,519ن�سمة ،مبا يف ذلك  7800الجئ �سوري .ومتتاز البلدية بكونها جمتمع فتي حيث
ت�شكل الفئة العمرية  64-15ما يقارب  %58.1من عدد ال�سكان %38.3 ،منهم حتت عمر
اخلم�سة ع�شر عام ًا ،يف حني  %3.7فقط هم فوق عمر  65عام ًا� .إن معدل البطالة يف البلدية
غري وا�ضح ،ولكن قد يكون �أعلى من معدل البطالة يف حمافظة �إربد الذي يبلغ  %11.8مقارنة
مع  %14-13على امل�ستوى الوطني.
متوسط دخل األسرة
يبلغ متو�سط حجم الأ�سرة � 5.9أفراد وهو �أعلى بقليل من متو�سط حجم الأ�سرة على ال�صعيد
الوطني الذي يبلغ � 5.4أفراد .ويبلغ متو�سط دخل الأ�سرة  320دينار �أردين �شهري ًا �أو 3840
دينار �أردين �سنوي ًا .ويعتمد  %73.2من الأف��راد على �شخ�ص واحد لت�أمني الدخل .وت�شري
التقديرات �إلى �أن  %17من عدد ال�سكان يقعون حتت خط الفقر مقارنة مع  %14.4على
ال�صعيد الوطني و %15يف حمافظة �إربد� .إن معدل البطالة يف البلدية غري وا�ضح ،ولكن قد
يكون �أعلى من معدل البطالة يف حمافظة �إربد الذي يبلغ  %11.8مقارنة مع  %14-13على
امل�ستوى الوطني.
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الخدمات العامة
المواصالت
يوجد يف املنطقة  58با�ص ًا ومكتب تاك�سي واحد ي�ضم خم�س �سيارات .وهناك بع�ض الطرق
الرئي�سية التي تعد بحالة جيدة� ،إال �أن الطرق الزراعية بني التالل والوديان حتتاج �إلى
التح�سني (ما زالت غري ممهدة) .مطار امللكة علياء الدويل هو �أقرب مطار �إلى البلدية والذي
يبعد عنها ما يقارب  150كم .ال توجد �سكك حديدة �أو حمطة قطارات يف املنطقة.
الرعاية الصحية
امل�ست�شفى الأق��رب �إل��ى البلدية هو امل�ست�شفى الع�سكري يف �أي��دون وال��ذي يبعد عن املزار
اجلديدة حوايل  15دقيقة .وتوجد كذلك م�ست�شفيات يف �إربد والتي تبعد عن البلدية ما يقارب
 25دقيقة .توجد يف البلدية ت�سعة مراكز �صحية ،و�أربع �صيدليات ،وخمتربين طبيني ،علم ًا
ب�أن هذه املرافق تفتقر �إلى الأجهزة الطبية احلديثة والأدوية والكادر الطبي امل�ؤهل .وتوجد يف
املنطقة عيادتي �أ�سنان خا�صة.
األمن العام
يوجد يف لواء املزار ال�شمايل (بلدية املزار اجلديدة) مركز �شرطة واحد وق�سم دفاع مدين
واحد.
النفايات الصلبة
يتم جمع ما يقارب  40طن ًا من النفايات ال�صلبة يومي ًا وال يوجد يف املنطقة حمطة لإعادة
التدوير .ويبعد مكب نفايات الأكيدر ما يقارب  60كيلومرت ًا عن البلدية ،وذلك مبا يج�سد عبئ ًا
مالي ًا �إ�ضافي ًا على البلدية.
معالجة الصرف الصحي
ال تتوفر �شبكة �صرف �صحي �إلى الآن يف البلدية ،و %100من ال�سكان يعتمدون على احلفر
االمت�صا�صية ،مبا ي�ساهم يف زيادة تلوث املياه اجلوفية وانت�شار القوار�ض والأمرا�ض.
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المياه
تغطي �شبكة املياه �أكرث من  %95من مناطق البلدية ،ويبلغ معدل الفاقد  %70وهو يعد �أعلى
بقليل من معدل الفاقد على م�ستوى اململكة الذي يبلغ ( .%49ميكن احل�صول على �إمدادات
مياه و�إيرادات �إ�ضافية من خالل اعتماد ممار�سات املحافظة على املياه والتي ت�ضم الت�سعري
الأقرب �إلى قيمة املياه).
الطاقة
تغطي �شبكة الكهرباء �أكرث  %95من املنطقة ،كما توجد �شبكة �إنرتنت ذات النطاق العري�ض.
وترغب البلدية بخف�ض تكاليف الكهرباء ،حيث تدفع فاتورة مرتفعة لإنارة ال�شوارع.
الفرص التعليمية
توجد يف البلدية  62مدر�سة ت�ضم  42مدر�سة حكومية و 20مدر�سة خا�صة ،بالإ�ضافة �إلى دار
ح�ضانة .وي�صل عدد الطالب يف املدار�س �إلى  18,139طالب وطالبة ( 500طالب �سوري ما
زلوا يف انتظار القبول) ،وتوظف  1195معلم ومعلمة .وي�صل متو�سط عدد الطالب يف الغرف
ال�صفية �إلى  33طالب ًا وطالبة ،وهناك  9650طالبة مقابل  8489طالب .وقد �أ�شار امل�شاركون
�إلى التعليم كنقطة قوة ،ويج�سد عدد الطالبات م�ؤ�شر ًا �إيجابي ًا .يوجد يف املنطقة  13مركز ًا
جديد ًا ملحو الأمية يف �سجن حوفا املزار وت�ضم املراكز  42طالب ًا .وال يوجد معهد تدريب مهني
للذكور والإناث ،وقد �أعرب امل�شاركون عن رغبتهم بت�أ�سي�س معهد للذكور ومعهد �آخر للإناث.
ال توجد يف املنطقة كليات �أو جامعات ،ولكن توجد ثالث جامعات بالقرب من مدينة �إربد
وداخلها والتي تعد قريبة ن�سبي ًا على البلدية وهي جامعة الريموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا
الأردنية وجامعة خا�صة والتي تبعد جميعها حوايل  25-15دقيقة.
الفرص الثقافية والترفيهية
يوجد يف امل��زار اجلديدة �أرب��ع حدائق عامة ،ولكن ال توجد م�ساحة حدائق كافية لتلبية
احتياجات املناطق الت�سع يف البلدية .وت�ضم البلدية ثالثة �أندية �شبابية وخم�سة مراكز ثقافية
�شبابية وفرقة �شعبية واحدة.
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األنشطة االقتصادية والوظائف
ترتكز معظم الوظائف يف القطاعات احلكومية والع�سكرية ،ومن ثم الزراعية (املزروعات
واملا�شية) ،وت��وج��د ن�سبة �صغرية م��ن ال�صناعات احلرفية اخلفيفة (احلدادة� ،صيانة
ال�سيارات� ...إلخ) .يج�سد قطاع الدواجن �أهمية كبرية ولكنه ما زال يقت�صر على الدجاج.
الحاكمية الرشيدة
ت�ضم امل��زار اجلديدة جمل�س ًا منتخب ًا وميزانية بلدية بلغت  3,417,805دينار �أردين عام
 .2015وو�صلت الإيرادات �إلى  2,957,655دينار �أردين� ،إذ �أن  %53من النفقات كانت رواتب
و�أجور لطاقم البلدية .تعد احلالة املالية م�ستقرة ن�سبي ًا وال تعاين البلدية من �أي عجز .تعتمد
امليزانية ب�شكل كبري على احلكومة الوطنية (عائدات الوقود واملنح) ولي�س على الإيرادات التي
حتققها البلدية.
استخدام األراضي
متتلك البلدية  511دومن ًا ،والتي يعد جزء ًا منها منا�سب ًا لال�ستثمار .تعد معظم الأرا�ضي
أرا�ض جبلية �شديدة االنحدار وهناك تداخل يف ال�سلطة يف بع�ض الأرا�ضي بني وزارة الزراعة
� ٍ
واملكتب الإداري يف بلدية املزار اجلديدة .وقد ترغب البلدية ب�شراء �أر�ض تكون �أكرث قابلية
للتطور.
المنطقة الحرجية والزراعية
متتاز املنطقة بخ�صوبة �أرا�ضيها ،ويج�سد الإن�ت��اج ال��زراع��ي النباتي واحل�ي��واين ن�شاط ًا
اقت�صادي ًا �أ�سا�سي ًا يف امل��زار اجلديدة .وت�شتهر املنطقة بزراعة الزيتون والعنب والقمح
وال�شعري واخلوخ وامل�شم�ش واللوز .يوجد يف املزار اجلديدة ما ال يقل عن  80مزرعة دواجن،
و 15مزرعة ما�شية ،ومناحل� .إال �أن غالبية املناطق يف البلدية هي جبلية وحرجية ،مثل غابة
عراق الطبل ،ومنتزه منطقة اجليزة احلرجية ،على الرغم من �أن احلفاظ على هذه الغابات
ورعايتها يج�سد م�شكلة .وت�ضم الغابات �أ�شجار البلوط وال�صنوبر وغريها ،وال توجد مرافق
�سياحية يف الغابات با�ستثناء منتزه اجليزه ال�سياحي.
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المناطق الصناعية والتجارية
توجد يف املزار اجلديدة منطقة و�سط مدينة ن�شطة ،وال توجد مناطق �صناعية رئي�سية� ،إذ
تقت�صر ال�صناعات على املحالت احلرفية مثل �صيانة ال�سيارات واحلدادة وغريها.
األنشطة السياحية القريبة
بالإ�ضافة �إلى الغابات مت حتديد قرية �صمد التاريخية التي تتمتع بهند�سة معمارية تراثية
وجميلة كموقع لال�ستثمار ال�سياحي .وت�ضم املواقع التاريخية الأخرى الكني�سة القدمية يف
حوفا ،و�أ�شجار الزيتون التي تعود �إلى الع�صر الروماين ،و�آبار املياه القدمية.
ي�سود يف املنطقة �صناعات يدوية �شعبية مثل ن�سج ال�سالل واملهبا�ش والأث ��واب ال�شعبية،
بالإ�ضافة �إلى �أعمال ال�صوف .و�إلى جانب منتجات ال�سياحة الريفية ،يقع مقام النبي داوود
عليه ال�سالم الذي قتل جالوت بالقرب من املزار ،بالإ�ضافة �إلى مقام ال�صحابي �أبو الدرداء
الذي ا�شتهر برواية احلديث.
وخالل ال�سنوات الثالث املا�ضية� ،سعت البلدية �إلى �إن�شاء م�سار املزار بالتعاون مع وزارة
ال�سياحة والآثار ،ووزارة الزراعة ،ووزارة التعليم ،الأمر الذي �أ�شار امل�شاركون �إلى �أنه يج�سد
�أولوية رئي�سية.
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3.0

الفرص االستثمارية

تعد بلدية امل��زار اجلديدة قريبة ن�سبي ًا من العا�صمة ع َمان ومن مدينة �إرب��د ،كما متتاز
بانخفا�ض تكاليف الأرا�ضي واملعي�شة .تت�سم البلدية بكرثة املناطق اجلبلية اخلالبة التي ت�ضم
�أ�شجار الزيتون القدمية والغابات ،وتوفر املنطقة قوى عاملة �شبابية ومتعلمة ،بالإ�ضافة �إلى
توفر البنية التحتية يف بع�ض املناطق .وقد حددت بلدية املزار اجلديدة عدد ًا من الفر�ص
اال�ستثمارية املحتملة التي تهدف �إلى توفري فر�ص العمل وزيادة الإيرادات البلدية مبا ميكنها
من توفري خدمات �أف�ضل ،وفر�ص لتح�سني جودة حياة ال�سكان املحليني.
تعزيز الإمكانية ال�سياحية لبلدية امل��زار :تتيح وفرة املناطق الطبيعية يف املزار اجلديدة
�إلى جانب �إنتاج زيت الزيتون وم�سارات امل�شي واملواقع الأثرية الدينية فر�صة لتنمية القطاع
ال�سياحي .ويف الوقت احلايل ،ال توفر البلدية خدمات �أ�سا�سية �أو فر�ص ًا لزيادة �أعداد ال�سياح
ومدة �إقامتهم .هناك احتمالية كبرية لتطوير القطاع ال�سياحي ،وقد �أعرب ال�سكان يف املنطقة
عن رغبتهم بتوفري �أماكن �إقامة يف منازلهم وتوفري طهي ال�شعبي .و�ستحتاج البلدية �إلى تقييم
الإمكانية ال�سياحية يف املزار وفر�صة النمو يف ال�سياحية الريفية والزراعية والبيئية .ويت�ضمن
ذلك ا�ستكمال وحت�سني املواقع املتواجدة مثل امل�سارات ال�سياحية والتو�سع يف تقدمي اخلدمات
امل�ساعدة وخدمات القيمة امل�ضافة.
دعم وتوفري القيمة امل�ضافة للقطاع ال�سياحي :يعتمد اقت�صاد بلدية املزار ب�شكل رئي�سي
على القطاع الزراعي ،ويف هذا الإطار� ،سيتوجب على البلدية تقييم الإنتاج احلايل و�سل�سلة
القيمة لتحديد اجلوانب التي �ستعمل على تعزيز العائدات االقت�صادية للمجتمع .وقد �أ�شارت
البلدية وامل�شاركون �إلى م�شروعني على املدى الق�صري لتح�سني القطاع الزراعي وهما �إن�شاء
مطحنة حبوب ومع�صرة زيتون.
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يتم ا�ستهالك الطحني يف حمافظة �إرب��د وبيعه �إلى املحافظات الأخرى .وعلى الرغم من
�أن الإنتاج الإجمايل للطحني يف الأردن يعد �ضئي ًال ،حيث �أن الأردن من البلدان امل�ستوردة
للطحني ،فقد �أعرب �أحد امل�ستثمرين عن اهتمامه ب�إن�شاء مطحنة حبوب لتوفري خدمات
طحن حبوب �إ�ضافية وتعزيز الفاعلية نظر ًا لأن املطحنة �ستعتمد على �أحدث التقنيات .وقد مت
بالفعل �إجراء درا�سة جدوى لإن�شاء املطحنة.
تبلغ م�ساحة املنطقة امل�ستغلة للإنتاج الزراعي يف املزار ال�شمايل  138كيلومرت مربع ،وتبلغ
م�ساحة املنطقة املزروعة ب�أ�شجار الزيتون  18780فدان ،وت�شكل  %55من م�ساحة الأر�ض
الزراعية امل�ستغلة .ال يوجد حالي ًا معا�صر للزيتون يف املزار ،و�سيعمل م�شروع �إن�شاء مع�صرة
على تلبية االحتياجات الإنتاجية للزيتون يف مناطق البلدية .و�سيتم �إجراء درا�سات تقييم
�إ�ضافية لتكوين فهم �أف�ضل حول �سل�سلة القيمة والرتويج للفر�ص اال�ستثمارية عربها.
امل�شاريع املنزلية :ي�ساهم دعم امل�شاريع املنزلية يف تي�سري الفر�ص وامل�شاركة االقت�صادية
للمر�أة ،بالإ�ضافة �إل��ى ت�شجيع ال��رواد 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�ستهداف املواطنني من الرتكيز على الن�ساء وال�شباب بهدف تعزيز الوعي فيما يتعلق
ب�إ�ضفاء طابع ر�سمي على �أعمالهم املنزلية �أو على �أعمالهم النا�شئة.
تنمية القوى العاملة :ال بد �أن ت�ساهم عملية تنمية القوى العاملة يف جتهيز العمالة ب�صورة
�أف�ضل مبا يتما�شى مع احتياجات �سوق العمل .وتعمل القوى العاملة امل�ؤهلة على تعزيز جناح
قطاعات الأعمال وال�صناعة مبا ي�ساهم يف حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي .ولدعم م�شاركة
املر�أة يف �سوق العمل� ،ستعمل البلدية على منح الن�ساء الفر�ص التدريبية والإر�شادية الالزمة.
وال�ستقطاب فئة ال�شباب �إلى القوى العاملة ،ميكن للبلدية بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص العمل
على توفري فر�ص تدريب وظيفي داخلي ،الأمر الذي لن ي�ساهم يف حت�سني وفرة القوى العاملة
امل�ؤهلة فح�سب ،بل �سيوفر لل�شباب الدخل الالزم لتج�سري الفجوة النا�شئة عن قلة التدريب
املهني.
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جتهيز وحدة التنمية املحلية لت�صبح �أكرث كفاءة يف تخطيط و�إعداد و�إدارة ال�شراكات بني
القطاعني العام واخلا�ص :لدعم �إن�شاء امل�شاريع اال�ستثمارية املحددة يف هذه الإ�سرتاتيجية،
يتوجب على وحدات التنمية االقت�صادية �أن تكون م�ستعدة لتخطيط و�إدارة ومراقبة ال�شراكات
بني القطاعني العام واخلا�ص .و�سيت�ضمن ذلك �إعداد دليل �إر�شادات لل�شراكة بني القطاعني
العام واخلا�ص وتوفري التدريب ال�لازم لطاقم العمل يف البلدية ويف وح��دات التنمية يف
املحافظات ب�شكل خا�ص.
وقد قام امل�شاركون كذلك بتحديد فر�ص ا�ستثمارية �أخرى على النحو التايل:
خطة العمل

حمطة لتوليد طاقة الرياح.

�شركاء التنفيذ

وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،وزارة
الطاقة والرثوة املعدنية ،القطاع
اخلا�ص.

اجلهة املنفذة التكلفة/التمويل
والإطار الزمني بالدينار الأردين
م�ستثمر
من القطاع
اخلا�ص� ،شريك
ا�سرتاتيجي
(البلدية)
الإطار الزمني

6,000,000

2018-2017

مطحنة حبوب.

القطاع اخلا�ص،
وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،بنك تنمية
البلدية
املدن والقرى ،القطاع اخلا�ص .الإطار الزمني

2,500,000

2017-2016

مدر�سة خا�صة واملرافق
التابعة لها.
مع�صرة زيتون.

وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،البلدية،
القطاع اخلا�ص.

القطاع اخلا�ص
الإطار الزمني

وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،بنك تنمية
املدن والقرى ،القطاع اخلا�ص.

البلدية
الإطار الزمني

1,500,000

2018-2017

250,000

2018-2017
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خطة العمل
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�شركاء التنفيذ

اجلهة املنفذة التكلفة/التمويل
والإطار الزمني بالدينار الأردين

حمطة لفرز وتدوير النفايات.

وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،بنك تنمية
املدن والقرى ،القطاع اخلا�ص.

البلدية
الإطار الزمني

م�صنع �ألبان.

وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،بنك تنمية
املدن والقرى ،القطاع اخلا�ص.

البلدية
الإطار الزمني

م�سلخ دواجن.

وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،البلدية،
القطاع اخلا�ص.

القطاع اخلا�ص
الإطار الزمني

م�صنع ت�شكيل حديد/معادن.

وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،بنك تنمية
املدن والقرى ،القطاع اخلا�ص.

البلدية
الإطار الزمني

لوحات �إعالنية لإيرادات
الإعالنات.

وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،بنك تنمية
املدن والقرى ،القطاع اخلا�ص.

البلدية
الإطار الزمني

اعتماد الطاقة ال�شم�سية
املتجددة لإنارة ال�شوارع
(مبادرة بلدية للحد من تكلفة
الطاقة).

وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،بنك تنمية
املدن والقرى ،القطاع اخلا�ص.

تطوير �سياحة ريفية (زراعية
وبيئية) تت�ضمن �إكمال �إن�شاء
امل�سار ال�سياحي بالتعاون مع
وزارة ال�سياحة والآثار.

وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،بنك تنمية
املدن والقرى ،القطاع اخلا�ص.

1,000,000

2020-2019

250,000

2019-2018

1,500,000

2020-2019

800,000

2020-2019

---

2017-2016

البلدية
الإطار الزمني

---

2018-2017

البلدية
الإطار الزمني
2017-2016

---

خطة العمل

�شركاء التنفيذ

حتديد و�إيجاد الفر�ص
الإر�شادية للن�ساء.

القطاع اخلا�ص.

�إعداد و�إدارة فر�ص تدريب
وظيفي داخلي بال�شراكة مع
القطاع اخلا�ص.

القطاع اخلا�ص.

اجلهة املنفذة التكلفة/التمويل
والإطار الزمني بالدينار الأردين
البلدية
الإطار الزمني

----

2017-2016

البلدية
الإطار الزمني

----

2017-2016

و�ضع برنامج تدريبي حول
كيفية �إعداد و�إدارة ومراقبة
ال�شراكات بني القطاعني العام
واخلا�ص لطاقم العمل يف
البلدية.

م�شروع م�ساندة الأعمال املحلية
التابع للوكالة الأمريكية للتنمية
الدولية ،وزارة ال�ش�ؤون 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�سياحي.
القطاع الزراعي.

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

البلدية
الإطار الزمني

30,000

2016

البلدية
الإطار الزمني

40,000

2017-2016
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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 املزار اجلديدة وال
يعك�س بال�ضرورة �آراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (� )USAIDأو �آراء احلكومة الأمريكية.

@USAIDLENS

  USAIDLENS

www.jordanlens.org

ملزيد من املعلومات حول فر�ص اال�ستثمار املذكورة يرجي االت�صال على:
وحدة التنمية  -بلدية املزار اجلديدة
هاتف جوال0777908743 :

بريد �إلكرتوينmohjaw@hotmail.com :

بلدية المزار الجديدة

