بلدية الشعلة
الفرص االستثمارية

1.0

الرؤية والرسالة

الرؤية
االرتقاء بالقطاع الزراعي املناف�س وتطوير اخلدمات ال�سياحة الداخلية والبيئية ب�شراكة حقيقية
فاعلة مع القطاع اخلا�ص.
الرسالة
�إعداد برامج تخدم �سياحة التنزه الداخلية بال�شراكة مع املجتمع املحلي.
�إعداد برامج توعية للمحافظة على البيئة املحلية.
دعم وتطوير م�شاريع �صغرية ومتناهية ال�صغر خلدمة املتنزهني بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص.
تطوير ودعم املزارعني لتح�سني جودة املزروعات املناف�سة وت�سويقها ب�صورة ف�ضلى.
تطوير البنية التحتية و�إقامة امل�شاريع التنموية وبناء �شراكات مع القطاع اخلا�ص وامل�ستثمرين
لتنمية القطاع الزراعي املناف�س وال�سياحي الداخلي.
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2.0

لمحة عامة عن بلدية الشعلة

الموقع
تقع بلدية ال�شعلة يف الطرف ال�شمايل الغربي من اململكة على طول اجلزء ال�شرقي من نهر
الريموك وتبعد بلدية ال�شعلة عن مدينة �إربد حوايل  25كم.
التركيبة السكانية والقوى العاملة
وفق ًا لدائرة الإح�صاء العامة ،بلغ عدد �سكان البلدية  14,000ن�سمة عام  2014بالإ�ضافة
�إلى  3000الجئ (املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني) .وت�ضم بلدية ال�شعلة
ثالث قرى هي �سمر و�سحم والع�شة ،وهي من �ضمن البلديات الثماين ع�شر يف حمافظة �إربد،
وتقع يف لواء بني كنانة� ،إحدى الألوية الت�سعة يف املحافظة .ويج�سد جمموع �سكان ال�شعلة
ن�سبة ب�سيطة من �سكان املحافظة الذين يبلغ عددهم  1.7مليون ن�سمة� .أما فيما يتعلق بالقوى
العاملة ،ف�إن غالبية العاملني هم من فئة ال�شباب ،كما هو احلال يف خمتلف �أنحاء الأردن
( %75من عدد ال�سكان حتت عمر  ،)35ويعمل معظم ال�سكان يف قطاع الزراعة.
متوسط دخل األسرة
يبلغ متو�سط حجم الأ�سرة يف لواء بني كنانة مبا يف ذلك بلدية ال�شعلة � 5.5أفراد ،وهو �أعلى
بقليل من املتو�سط الوطني الذي يبلغ � 5.4أفراد ،و�أقل بقليل من متو�سط حجم الأ�سرة يف
حمافظة �إربد والذي يبلغ � 5.6أفراد� .أما متو�سط دخل الأ�سرة ،فيبلغ  7640دينار �أردين
�سنوي ًا ،وتعد تكلفة املعي�شة �أقل ب�صورة ملمو�سة مقارنة مع ع َمان ،وب�شكل خا�ص فيما يتعلق
بال�سكن .وقد بلغ معدل الفقر  %13.5عام  ،2012وهو �أقل بقليل مقارنة مع باقي �أرجاء
اململكة ،حيث يبلغ معدل الفقر � ،%14.4إال �أن معدل البطالة هو �أعلى بقليل �إذ يبلغ %17
مقارنة مع  %13يف حمافظة �إربد ،و %12على ال�صعيد الوطني.
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الخدمات العامة
المواصالت
ب�صفة عامة ،تتمتع �شبكات الطرق بحالة جيدة وتغطي غالبية مناطق البلدية موفرة خدمات
نقل لل�سكان وتربط املنطقة باملدن القريبة وبالعا�صمة ع َمان .ويوجد يف املنطقة �شبكة نقل
ت�ضم عدد ًا من البا�صات املو ّزعة يف خمتلف �أنحاء البلدية ،ولكن ال يوجد جممع با�صات داخل
حدود البلدية .مطار امللكة علياء الدويل هو املطار الأق��رب لل�شعلة ،ويبعد عنها ما يقارب
�ساعتني .ال توجد يف املنطقة �سكك حديدية �أو حمطات قطار.
الرعاية الصحية
ت�ضم البلدية مركزين �صحيني رئي�سيني يف كل من �سحم و�سمر ،ويحتوي كل منهما على عيادة
طب �أ�سنان و�صيدلية .يوجد يف ال�شعلة عيادة طب �أ�سنان خا�صة واحدة ،و�صيدلية خا�صة
واحدة ،ولكن ال يوجد مركز �صحي.
األمن العام
ال يوجد يف ال�شعلة مركز �شرطة �أو حمطة �إطفاء ،ولكن يوجد مركز داخل لواء بني كنانة
والذي يبعد عن البلدية ما يقارب خم�س دقائق.
النفايات الصلبة
يتم جمع ( %100ما يقارب ثمانية طن) من النفايات ال�صلبة يومي ًا معظمها نفايات ع�ضوية.
ويتم نقلها �إلى مكب نفايات الأكيدر ،التابع ملجل�س اخلدمات امل�شرتكة.
معالجة الصرف الصحي
ال يوجد يف املنطقة �شبكة �صرف �صحي .ويعتمد �سكان املنطقة على احلفر االمت�صا�صية
للتخل�ص من املياه العادمة ،مما ي ��ؤدي �إل��ى تلوث املياه اجلوفية .والبلدية هي من �ضمن
جمموعة البلديات التي طلبت من وزارة املياه والري �إجراء درا�سات لتزويد املنطقة بالأنابيب
وحمطات ال�ضخ وحمطة معاجلة.
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المياه
يوجد يف املنطقة �شبكة مياه �إال �أنها بحاجة �إلى الرتميم ويعد معدل الفاقد مرتفع.
الطاقة
تغطي �شبكة الكهرباء  %100من مناطق البلدية ،ويوجد يف املنطقة �شبكة �إنرتنت ذات النطاق
العري�ض.
الفرص التعليمية
يوجد يف املنطقة ت�سع مدار�س حكومية ،خم�س مدار�س منها للإناث و�أربع للبنني .كما يوجد يف
املنطقة دور ح�ضانة ،وال يوجد معهد تدريب مهني ،ولكن تبعد املنطقة  25دقيقة عن جامعة
�إربد وبرامج التدريب املهني املتوفرة هناك .وتخطط وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
الفتتاح كلية يف بلدية ال�شعلة بني عامي .2018 - 2016
الفرص الثقافية والترفيهية
يوجد يف املنطقة ناديني ريا�ضيني ومالعب كرة قدم ،وال توجد مرافق ثقافية.
األنشطة االقتصادية والوظائف
تعمل الن�سبة الأك�بر من ال�سكان يف الوظائف احلكومية والزراعية ،وال توجد يف املنطقة
�صناعات �أخ��رى ،ولكن تقع مدينة احل�سن ال�صناعية داخ��ل ح��دود املحافظة والتي توفر
 21,292فر�صة عمل .وت�ضم املنطقة �أكرب عدد من �أ�شجار الزيتون واحلم�ضيات يف الأردن،
بالإ�ضافة �إلى غزارة �إنتاج اجلوافة عالية اجلودة .وت�ضم الأعمال الزراعية يف املنطقة �أربعة
معامل ال�ستخراج زيت الزيتون (معا�صر ،مطاحن ،جمار�ش) .تعمل العديد من الن�ساء �ضمن
الأعمال املنزلية يف جمال الت�صنيع الغذائي.
الحاكمية الرشيدة
ت�ضم بلدية ال�شعلة جمل�س ًا منتخب ًا من �سبعة �أفراد ،وتبلغ ميزانية البلدية  1,033,879دينار
�أردين ،وال تعاين امليزانية من �أي عجز .ويتم جمع الإي ��رادات من الرتاخي�ص الر�سمية
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وال�ضرائب (الأمالك وامل�شاريع) وغريها من امل�صادر والتي حققت  890,425.000دينار
�أردين عام .2014
استخدام األراضي
ال توجد خطة �أو خريطة �شاملة (خمطط �شمويل) لإر�شاد امل�ستثمرين نحو م�ساحات منا�سبة
وفر�ص ا�ستثمارية� ،سواء على �أرا��ٍ�ض خا�صة �أو حكومية .متتلك البلدية  %40من �أعمال
ا�ستخراج زيت الزيتون ،والتي تولد �إيرادات وتوفر فر�ص عمل وت�شجع اال�ستثمارات الأخرى.
كما متتلك البلدية مرافق �أخ��رى ت��دار من قبل القطاع اخلا�ص مثل مالعب كرة القدم،
بالإ�ضافة �إلى خم�سة مبانٍ تقع على قطعة �أر�ض تبلغ م�ساحتها خم�س دومنات ( 5000مرت
مربع) ،ومراعي و�أرا�ضي حرجية وتالل وم�سارات �أودية� ،إلى جانب  400دومن �إ�ضايف.
المنطقة الزراعية والحرجية
تبلغ م�ساحة الأرا�ضي الزراعية ما يقارب  ،%49و %51من الأرا�ضي هي �أرا�ضي حرجية،
وعلى الرغم من �أن معظم الأرا�ضي حمرجة �إال �أن �إزالة الأ�شجار جت�سد م�شكلة يف منطقة
ال�شمال .وتقع بالقرب من بلدية ال�شعلة حممية الريموك الطبيعية التي تقوم على �إدارتها
اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة.
المناطق الصناعية والتجارية
تعد الأن�شطة التجارية يف بلدية ال�شعلة حم��دودة جد ًا �إذ تقت�صر على املحالت ال�صغرية
وور�شات احلديد .ولكن توجد منطقة جتارية وبيع جتزئة قريبة ،والتي ت�ضم منطقة و�سط
البلد الكبرية يف مدينة �إربد.
األنشطة السياحية القريبة
تعد الأردن وجهة �سياحية عاملية ،وينظر �إلى ال�شعلة كوجهة �سياحية ريفية وزراعية وبيئية
نا�شئة .موقع معركة الريموك هو املوقع ال�سياحي الوحيد يف ال�شعلة الذي تروج له هيئة تن�شيط
ال�سياحة �.أما فيما يتعلق بتو�سيع امل�سارات ال�سياحية ،فهناك عدد من املواقع الإقليمية املهمة
التي ي�سهل الو�صول �إليها من ال�شعلة والتي تقع �ضمن العديد من م�سارات املكاتب ال�سياحية
وت�ضم قلعة عجلون ،و�آثار حلف الديكابول�س يف منطقة بيال الأثرية و�أم قي�س.
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ال�شعلة هي منطقة ريفية تقع بالقرب من مدينة �إربد وتبعد عن ع َمان ما يقارب  130كيلومرت.

وتعد تكاليف الأرا�ضي واملعي�شة فيها منخف�ضة ،كما ت�ضم قوى عاملة فتية وقوية ،وتتوفر
البنية التحتية يف بع�ض املناطق .ويتيح موقع البلدية فر�صة وا�سعة لو�ضع ال�شعلة على اخلارطة
ال�سياحية وم�سارات مكاتب اجلوالت ال�سياحية التي تنظم رحالت �إلى قعلقة عجلون و�آثار
الديكابول�س يف منطقة بيال الأثرية و�أم قي�س .كما تعد البلدية منطقة جذب �سياحي لل�سياح
املحليني الأم��ر الذي يعك�س قطاع ًا حمتم ًال �آخ��ر ًا للتطور .ويف هذا الإط��ار ،جاءت غالبية
الإمكانيات التنموية التي حددتها البلدية �ضمن القطاع ال�سياحي وت�ضمنت حت�سني جودة
املنتج ال�سياحي ،واخلدمات امل�ساعدة ،ومدى انت�شار املنتجات ال�سياحية يف ال�سوق.
دعم عملية تطوير املنتجات واخلدمات امل�ساعدة يف القطاع ال�سياحي� :أ�شار امل�شاركون �إلى
القطاع ال�سياحي كقطاع �أ�سا�سي للتطور وحددوا اال�ستثمار يف جمال تطوير املنتجات ال�سياحية
ك�أولوية لتح�سني وفرة اخلدمات لل�سياح املحليني والأجانب .وب�شكل خا�ص ،تطوير اخلدمات
واملنتجات التي تتعلق ب�أ�سواق متخ�ص�صة وتتيح فر�ص ًا للتطور االقت�صادي امل�ستدام .ومتتلك
ال�شعلة كافة املقومات لإن�شاء قطاع �سياحي ريفي وزارعي ،علم ًا ب�أن ال�سياحة الزراعية هي
امل�شاركة يف الأن�شطة والفعالية واخلدمات يف املناطق الريفية �أو الزراعية لأغرا�ض ترفيهية
وتثقيفية لإتاحة الفر�صة �أمام ال��زوار للتعرف على القطاع الزراعي وامل�شاركة يف جوانبه
املختلفة مبا يف ذلك �صنع الأطعمة التقليدية ،والأن�شطة الرتاثية والتي تعتمد على املزارع،
والأن�شطة التي تعتمد على الطبيعة.
و�سيتوجب على البلدية �إجراء حتليالت ل�سل�سلة القيمة لتكوين فهم �أو�سع حول الفر�ص التي
يتيحها القطاع ال�سياحي ،واحتياجات تطوير املنتجات الأ�سا�سية ،واخلدمات امل�ساعدة
وخدمات القيمة امل�ضافة� .أم��ا يف الوقت احل��ايل ،فقد ح��ددت البلدية ع��دد ًا من امل�شاريع
اال�ستثمارية التي حتقق الربح ال�سريع والتي ت�ضم �إن�شاء �سوق �شعبي لتلبية احتياجات ال�سياح
املحليني ومطعم ومنتجع بيئي.
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ي�شهد موقع معركة الريموك زيارة � 10,000سائح حملي �سنوي ًا والذين يزورون املنطقة للقيام
بنزهات ق�صرية� .سيعمل ال�سوق ال�شعبي على ا�ستهداف هذا املوقع وتوفري م�ساحات لبيع
منتجات املزارعني املحليني واملنتجات املنزلية ،بالإ�ضافة �إلى توفري فر�ص ترفيهية للأطفال.
واقرتحت البلدية كذلك �إن�شاء مطعم ومنتجع بيئي ك�أولوية ا�ستثمارية .ال تتوفر يف ال�شعلة
خدمات مبيت يف الوقت احلايل ،وجت�سد �إطالة فرتة �إقامة ال�سياح يف ال�شعلة ا�سرتاتيجية
مهمة لزيادة نفقات ال�سياح يف املنطقة .وقد �أ�شارت البلدية �إلى �أن املنتجع �سيوفر العديد من
اخلدمات ال�سياحية التي ت�ضم �أماكن الإقامة ،والرتفيه ،والطعام ،والت�سوق (منتجات حملية).
ويعد منتزه �شرحبيل بن ح�سنة البيئي يف غور الأردن مثا ً
ال جيد ًا حول هذه الفكرة.
تعزيز االنت�شار يف ال�سوق للمنتجات ال�سياحية :هناك العديد من الفر�ص التي ميكن من
خاللها تعزيز مكانة ال�شعلة عرب هيئة تن�شيط ال�سياحة ومكاتب اجلوالت ال�سياحية القائمة.
ويتوجب على البلدية العمل عن كثب مع املكاتب ال�سياحية التي تنظم جوالت لزيارة قلعة
عجلون و�آثار الديكابول�س يف منطقة بيال الأثرية و�أم قي�س ل�ضمان دمج التجربة التي توفرها
�ضمن جداول هذه الرحالت .وهناك فر�صة كذلك للإفادة من الأ�سواق والأن�شطة ال�سياحية
البيئية املتوفرة حالي ًا يف عجلون والتي تقع حتت �إدارة اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة،
وحممية غابات دبني التي تقع حتت �إدارة وزارة الزراعة.
حت�سني الإنتاجية والت�سويق يف القطاع الزراعي :ي�ساهم القطاع الزراعي ب�صورة كبرية
يف تعزيز االقت�صاد املحلي ويعد ثاين �أكرب قطاع لتوفري فر�ص العمل بعد القطاع احلكومي.
ت�صدر ال�شعلة الزيتون واجلوافة واحلم�ضيات .وال تتوفر بيانات كافية مل�ساعدة فريق العمل
على تكوين فهم �شامل حول �إمكانيات التطور يف هذا القطاع .ولفهم القيمة االقت�صادية لهذه
املنتجات� ،سيتوجب على البلدية تنفيذ عمليات تقييم ل�سل�سلة القيمة لهذه املنتجات.
وقد حددت البلدية واجلهات املعنية عدد ًا من اال�ستثمارات التي حتقق الربح ال�سريع والتي
ت�ضم م�شاتل زراعية وبيوت بال�ستيكية ،ومطحنة لتحويل تفل الزيتون �إلى �صابون وكريات
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خل�شب املواقد ،وتدريج وتعبئة وتغليف الزيتون لأغرا�ض الت�صدير .وت�ضم اجلوانب الأخرى
التي حددتها البلدية لتح�سني الإنتاج الزراعي تو�سعة تق�سيم الأرا�ضي الزراعية وحتديد
الأرا�ضي املتاحة للتطور.
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.
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 معاجلة 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.
وقد مت حتديد الفر�ص اال�ستثمارية على النحو التايل:
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خطة العمل
�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.

�شركاء التنفيذ

اجلهة املنفذة والإطار
الزمني

البلدية
الإطار الزمني

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

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.

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.

التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين

40,000

----

2017-2016

البلدية
الإطار الزمني

----

2017-2016

البلدية
الإطار الزمني

30,000

2016
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خطة العمل

�شركاء التنفيذ

اجلهة املنفذة والإطار
الزمني

التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين

ت�سهيل الفر�ص اال�ستثمارية التي حتقق مكا�سب �سريعة مع القطاع اخلا�ص
(امل�شاريع اال�ستثمارية كما حددتها البلدية)
�سوق يف الهواء الطلق يف منطقة
الريموك ي�ضم حمالت جتارية
لبيع احلرف اليدوية واملنتجات
الزراعية.
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وزارة ال�ش�ؤون البلدية،
بنك تنمية املدن
والقرى ،القطاع
اخلا�ص

م�ستثمر من القطاع
اخلا�ص ،و�شريك
ا�سرتاتيجي (البلدية)
الإطار الزمني

منتجع �سياحي ي�ضم مطعم
تراثي �شعبي.

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

م�ستثمر من القطاع
اخلا�ص ،و�شريك
ا�سرتاتيجي (البلدية)
الإطار الزمني

م�شاتل زراعية وبيوت
بال�ستيكية.

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

البلدية
الإطار الزمني

50,000

2018-2017

1,500,000

2019-2017

2017-2016

150,000

خطة العمل

�شركاء التنفيذ

مطحنة لتحويل جفت الزيتون
�إلى �صابون ،وكريات خل�شب
املواقد.

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

فرز و�إعادة تدوير النفايات.

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

مدينة مالهي للأطفال.

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

تدريج وتعبئة وتغليف الزيتون
لأغرا�ض الت�صدير.

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

اجلهة املنفذة والإطار
الزمني

التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين

البلدية
الإطار الزمني
2017-2016

البلدية
الإطار الزمني
2020-2019

البلدية
الإطار الزمني
2020-2019

البلدية
الإطار الزمني
2018-2017

100,000

50,000

200,000

150,000

11

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 ال�شعلة 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 ال�شعلة
هلتف جوال0797504058 :
بريد �إلكرتوينs.shoulaa@yahoo.com :

بلدية الشعلة

