بلدية معاذ بن جبل
الفرص االستثمارية

1.0

الرؤية والرسالة

الرؤية
منطقة متطورة زراعي ًا وجاذبة �سياحي ًا وا�ستثماري ًا ذات بنية حتتية وم�ؤ�س�سية ت�شاركية فاعلة
حتقق التنمية امل�ستدامة.
الرسالة
بلدية معاذ بن جبل تعمل كمحرك للتنمية من خالل توفري قاعدة بيانات �شاملة ورفع كفاءة
وفعالية الأداء امل�ؤ�س�سي وتفعيل ممار�سات احلاكمية الر�شيدة مبا ي�ضمن تقدمي خدمات البنية
التحتية وا�ستعماالت الأرا�ضي والنظافة واملحافظة على ال�صحة العامة وال�سالمة البيئية،
وتنظيم احلركة التجارية والأن�شطة االقت�صادية والعمرانية على �أف�ضل وجه و�إقامة م�شاريع
تنموية بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص �أو م�ؤ�س�سات املجتمع املدين بغر�ض حت�سني م�ستوى حياة
ال�سكان واحلد من م�شكلة الفقر والبطالة.
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2.0

لمحة عامة عن بلدية معاذ بن جبل

الموقع
تتبع بلدية معاذ بن جبل �إلى حمافظة �إربد وتقع يف اجلزء ال�شمايل من غور الأردن .ت�ضم
البلدية �أربع مناطق كان لكل منها بلدية خا�صة بها قبل دجمها �ضمن بلدية معاذ بن جبل،
وهي ال�شونة ال�شمالية ،والعد�سية ،واملن�شية ،ووقا�ص .وت�ضمنت هذه املناطق قرى الباقورة،
والعرام�شة ،والف�ضيني ،وال�ساخنة ،واملر�شد .وت�أ�س�ست البلدية عام .1956
التركيبة السكانية والقوى العاملة
يبلغ عدد �سكان بلدية معاذ بن جبل ما يقارب  50,000ن�سمة ميثلون � 7000أ�سرة ،وي�صل
متو�سط حجم الأ�سرة �إلى � 8-7أفراد� ،أي �أكرب من املتو�سط الوطني الذي يبلغ  .5.2وقد �سجل
عدد ال�سكان زيادة �سنوية بن�سبة  %3خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية .ي�صل معدل البطالة يف
ال�شونة �إلى � ،%27أي �أكرث من �ضعف املعدل الوطني للبطالة الذي يبلغ  .%12ويف عام ،2010
و�صلت ن�سبة ال�سكان �ضمن الفئة العمرية � 64-15إلى  ،%56.8حيث  %39.7تقل �أعمارهم عن
 15عام ًا ،و %3.5تزيد عن  65عام ًا .ويعد معدل الإعالة مرتفع ًا بن�سبة .%76.1
متوسط دخل األسرة
من ال�صعب تقدير متو�سط دخل الأ�سرة يف بلدية معاذ بن جبل� ،إال �أنه وب�صفتها من �ضمن
مناطق جيوب الفقر ،فعلى الأغلب ب�أن متو�سط دخل الأ�سرة �أقل من املعدل الوطني الذي
يبلغ  8823.9دينار �أردين �سنوي ًا .ويعاين  %36من عدد ال�سكان من الفقر مقارنة مع %15
يف حمافظة �إربد.
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الخدمات العامة
المواصالت
ب�شكل عام ،تغطي �شبكة الطرق معظم مناطق البلدية وتوفر خدمات نقل لل�سكان املحليني
وتربط البلدية باملدن القريبة .ال يوجد خدمة تاك�سي يف املنطقة ،ولكن توجد با�صات �صغرية
مملوكة من قبل �أفراد ب�صورة غري ر�سمية (من دون م�سارات �أو حمطات) لتوفر خدمات نقل
من ال�شونة �إلى �إربد .مطار امللكة علياء الدويل هو املطار الأقرب �إلى البلدية ،ويبعد عنها من
�ساعة ون�صف �إلى �ساعتني .ال توجد يف املنطقة �سكك حديدية �أو حمطة قطارات.
الرعاية الصحية
يوجد يف بلدية معاذ بن جبل م�ست�شفى واحد ،وثالثة مراكز �صحية �أولية ،ومركزين فرعيني
للرعاية ال�صحية ،وتتوزع اخلدمات بني كافة القرى ما عدا قرية مر�شد ،التي تبعد  5كيلو
مرتات عن �أقرب مركز �صحي.
األمن العام
يوجد يف املنطقة مركز �شرطة واحد ومركز �إطفاء واحد.
النفايات الصلبة
يتم جمع  %100من النفايات ال�صلبة يومي ًا والتي ت�صل �إلى  50طن ًا .ال يوجد مكب نفايات
�ضمن حدود البلدية.
معالجة الصرف الصحي
ال توجد �شبكة �صرف �صحي يف اجلزء ال�شمايل من غور الأردن ،ويعتمد ال�سكان على احلفر
االمت�صا�صية ،مبا ي�ساهم يف تلوث املياه اجلوفية .وتعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
على �إن�شاء حمطة معاجلة ال�صرف ال�صحي وهي الآن يف مرحلة الت�شغيل التجريبي ،ومل تبد�أ
عملياتها ب�صورة ر�سمية ،كما �أن عدد خطوط اخلدمة غري وا�ضح بعد.
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المياه
تغطي �شبكة املياه �أكرث من  %98من املناطق يف البلدية� ،إال �أن البلدية متخوفة من �إمدادات
املياه و�شح م�صادر املياه يف املنطقة .ويعد معدل الفاقد مرتفع ًا ،كما �أن عدد الآبار االرتوازية
ي�شهد انخفا�ض ًا.
الطاقة
تغطي �شبكة الكهرباء  %98من املنطقة ،كما تتوفر �شبكة �إنرتنت ذات النطاق العري�ض.
الفرص التعليمية
يوجد يف املنطقة  23مدر�سة حكومية (ابتدائية ومتو�سطة وثانوية) ،و�أرب��ع مدار�س خا�صة
(ابتدائية) تتوزع بني خمتلف القرى .وقد �شهدت املدار�س تطور ًا خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية ،حيث �أ�صبحت من�ش�آت مملوكة وغري م�ست�أجرة ،كما ح�صلت على �أثاث وم�ستلزمات
و�أجهزة حا�سوب.
�أما فيما يتعلق بالتدريب املهني ،يوجد مركز ال�شونة ال�شمالية حيث يتم توفري دورات تدريب
ال�ستخدام احلا�سوب ومنح ال�شهادات .يوجد يف املنطقة  33م�سجد.
الفرص الترفيهية والثقافية
يوجد يف ال�شونة مركزان �شباب ّيان �أحدهما خم�ص�ص للإناث .كما يوجد منتديان ثقافيان
يف ال�شونة واملن�شية .ويتم حالي ًا �إن�شاء مكتبة عامة يف ال�شونة .وتوجد يف املنطقة ثالثة �أندية
ريا�ضية يف كل من ال�شونة ووقا�ص واملن�شية ،ولكن تفتقر معظمها �إلى املوارد املالية وال تعمل
بال�شكل الالزم.
الحاكمية الرشيدة
و�صلت �إي��رادات امليزانية عام � 2014إل��ى  1,892,187دينار �أردين ،بينما بلغت النفقات
 1,286,529دينار �أردين .وقد مت �إنفاق  %67من امليزانية على روات��ب املوظفني ،وكانت
النفقات الر�أ�سمالية على اخلدمات العامة متوا�ضعة جد ًا .وحت�صل البلدية على التمويل من
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الر�سوم وال�ضرائب والغرامات ،وتعد عملية حت�صيل الإي��رادات �ضعيفة .و�أ�شار امل�شاركون
�إلى �أن ديون البلدية املرتفعة �إلى جانب ال�ضعف يف حت�صيل الإيرادات جت�سد نقاط �ضعف
رئي�سية .وال يدفع ال�سكان �ضرائب امل�سقفات �أو �ضرائب الأمالك ال�سنوية مبا ي�ؤدي �إلى تراكم
الفوائد عام ًا بعد عام .ولزيادة قاعدة الإيرادات ،ترغب البلدية بزيادة الغرامات املفرو�ضة
على عدم دفع ال�ضرائب.
استخدام األراضي
قامت وحدة التنمية املحلية عام  2010ب�إعداد خطة تنمية حملية ولكن ال يوجد خمطط
�شمويل �أو خريطة تق�سيم وقاعدة بيانات �شاملة لإر�شاد امل�ستثمرين نحو م�ساحات منا�سبة
أرا�ض خا�صة �أو حكومية.
وفر�ص ا�ستثمارية� ،سواء على � ٍ
المنطقة الزراعية والحرجية
جت�سد ال�صادرات الزراعية من املنطقة  %11من �إجمايل ال�صادرات يف الأردن .وب�سبب
املناخ الزراعي والأرا�ضي اخل�صبة ،تتمتع بلدية معاذ بن جبل مبيزة تناف�سية زراعية ،وت�صدّر
ب�شكل خا�ص لدولة اخلليج وغريها من الأ�سواق العربية .وت�صل م�ساحة الأر�ض الزراعية يف
املنطقة �إلى  182,000دومن ،والتي تزرع باحلم�ضيات واملوز ب�شكل خا�ص ،بالإ�ضافة �إلى متور
املجهول التي القت جناح ًا وا�سع ًا .وهناك فر�صة لإعادة زراعة املحا�صيل لإنتاج حما�صيل غري
م�ستهلكة للمياه مثل القنب وال�شعري والأعالف وغريها.
المناطق الصناعية والتجارية
يوجد عدد قليل ج��د ًا من ال�صناعات يف البلدية ،وحتتاج املناطق التجارية �إل��ى التنظيم
لتح�سني جودة احلياة لل�سكان املحليني.
األنشطة السياحية القريبة
ال جت�سد بلدية معاذ بن جبل حمطة �ضمن الدائرة ال�سياحية على الرغم من �أنها تتمتع مبوقع
ا�سرتاتيجي حتيطه مواقع �أثرية وثقافية بارزة مثل �أم قي�س ومنطقة بيال الأثرية .وهناك
العديد من املواقع الأثرية الإ�سالمية (املقامات) والتي ت�ضم �أ�ضرحة ال�صحابة عامر بن
�أبي وقا�ص ومعاذ بن جبل ،والتي بد�أت وزارة ال�سياحة والآث��ار بالرتويج لها باال�ضافة الى
احلمامات الرومانية وينابيع احلمة املعدنية يف ال�شونة حيث مت وقد مت �إدراج احلمة على
املوقعني الإلكرتونيني « »Beyond Toursو«.»Yalla Tours
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تعتمد بلدية معاذ بن جبل ب�شكل رئي�سي على الزارعة وجت�سد منتجاتها الزراعية  %11من
جممل ال�صادرات الأردنية .وت�ضم البلدية العديد من املواقع الطبيعية وتراث حي قد يكون
�أ�سا�س ًا لإيجاد قطاع �سياحي ريفي يف امل�ستقبل والذي ي�ستهدف ال�سياح املحليني والأجانب
وي�ضم �أ�سواق ًا متخ�ص�صة .ويف هذا ال�سياق� ،أ�شار املجتمع املحلي �إلى هذين القطاعني ك�أولوية
وحدد م�شاريع ا�ستثمارية لتحقيق الربح ال�سريع والتي توفر قيمة م�ضافة وتعزز �إمكانية
الت�سويق واالنت�شار يف ال�سوق للإنتاج الزراعي والأن�شطة واخلدمات املتعلقة بال�سياحة.
تنمية القطاع الزراعي وحت�سني خدمات القيمة امل�ضافة :مت اال�شارة �إلى هذا القطاع ك�أولوية
كما �أنه ي�ساهم يف تعزيز ال�صادرات الأردنية .ت�شتهر معاذ بن جبل يف زراعة احلم�ضيات
واملوز ب�شكل خا�ص ،كما يتم �إنتاج التمور مبا يتيح فر�صة ا�ستثمارية حمتملة �أخرى .وهناك
فر�صة لإع��ادة زراعة املحا�صيل لإنتاج حما�صيل غري م�ستهلكة للمياه مثل القنب وال�شعري
والأعالف وغريها .ولتح�سني قيمة �إنتاج احلم�ضيات� ،أ�شارت عملية الت�شاور �إلى �إن�شاء م�صنع
لتدريج وتربيد احلم�ضيات وتعبئة وتغليف املنتجات الزراعية .و�سيعمل امل�صنع على زيادة
عمر املنتجات ،وتعزيز الفاعلية ،وحت�سني مناولة الفاكهة ،والتغليف ،وقابلية الت�سويق .وقد
ك�شفت عملية الت�شاور كذلك عن فر�ص لتعزيز القيمة امل�ضافة والتي ت�ضم تو�سيع معمل �إعادة
تدوير ق�شور احلم�ضيات القائم حالي ًا �إلى م�صنع .ويقوم املعمل الذي تديره ن�ساء املنطقة
ب�إنتاج مربيات عالية اجلودة من الربتقال والليمون واجلريب فروت التي توفرها مزرعة عمر
احللبي .و�سي�ضم اال�ستثمار معدات جديدة وحمدثة ،وتنمية الإنتاج ،وا�ستثمارات لتح�سني
التغليف والت�سويق .و�أخري ًا� ،أ�شار خالل عملية الت�شاور مع املجتمع املحلي والقطاع اخلا�ص مت
اال�شارة �إلى �إن�شاء م�صنع للأ�سمدة الع�ضوية امل�شتقة من م�صادر نباتية وحيوانية ومعادن.
دعم عملية تنمية القطاع ال�سياحي (ال�سياحة العالجية وال�سياحة الزراعية) :يرى املجتمع
املحلي ب�أن ال�سياحة هي �إحدى �أهم نقاط قوة املنطقة وهناك فر�ص ا�ستثمارية يف كل من
احلمة ،والباقورة ،واملقامات و�سد وادي العرب .وقد �أ�شارت عملية التحليل والت�شاور الأولية
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�إلى �إمكانيات ال�سياحة العالجية وال�سياحة الزراعية الريفية .وهناك حاجة لإجراء حتليالت
�أعمق على �سل�سلة القيمة لتكوين فهم �شامل حول املجاالت الأكرث قيمة لال�ستثمار والنمو
االقت�صادي.
�ضم معاذ بن جبل �إلى حزم اجلوالت ال�سياحية لال�ستفادة
ويتوجب على البلدية ال�سعي نحو ّ
من �أ�صول املنطقة احلالية .وقد �أ�شار امل�شاركون �إلى �إن�شاء مركز خدمات الزوار للرتويج
للخدمات والأن�شطة ال�سياحية التي توفرها البلدية لل�سياح املحليني والأجانب .و�سيج�سد املركز
جزء ًا �ضمن �شبكة املراكز املتواجدة يف طبقة فحل للرتويج للتجارب ال�سياحية واخلدمات يف
املنطقة.
ولتحقيق �أعلى درجات اال�ستفادة من التطور امللمو�س الذي �شهده قطاع ال�سياحة العالجية
يف الأردن (ح�صدت الأردن املركز الأول على م�ستوى ال�شرق الأو�سط وعلى املركز الرابع على
م�ستوى العامل)� ،أ�شارت عملية الت�شاور �إلى �إن�شاء منتجع �سياحي كفر�صة ا�ستثمارية ذات
�أولوية .و�سي�أتي املركز كتو�سعة ملنتج ينابيع احلمة املعدنية وحتويله �إلى مرافق متطورة توفر
خدمات ا�ستثنائية .هناك حاجة لإجراء حتليل �أعمق حول جدوى ال�سوق ملثل هذا اال�ستثمار.
يحتاج قطاع ال�سياحة الزراعية الريفية �إلى ا�ستثمارات وخدمات �أقل مقارنة مع غريه من
القطاعات ال�سياحية مثل �إن�شاء م�سارات امل�شي و�أماكن الإقامة ،واملنتجات امل�صنوعة منزلي ًا
(امل�شاريع ال�صغرية جد ًا وال�صغرية للن�ساء).
ولتعزيز املوارد البلدية ،يتوجب على بلدية معاذ بن جبل التعاون مع بلديات طبقة فحل واملزار
اجلديدة وال�شعلة التي تتمتع ب�إرث تاريخي وثقايف عريق يف ت�شكيل جمموعة �إقليمية �سياحية
لتحديد اخلطوات الالزمة لتطوير منتجات �سياحية مالئمة .وقد تت�ضمن الأن�شطة م�سارات
م�شي �إقليمية ،ونزل للإقامة ،ودرو�س يف طهي الأطباق املحلية ،وغريها من اجلوانب الرتاثية
مثل املو�سيقى والرق�ص .وقد تكون املجموعة مبثابة اجلهة امل�س�ؤولة عن الرتويج للمنافذ
ال�سياحية املتخ�ص�صة.
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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 القطاع
الزراعي الذي يعتمد حالي ًا على العمالة الأجنبية ،قد تعمل البلدية على تدريب الالجئني
لدعم الأن�شطة يف هذا القطاع .وقد �أ�شارت عملية الت�شاور يف اجلهات املعنية �إلى �إن�شاء
«مركز امتياز للتدريب الزراعي» ك�أولوية لتدريب القوى العاملة.
ولدعم م�شاركة امل��ر�أة يف �سوق العمل� ،ستعمل البلدية على منح الن�ساء الفر�ص التدريبة
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 .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.
دعم 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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ملخص خطة العمل واالستثمارات
قامت بلدية معاذ بن جبل بتحديد عدد من الفر�ص اال�ستثمارية املحتملة التي من �ش�أنها
امل�ساهمة يف �إيجاد الوظائف وزيادة �إيرادات البلدية لتوفري خدمات �أف�ضل ،وحت�سني جودة
حياة املجتمع املحلي.
خطة العمل

�شركاء التنفيذ

اجلهة املنفذة التكلفة/التمويل
والإطار الزمني بالدينار الأردين

�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

�إيجاد جمموعة �سياحية �إقليمية
للرتويج لل�سياحة الدينية
والعالجية واملغامرات وغريها.

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

البلدية
الإطار الزمني
2017-2016

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.

40,000

2017-2016

----

----

2017-2016

البلدية
الإطار الزمني

----

2017-2016
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�شركاء التنفيذ

خطة العمل
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.

اجلهة املنفذة التكلفة/التمويل
والإطار الزمني بالدينار الأردين

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).
م�صنع لتدريج وتربيد
احلم�ضيات وتعبئة وتغليف
املنتجات الزراعية.

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

م�صنع حم�ضيات.

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

1,000,000

2018-2017

2,000,000

2018-2017

مدينة �ألعاب ترفيهية ومركز
لياقة (يف القرية ال�سياحية).
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وزارة ال�ش�ؤون البلدية،
القطاع اخلا�ص.

البلدية
الإطار الزمني
2018-2016

50,000

خطة العمل

�شركاء التنفيذ

اجلهة املنفذة التكلفة/التمويل
والإطار الزمني بالدينار الأردين

منتجع لل�سياحة الطبية يف
احلمة.

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

م�صنع �أ�سمدة ع�ضوية.

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

2020-2019

مركز خدمات الزوار للرتويج
لل�سياحة.

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

البلدية والقطاع
اخلا�ص
الإطار الزمني

مركز متخ�ص�ص لتدريب
وت�أهيل العاملني يف القطاع
الزراعي.

وزارة ال�ش�ؤون البلدية،
م�ؤ�س�سة التدريب املهني.

القطاع اخلا�ص
الإطار الزمني

م�شروع الزوارق الرتفيهية يف
�سد وادي العرب.

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

2,500,000

2019-2017

البلدية
الإطار الزمني

1,000,000

100,000

2017-2016

50,000

2020-2018

القطاع اخلا�ص
الإطار الزمني

900,000

2018-2017
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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 معاذ بن جبل 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 معاذ بن جبل
هاتف جوال0780330642 :

بريد �إلكرتوينemranalmansi@yahoo.com :

بلدية معاذ بن جبل

