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1.0

الرؤية والرسالة

الرؤية
«مدينة رائدة جاذبة لال�ستثمار ال�سياحي وال�صناعي والزراعي بالت�شارك مع املجتمع املحلي
والقطاع اخلا�ص بنا ًء على مبادئ احلاكمية الر�شيدة»
الرسالة
�إيجاد بيئة جاذبة لال�ستثمار تنه�ض باحلياة االقت�صادية واخلدمية وتنمي املناخ اال�ستثماري
يف القطاعات االقت�صادية املبنية على امليزة التناف�سية الن�سبية من خالل التخطيط الأمثل
للموارد بال�شراكة والت�شبيك مع القطاعني العام واخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي.
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2.0

لمحة عامة عن بلدية األزرق الجديدة

الموقع
تقع الأزرق يف حمافظة الزرقاء و�سط �شرق الأردن ،وتبعد  100كم عن �شرق ع َمان .وي�ضم
ق�ضاء الأزرق منطقة الأزرق اجلنوبي ومنطقة العمري ومنطقة العني البي�ضاء ومنطقة املزارع
ومنطقة �أم امل�سايل ومنطقة الدغيلة ومنطقة القاعدة .ولطاملا ج�سدت واحة الأزرق �أهمية
خا�صة يف اجلزء البعيد والقاحل من املنطقة� ،إذ �أنها امل�صدر الدائم الوحيد للمياه العذبة
يف ال�صحراء حيث تبلغ م�ساحة احلو�ض املائي اجلويف العذب فيها  12710كم مربع ..وتقع
الأزرق على م�سار اخلط التجاري القدمي ،ويحدها من ال�شمال �سوريا ،ومن اجلنوب اململكة
العربية ال�سعودية ،ومن ال�شرق العراق.
التركيبة السكانية
�شهد عدد ال�سكان تزايد ًا خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،ومع ذلك ما زالت الكثافة ال�سكانية
منخف�ضة يف منطقة الأزرق .وقد بلغ عدد ال�سكان ما يقارب  9021ن�سبة عام  ،2004لريتفع
عام � 2014إلى  11,730ن�سمة (متو�سط الكثافة ال�سكانية ثالثة �أفراد لكل كيلومرت مربع).
وميثل عدد ال�سكان ن�سبة ب�سيطة من �إجمايل عدد ال�سكان يف املحافظة .وتبلغ ن�سبة الذكور
يف املنطقة  ،%55بينما تبلغ ن�سبة الإناث  .%45وبلغ عدد الأ�سر � 2251أ�سرة مبتو�سط حجم
� 4.8أفراد لكل �أ�سرة .وتتمتع املنطقة مبجتمع فتي �إذ �أن  %80من عدد ال�سكان هم من �ضمن
الفئة العمرية  39-0عام ًا.
وت�ضم املنطقة خميم الأزرق لالجئني ،والذي يتمتع بكثافة �سكانية �أعلى ت�صل �إلى 31,605

الجئ حتى �شهر يناير  ،2016وهو ما يج�سد زيادة بن�سبة  %151خالل عام واحد ،علم ًا ب�أن
 %56من ه�ؤالء الالجئني هم من الأطفال.
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متوسط دخل األسرة
بلغ متو�سط دخل الأ�سرة عام  2010حوايل  5713دينار �أردين �سنوي ًا لكل �أ�سرة من � 4.8أفراد،
بينما بلغ متو�سط نفقات كل �أ�سرة  7791دينار �أردين .وبلغ معدل الفقر يف البلدية عام 2012
حوايل  ،%14.1وهو �أقل بقليل من باقي مناطق اململكة حيث يبلغ معدل الفقر  .%14.4وقد
كانت معدالت البطالة بني الذكور �أقل �إذ بلغت � ،%9.2إال �أنها كانت �أعلى بني الإناث و�سجلت
 %18.6مقارنة مع  %12على امل�ستوى الوطني لكل من الذكور والإناث.
الخدمات العامة
المواصالت
ب�صفة عامة ،توجد يف املنطقة �شبكة طرق والتي تعمل البلدية على �صيانتها وحتديثها مبا
يتنا�سب مع امليزانية .وتربط �شبكة الطرق الأزرق بع ّمان والزرقاء والعراق واململكة العربية
ال�سعودية ،ويجري العمل حالي ًا على �إن�شاء طريق للربط بني الأزرق و�شمال �سوريا .يوجد يف
املنطقة  18با�ص ًا ُمو ّزعني يف خمتلف �أنحاء البلدية ولكن ال توجد حمطة با�صات �ضمن حدود
البلدية .وتقع قاعدة ال�شهيد موفق ال�سلطي اجلوية يف الأزرق ،ومطار امللكة علياء الدويل هو
املطار الأقرب للبلدية والذي يبعد عنها �ساعة ون�صف .ال توجد يف املنطقة حمطات قطار �أو
�سكك حديدة.
الرعاية الصحية
يوجد يف املنطقة مركزين �صحيني حكوميني� ،أحدهما هو املركز ال�صحي ال�شامل التابع
لوزارة ال�صحة ،والآخر هو املركز ال�صحي الع�سكري التابع للقوات امل�سلحة .كما توجد يف
املنطقة بع�ض ال�صيدليات والعيادات اخلا�صة ،بالإ�ضافة �إلى �أربع عيادات �أ�سنان ،واحدة يف
كل مركز �صحي ،واثنتني عيادات خا�صة.
هناك مركزين لل�صحة الأولية يف خميم الالجئني ،وقد مت �إغالق م�ست�شفى ميداين لإجراء
العمليات وتوفري خدمات رعاية الأمومة ،ولكن من املقرر �إعادة افتتاحه خالل عام .2016
وي�صل متو�سط �أعداد املواليد �شهري ًا �إلى  52طف ً
ال.
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األمن العام
يوجد يف املنطقة مركز �شرطة واحد وق�سم �إطفاء واحد.
النفايات الصلبة
جتمع البلدية النفايات ال�صلبة وال�سائلة وتنقلها �إل��ى مكب نفايات يبعد ما يقارب �ستة
كيلومرتات عن الأزرق .وعلى الرغم من �أن معظم النفايات ال�صلبة يتم جمعها ب�صورة يومية،
�إال �أن هناك حاجة ما�سة لتح�سني عملية جمع النفايات وذلك ب�سبب �أزمة اللجوء ال�سوري
واملعدات القدمية .ووفق ًا خلطة التنمية التابعة ملحافظة الزرقاء ،يعمل جمل�س اخلدمات
التعاونية على متويل م�شروع �إعادة ت�أهيل موقع مكب النفايات.
معالجة الصرف الصحي
ال يوجد يف الأزرق �شبكات لل�صرف ال�صحي وتعتمد كافة املنازل وال�صناعات على احلفر
االمت�صا�صية للتخل�ص من املياه العادمة ،مما ي�ؤثر ب�صورة �سلبية على البيئة ب�شكل عام،
وعلى حو�ض الأزرق املائي ب�شكل خا�ص.
المياه
ت�ضم املنطقة �شبكة مياه وا�سعة تغطي  %90من املناطق يف البلدية ،وتوفر خدمات ملا يقارب
 1500م�شرتك .ويعد معدل الفاقد منخف�ض جد ًا �إذ يبلغ  %10مقارنة مع  %49على امل�ستوى
الوطني .وتتوفر يف خميم الالجئني كميات جيدة من املياه وذات جودة عالية .ويبلغ متو�سط
�إمدادات املياه  650مرت مكعب يومي ًا والتي يتم تزويدها من خالل � 17شاحنة ،كما يتم توزيع
املياه من �شبكة �إمدادات ت�ضم  26من�صة �صنابري.
الطاقة
تغطي �شبكة الكهرباء �أكرث من  %95من املنطقة ،وتوفر خدمات حلوايل  4000م�شرتك.
ويوجد يف املنطقة �شبكة �إنرتنت ذات النطاق العري�ض.
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الفرص التعليمية
توجد يف الأزرق  11مدر�سة حكومية من �ضمنها مدر�سة ع�سكرية ،وت�ضم املدار�س 3000
طالب وطالبة ،وال توجد مدار�س خا�صة يف املنطقة .يبلغ متو�سط عدد الطالب لكل غرفة
�صفية حوايل  22طالب ًا ،وما يقارب  12طالب ًا مقابل كل معلم .وتبلغ ن�سبة الطالبات ،%51
بينما تبلغ ن�سبة الطالب  .%49وتوجد يف املنطقة ح�ضانتني .ال يوجد يف الأزرق معاهد تدريب
مهني �أو كليات �أو جامعات ،ولكن هناك مكتبتني عامتني .ويتبع �أقرب مركز تدريب مهني �إلى
م�ؤ�س�سة التدريب املهني يف الها�شمية.
الفرص الثقافية والترفيهية
ت�ضم املنطقة مراكز �شبابية وترفيهية ،وهناك العديد من احلدائق العامة التي توفر خدمات
ترفيهية �أ�سا�سية ولكن ال توجد م�ساحات عامة خ�ضراء للتنزه والرحالت .وت�ضم الأزرق كذلك
حمميات وطنية مهمة تقع حتت �إدارة اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة مثل حممية الأزرق
املائية يف منطقة الأزرق اجلنوبي ،وحممية ال�شومري التي تبعد  10كيلومرت فقط عن جنوب
بلدية الأزرق .ويتم حالي ًا العمل على �إن�شاء حممية راجل .وجت�سد هذه املحميات موارد ذات
�أهمية لي�س فقط لل�سياح ولكن لل�سكان املحليني كذلك.
األنشطة االقتصادية والوظائف
تعمل غالبية �سكان البلدية يف القطاع احلكومي ويف �صناعات ب�سيطة ويف ال�سياحة والزراعة.
وتوظف ال�شركة املتحدة للإبداع  109امر�أة من الأزرق ،وتعمل ال�شركة على �إن�شاء فرع ثاين
لها لتوظيف  320امر�أة �أخرى.
الحاكمية الرشيدة
ت�ضم الأزرق حالي ًا جمل�س ًا منتخب ًا ،وتبلغ ميزانيتها البلدية  1,278,544دينار �أردين ،وال تعاين
امليزانية من �أي عجز� .أما فيما يتعلق بالإيرادات ،ا�ستلمت البلدية بني الأعوام  2010و2014
حتويالت حكومية من الوقود لتمويل  %50-25من امليزانية .وقد تذبذبت النفقات البلدية على
الرواتب والأجور على مر ال�سنوات ،حيث �سجلت عام  2013حوايل  %72من امليزانية ،بينما
بلغت  %32فقط خالل عام  .2010وم�ؤخر ًا� ،ش ّكلت الرواتب والأج��ور خالل عام  2015ما
يقارب  %53من امليزانية� .أما باقي امليزانية ،فقد مت متويلها من خالل ال�ضرائب وامل�شاريع
اال�ستثمارية ال�صغرية مبا يف ذلك حمل خياطة ،وحمالت جتارية ،ومنطقة مهنية ،ومكاتب،
وقاعات متعددة اال�ستخدام تقوم البلدية بت�أجريها لتوليد الدخل.
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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 ،والتي تقوم وزارة ال�ش�ؤون البلدية بتحديثه ب�صورة دورية.
متتلك البلدية العديد من الأ�صول التي ت�ضم  19قطعة �أر�ض ،و 12مبنى ( 4937مرت مربع)
و 20وحدة من املعدات .وتبلغ م�ساحة الأر�ض الإجمالية  260دومن ًا ،والتي ا�ستغلت البلدية
أرا�ض متاحة
معظمها مبا يف ذلك مبانٍ بلدية على م�ساحة  100دومن ،ومع ذلك ما زال هناك � ٍ
لال�ستثمار.
المنطقة الزراعية والحرجية
تقدر م�ساحة الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة بحوايل  290,000دومن %27 ،منها م�ستغلة من قبل
 680مزرعة .ويتم ري هذه الأر�ض من خالل  909بئر ًا .ومتتاز الرتبة يف املنطقة بامللوحة،
وتت�ضمن املحا�صيل املزروعة املحا�صيل احلقلية والأعالف و�أ�شجار الزيتون والعنب والنخيل
وغريها من �أ�شجار الفواكه واخل�ضروات ،وتقدر م�ساحة االرا�ضي املزروعة با�شجار النخيل
 3000دومن مبعدل انتاج �سنوي  1150طن .وت�ضم املنطقة كذلك مزارع لرتبية املا�شية مبا يف
ذلك الأبقار والأغنام واملاعز ،بالإ�ضافة �إلى مزارع لرتبية الدواجن ومناحل .وتبلغ م�ساحة
املراعي ما يقارب  100,000دومن ،بينما تبلغ م�ساحة الأرا�ضي احلرجية ما يقارب 51,000
دومن .وهناك فر�صة م�ستقبلية لزراعة املحا�صيل التي ال حتتاج �إلى الكثري من املياه (زيادة
زراعة الأعالف وال�شعري ،ورمبا الذرة والقنب).
المناطق التجارية والصناعية
تقت�صر الأن�شطة التجارية يف املنطقة على املتاجر واملحالت ال�صغرية للبقالة والألب�سة
والإك�س�سوارات و�صالونات ال�شعر واملطاعم واملخابز� ...إلخ ،والتي تتوزع يف خمتلف �أنحاء
املنطقة .وتعد الأن�شطة االقت�صادية متوا�ضعة كذلك على الرغم من وجود املواد اخلام مثل
امللح .وتقت�صر ال�صناعات على امل�صانع ال�صغرية واملعامل والور�ش ،مبا فيما ذلك معامل
للثلج وم�صنع للحالوة وحمالت خياطة وحمطات بناء وم�صانع طوب.
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األنشطة السياحية القريبة
تتمتع منطقة الأزرق ب�إرث �سياحي �سواء املواقع ال�سياحية الثقافية �أو املواقع الطبيعية ،وتعود
املواقع التاريخية يف الأزرق �إلى الع�صر احلجري ،كما مت توثيق �أن�شطة تعود �إلى ح�ضارة
الأنباط .ويوجد يف املنطقة مئات �أ�شكال اجليوغليف وهياكل على �شكل دوالب كبري م�صنوعة
من احلجر والتي تعود �إلى ما قبل  2000عام على الأقل .باللإ�ضافة الى قلعة االزرق وق�صر
ا�صيخم وق�صر العويند والق�صور املحيطة باالزرق كق�صري عمرة وق�صر احلرانة وغريها.
كما تعمل هيئة تن�شيط ال�سياحة على الرتويج لل�سياحة الطبيعية �أو البيئية يف الأزرق ،مبا يف
ذلك حممية الأزرق املائية وحممية ال�شومري .وت�ضم املرافق يف املحمية املائية مركز للزوار،
والذي يقدم ملحة عن املحمية وي�شتمل على م�ساحة لإلقاء املحا�ضرات ،و�أكواريوم ،ومتجر لبيع
الكتب الإر�شادية والهدايا امل�صنوعة حملي ًا .ويوجد كذلك م�سار موازي للبحرية ي�ضم حائط
روماين ومنطقة خفية ملراقبة الطيور.
�أم��ا حممية ال�شومري التي تفتح �أبوابها على م��دار العام ،فهي عبارة عن مركز لرتبية
احليوانات الربية يف الأردن املهددة باالنقرا�ض مثل املها العربي ،والنعام ،والأخدر ،وغزالن
ال�صحراء� ،إذ توفر املحمية لهذه احليوانات احلماية من ال�صيد وتدمري املوائل الطبيعية.
يوجد فندق واحد فقط يف الأزرق مذكور على املوقع الإلكرتوين العاملي « »Trip Advisorوهو
جوابرة للأجنحة الفندقية (ثالث جنوم) وبالإ�ضافة �إلى نزل الأزرق البيئي.
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3.0

الفرص االستثمارية

تقع الأزرق بالقرب من العا�صمة ع َمان وتعد تكاليف الأرا�ضي واملعي�شة فيها منخف�ضة،
وتتمتع بقوى عاملة فتية ،وتوجد بنية حتتية مالئمة يف بع�ض املناطق .وتقع الأزرق على
امل�سار ال�سياحي للق�صور ال�صحراوية .كما �أن البلدية على �أمت اال�ستعداد لت�ؤدي دور «�صانع
ال�صفقات» وللتعاون مع م�ستثمرين من القطاع اخلا�ص .الأمر الذي قد ي�ضم حوافز �أخرى
مثل قطع الأرا�ضي ،ومناق�شة ر�سوم الت�صاريح ،ور�سوم املياه وغريها .ويف الوقت احلايل ،ال
يوجد �إعفاء �ضريبي خارج املنطقة احلرة يف الأردن ،ولكن قد يتم توفري حوافز �ضريبية يف
امل�ستقبل.
تعزيز الإمكانية ال�سياحية لبلدية الأزرق :تُعد عملية تعزيز الإمكانية ال�سياحية للمنطقة
�إحدى �أهم مقومات الأزرق ،حيث يتيح القطاع احتمالية كبرية لدفع عجلة االقت�صاد املحلي.
وي��زور املنطقة �سياح حمليون و�أجانب للتعرف على الق�صور ال�صحراوية ،وواح��ة الأزرق،
وحممية ال�شومري للحيوانات الربية .وقد تعمل البلدية على تي�سري توفري منتجات جديدة
والرتويج لها� ،إلى جانب توفري اخلدمات امل�ساعدة وخدمات القيمة امل�ضافة التي ت�ساعد
يف �إطالة فرتة �إقامة ال�سياح يف البلدية وتزيد عدد الزوار املحليني والأجانب .ويف املرحلة
الثانية من عملية التخطيط للتنمية االقت�صادية املحلية� ،سيتم �إجراء تقييم مف�صل حول فئات
ال�سياح املحلية والأجنبية املهتمة بزيارة الأزرق.
وقد �أ�شار ال�شركاء املحليني من القطاع العام واخلا�ص �إلى �إن�شاء م�شروع �سياحي متكامل
كا�ستثمار لتحقيق الربح ال�سريع والذي مت ت�سليط ال�ضوء عليه يف ملحق بطاقات امل�شاريع
اال�ستثمارية .ويت�ضمن امل�شروع عدد ًا من اال�ستثمارات يف جمال تطوير املنتج ال�سياحي مثل
�إن�شاء �أماكن الإقامة ،و�أماكن الأطعمة وامل�شروبات و�إقامة الأن�شطة الثقافية والطبيعية
(رحالت �سفاري يف ال�صحراء ،وركوب اجلمال ،وم�سارات امل�شي ،والر�صد الفلكي يف الليل
واملو�سيقى والرق�ص ال�شعبي).
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هناك حاجة لإعداد درا�سة جدوى لتحديد الأ�سواق امل�ستهدفة وفاعلية املنتجات يف تطوير
ال�سياحة .كما من املهم و�ضع برامج فاعلة خلدمات ال�ضيافة والإدارة والتدريب على العمليات.
ويتوجب على امل�شغلني واملنتجني املحليني �أن يتعلموا كيفية تنظيم رحالت مثرية و�شيقة للزوار
والتي تكون مراعية للبيئة وتت�سم ببعد ثقايف وحملي ومبالءمتها لل�سائح الأجنبي.
حت�سني تناف�سية وقيمة املنتجات الزراعية ومنتجات املا�شية :ال تتمتع الأزرق باملناخ والرتبة
املنا�سبة للزراعة ،كما �أن منتجاتها الزراعية ال تتمتع بتناف�سية عالية يف ال�سوق .وقد �أ�شار
امل�شاركون �إلى �أن عدم وجود م�ستودعات للتربيد هو ال�سبب الرئي�سي ل�ضعف اجل��ودة يف
ال�سوق .و�سيتم يف املرحلة الثانية من عملية التخطيط للتنمية االقت�صادية املحلية �إجراء
حتليالت مف�صلة ل�سل�سلة القيمة للمنتجات الزراعية احلالية وذلك لتحديد خدمات القيمة
امل�ضافة واملنتجات التي قد ت�سرع عملية التنمية االقت�صادية .وكفر�صة ا�ستثمارية لتحقيق
الربح ال�سريع وحت�سني جودة املنتجات وبالتايل تناف�سيتها يف الأ�سواق املحلية واخلارجية،
�أ�شارت الأزرق �إلى احلاجة �إلى �إن�شاء م�ستودعات تربيد لتخزين املنتجات الزراعية واحلفاظ
على جودتها .و�سيتيح امل�شروع �إمكانية تعزيز تناف�سية الإنتاج الزراعي على امل�ستوى الوطني،
بالإ�ضافة �إلى تلبية املعايري العاملية للت�صدير .وال يتوفر مثل هذا امل�شروع يف البلدية وعلى
الأغلب �سيلقى طلب ًا وا�سع ًا ،و�سيتيح �إمكانية توفري املنتجات يف غري مو�سمها ،وتوفري فر�ص
العمل ،وتعزيز �إيرادات البلدية.
وقد ك�شفت عملية �إ�شراك اجلهات املعنية عن احلاجة �إلى �إن�شاء م�صنع للأ�سمدة الع�ضوية
والكيميائية للتخل�ص من خملفات املا�شية و�إعادة تدويرها يف �سل�سلة القيمة .و�ستعمل الأ�سمدة
ذات القيمة العالية على دعم املزارعني املحليني بينما �سيتم ت�صنيع �أ�سمدة كيميائية وبيعها
للأ�سواق العربية.
دعم اال�ستقالل يف احل�صول على الطاقة واال�ستثمارات ال�صديقة للبيئة� :أعرب امل�شاركون
يف الأزرق عن اهتمامهم يف اال�ستثمارات امل�ستدامة وال�صديقة للبيئة على املدى الطويل .وقد
مت اقرتاح �إن�شاء نظام للطاقة ال�شم�سية كم�شروع ا�ستثماري لتحقيق الربح ال�سريع والذي
�سيعمل على توفري الطاقة واحلد من تكاليف الكهرباء.
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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 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 مع 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.
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.
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اجلهة املنفذة التكلفة/التمويل
والإطار الزمني بالدينار الأردين

خطة العمل

�شركاء التنفيذ

�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 الزراعي
القطاع ال�سياحي

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

القطاع اخلا�ص

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

50,000

2017-2016

---

2017-2016

البلدية
الإطار الزمني

---

2017-2016

البلدية
الإطار الزمني

30,000

2016

ت�سهيل الفر�ص اال�ستثمارية التي حتقق مكا�سب �سريعة مع القطاع اخلا�ص (امل�شاريع اال�ستثمارية كما
حددتها البلدية)
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اجلهة املنفذة التكلفة/التمويل
والإطار الزمني بالدينار الأردين

خطة العمل

�شركاء التنفيذ

�إن�شاء نظام للطاقة ال�شم�سية

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

البلدية
الإطار الزمني

م�ستودعات تربيد خ�ضروات
وفواكه

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

البلدية
الإطار الزمني

م�صنع �أ�سمدة ع�ضوية
وكيميائية

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

البلدية
الإطار الزمني

م�شروع �سياحي متكامل

وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،بنك
تنمية املدن والقرى ،القطاع
اخلا�ص ،هيئة اال�ستثمار
الأردنية ،هيئة تن�شيط
ال�سياحة ،وزارة ال�سياحة

م�شروع املعر�ض املو�سمي
ملنتجات الأزرق ال�صناعية
والزراعية وال�سياحية

غرفة ال�صناعة والتجارة،
وزارة ال�سياحة ،وزارة
ال�صناعة والتجارة� ،إرادة

900,000

2019-2017

500,000

2017-2016

1,300,000

2019-2018

البلدية
الإطار الزمني

----

2017-2016

البلدية
الإطار الزمني
2020-2016

50,000

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 الأزرق 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 الأزرق اجلديدة
تلفون05 3834577 :
بريد �إلكرتوينmansouralshoumari@yahoo.com :

بلدية األزرق الجديدة

