بلدية العامرية الجديدة
الفرص االستثمارية

1.0

الرؤية والرسالة

الرؤية
مدينة �صناعية متميزة يف بيئة جاذبة لال�ستثمار بالت�شارك مع القطاع اخلا�ص واال�ستغالل
الأمثل للموارد الطبيعية والب�شرية.
الرسالة
ن�سعى لتقدمي خدمات بلدية متميزة.
نعمل على �إن�شاء مدينة �صناعية متكاملة.
ن�ستهدف رفع م�ستوى اخلدمات املقدمة للمجتمع املحلي.
تهيئة البيئة اجلاذبة لال�ستثمارات.
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2.0

لمحة عامة عن بلدية العامرية الجديدة

الموقع
تبعد بلدية العامرية اجلديدة  60كيلومرت ًا عن جنوب عمان ،وحتدها من ال�شمال وال�شمال
ال�شرقي بلدية عمان الكربى ،ومن اجلنوب واجلنوب ال�شرقي بلدية �أم الر�صا�ص ،وحتدها
من ال�شرق منطقة �صحراوية ،ومن الغرب بلدية اجليزة .وتقع العامرية اجلديدة يف حمافظة
ع َمان وت�صل م�ساحتها �إلى  53كيلومرت مربع ،وقد كانت تابعة �إلى بلدية عمان الكربى حتى
عام  ،2014ليتم بعد ذلك �إن�شاء بلدية جديدة م�ستقلة ت�ضم مناطق العامرية ،والعرين،
والزميلة ،واخلرمي ،وخان الزبيب ،والذرة ،و�أم رقيبة ،و�ضبعة ،و�ضبيع.
التركيبة السكانية والقوى العاملة
و�صل عدد ال�سكان عام � 2014إلى � 10آالف ن�سمة ،منهم  %51ذكور و� %49إناث .وبلغ عدد
الأ�سر � 1800أ�سرة ومتو�سط حجم الأ�سرة الواحدة خم�سة �أفراد .كما تتمتع املنطقة مبجتمع
فتي .وي�سكن يف املنطقة كذلك �أعداد كبرية من الالجئني ال�سوريني على الرغم من عدم وجود
خميمات ر�سمية.
متوسط دخل األسرة
بلغ متو�سط دخل الأ�سرة عام � 2014إلى  5000دينار �أردين لكل عائلة تتكون من خم�سة �أفراد.
ويوجد يف بلدية العامرية اجلديدة �ستة جيوب فقر ،مما يعني ب�أن كافة املنطقة تعاين من
الفقر ال�شديد .ويبلغ معدل الفقر  %20باملقارنة مع  %14.4على ال�صعيد الوطني .وقد بلغ
معدل البطالة  %10.3وهو ما يعد �أقل من املعدل الوطني الذي يبلغ  ،%12علم ًا ب�أن م�شاركة
الن�ساء يف القوى العاملة تعد منخف�ضة ج��د ًا ،وهناك ن�سبة كبرية من ال�شباب املهتمني
بالوظائف ال�صناعية املحلية.
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الخدمات العامة
المواصالت
تغطي �شبكة املوا�صالت  %95من مناطق البلدية وتربطها من خالل الطريق ال�صحراوي
بع َمان وغريها من املناطق املحيطة .وتعاين املنطقة من نق�ص يف مناطق ا�صطفاف ومواقف
ال�سيارات ،وال توجد خدمات نقل عام .مطار امللكة علياء الدويل هو �أقرب مطار للبلدية والذي
يبعد عنها م�سافة ق�صرية تبلغ  15كلم فقط ،الأمر الذي يج�سد ميزة ن�سبية.
الرعاية الصحية
يوجد يف البلدية ثالثة مراكز �صحية عامة ،ويتم حالي ًا العمل على حتويل م�ست�شفى 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.
األمن العام
يقع �أقرب مركز �شرطة وحمطة �إطفاء حريق يف بلدية اجليزة التي تبعد  13كم عن البلدية.
النفايات الصلبة
يوجد يف املنطقة  30مرفق ًا �صناعي ًا ينتج خملفات يومية ،بالإ�ضافة �إلى وجود مزارع الدواجن
التي تنتج خملفات ع�ضوية .تغطي عمليات جمع النفايات كافة مناطق البلدية ويتم جمع 2.5
طن من النفايات يومي ًا والتي ت�ضم الورق والكرتون وغريها .ال يوجد حمطة لإعادة التدوير
�أو مكب نفايات يف البلدية ،ويتم نقل النفايات �إلى مكب يف م�أدبا� .أما امل�صانع يف املنطقة،
فتقوم بنقل خملفات املواد ال�سامة والدواجن والبناء �إلى مكب يف منطقة حميور ،الذي يعد
�أحد الأ�سباب الرئي�سية لتلوث املياه اجلوفية� ،إذ تت�سرب املخلفات ال�سامة والبرتوكيميائية �إلى
الأر�ض وجتفف املياه اجلوفية من خالل زيادة ملوحة املياه .ومل يتم �إجراء �أي درا�سات حول
الأثر البيئي.
معالجة الصرف الصحي
تعتمد املنازل وال�صناعات وغريها على احلفر االمت�صا�صية للتخل�ص من املياه العادمة
وال يوجد يف املنطقة �أنابيب �صرف �صحي .وت�ساهم احلفر االمت�صا�صية كذلك بتلوث املياه
اجلوفية ،كما يوجد نق�ص يف مناطق مكبات النفايات للتخل�ص من خملفات مزارع الدواجن.
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المياه
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 املياه  %70من مناطق الو�سط فقط يف البلدية( .يوجد
يف املنطقة ن�شاط �صناعي كبري للمياه 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�ستيعاب الأعباء الكبرية خا�صة يف ف�صل ال�شتاء ،عندما تعاين املنطقة من انقطاع
متكرر يف الكهرباء .ويف �إطار التزايد يف �أعداد ال�سكان.
الفرص التعليمية
يوجد يف البلدية  13مدر�سة حكومية منها ت�سع مدار�س للمرحلة الأ�سا�سية و�أرب��ع مدار�س
للمرحلة الثانوية ت�ضم  1478طالب ًا وطالبة .وهناك �ست مدار�س �أ�سا�سية خمتلطة ،وال توجد
مدار�س خا�صة .ال توجد يف البلدية دور ح�ضانة ،كما ال توجد معاهد تدريب مهني �أو كليات �أو
جامعات .جامعة م�أدبا هي �أقرب جامعة للبلدية والتي تبعد عنها حوايل �ساعة.
الفرص الترفيهية والثقافية
ال توجد يف املنطقة �أية مرافق �أو �أن�شطة ترفيهية �أو ثقافية �أو �شبابية �أو حتى مراكز حمو
الأمية �أو مكتبات �أو حدائق.
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 البالط والكرتون والزجاج ورم��ل ال�سيليكا
واملبيدات احل�شرية واملطاط والفحم واجلب�س والزلط ،و�أ�سطوانات الغاز و�إع��ادة تدوير

4

الإطارات وخلط الأ�سفلت وحجر البناء .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يوجد يف املنطقة �إنتاج للمواد
الغذائية وامل�شروبات مثل املياه املعدنية والع�صائر ومنتجات الألبان وطحن احلبوب.
الحاكمية الرشيدة
ت�ضم بلدية العامرية حالي ًا جمل�س ًا منتخب ًا وميزانية بلدية تبلغ  600000دينار �أردين .وتُعد
دي��ون البلدية منخف�ضة وذل��ك ب�سبب انف�صالها م�ؤخر ًا عن بلدية ع َمان الكربى� ،إال �أن
البلدية تعتمد بن�سبة  %80على حتقيق الإيرادات من ال�ضرائب ،ور�سوم الرتخي�ص املهني،
والتحويالت احلكومية .ومل تتجاوز �إيرادات اال�ستثمارات  .%1كما جتمع البلدية الإيرادات
من خمالفات ال�سري .وقد ج�سدت النفقات البلدية على الرواتب والأجور  %60من امليزانية.
استخدام األراضي
ال توجد خطة �أو خريطة �شاملة (خمطط �شمويل) لإر�شاد امل�ستثمرين نحو م�ساحات منا�سبة
أرا�ض خا�صة �أو حكومية .وكما هو احلال مع كافة البلديات،
وفر�ص ا�ستثمارية� ،سواء على � ٍ
هناك �شكل من �أ�شكال التق�سيم ،والذي تقوم وزارة ال�ش�ؤون البلدية بتحديثه ب�صورة دورية.
المنطقة الزراعية والحرجية
على الرغم من �إنتاج بع�ض اخل�ضروات� ،إال �أن غالبية املناطق يف البلدية هي مناطق �صحراوية
وتعاين املنطقة من تزايد يف الت�صحر ،وال يولد القطاع الزراعي املرتبط ب�إنتاج الفواكه
واخل�ضروات الدخل الكايف ،وال توجد غابات يف املنطقة .تعد �أ�سعار الأرا�ضي منخف�ضة.
المناطق الصناعية والتجارية
يقت�صر الن�شاط التجاري على عدد من املتاجر واملحالت ال�صغرية .توجد يف البلدية منطقة
�صناعية كبرية كما ذكر �سابق ًا ،بالإ�ضافة �إلى امل��وارد الطبيعية مثل املحاجر واليورانيوم
وال�صخر الزيتي.
األنشطة السياحية القريبة
على الرغم من �أن البلدية ال تعد منطقة �سياحية� ،إال �أنها تقع على امتداد الطريق ال�صحراوي
امل�ؤدي �إلى العديد من املواقع التاريخية املهمة يف الأردن ،كما ت�ضم املنطقة املوقع الأثري املهم
خان الزبيب.
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3.0

الفرص االستثمارية

تقع بلدية العامرية اجلديدة على بعد  40كيلومرت ًا من جنوب ع َمان ،وت�ضم قاعدة �صناعية
قائمة وبع�ض الأن�شطة الزراعية ،بالإ�ضافة �إلى ثالثة مواقع تراثية مهمة وهي ق�صر �ضبعة،
وحمطة �سكة احلديد ،وخان الزبيب ،الأم��ر الذي يتيح �إمكانية تطوير القطاع ال�سياحي.
ويوجد يف املنطقة ع��دد ًا كبري ًا من الأرا�ضي غري امل�ستخدمة والتي تعد منخف�ضة التكلفة
ن�سبي ًا� .أما فيما يتعلق باملوارد الطبيعية ،فيتوفر يف املنطقة 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.
اخل��دم��ات 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�سلوب م�ستدام بيئي ًا املزيد من الفر�ص لتحقيق التطور االقت�صادي .وت�ضم ال�صناعات
احلالية البالط واجلب�س والفحم و�إع ��ادة تدوير البطاريات وت�صنيع �صناديق الكرتون
والطباعة على �صناديق الكرتون وت�صنيع الزجاج و�أ�سطوانات الغاز وخلط الأ�سفلت واملبيدات
احل�شرية الزراعية وم�صانع اللنب.
و�ست�ساهم الدرا�سات املتعمقة يف القطاعات العديدة ال�ستيعاب �سل�سلة القيمة لكل قطاع يف
م�ساعدة البلدية على حتديد الفر�ص اال�ستثمارية ذات القيمة امل�ضافة .ويتوجب على البلدية
كذلك النظر يف �إن�شاء 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.
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حت�سني اخل��دم��ات ال�ب�ل��دي��ة امل�ق��دم��ة لل�صناعات :يتوجب على بلدية العامرية معاجلة
االحتياجات الفورية لل�صناعات وذل��ك مبا ي�ساهم يف ا�ستقطاب امل�ستثمرين يف القطاع
ال�صناعي .وت�ضم هذه االحتياجات توفري خدمات لإعادة تدوير املخلفات والطاقة� .أما بالن�سبة
�إلى الفر�ص اال�ستثمارية على املدى الق�صري ،فقد اقرتحت البلدية �إن�شاء مرافق لإعادة تدوير
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.
وقد �أ�شارت البلدية كذلك �إل��ى م�شروع لتطوير نظام طاقة �شم�سية بالتعاون مع القطاع
اخلا�ص .وتعد منطقة العامرية مالئمة ج��د ًا ملثل هذه الفر�صة اال�ستثمارية نظر ًا لوفرة
الأرا�ضي امل�سطحة الكبرية ومنخف�ضة التكلفة .ومن املتوقع �أن ي�ساهم مثل هذا امل�شروع يف
خف�ض تكلفة الطاقة بن�سبة  .%50و�أخري ًا ،اقرتح امل�شاركون �إن�شاء مرافق لل�سماد الع�ضوي
ملعاجلة املخلفات الع�ضوية من مزارع الدواجن واملا�شية الكبرية املوجودة يف العامرية.
ثقيلة)

وت�ضمنت امل�شاريع املقرتحة الأخرى مركز نقليات ي�ضم �سائقي �شاحنات (مركبات
ومركز تدريب مهني للم�ساعدة يف جتهيز القوى العاملة املحلية للمناف�سة على الوظائف
ال�صناعية املحلية.

التنمية ال�سياحية :مل ت�ضع البلدية القطاع ال�سياحي �ضمن قائمة �أوليات اال�ستثمارات على
املدى الق�صري .ويتوجب على البلدية على املدى البعيد حتديد كيفية املحافظة على املواقع
الأثرية املوجودة فيها ب�صورة �أف�ضل وتوفري اخلدمات امل�ساعدة الالزمة.

7

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 تزويد الن�ساء بالفر�ص التدريبة والإر�شادية الالزمة.
وقد �أ�شارت البلدية كذلك �إلى �إن�شاء مراكز الرعاية كفر�ص ا�ستثمارية حمتملة لدعم م�شاركة
املر�أة يف �سوق العمل.
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 .وقد يكون لذلك �أثر فاعل ب�شكل خا�ص يف جماالت التدريب ال�صناعي ،ومعاجلة
الأغذية ،وال�صناعات النا�شئة ،حيث هناك حاجة �إلى ك�سر القيود الثقافية املتعلقة بتوفري
اخلدمة.
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 بالرتكيز على الن�ساء وال�شباب بهدف تعزيز الوعي فيما يتعلق
ب�إ�ضفاء طابع ر�سمي على �أعمالهم املنزلية �أو على �أعمالهم النا�شئة.
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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 اال�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 مت حتديد الفر�ص اال�ستثمارية على النحو التايل:
خطة العمل

�شركاء التنفيذ

لإن�شاء نظام طاقة �شم�سية

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

م�شروع �إعادة تدوير املخلفات
ال�صناعية

وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،بنك تنمية
املدن والقرى ،القطاع اخلا�ص
(م�صانع)

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

900,000

2018-2017

البلدية
الإطار الزمني

500,000

2017-2016
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اجلهة املنفذة التكلفة/التمويل
والإطار الزمني بالدينار الأردين

خطة العمل

�شركاء التنفيذ

مركز للنقليات اللوج�ستية

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

البلدية
الإطار الزمني

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

القطاع اخلا�ص

البلدية
الإطار الزمني

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

القطاع اخلا�ص

50,000

2017-2016

----

2017-2016

البلدية
الإطار الزمني
2017-2016

----

خطة العمل

�شركاء التنفيذ

و�ضع برنامج تدريبي حول
كيفية �إعداد و�إدارة ومراقبة م�شروع م�ساندة الأعمال املحلية
ال�شراكات بني القطاعني العام التابع للوكالة الأمريكية للتنمية
واخلا�ص لطاقم العمل يف
الدولية ،وزارة ال�ش�ؤون البلدية
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

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

اجلهة املنفذة التكلفة/التمويل
والإطار الزمني بالدينار الأردين

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 �إعداد 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

ملزيد من املعلومات حول فر�ص اال�ستثمار املذكورة يرجي االت�صال على:
وحدة التنمية  -بلدية العامرية اجلديدة
تلفون06-4403400 :
فاك�س06-4403500 :
بريد �إلكرتوينalamriah@yahoo.com :

بلدية العامرية الجديدة

