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الرؤية والرسالة

الرؤية
«بلدية مميزة ترتقي بخدماتها وت�سعى �إلى بيئة ا�ستثمارية �صناعية �صديقة للبيئة وزراعية
جاذبة بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص»
الرسالة
«حت�سني واقع اخلدمات املقدمة للمواطنني وامل�ستثمرين من خالل رفع كفاءة العمل امل�ؤ�س�سي
يف البلدية من الناحيتني الب�شرية والتكنولوجية وتعزيز مبد�أ ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص
وتهيئة البيئة اال�ستثمارية مبا يواكب متطلبات حتقيق التنمية املحلية االقت�صادية امل�ستدامة
واحلاكمية الر�شيدة»
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2.0

لمحة عامة عن بلدية الهاشمية الجديدة

الموقع
تقع الها�شمية يف حمافظة الزرقاء وتبعد ما يقارب  10كيلومرت ًا عن مدينة الزرقاء و37
كيلومرت ًا عن �شرق العا�صمة الأردنية ع َمان .وتُعد الها�شمية جزء ًا من منطقة �صناعية رئي�سية
يف الأردن ،وت�ضم كذلك م�ساحة زراعية �ضخمة .وتتمتع الها�شمية مبوقع ا�سرتاتيجي كنقطة
و�صل بني حمافظات الزرقاء و�إربد واملفرق ،وتتكون البلدية من خم�س مناطق رئي�سية هي
الها�شمية وغري�سا و�أم �صليح والقنية وال�سخنة وقرية بني ها�شم.
التركيبة السكانية
يبلغ عدد �سكان الها�شمية  60,230ن�سمة ح�سب الإح�صائيات املقدرة للعام  ،2014ومتثل ما
ن�سبته  %6.1من جمموع �سكان املحافظة .ي�شكل الذكور ما ن�سبته  %52وت�شكل الإناث %48
من جمموع عدد ال�سكان .وتبلغ ن�سبة ال�سكان �ضمن الفئة العمرية ( )39-0حوايل � ،%84أي
�أن جمتمع الها�شمية عبارة عن جمتمع فتي يحتل ال�شباب الن�سبة العظمى من �إجمايل عدد
�سكانه .كما ويوجد يف الها�شمية خميم الجئني واحد هو خميم ال�سخنة والذي ت�أ�س�س عام
 1968ويبلغ عدد �سكانه  7000ن�سمة.
متوسط دخل األسرة
يبلغ متو�سط دخل الأ�سرة  6770.3دينار �أردين للأ�سرة الواحدة �سنوي ًا .وتعد تكلفة املعي�شة يف
الها�شمية �أقل ب�صورة ملمو�سة مقارنة مع ع َمان .ويف عام  ،2012بلغ معدل الفقر � ،%8.8أي
�أقل من باقي مناطق اململكة التي �سجلت � ،%14.4إال �أن معدل البطالة هو �أعلى بن�سبة %14
مقارنة مع  %12على م�ستوى اململكة.
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الخدمات العامة
المواصالت
ب�شكل عام ،تغطي �شبكات الطرق معظم مناطق البلدية ،موفرة خدمات نقل لل�سكان املحليني
وتربط الها�شمية مع مدن قريبة مبا يف ذلك الزرقاء وع َمان .وت�ضم الها�شمية �شبكة موا�صالت
تتكون من  38با�ص ًا موزع ًا يف خمتلف �أنحاء البلدية ،ولكن ال توجد حمطة با�صات (جممع)
داخل حدود البلدية .مطار امللكة علياء الدويل هو �أقرب مطار للبلدية ويبعد عنها حوايل
 66كم .ال توجد �أية �سكك حديدية �أو حمطات قطارات يف املنطقة.
الرعاية الصحية
يوجد يف الها�شمية مركز �صحي �شامل واحد من دون وحدة طوارئ ،و�أربعة مراكز للرعاية
ال�صحية الأولية ،ومركزين �صحيني فرعيني ،وخم�س �صيدليات ،و�أربعة خمتربات ،وق�سم
�أ�شعة ،و�أربعة مراكز لطب الأ�سنان تتوزع يف خمتلف �أنحاء البلدية.
األمن العام
توجد يف البلدية مركزين �أمنيني ،وق�سم �إطفاء واحد.
النفايات الصلبة
يتم جمع  %100من النفايات ال�صلبة ( 15جولة يومي ًا جلمع  89طن ًا من النفايات) ،علم ًا ب�أن
معظم النفايات هي نفايات ع�ضوية.
معالجة الصرف الصحي
تبلغ ن�سبة امل�شرتكني يف ال�صرف ال�صحي يف لواء الها�شمية حوايل  %30من جمموع ال�سكان
و %15من جمموع امل�ساكن .وتعتمد باقي امل�ساكن وال�صناعات على احلفر االمت�صا�صية
للتخل�ص من املياه العادمة ما ي�سبب العديد من امل�شاكل البيئية للمنطقة.
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المياه
تغطي �شبكات املياه �أكرث من  %90من املناطق التابعة للبلدية .وتبلغ ن�سبة الفاقد حوايل %51
وهي �أعلى بقليل من ن�سبة الفاقد على م�ستوى اململكة والتي تعادل حوايل .%49
الطاقة
تغطي �شبكة الكهرباء �أكرث من  %95من املناطق ،كما حتتوي الها�شمية على �شبكة �إنرتنت
ذات نطاق عري�ض.
الفرص التعليمية
توجد يف لواء الها�شمية  39مدر�سة حكومية وخم�س مدار�س خا�صة ،لي�صل جمموع املدار�س
�إلى  44مدر�سة .ويبلغ معدل عدد الطالب لكل غرفة �صفية حوايل  30طالب/غرفة �صفية.
كما وتبلغ ن�سبة الإناث يف املدار�س حوايل  %51مقابل  %49ذكور ،الن�سبة التي تعد مت�ساوية
تقريب ًا .وبلغ عدد ريا�ض الأطفال  15رو�ضة .يوجد معهد تدريب مهني ومركز تدريب مهني يف
الها�شمية �شام ًال ملحافظة الزرقاء� .أما فيما يتعلق بالتدريب اجلامعي ،تقع املدينة بالقرب من
اجلامعة الها�شمية التي ت�أ�س�ست يف الزرقاء عام  ،1995وتوفر العديد من الفر�ص التعليمية يف
جماالت الفنون والعلوم والبحث والتعليم والتمري�ض والهند�سة.
الفرص الثقافية والترفيهية
ي�ضم اللواء �أربعة نوادي �شبابية ،مبا يف ذلك نادي الها�شمية الريا�ضي ،ولكن ال توجد مراكز
ثقافية.
األنشطة االقتصادية والوظائف
يعمل غالبية ال�سكان يف القطاعات احلكومية والزراعية وبع�ض ال�صناعات الرئي�سية ،والتي
ت�ضم �شركة م�صفاة البرتول الأردنية ،م�صفاة البرتول الوحيدة يف الأردن ،وحمطة احل�سني
احلرارية ،وحمطة خربة ال�سمراء ،وغريها من امل�صانع مبا يف ذلك م�صانع �إنتاج احلديد.
وت�شكل ال�صناعة  %20من الأن�شطة االقت�صادية يف اللواء.
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الحاكمية الرشيدة
ت�ضم بلدية االها�شمية اجلديدة جمل�س ًا منتخب ًا وميزانية بلدية بقيمة  3مليون دينار �أردين
وال تعاين من عجز .ويتم متويل البلدية ب�شكل �أ�سا�سي من التحويالت احلكومية امل�ستندة
�إلى الوقود بن�سبة  .%60ومن املمكن تعزيز ال�ضرائب البلدية وغريها من الر�سوم من خالل
التنمية االقت�صادية املالئمة .تخ�ص�ص غالبية النفقات البلدية للرواتب ( %39يف عام ،2014
وحتى  %50خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية) .تدرك البلدية ب�أن هذا الأمر ي�ؤثر ب�صورة �سلبية
على النفقات الر�أ�سمالية �أو التمويل املخ�ص�ص لتح�سني اخلدمات واملرافق العامة.
استخدام األراضي
ال توجد خطة �أو خريطة �شاملة لإر�شاد امل�ستثمرين نحو م�ساحات منا�سبة وفر�ص ا�ستثمارية،
�سواء على �أرا��ٍ�ض خا�صة �أو حكومية .وكما هو احل��ال مع كافة البلديات ،هناك �شكل من
�أ�شكال التق�سيم� ،إذ متتلك البلدية ثمانية مبانٍ على م�ساحة �إجمالية مبنية تبلغ  3212مرت
مربع على �أر�ض تبلغ م�ساحتها  19624مرت مربع .ومتتلك البلدية كذلك  280قطعة �أر�ض
مب�ساحات خمتلفة ،لي�صل جمموع امل�ساحة �إلى  153438مرت مربع .وتتكون غالبية الأرا�ضي
من م�ساحات �صغرية تركت بعد اال�ستحواذ على الطرق ب�صورة قانونية وال ميكن جمعها
وا�ستخدامها ب�صورة فاعلة لال�ستثمار.
المنطقة الزراعية والحرجية
أرا�ض زراعية ،ويتم ا�ستخدام  %70منها لأغرا�ض
ما يقارب  %45من م�ساحة املنطقة هي � ٍ
الزراعة .تقع املنطقة على �ضفتي نهر الزرقاء ،كما يوجد يف املنطقة  48بئر ًا ارتوازياً،
بالإ�ضافة �إلى م�ساحات كبرية من الأ�شجار املثمرة واحلقلية واملروية ومزارع الأبقار والدجاج
والأغنام واملاعز .وتبلغ م�ساحة الأرا�ضي احلرجية ( )4697دومن حمرج منها  %19فقط.
وقد حددت اجلهات املعنية وجود فر�صة لإعادة ا�ستخدام املياه الرمادية من حمطة خربة
ال�سمراء لأغرا�ض الري.
المناطق التجارية والصناعية
يقت�صر الن�شاط التجاري يف الها�شمية على منطقة �صغرية و�سط البلد ومتاجر �صغرية
منت�شرة يف املنطقة والتي جت�سد  %10من الن�شاط االقت�صادي يف اللواء.
وكما ذكر �سابق ًا ،تعد الها�شمية منطقة �صناعية حتت�ضن العديد من ال�صناعات وال�شركات
الرئي�سية .وعلى الرغم من �أن تلوث الهواء الناجت عن احرتاق الوقود وتكرير النفط ي�شكل
م�شكلة� ،إال �أن هناك فر�صة ملمو�سة لتطور ال�صناعات احلالية وظهور �صناعات جديدة نظيفة.
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الفرص االستثمارية

تقع بلدية الها�شمية �ضمن منطقة �صناعية رئي�سية يف الأردن وت�ضم كذلك �إنتاج ًا زراعي ًا كبري ًا.

وتتمتع البلدية بقربها من مدينة ع َمان وتعد تكلفة املعي�شة والأرا�ضي فيها منخف�ضة باملقارنة
مع العا�صمة ،الأمر الذي يتيح فر�ص ًا لتح�سني وتطوير هذين القطاعني .وتتمتع البلدية مبوقع
ا�سرتاتيجي على مفرتق طرق رئي�سية� ،إال �أنها تفتقر لبنية حتتية فاعلة للموا�صالت .ويف هذا
الإطار ،قد مت حتديد �إمكانيات التطوير يف املجاالت التالية :التناف�سية يف الإنتاج الزراعي،
واحلرف ال�صناعية ،واملوا�صالت.
ويف �ضوء ذلك ،ف�إن امل�ستثمرين الأمثل لبلدية الها�شمية ميتلكون خربات يف ال�صناعات
الزراعية وال�صناعات احلرفية اخلفيفة ،والتعليم والتدريب ،واملوا�صالت .كما ال بد �أن يكونوا
راغبني يف �إن�شاء تواجد �إقليمي من خالل اال�ستفادة من الإمكانيات التي تتيحها التجمعات
ال�صناعية ،بالإ�ضافة �إلى اهتمامهم يف دعم امل�شاريع اال�ستثمارية ال�صديقة للبيئة.
تعزيز تناف�سية الإنتاج الزراعي :ت�شتهر بلدية الها�شمية ب�أرا�ضيها و�إنتاجها الزراعي .وت�ضم
الأ�سواق امل�ستهدفة البلديات املجاورة و�أ�سواق الت�صدير� .إال �أن املنتجني �أو املزارعني ال
ميكنهم دائم ًا املحافظة على التناف�سية يف الأ�سواق املحلية واخلارجية وذلك نظر ًا لتذبذب
جودة الإنتاج والتكلفة يف موا�سم معينة.
وخالل املرحلة الثانية من �إعداد خطط التنمية االقت�صادية املحلية� ،ستعمل بلدية الها�شمية
على �إجراء حتليالت ل�سل�سلة القيمة لتحديد �سبل حت�سني تناف�سية الإنتاج احلايل وتي�سري
ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص يف هذا املجال.
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وكفر�صة ا�ستثمارية لتحقيق الربح ال�سريع وحت�سني جودة املنتج وبالتايل تناف�سيته يف الأ�سواق
املحلية واخلارجية� ،أ�شارت بلدية الها�شمية �إلى احلاجة �إلى �إن�شاء م�ستودع تربيد لتخزين
املنتجات الزراعية واحلفاظ على جودتها ،الأمر الذي يتيح للمنتج �إمكانية املناف�سة ب�صورة
�أف�ضل على امل�ستوى الوطني وتلبية املعايري الدولية للت�صدير.
دعم م�شاريع ال�صناعات احلرفية اخلفيفة :تتوزع املنطقة احلرفية يف الها�شمية على امتداد
الطريق الرئي�سي للمدينة مما يفر�ض حتديات بيئية وازدحام مروري.
وخالل املرحلة الثانية من �إعداد خطط التنمية االقت�صادية املحلية� ،ستعمل بلدية الها�شمية
على �إجراء حتليالت للخدمات والإمكانيات االقت�صادية للحرف اخلفيفة ،والبحث يف خدمات
القيمة امل�ضافة والفر�ص اال�ستثمارية .وقد تعمل التجمعات ال�صناعية على �إتاحة الفر�ص
لتطوير الوظائف واالبتكار ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستقطاب ال�صناعات واخلدمات التي متثل جوانب
متعددة من �سل�سلة القيمة مبا ي�ساهم يف حت�سني جودة ال�سلع واخلدمات املقدمة.
وعلى املدى الق�صري ،وكفر�صة ا�ستثمارية لتحقيق الربح ال�سريع ،حددت البلدية م�شروع
�إن�شاء منطقة حرفية ك�أولوية لتج�سد املنطقة جتمع ًا �صناعي ًا يف امل�ستقبل .و�سيتم يف �إطار
امل�شروع نقل املحالت احلرفية من الطريق الرئي�سي (حمالت احلدادة والنجارة والأملنيوم
والزجاج وغريها) �إلى منطقة واحدة� .سي�ساهم ذلك يف تي�سري و�صول املواطنني �إلى هذه
املحالت و�سيعمل على �إيجاد منطقة حم��ددة لل�صناعات اخلفيفة والتي تتمتع ب�إمكانية
ا�ستقطاب وتطوير �صناعات وخدمات م�ساعدة.
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دعم عملية تطوير اخلدمات التجارية وحت�سني الو�صول �إليها� :أ�شارت البلدية �إلى �أن عدم
توفر اخلدمات التجارية للمواطنني واحلاجة �إلى �إيجاد فر�ص نحو تطوير هذه اخلدمات من
خالل �إن�شاء جممع جتاري .وكفر�صة ا�ستثمارية لتحقيق الربح ال�سريع ،اقرتحت البلدية �إن�شاء
جممع جتاري يوفر خدماته لأكرث من � 60,000ألف مواطن .و�سيج�سد املجمع حمطة متكاملة
ت�ضم كافة املرافق الرتفيهية.
حت�سني البنية التحتية للموا�صالت :تغطي �شبكة املوا�صالت معظم مناطق البلدية �إال �أن
املوا�صالت العامة تعد حمدودة .ومن �ضمن التحديات عدم وجود حمطة با�صات خلدمة
املجتمع ،وقد �أ�شارت البلدية �إلى �ضرورة �إن�شاء حمطة با�صات لتح�سني �شبكة املوا�صالت
والو�صول للمواطنني.
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.
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
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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.
خطة العمل

�شركاء التنفيذ

�إن�شاء نظام طاقة �شم�سية.

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

�إن�شاء جممع �سفريات متكامل
ي�ضم حمالت جتارية.

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

م�ستودع تربيد للفاكهة
واخل�ضروات.

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

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

900,000

2018-2017

البلدية
الإطار الزمني

1,000,000

2017-2016

البلدية
الإطار الزمني

500,000

2018-2017
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خطة العمل
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�شركاء التنفيذ

اجلهة املنفذة التكلفة/التمويل
والإطار الزمني بالدينار الأردين

منطقة حرفية.

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

البلدية
الإطار الزمني

منتزه.

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

البلدية
الإطار الزمني

جممع جتاري.

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.

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

القطاع اخلا�ص.

500,000

2018-2016

200,000

2019-2017

1,500.000

2020-2018

البلدية
الإطار الزمني

----

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 الزراعي.

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 الها�شمية 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 الها�شمية اجلديدة
هاتف05 3811051 - 05 3811003 :
فاك�س05 3813268 :

بريد �إلكرتوينqasemsarayra@yahoo.com :

بلدية الهاشمية الجديدة

