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كلمة معالي وزير الشؤون البلدية 

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 

جت�ض��د عملية التخطيط لتحقيق تنمية اقت�ضادية حملية يف بلدية طبقة فحل جهدًا متوا�ضاًل يعك���ض ال�ض��راكة التي 
جتم��ع وزارة ال�ض��وؤون البلدي��ة مع م�ض��روع م�ض��اندة االأعمال املحلي��ة التي تنفذه الوكال��ة االأمريكي��ة للتنمية الدولية 

بهدف حتقيق منو اقت�ضادي م�ضتدام. 

وقد �ض��عت وزارة ال�ض��وؤون البلدية منذ تاأ�ضي�ض��ها اإلى مالءمة ال�ضيا�ض��ات البلدية مع ال�ضيا�ضات الوطنية الواردة يف 
وثيقة »االأردن 2025: روؤية وا�ضرتاتيجية وطنية«، والتي اأطلقت عام 2015. وت�ضم هذه ال�ضيا�ضات: 

ཨ  تعزيز التناف�ضية من خالل و�ضع ا�ضرتاتيجية تنمية اقت�ضادية ت�ضتند اإلى الت�ضدير بهدف زيادة
الناجت املحلي االإجمايل واحلد من العجز يف امليزانية.

ཨ  .حت�ضني بيئة االأعمال على امل�ضتوى املحلي ال�ضتقطاب امل�ضتثمرين واملطورين
ཨ  متكني املجال���ض البلدية وحت�ض��ني جوانب الريادة املحلية والتخطيط وامل�ض��اءلة لتعزيز احلاكمية

الر�ضيدة.
ཨ  .زيادة التخطيط الت�ضاركي من خالل و�ضع املواطن االأردين يف �ضلب عملية التطوير والتخطيط
ཨ  .دعم ال�ضراكات بني القطاعني العام واخلا�ض لزيادة فر�ض التدريب والعمل
ཨ  حت�ض��ني اأمن��اط معي�ض��ة املواط��ن واخلدم��ات املقدم��ة له، وتوزي��ع املكا�ض��ب واحلد م��ن الفقر يف

خمتلف اأنحاء اململكة. 

وقد ركزت وزارة ال�ض��وؤون البلدية على دمج كافة هذه العوامل لتحقيق تنمية اقت�ضادية واجتماعية وبيئية وثقافية 
�ضاملة على امل�ضتوى املحلي، واآمل اأن جت�ضد هذه اخلطة والفر�ض اال�ضتثمارية املقرتحة يف تهيئة البلدية لتبني مناهج 
تنمية اقت�ضادية حملية ت�ضاهم يف حت�ضني امل�ضاركة املجتمعية، واإيجاد الوظائف، وتعزيز الفر�ض اال�ضتثمارية، مبا 

ي�ضاهم يف نهاية املطاف باإيجاد جمتمع مزدهر وحيوي.

واأود اأن اأع��رب يف النهاي��ة ع��ن امتن��اين الكب��ر ل�ض��ركائنا يف الوكالة االأمريكي��ة للتنمية الدولي��ة )USAID( ويف 
م�ض��روع م�ض��اندة االأعم��ال املحلي��ة )USAID LENS( للدع��م ال��ذي قدموه خ��الل املراحل املختلف��ة الإعداد هذه 
اخلط��ة، كم��ا اأود اأن اأتوجه بجزيل ال�ض��كر ل�ض��يادة رئي���ض بلدية طبق��ة فحل وفريق العمل يف وح��دة التنمية املحلية 

لدعهم وجهودهم املتوا�ضلة خلدمة مواطنينا. 

المهند�س وليد الم�صري 
وزير ال�ص�ؤون البلدية 
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كلمة رئيس بلدية طبقة فحل 

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 

�ض��توا�ضل البلدي��ة خالل ال�ض��نوات الع�ض��ر القادم��ة توفر بيئة اآمن��ة وم�ضيافة لكل من ال�ض��كان وممثل��ي االأعمال، 
و�ض��نعمل بال�ض��راكة مع جمتمعنا ومع امل�ضتثمرين لتي�ضر عقد ال�ضراكات واإقامة امل�ضاريع التي من �ضاأنها امل�ضاهمة 
يف توف��ر فر���ض اأف�ض��ل للمجتم��ع املحل��ي، هذا باالإ�ضافة اإلى م�ض��اعينا لتح�ض��ني مه��ارات طاقم العم��ل يف البلدية 

لتي�ضر اال�ضتثمارات من خالل التدريب والتعليم. 

تعمل املدن التناف�ض��ية والبلديات حول العامل على موازنة التنمية االقت�ضادية مع اال�ض��تدامة البيئية مبا ي�ض��اهم يف 
النهو�ض باملجتمعات. و�ضتعمل البلدية التي تتمتع مبوقع ا�ضرتاتيجي يبعد 80 مياًل فقط عن �ضمال عَمان و30 مياًل 
عن مدينة اإربد، على تطوير تدخالت رئي�ضية للحد من العقبات البروقراطية وتعزيز التناف�ضية، وذلك من خالل 
اال�ضتفادة من قدراتها يف جماالت الزراعة وال�ضياحة وال�ضناعات احلرفية، وغرها من فر�ض االأعمال التجارية، 

مبا يف ذلك امل�ضاريع ال�ضغرة جدًا وامل�ضاريع املنزلية ال�ضغرة.

و�ض��نعمل بال�ض��راكة م��ع موؤ�ض�ض��ات القط��اع اخلا���ض عل��ى اإن�ض��اء حتال��ف للتنمي��ة من خالل جمل���ض لل�ض��راكة بني 
القطاعني العام واخلا�ض بهدف زيادة اال�ض��تثمارات. و�ض��نعمل �ضمن اإطار �ضراكة اإقليمية للنهو�ض بقطاع �ضياحي 
اأكرث ا�ض��تدامة لالأ�ض��واق املحلية والعاملية على حد �ض��واء. و�ض��ننجح بف�ضل جهود طاقم العمل يف البلدية وجمل���ض 
البلدي��ة واملزارع��ني والقطاع��ات واالأعم��ال املحلي��ة والوزارات يف اإيج��اد الوظائ��ف وتعزيز االإنتاجي��ة وزيادة دخل 

مواطنينا وذلك مبا يجعل من طبقة فحل بيئة قوية و�ضحية وحيوية �ضواء لل�ضكن اأو للعمل. 

مرحبًا بكم يف بلدية طبقة فحل!

خالد الط�ي�صات 
رئي�س بلدية طبقة فحل 
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- 1.0 -
خلفية المشروع

تعم��ل خط��ط التنمية االقت�ضادية املحلية على متهي��د الطريق نحو تعزيز االإمكانيات االقت�ضادية ملنطقة ما وتوفر 
دليل اإر�ض��ادات ل�ضناع القرار مبا ي�ضمن حتقيق االزدهار املجتمعي واالقت�ضادي. وقد بداأت وحدة التنمية املحلية 
يف بلدية طبقة فحل بالتعاون مع م�ض��روع م�ض��اندة االأعمال املحلية التي تنفذه الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية يف 

اإعداد خطة التنمية االقت�ضادية املحلية. 

ورك��زت املرحل��ة االأول��ى من عملي��ة اإعداد خطة التنمي��ة االقت�ضادية املحلية على جمع اجله��ات املعنية يف املجتمع 
وامل�ض��تثمرين عل��ى طاول��ة النقا���ض، حي��ث وظف��ت املراح��ل االأول��ى م��ن منهجي��ة البنك ال��دويل التي تدم��ج منهج 
ا�ض��رتاتيجيات تطوي��ر املدن �ضمن جه��ود التنمية االقت�ضادية املحلية طويلة االأمد. ورك��زت العملية على التخطيط 
الت�ضاركي، اإذ قام ممثلون من القطاعات العامة واخلا�ضة ومنظمات املجتمع املدين بالتعاون الإيجاد اأف�ضل ال�ضبل 

لدعم النمو االقت�ضادي وعملية اإيجاد الوظائف. وت�ضمنت العملية ما يلي: 

ཨ  جلن��ة توجيهية برئا�ض��ة رئي���ض البلدي��ة واأع�ضاء من القطاع��ني العام واخلا�ض، وجل��ان اإعالمية
وفنية ت�ضم خرباء فنيني من وحدة التنمية املحلية واأق�ضام البلدية ذات ال�ضلة.

ཨ  .جمع وت�ضخي�ض البيانات واملعلومات من البلديات
ཨ  .عقد ور�ض عمل للتخطيط اال�ضرتاتيجي
ཨ  مت عقد ور�ض��ات التخطيط اال�ض��رتاتيجي على مدى يومني وح�ضر الور�ض��ات 75 �ض��خ�ضًا ميثلون

القطاع��ني الع��ام واخلا���ض وموؤ�ض�ض��ات املجتم��ع امل��دين. وقد ق��ام امل�ض��اركون خالل الي��وم االأول 
با�ض��تعرا�ض الواق��ع االقت�ضادي للبلدية تاله حتديد نقاط الق��وة وال�ضعف والفر�ض والتهديدات، 
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ومن ثم مت توزين اأولويات هذه النقاط من خالل ا�ضتبيان تقييم متت تعبئته من خالل امل�ضاركني 
يف الور�ض��ة. ومت خالل اليوم الثاين ا�ض��تعرا�ض ومناق�ض��ة نتائج اال�ض��تبيان والتحليل الرباعي، ثم 

و�ضع الروؤية والر�ضالة واالأهداف اال�ضرتاتيجية، ومت بالنهاية حتديد امل�ضاريع اال�ضتثمارية. 
ཨ  حتديد امل�ض��اريع املحتملة من خالل توظيف نقاط القوة املحلية والفر�ض. ومت خالل هذه املرحلة

عق��د اجتماع��ات للجن��ة التوجيهي��ة بهدفاالطالع على نتائ��ج كل مرحلة، كما مت عق��د اجتماعات 
ا�ضت�ضارية مع ممثلي القطاع اخلا�ض. 

وقد ركزت نتائج هذه املرحلة على جانبني رئي�ضني لدعم االزدهار االقت�ضادي واال�ضتدامة وهما: 

ཨ  .احلاجات املوؤ�ض�ضية للبلدية والتي تت�ضارك فيها كافة البلديات حول االأردن
ཨ  .الفر�ض اال�ضتثمارية لكل بلدية

وتت�ضمن خطة عمل التقوية املوؤ�ض�ض��ية نتائج املرحلة االأولى التي تغطي ب�ض��كل خا�ض البلدية وت�ضتعر�ض االإجراءات 
ال��الزم اتخاذه��ا الإع��داد وتنفيذ خطة التنمي��ة االقت�ضادية املحلية باأف�ضل �ضورة ممكن��ة. واإلى جانب خطة العمل 
املوؤ�ض�ضية، تت�ضمن هذه اخلطة الفر�ض اال�ضتثمارية كما حددتها اجلهات املعينة وطاقم البلدية. و�ضيتم ا�ضتخدام 
الفر�ض املذكورة يف هذه الوثيقة لتنظيم التزامات امل�ضتثمرين اإلى جانب هيئة اال�ضتثمار االأردنية واملوؤ�ض�ضات على 

امل�ضتوى الوطني وم�ضتوى املحافظات.

و�ضت�ضم املرحلة الثانية من عملية التنمية االقت�ضادية املحلية حتليالت متعمقة حول القطاع االقت�ضادي والقطاعات 
الفرعية و�ضل�ض��لة القيمة، والتي �ض��تمهد الطريق اأمام اتخاذ اإجراءات عملية لتعزيز ال�ض��راكة مع القطاع اخلا�ض 

وا�ضتثماراته، مبا يوؤدي بالتايل اإلى زيادة الوظائف والتناف�ضية يف البلدية.
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- 2.0 -
لمحة عامة عن بلدية طبقة فحل

الموقع  

تق��ع بلدية طبقة فحل و�ض��ط لواء االأغوار ال�ض��مالية )ي�ض��م اللواء اأربع بلديات( حتدها من اجلهة ال�ض��مالية بلدية 
معاذ بن جبل ومن اجلهة اجلنوبية بلدية �ضرحبيل بن ح�ضنة، ومن اجلهة ال�ضرقية �ضل�ضلة جبال لواء الكورة، ومن 
الغ��رب نه��ر االأردن. تعت��رب طبقة فح��ل اأكرث املناطق خ�ضوب��ة يف الغور كله وين�ض��اب نهر االأردن فيه��ا اإلى اجلنوب 
وي�ضب يف البحر امليت، اأكرث املناطق انخفا�ضًا على �ضطح االأر�ض. تتمتع املنطقة مبناخ م�ضم�ض ومعتدل يف ف�ضلي 
الربي��ع واخلري��ف، واأجواء حارة خالل ال�ضيف ولكن ال ت�ض��ل اإلى درجة حرارة منطقة البحر امليت، واأجواء باردة 

يف ف�ضل ال�ضتاء.

التركيبة السكانية 

يف عام 2014، بلغ عدد �ض��كان طبقة فحل 50,000 ن�ض��مة ميثلون 7000 اأ�ض��رة. ويف عام 2001، مت دمج منطقتي 
امل�ضارع و�ضيخ احل�ضني الإن�ضاء بلدية طبقة فحل. وت�ضم كافة القرى واالأحياء التي مت دجمها يف البلدية طبقة فحل، 
و�ض��يل احلمة، وعرب احل�ض��ن، وحي قوي�ض��م، وحي اأبو قرمول، والرياحنة، واأم الدفوف، والطبة ال�ض��مايل، والطبة 
اجلنوبي، وحي اأبو النعاج، وحي الدعوم، وتل االأربعني، واجل�ضورة، واحلراوية، وال�ضيخ حممد، وقليعات، وب�ضيلة، 

والزمالية، وعراق الر�ضدان.
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تتمت��ع طبق��ة فح��ل مبجتمع فتي حيث اأن %56.8 من �ض��كان البلدية يقعون �ضمن الفئة العمرية من 15-64 �ض��نة، 
يف حني اأن من يقعون �ضمن الفئة العمرية االأقل من 15 �ض��نة تبلغ ن�ض��بتهم %39.7، واأن من تتجاوز اأعمارهم 65 

�ضنة تبلغ ن�ضبتهم 3.5%.

ي�ض��ل مع��دل البطال��ة يف املنطق��ة اإل��ى %27 مقارنة م��ع 13-%14 على امل�ض��توى الوطني.  يعترب من��ط احلياة يف 
بلدية طبقة فحل ريفيًا وتعتمد القوى العاملة على الوظائف احلكومية والع�ض��كرية والزراعية )يوجد 50 م�ض��روعًا 
خمتلف��ًا يعم��ل في��ه %3.5 فق��ط من املنطقة وت�ض��اهم ب� %3.8 يف الن��اجت املحلي االإجم��ايل يف االأردن، و%11 من 
جممل ال�ضادرات(، باالإ�ضافة اإلى الوظائف ال�ض��ياحية وامل�ض��اريع احلرفية ال�ضغرة وال�ضغرة جدًا )مثل �ضيانة 

ال�ضيارات والنجارة( وغرها من امل�ضاريع التجارية ال�ضغرة ورعي االأغنام.

ويف ف�ض��ل ال�ضي��ف، يرحل البدو وبع�ض ال�ض��كان ممن ميلكون منازل خارج البلدية اإل��ى املناطق املرتفعة لالبتعاد 
ع��ن درج��ات احل��رارة املرتفعة. ويوجد يف املنطقة عدد قليل من العمال الوافدي��ن الذين يعملون يف الزراعة خالل 
موا�ضم احل�ضاد، ولكن ال تتوفر اإي اإح�ضائيات عنهم. وال توجد خميمات لالجئني يف طبقة فحل، اإال اأن امل�ضاركني 

اأ�ضاروا اإلى تاأثر الالجئني. 

متوسط دخل األسرة 

يرتاوح متو�ضط حجم االأ�ضرة من 7 اإلى 8 اأفراد وهو اأكرث من املتو�ضط الوطني، كما اأن معدالت النمو تعد مرتفعة 
كذل��ك اإذ ت�ض��ل اإل��ى %5 مقارن��ة م��ع %3 خالل ال�ض��نوات ال�ض��ابقة. وي�ض��ل معدل االإعال��ة اإل��ى 8 - 1 )يعتمد 8 
اأ�ض��خا�ض على �ض��خ�ض عامل واحد(. ال تتوفر معلومات دقيقة حول معدالت الفقر، ولكن ت�ض��ر التقديرات اإلى اأن 
%31 م��ن ال�ض��كان يقع��ون حتت خ��ط الفقر مقارنة م��ع %14.4 على ال�ضعي��د الوطن��ي و%15 يف حمافظة اإربد. 

ويف ع��ام 2010، �ضنف��ت االأغ��وار ال�ض��مالية باأنها من جيوب الفق��ر. )يبلغ خط الفق��ر يف االأردن 814 دينار اأردين 
للفرد الواحد �ض��نويًا، وهو ما ميثل حوايل 5700 دينار اأردين �ض��نويًا لعائلة من �ض��بعة اأ�ض��خا�ض. اأما الفقر املدقع 
فيبلغ 336 دينار اأردين للفرد الواحد �ضنويًا اأي 2352 دينار اأردين �ضنويًا لعائلة من �ضبعة اأ�ضخا�ض(. تعد التكلفة 

املعي�ضية يف طبقة فحل منخف�ضة ب�ضورة ملمو�ضة مقارنة مع عَمان، ولكن هناك فر�ض وظيفية اأقل بكثر. 

يوجد يف املنطقة 30 جمعية تعاونية وخرية لتوفر اخلدمات وامل�ضاعدة للعائالت الفقرة، وتعتمد هذه اجلمعيات 
على اجلهات املانحة للح�ضول على التمويل. وعلى الرغم من �ض��ح امل�ضادر، اإال اأن هذه اجلماعات جنحت يف بدء 
تنمية اقت�ضادية حملية ت�ضم م�ض��اريع �ضغرة للطاقة املتجددة، وم�ض��اريع منزلية، مبا �ضاهم يف توفر فر�ض عمل 

ودخل الأفراد املجتمع املحلي.
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الخدمات العامة

املوا�شالت: على الرغم من عدم توفر خدمات تاك�ضي ونقل �ضياحي، اإال اأن هناك 35 با�ضًا للربط بني البلدية وبني 
ال�ض��ونة ال�ض��مالية ودير عال واإربد. كما يوجد 13 با�ضًا لربط القرى يف منطقة �ض��رحبيل بن ح�ض��نة. وب�ض��كل عام، 
تغطي �ضبكة النقل معظم اأجزاء البلدية، كما اأن مطار امللكة علياء الدويل هو اأقرب مطار للبلدية حيث يبعد عنها 

حوايل �ضاعتني. ال توجد يف املنطقة حمطة قطارات اأو �ضكك حديدية. 

الرعاي��ة ال�شحي��ة: ال توج��د مراك��ز �ضحية �ض��املة يف املنطقة )علم��ًا باأهمية توفر وحدات الطوارئ لل�ض��ياحة(، 
ولكن توجد خم�ضة مراكز �ضحية اأولية، وثالث �ضيدليات، وثالث عيادات اأ�ضنان تتوزع يف خمتلف اأنحاء البلدية.

االأمن العام: يوجد يف املنطقة مركز �ضرطة واحد وق�ضم اإطفاء واحد. 

النفاي��ات ال�شلب��ة: يت��م جم��ع %100 من النفايات ال�ضلبة من خالل جولة يومية جلمع 20 طنًا من النفايات التي 
يعد معظمها نفايات ع�ضوية.

معاجلة ال�شرف ال�شحي: ال تتوفر �ض��بكة �ضرف �ضحي اإلى االآن يف البلدية، و%100 من ال�ض��كان يعتمدون على 
احلف��ر االمت�ضا�ضي��ة، مب��ا ي�ض��اهم يف زيادة تل��وث املياه اجلوفي��ة. وقد قام��ت الوكال��ة االأمريكية للتنمي��ة الدولية 
بتقدمي متويل بقيمة 14 مليون دوالر اأمريكي الإن�ضاء حمطة معاجلة ال�ضرف ال�ضحي وهي االآن يف مرحلة الت�ضغيل 

التجريبي ومن املقرر اأن تخدم املنطقة بالكامل. 

املي��اه: تغط��ي �ض��بكة املياه اأكرث م��ن %90 من املناطق يف البلدي��ة، ويبلغ معدل الفاقد %55، وه��و اأعلى بقليل من 
املع��دل الوطن��ي يف اململك��ة والذي يبل��غ %49. )ميكن احل�ض��ول على اإمدادات مي��اه واإي��رادات اإ�ضافية من خالل 
اعتماد ممار�ضات املحافظة على املياه والتي ت�ضم الت�ضعر االأقرب اإلى قيمة املياه واإعادة ا�ضتخدام املياه الرمادية 

من حمطة املعاجلة املقرر افتتاحها قريبًا الأغرا�ض الري.(

الطاقة: تغطي �ضبكة الكهرباء %90 من املنطقة، كما تتوفر �ضبكة اإنرتنت ذات النطاق العري�ض. 

الفرص التعليمية 

يوجد يف طبقة فحل 25 مدر�ض��ة حكومية )ثانوية وابتدائية( مبا يف ذلك اأربع مدرا���ض توفر التعليم املختلط. يبلغ 
متو�ضط عدد الطالب لكل �ضف 35 طالبًا، ويبلغ عدد االإناث 3655 طالبة مقابل 3236 طالب. ويوجد يف املنطقة 
358 دار ح�ضان��ة. وق��د قام��ت البلدي��ة موؤخ��رًا بتوف��ر دعم مايل ل�ض��راء مباٍن جدي��دة ت�ضم اأثاث جدي��د واأجهزة 

حا�ض��وب، باالإ�ضاف��ة اإلى غ��رف �ضفية خا�ضة للطالب املتفوقني واملوهوبني، مبا يعك���ض التزامه��ا بدعم التعليم. ال 
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توج��د جامع��ات اأو كلي��ات اأو معاه��د تدري��ب مهني يف طبقة فحل، وتع��د جامعة الرموك يف اإرب��د اجلامعة االأقرب 
للبلدية. واقرتح امل�ضاركون اإن�ضاء مركز تدريب مهني اإذ ال يوجد يف املنطقة �ضوى مركز واحد يف منطقة امل�ضارع. 

الفرص الثقافية والترفيهية 

ت�ضم البلدية ثالثة اأندية �ضبابية، ولكن ال يوجد مراكز ثقافية.

األنشطة االقتصادية والوظائف 

ترتكز معظم الوظائف يف القطاع احلكومي والزراعي وبع�ض امل�ضاريع التجارية ال�ضغرة. ويعد الن�ضاط االقت�ضادي 
منخف�ض جدًا، كما اأن ن�ضبة البطالة مرتفعة. 

الحاكمية الرشيدة

ت�ض��م طبق��ة فحل جمل���ض منتخ��ب وتبلغ ميزانية البلدي��ة 1,202,000 دينار اأردين وال تعاين م��ن اأي عجر. توظف 
البلدية 143 موظفًا وموظفة %88 منهم من الذكور، و%12 من االإناث، وال يحمل اأي منهم �ضهادات عالية، و6% 
منه��م فق��ط يحملون �ض��هادات بكالوريو���ض، و%8 يحملون �ض��هادة دبلوم، بينم��ا %86 ال يحملون �ض��هادة الثانوية 
العامة )التوجيهي(. وي�ضم العاملون يف البلدية 29 عامل وطن وعامل زراعي، و20-25 موظفًا اإداريًا وتقنيًا، 13 
حار�ضًا ومرا�ضاًل، و13 �ضائقًا، و10 مراقبي �ضحة، ومراقب عمال وم�ضرف. وال يوجد و�ضف وظيفي وا�ضح الأي من 
ه��وؤالء، كم��ا يع��د انخفا�ض التعليم والكفاءات اأحد العقبات الرئي�ض��ية التي تواجه البلدي��ة، وال يوجد من بني طاقم 
العمل من يتمتع بخربة تتعلق بتي�ضر اال�ضتثمار، ويف هذا االإطار يعد بناء القدرات اأ�ضا�ضيًا للنجاح يف طبقة فحل. 

يوج��د يف البلدي��ة 14 جه��از حا�ض��وب ولك��ن ال توج��د �ض��بكة ربط اإلكرتوين ب��ني االأق�ض��ام، وال متلك البلدي��ة موقعًا 
اإلكرتونيًا اأو ح�ضابات على مواقع التوا�ضل االجتماعي، كما ال توجد قاعدة معلومات اأو دليل اإجراءات. 

وتعتمد البلدية ب�ض��كل رئي�ض��ي على التمويل من التحويالت احلكومية وال�ضرائب والر�ض��وم والغرامات. ومن املمكن 
تعزي��ز ال�ضرائ��ب البلدي��ة وغره��ا من الر�ض��وم من خالل التنمي��ة االقت�ضادية ال�ض��ليمة. وجت�ض��د الرواتب اجلزء 
االأك��رب م��ن نفق��ات البلدي��ة )%74 من امليزاني��ة عام 2014(. وت��درك البلدية االأثر ال�ض��لبي لذلك عل��ى النفقات 

الراأ�ضمالية واملبالغ املتبقية من التمويل لتح�ضني اخلدمات واملرافق العامة.
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وق��د قام��ت وحدة التنمية املحلية يف البلدية باإدارة وتنفيذ خط��ة التنمية االقت�ضادية املحلية، وت�ضم الوحدة ثالثة 
موظف��ني يتمتعون بخربات يف الهند�ض��ة وتقني��ة املعلومات. ويرغب فريق الوحدة بتوفر ربط اإلكرتوين بني اأق�ض��ام 

ودوائر البلدية لتي�ضر �ضر العمل واخلدمات املقدمة للمواطنني. 

استخدام األراضي

قام��ت وح��دة التنمي��ة املحلي��ة ع��ام 2010 باإعداد خطة تنمي��ة حملية ا�ض��تعر�ضت احتياجات م�ض��ابهة، والتي ذكر 
بع�ضه��ا يف ه��ذه اخلط��ة. ال توجد خطة اأو خريطة �ض��املة )خمطط �ض��مويل( الإر�ض��اد امل�ض��تثمرين نحو م�ض��احات 
منا�ضبة وفر�ض ا�ضتثمارية، �ضواء على اأرا�ٍض خا�ضة اأو حكومية. وكما هو احلال مع كافة البلديات، هناك �ضكل من 

اأ�ضكال التق�ضيم.

متتلك البلدية 11 مبنى والتي تعمل على تاأجرها، مبا يعود عليها بحوايل 30,000 دينار اأردين �ض��نويًا كاإيرادات 
بلدي��ة. ومتتل��ك البلدية كذلك جمموعة من املباين القدمية والتي يحتاج معظمها اإلى اأعمال �ضيانة وترميم جلذب 

امل�ضتثمرين. 

المنطقة الزراعية والحرجية

تبل��غ م�ض��احة االأرا�ض��ي الزراعي��ة يف املنطقة ما يق��ارب 182 دومن، والتي ت�ض��تخدم بالغالب الأغرا���ض زراعية من 
قب��ل 50 جه��ة منتجة/زراعي��ة. ويع��د ل��واء االأغوار ال�ض��مالية الت��ي تقع فيه طبقة فح��ل وثالث بلدي��ات اأخرى اأكرب 
م�ض��در للحم�ضي��ات وامل��وز يف اململكة. وعلى الرغم من اأن غالبية االأرا�ضي ت�ض��تغل لزراعة الفاكهة )احلم�ضيات( 

واخل�ضروات، اإال اأنه يوجد اإنتاج للرثوة احليوانية.

المناطق التجارية والصناعية 

يقت�ض��ر الن�ض��اط التج��اري يف املنطق��ة على املح��الت ال�ضغرة الت��ي تتوزع يف املنطق��ة وال توجد مناط��ق �ضناعية 
رئي�ضية �ضوى تلك املقت�ضرة على املحالت احلرفية مثل ور�ضات �ضيانة ال�ضيارات والنجارة وغرها. 

األنشطة السياحية القريبة

ت�ضم طبقة فحل ثالث وجهات �ض��ياحية جاذبة وهي منطقة بيال االأثرية ومنتزه �ض��رحبيل بن ح�ضنة البيئي ومنتزه 
امل�ضارع ال�ضياحي.



منطق��ة بي��ال االأثري��ة: تع��ود املنطقة اإلى 3400 �ض��نة قبل امليالد. وقد �ض��هدت املنطقة منذ ع��ام 1979 العديد من 
احلفري��ات الت��ي قام��ت به��ا دائرة االأث��ار العامة. وكان��ت بيال من �ضم��ن املدن الع�ض��رة حللف الديكابولو���ض اأثناء 
الع�ض��ر الهلن�ض��تي، ومن ثم �ض��هدت اآثار املنطقة تغي��رات جذرية خالل الع�ضر الروم��اين. ويف عام 636 ميالدي 
)13 هجري(، �ض��هدت املنطقة معركة فحل ال�ض��هرة بني جيو���ض الفتح االإ�ض��المي وجيو���ض الروم، حيث ا�ضت�ضهد 
اأح��د ال�ضحاب��ة يف املعرك��ة واأقي��م �ضريحه بالقرب م��ن االآثار. وتع��د بيال الزاوي��ة الغربية ملثلث مدن ديكابولو���ض 

الرئي�ضية واملواقع االأثرية التي ت�ضم اأم قي�ض �ضمااًل وجر�ض غربًا. 

وت�ض��م املراف��ق ال�ض��ياحية يف املنطق��ة ا�ض��رتاحة تق��ع على منحدر وتوف��ر اإطاللة خالب��ة على املنطقة يف االأ�ض��فل، 
ومتحف بيال للمتحجرات واجليولوجيا.

منتزه �ش��رحبيل بن ح�ش��نة البيئي: يتمتع املنتزه مبعاير عاملية امل�ض��توى وقد مت اإن�ض��اوؤه من قبل جمعية اأ�ضدقاء 
االأر�ض - ال�ضرق االأو�ضط يف منطقة �ضمال طبقة فحل. ويوفر املنتزه باقة متنوعة من االأن�ضطة امل�ضتدامة بيئيًا مثل 
املمر ال�ض��لكي واأرجوحة �ضخمة وجوالت بالدراجات الهوائية وم�ض��ارات للم�ض��ي ومطعم لالأطباق التقليدية ومواقع 
للتنزه وال�ض��واء ومنطقة لعب لالأطفال وم�ض��كن ب�ضيط بت�ضميم جذاب )ي�ضم 10 �ضاليهات تت�ضع لثمانية وع�ضرين 
�ض��خ�ض، م��ع توف��ر التكييف وخدمة االإنرتنت الال�ض��لكي(، باالإ�ضافة اإلى مبنيني يحتويان على اأمكان لال�ض��تحمام 

ودورات مياه اإحداهما للرجال واالأخرى للن�ضاء، ومنطقة م�ضطحة للتخييم.  

منت��زه امل�ش��ارع ال�ش��ياحي: لق��د قام��ت جمعية املتقاعدين الع�ض��كريني بتطوي��ر واإدارة املرافق التي ت�ضم م�ض��ارات 
للم�ضي وحمامات �ضباحة ومنطقة لعب لالأطفال ومطعم لالأطباق التقليدية. ويوفر املنتزه مرافق ترفيهية حملية.

معرب ال�ش��يخ/امللك ح�ش��ن، الذي كان يعرف �ش��ابقاً بج�ش��ر اللنبي: قد ال يج�ض��د اجل�ض��ر اأحد االأماكن ال�ضياحية 
ولكن��ه اإح��دى نق��اط الدخول واخل��روج الثالث بني اإ�ض��رائيل وال�ضفة الغربية واالأردن. وقد مت اإن�ض��اء اجل�ض��ر عام 

1994، ويعد حمطة عبور لل�ضياح وال�ضاحنات التجارية من اجلانبني.
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رؤية ورسالة بلدية طبقة فحل

لقد قام جمتمع بلدية طبقة فحل ب�ضياغة الروؤية والر�ضالة اأدناه: 

الروؤية:

مدين��ة منوذجي��ة تبن��ي عل��ى املي��زة الزراعي��ة ال�ض��ياحية عرب �ض��راكة حقيقي��ة م��ع القطاع اخلا���ض �ض��عيًا للتنمية 
امل�ضتدامة.

الر�شالة:

ن�ض��عى لبناء موؤ�ض�ض��ي اأمثل جلذب اال�ضتثمارات واإقامة امل�ضاريع التنموية امل�ضتدامة التي تبني على ميزتنا الن�ضبية 
والتناف�ض��ية لتق��دمي خدمات اأف�ضل للمواطنني، وامل�ض��اهمة يف رفع امل�ض��توى املعي�ض��ي لالأفراد وزي��ادة دخل البلدية 
واإيج��اد فر���ض عم��ل جديدة، عرب بناء �ض��راكات حقيقية مع القطاع اخلا�ض وموؤ�ض�ض��ات املجتم��ع املدين واجلهات 

املانحة ومن خالل منظومة احلاكمية الر�ضيدة.



ُترتك فارغة عادًة
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التخطيط للتنمية االقتصادية المحلية 
والفرص االستثمارية

مت خالل عملية اإ�ضراك اجلهات املعنية حتديد عدد من االأولويات لتمهيد الطريق نحو النمو والتطور االقت�ضادي. 

وركزت جمموعة كبرة من االأولويات على تعزيز اأداء البلدية كموؤ�ض�ضة. وقد مت ا�ضتعرا�ض هذه االأوليات يف اجلزء 

اخلام���ض من هذه الوثيقة. ويف هذا اجلزء، �ض��يتم ت�ضليط ال�ضوء على اأولويات اال�ضتثمار والتطور االقت�ضادي التي 

مت حتديده��ا خ��الل العملية. ويف اإطار املرحل��ة الثانية من عملية اإعداد خطة التنمية االقت�ضادية املحلية، �ض��يكون 

هن��اك حاج��ة اإل��ى اإجراء املزيد م��ن التحلي��ل القطاعي لفهم طبيع��ة القطاعات الفرعي��ة و�ضل�ض��لة القيمة وفر�ض 

القيمة امل�ضافة. 

متت��از طبق��ة فحل بق��رب موقعها من العا�ضمة عَمان )80 ك��م(، وبانخفا�ض تكاليف االأرا�ضي واملعي�ض��ة فيها، اإلى 

جان��ب املناظ��ر الطبيعي��ة اخلالب��ة والق��وى العاملة ال�ض��بابية، وتوفر بني��ة حتتية مالئم��ة. كما اأن البلدي��ة على اأمت 

اال�ض��تعداد لتوؤدي دور »�ضانع ال�ضفقات« ولتتعاون مع م�ض��تثمرين من القطاع اخلا�ض. االأمر الذي قد ي�ضم حوافز 

اأخ��رى مثل قطع االأرا�ضي، ومناق�ض��ة ر�ض��وم الت�ضاريح، ور�ض��وم املياه وغرها. ويف الوقت احل��ايل، ال يوجد اإعفاء 

�ضريبي خارج املنطقة احلرة يف االأردن، ولكن قد يتم توفر حوافز �ضريبية يف امل�ضتقبل.
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دعم االستثمارات الصديقة للبيئة 

كج��زء م��ن روؤية بلدية طبقة فحل الرامية اإلى تنمية ا�ض��تدامة البلدية، اأ�ض��ار امل�ض��اركون اإلى ا�ضتك�ض��اف م�ض��اريع 
�ضديقة للبيئة مثل حمطة للطاقة ال�ضم�ضية الإنارة ال�ضوارع.

تحسين اإلنتاجية والتسويق في القطاع الزراعي

ف يف البلدية التي ت�ض��تهر  اأ�ض��ار امل�ض��اركون اإل��ى القطاع الزراعي كمج��ال للنمو، ويعد هذا القط��اع ثاين اأكرب موظِّ
ب�ض��كل خا���ض يف اإنت��اج احلم�ضيات وامل��وز. وهناك فر�ضة الإع��ادة زراعة املحا�ضيل الإنتاج حما�ضيل غر م�ض��تهلكة 
للمياه مثل القنب وال�ض��عر واالأعالف وغرها. ولتح�ض��ني قيمة اإنتاج احلم�ضيات، اأ�ضارت عملية الت�ضاور اإلى اإن�ضاء 
م�ضن��ع لتدري��ج وتربيد احلم�ضيات وتعبئة وتغليف املنتجات الزراعية. و�ض��يعمل امل�ضنع على زيادة عمر املنتجات، 
وتعزيز الفاعلية، وحت�ضني مناولة الفاكهة، والتغليف، وقابلية الت�ضويق. ولتعزيز قابلية ت�ضويق املنتجات يف املنطقة 
الت��ي تع��د من �ضم��ن اأكرب املناطق املنتجة للحم�ضي��ات يف اململكة، يتوجب على بلدية طبقة فح��ل العمل مع بلديات 
امل��زار اجلدي��دة ومع��اذ بن جبل وال�ض��علة لت�ض��كيل جمموع��ة اقت�ضادية اإقليمية ترك��ز على الت�ض��ويق ودعم التنمية 

االقت�ضادية. 

ولتكوين فهم اأكرث �ضمواًل حول القيمة االقت�ضادية لهذه املنتجات، �ضتعمل البلدية على اإجراء عمليات تقييم ل�ضل�ضلة 
القيمة. 

تحسين القطاع السياحي 

عل��ى الرغ��م م��ن اأن القطاع ال�ض��ياحي يج�ض��د فر�ضة جيدة الإنت��اج الدخل املحل��ي، اإال اأن البنية التحتية ال�ض��ياحية 
حمدودة يف طبقة فحل. ومع ذلك، تتمتع البلدية مبوقع ا�ضرتاتيجي وت�ضم اأربعة منتجات اأو خدمات �ضياحية مهمة 
والتي قد ت�ضاهم يف اإن�ضاء قطاع �ضياحي قوي. وقد اأ�ضارت البلدية اإلى حت�ضني املرافق يف منطقة بيال االأثرية لت�ضم 
منتجعًا كاأولوية رئي�ضية، حيث �ضي�ضاهم ذلك يف اإيجاد املزيد من الوظائف، وتوفر اإيرادات من خلوات ال�ضركات، 

كما ميكن اال�ضتفادة من املنتج لبيع املنتجات املحلية ودعم امل�ضاريع املنزلية.

ويتوج��ب عل��ى البلدي��ة التع��اون م��ع بلدي��ات مع��اذ ب��ن جب��ل وامل��زار اجلدي��دة وال�ض��علة التي تتمت��ع جميعه��ا باإرث 
ثق��ايف وطبيع��ي عريق يف ت�ض��كيل جمموع��ة اإقليمية �ض��ياحية لتحديد اخلط��وات الالزمة لتطوير منتجات �ض��ياحية 
مالئمة. وقد تت�ضمن االأن�ض��طة م�ض��ارات م�ض��ي اإقليمية، ونزل لالإقامة، ودرو���ض يف طهي االأطباق املحلية، وغرها 
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م��ن اجلوان��ب الرتاثي��ة مثل املو�ض��يقى والرق�ض. وق��د تكون املجموعة مبثابة اجلهة امل�ض��وؤولة ع��ن الرتويج للمنافذ 
ال�ضياحية املتخ�ض�ضة. يرجى االطالع على امللحق الثاين للمزيد من املعلومات حول امل�ضروع.  

تنمي��ة الق��وى العامل��ة: ال بد اأن ت�ض��اهم عملية تنمية القوى العاملة يف جتهيز العمالة ب�ضورة اأف�ضل مبا يتما�ض��ى 

مع احتياجات �ض��وق العمل. وتعمل القوى العاملة املوؤهلة على تعزيز جناح قطاعات االأعمال وال�ضناعة مبا ي�ض��اهم 
يف حتقيق اال�ض��تقرار االقت�ضادي. ولدعم م�ض��اركة املراأة يف �ض��وق العمل، �ضتعمل البلدية على منح الن�ضاء الفر�ض 
التدريب��ة واالإر�ض��ادية الالزمة. وال�ض��تقطاب فئة ال�ض��باب اإل��ى القوى العاملة، ميك��ن للبلدية بال�ض��راكة مع القطاع 
اخلا���ض العم��ل عل��ى توف��ر فر�ض تدريب وظيف��ي داخلي، االأمر الذي لن ي�ض��اهم يف حت�ض��ني وفرة الق��وى العاملة 
املوؤهلة فح�ضب، بل �ضيوفر لل�ضباب الدخل الالزم لتج�ضر الفجوة النا�ضئة عن قلة التدريب املهني. وقد يكون لذلك 
اأثر فاعل ب�ضكل خا�ض يف جماالت التدريب ال�ضناعي، وال�ضيافة، وخدمة الزبائن، ومعاجلة االأغذية، وال�ضناعات 

النا�ضئة، حيث هناك حاجة اإلى ك�ضر القيود الثقافية املتعلقة بتوفر اخلدمة. 

دعم امل�ش��اريع املنزلية: ي�ض��اهم دعم امل�ض��اريع املنزلية يف تي�ضر الفر�ض وامل�ض��اركة االقت�ضادية للمراأة، باالإ�ضافة 

اإلى ت�ضجيع الرواد ال�ضباب على موا�ضلة م�ضاعيهم الإن�ضاء االأعمال واال�ضتفادة من الفر�ض التنموية من خالل احلد 
من االأعباء املالية على ال�ض��ركات ال�ضغرة واملتو�ض��طة، وذلك مبا ي�ض��اهم يف نهاية املطاف بتعزيز التناف�ض��ية يف 
ال�ض��وق. يتوجب على البلدية ا�ض��تهداف املواطنني مع الرتكيز على الن�ضاء وال�ضباب بهدف تعزيز الوعي فيما يتعلق 

باإ�ضفاء طابع ر�ضمي على اأعمالهم املنزلية اأو على اأعمالهم النا�ضئة.

جتهي��ز وح��دة التنمي��ة املحلي��ة لت�شب��ح اأك��ر كف��اءة يف تخطي��ط واإع��داد واإدارة ال�ش��راكات بن القطاع��ن العام 

واخلا���ص: لدع��م اإن�ض��اء امل�ض��اريع اال�ض��تثمارية املح��ددة يف ه��ذه اال�ض��رتاتيجية، يتوج��ب عل��ى وح��دات التنمي��ة 

االقت�ضادية اأن تكون م�ضتعدة لتخطيط واإدارة ومراقبة ال�ضراكات بني القطاعني العام واخلا�ض. و�ضيت�ضمن ذلك 
اإعداد دليل اإر�ض��ادات لل�ض��راكة بني القطاعني العام واخلا�ض وتوفر التدريب الالزم لطاقم العمل يف البلدية ويف 

وحدات التنمية يف املحافظات ب�ضكل خا�ض. 

قامت بلدية طبقة فحل بتحديد عدد من الفر�ض اال�ضتثمارية املحتملة التي من �ضاأنها امل�ضاهمة يف اإيجاد الوظائف 
وزيادات اإيرادات البلدية لتوفر خدمات اأف�ضل، وحت�ضني جودة حياة املجتمع املحلي.

ومت تق��دمي بطاق��ات مف�ضلة لو�ضف امل�ض��اريع اال�ض��تثمارية التالية يف امللحق الثاين. متت االإ�ض��ارة اإلى امل�ض��روعني 
االأول والثاين يف بلدية معاذ بن جبل وبالتايل قد يكون هناك فر�ضة ل�ضراكة اإقليمية. ويتوجب على اجلهات املعنية 

والبلديات حتديد وحتديث بطاقات امل�ضاريع اال�ضتثمارية ب�ضورة اأو�ضع.
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اجلهة �شركاء التنفيذخطة العمل
املنفذة

التكلفة/التمويل 
بالدينار االأردين

اإجراء تقييم مف�ضل حول القطاعات 
و�ضل�ضلة القيمة وحتديد الفر�ض 
اال�ضتثمارية على املدى املتو�ضط 

والطويل، والقيم امل�ضافة يف 
القطاعات التالية: 

القطاع ال�ضياحي 
القطاع الزراعي

جهة ا�ضت�ضارية، جهات مانحة، القطاع 
اخلا�ض.

40,000البلدية
االإطار الزمني
2017-2016

اإيجاد جمموعة �ضياحية اإقليمية 
للرتويج لل�ضياحة العالجية وال�ضياحة 

املتخ�ض�ضة يف املنطقة.

وزارة ال�ضوؤون البلدية، بلديات املزار اجلديدة 
ومعاذ بن جبل وال�ضعلة

---البلدية
االإطار الزمني
2017-2016

وزارة ال�ضوؤون البلدية، بنك تنمية املدن م�ضنع حم�ضيات
والقرى، القطاع اخلا�ض )امل�ضانع(

4,000,000البلدية
االإطار الزمني
2018-2017

لوحات اإعالنية على ج�ضر ال�ضيخ/
امللك ح�ضني

وزارة ال�ضوؤون البلدية، القطاع اخلا�ض، وزارة 
االأ�ضغال العامة

100,000البلدية
االإطار الزمني
2018-2016

م�ضتودعات جتارية مقابلة ملبنى 
البلدية وتو�ضعة مبنى البلدية )الطابق 

العلوي(

وزارة ال�ضوؤون البلدية، بنك تنمية املدن 
والقرى، القطاع اخلا�ض

800,000البلدية
االإطار الزمني
2019-2017

و�ضع برنامج تدريبي حول كيفية 
اإعداد واإدارة ومراقبة ال�ضراكات 

بني القطاعني العام واخلا�ض لطاقم 
العمل يف البلدية.

م�ضروع م�ضاندة االأعمال املحلية التابع للوكالة 
االأمريكية للتنمية الدولية، وزارة ال�ضوؤون 

البلدية 

30,000البلدية
االإطار الزمني

2016

 ت�ضهيل الفر�ض اال�ضتثمارية التي حتقق مكا�ضب �ضريعة مع القطاع اخلا�ض
)امل�ضاريع اال�ضتثمارية كما حددتها البلدية(
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اجلهة �شركاء التنفيذخطة العمل
املنفذة

التكلفة/التمويل 
بالدينار االأردين

وزارة ال�ضوؤون البلدية، بنك تنمية املدن م�ضنع اأ�ضمدة ع�ضوية
والقرى، القطاع اخلا�ض

1,000,000البلدية
االإطار الزمني
2020-2018

�ضوق للحرف اليدوية يف منطقة بيال 
االأثرية

القطاع وزارة ال�ضوؤون البلدية، القطاع اخلا�ض
اخلا�ض

100,000
االإطار الزمني
2020-2019

منتجع ترفيهي يف منطقة بيال 
ال�ضياحية

وزارة ال�ضياحة، وزارة ال�ضوؤون البلدية، 
القطاع اخلا�ض

القطاع 
اخلا�ض

2,000,000
االإطار الزمني
2020-2018

م�ضروع طاقة �ضم�ضية للحد من تكلفة 
اإنارة ال�ضوارع

وزارة ال�ضوؤون البلدية، القطاع اخلا�ض، دعم 
اجلهات املانحة

200,000البلدية
االإطار الزمني
2018-2017

حتديد واإيجاد الفر�ض االإر�ضادية 
للن�ضاء 

----البلديةالقطاع اخلا�ض
االإطار الزمني
2017-2016

اإعداد واإدارة فر�ض تدريب وظيفي 
داخلي بال�ضراكة مع القطاع اخلا�ض.

----البلديةالقطاع اخلا�ض
االإطار الزمني
2017-2016



ُترتك فارغة عادًة
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- 5.0 -

خطة عمل تعزيز أداء البلدية للتنمية 
االقتصادية المحلية

اأ�ض��ار حتليل نقاط القوة ونقاط ال�ضعف والفر�ض والتهديدات اإلى عدد من التحديات املوؤ�ض�ض��ية التي يتوجب على 

البلدية مواجهتها قبل البدء بتنفيذ خطة التنمية االقت�ضادية املحلية. وقد ركزت خطة العمل على االإجراءات التي 

من �ضاأنها تعزيز قدرة البلدية على التخطيط للتنمية االقت�ضادية املحلية وب�ضكل خا�ض: 

ཨ  التخطي��ط ب�ض��ورة فاعل��ة ال�ض��تخدامات االأرا�ض��ي وتطوي��ر اأ�ض���ض ونظ��م �ضن��ع الق��رار املتعلقة

با�ضتخدام االأرا�ضي.

ཨ .تعزيز الهيكل التنظيمي واإطار العمل االإداري

ཨ .حت�ضني البنية التحتية لتقنية املعلومات والقدرات يف مكاتب البلدية

ཨ  .حت�ضني االأداء املايل واالإيرادات يف البلدية

ཨ  اإن�ض��اء جمل�ض �ضراكة اإقليمية للمنفعة املتبادلة مع البلديات االإقليمية ووحدات التنمية املحلية يف

البلدية ووحدات التنمية املحلية يف املحافظة. 
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الهدف االأول: التخطيط ب�ضورة فاعلة ال�ضتخدامات االأرا�ضي وتطوير اأ�ض�ض ونظم �ضنع القرار املتعلقة با�ضتخدام 

االأرا�ضي.

اجلهة �شركاء التنفيذالو�شفالن�شاط
املنفذة

التكلفة/التمويل 
بالدينار االأردين

اإعداد خمطط 
�ضمويل وخريطة 

لالأرا�ضي 

ا�ضتعرا�ض اأنواع حمددة من 
ا�ضتخدامات االأرا�ضي �ضمن م�ضاحات 
خمططة اأو مق�ضمة الأنواع خمتلفة من 

اال�ضتثمار
ت�ضليط ال�ضوء على مناطق االأرا�ضي 

املوحدة اأو االأرا�ضي الواقعة حتت ملكية 
واحدة.

وزارة ال�ضوؤون 
البلدية

350,000البلدية
االإطار الزمني
2017-2016

ا�ضتمالك االأرا�ضي: 
حتديد قطع االأرا�ضي 

والتجمعات التنموية 
الرئي�ضية لال�ضتثمار

حتديد قطع االأرا�ضي اململوكة من 
قبل البلدية، بحيث يتوا�ضل ممثلو 

القطاع اخلا�ض مع املالكني يف حال 
كانوا مهتمني يف مناق�ضة فر�ض تنموية 

م�ضتقبلية، باالإ�ضافة اإلى ا�ضتك�ضاف 
تو�ضع ال�ضناعات احلالية واالحتياجات 

ال�ضناعية والتجارية املرتبطة بها. تتبني 
ا�ضرتاتيجية االأردن 2025 منهجًا يرتكز 

على التجمعات لتو�ضيع ال�ضناعات 
احلالية وحتديد ال�ضناعات الداعمة 

ذات ال�ضلة يف املناطق املحيطة.

وزارة ال�ضوؤون 
البلدية، بنك 
تنمية املدن 

والقرى

50,000البلدية
االإطار الزمني
2017-2016

اإعداد دليل 
للموافقات

ي�ضتعر�ض الدليل للم�ضتثمرين واالأعمال 
املحلية وال�ضركات ال�ضغرة واملتو�ضطة 

عملية التنمية مبا يف ذلك اأنواع اخلطط 
الواجب تقدميها، والر�ضوم، ومراجعة 

طاقم العمل واملجل�ض، وعمليات 
املوافقة، وعمليات الرتخي�ض، ومتلك 

املوقع. تطوير نظام تقدمي عرو�ض يربط 
بني املوافقة على الكثافة/معدل امل�ضاحة 
االأر�ضية مع التح�ضينات املجتمعية )على 

�ضبيل املثال متديد خطوط ال�ضرف 
ال�ضحي اأو املياه(.

وزارة ال�ضوؤون 
البلدية

50,000البلدية
االإطار الزمني
2018-2016
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الهدف الثاين: تعزيز الهيكل التنظيمي واإطار العمل االإداري.

اجلهة �شركاء التنفيذالو�شفالن�شاط
املنفذة

التكلفة/التمويل 
بالدينار االأردين

تطوير هيكل تنظيمي 
للبلدية ووحدة 
التنمية املحلية 

وم�ضوؤوليات طاقم 
العمل

�ضيعمل ذلك على تو�ضيح الغاية 
من وحدة التنمية املحلية وتق�ضيم 

امل�ضوؤوليات، باالإ�ضافة اإلى توفر خطة 
عمل وا�ضحة وحمدثة وميزانية داعمة. 
و�ضيعمل ذلك على حتديد هيكل وحدة 

التنمية املحلية، واأدوار طاقم العمل، 
وامل�ضوؤوليات واملوؤهالت.

وزارة ال�ضوؤون 
البلدية

20,000البلدية
االإطار الزمني

2016

و�ضع برنامج لتدريب 
طاقم العمل

�ضيتطلب ذلك عقد برامج تدريب 
تبادلية مع البلديات االأخرى يف جماالت 

التمويل، واالإدارة، واملوارد الب�ضرية، 
وتقنية املعلومات

وزارة ال�ضوؤون 
البلدية

البلدية 
بدعم 

من جهة 
ا�ضت�ضارية 

100,000
االإطار الزمني
2017-2016

تعزيز القدرات 
اخلارجية لطاقم 
العمل )املهارات 

التقنية املتعلقة 
باال�ضتثمار(

حت�ضني التوا�ضل مع املواطنني 
وامل�ضتثمرين واحلكومة واإدارة دورة 

امل�ضروع مبا يف ذلك درا�ضات اجلدوى.

وزارة ال�ضوؤون 
البلدية، وغرفة 

ال�ضناعة 
واال�ضتثمار، 

وهيئة اال�ضتثمار 
االأردنية 

10,000البلدية
االإطار الزمني
2017-2016

اإن�ضاء نظام للمتابعة 
والتقييم ملتابعة 

املنهجية

توفر معلومات حول النتائج للمجل�ض، 
واملحافظة، ووزارة ال�ضوؤون البلدية، 

ووزارة االت�ضاالت وتكنولوجيا 
املعلومات، واجلهات املانحة وغرهم.

وزارة ال�ضوؤون 
البلدية

50,000البلدية
االإطار الزمني
2018-2017

الهدف الثالث: حت�ضني البنية التحتية لتقنية املعلومات والتواجد على االإنرتنت للبلدية.

اجلهة �شركاء التنفيذالو�شفالن�شاط
املنفذة

التكلفة/التمويل 
بالدينار االأردين

تطوير موقع 
اإلكرتوين 

حت�ضني ال�ضفافية وم�ضاركة املعلومات مع 
املجتمع وامل�ضتثمرين 

وزارة ال�ضوؤون 
البلدية

البلدية من 
خالل هيئة 
ا�ضت�ضارية

5,000
االإطار الزمني

2016
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اجلهة �شركاء التنفيذالو�شفالن�شاط
املنفذة

التكلفة/التمويل 
بالدينار االأردين

تطوير نظام حمو�ضب 
)اأجهزة وبرجميات( 
جلميع اأعمال البلدية 

)التمويل، املوارد 
الب�ضرية وغرها(

�ضيعمل ذلك على حت�ضني الكفاءة 
والفاعلية يف البلدية، كما �ضيح�ضن 
عملية جمع البيانات ومهام املوارد 
الب�ضرية والتمويل وقدرات م�ضاركة 

املعلومات.  و�ضي�ضم ذلك توفر االأجهزة 
والربجميات الالزمة لنظام املعلومات 

اجلغرايف .)GIS( كما �ضي�ضمن النظام 
ربط االأنظمة يف البلديات ببع�ضها.

وزارة ال�ضوؤون 
البلدية

65,000البلدية
االإطار الزمني
2017-2016

تطوير عملية 
افرتا�ضية فاعلة 

ووا�ضحة للرتخي�ض 
واملراجعة 

تكون مرتبطة بدليل املوافقات، لتوفر 
الفهم ال�ضامل مل�ضوؤوليات امل�ضتثمرين 
وادخار الوقت واملال، وتعزيز فاعلية 

تنظيم اجلوانب االإدارية واملالية.

وزارة ال�ضوؤون 
البلدية

البلدية 
بدعم 

من جهة 
ا�ضت�ضارية 

50,000
االإطار الزمني
2017-2016

الهدف الرابع: حت�ضني االأداء املايل واالإيرادات يف البلدية.

اجلهة �شركاء التنفيذالو�شفالن�شاط
املنفذة

التكلفة/التمويل 
بالدينار االأردين

تخمني واإن�ضاء 
املرافق واالأبنية داخل 

حدود البلدية

اإعداد قائمة باملرافق واالأبنية وزيادة 
االإيرادات من �ضرائب امل�ضقفات

وزارة ال�ضوؤون 
البلدية

50,000البلدية
االإطار الزمني
2018-2016

اإطالق حمالت 
توعوية اإعالمية 

بهدف حتفيز 
املواطنني لدفع 

الغرامات وال�ضرائب 
املرتتبة عليهم.

�ضرتكز احلملة على دور البلدية جتاه 
مواطنيها ودور املواطنني باملقابل. 

و�ضت�ضاعد احلملة يف تعزيز وعي 
املواطنني حول اأهمية دفع الغرامات 

وال�ضرائب.

وزارة ال�ضوؤون 
البلدية ومنظمة 
لتنظيم اإطالق 

احلمالت.

20,000البلدية
االإطار الزمني
2020-2016
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اجلهة �شركاء التنفيذالو�شفالن�شاط
املنفذة

التكلفة/التمويل 
بالدينار االأردين

و�ضع اآليات الإعداد 
امليزانية مبا ين�ضجم 

مع املعاير الدولية 

تعزيز اجلدارة االئتمانية للبلديات 
ومتكينها من خالل اأدوات االإدارة 

املالية العامة املالئمة التي تعمل على 
�ضبط امل�ضتوى االإجمايل من االإيرادات 

والنفقات ب�ضورة مالئمة، وح�ضد 
املوارد العامة بني القطاعات والربامج، 

باالإ�ضافة اإلى �ضمان اأعلى درجات 
الكفاءة يف اأداء البلديات.

بنك تنمية املدن 
والقرى

البلدية 
ووزارة 
ال�ضوؤون 
البلدية

50,000
االإطار الزمني
2017-2016

اإنفاذ القانون 
وت�ضهيل اإجراءات 

حت�ضيل الديون 
والذمم من خالل 

برامج تق�ضيط 
مي�ضرة.

وزارة ال�ضوؤون زيادة دخل البلدية 
البلدية ووزارة 

العدل

- البلدية
االإطار الزمني
2018-2017

الهدف اخلام�ص: اإن�ضاء جمل�ض �ضراكة اإقليمية للمنفعة املتبادلة مع البلديات االإقليمية ووحدات التنمية املحلية يف 

البلدية ووحدات التنمية املحلية يف املحافظة.

اجلهة �شركاء التنفيذالو�شفالن�شاط
املنفذة

التكلفة/التمويل 
بالدينار االأردين

اإعداد خطة عمل 
وميزانية الإن�ضاء 
جمل�ض ال�ضراكة 

االإقليمية 

وزارة ال�ضوؤون تاأييد معزز على امل�ضتوى الوطني 
البلدية

حتدد الحقًاالبلدية
االإطار الزمني
2020-2016

اإعداد خارطة 
ا�ضتثمار بال�ضراكة مع 

الهيئة اال�ضتثمارية 
االأردنية وحمالت 

ترويجية اإقليمية

�ضرتكز خارطة اال�ضتثمار على ال�ضياحة 
والزراعة اأماًل يف ت�ضريع وترة ال�ضراكة 

مع القطاع اخلا�ض.

وزارة ال�ضوؤون 
البلدية، هيئة 

تن�ضيط ال�ضياحة، 
هيئة اال�ضتثمار 
االأردنية، وحدة 
التنمية املحلية 
يف املحافظة، 
غرفة التجارة 

وال�ضناعة 

100,000البلدية
االإطار الزمني
2018-2017
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اجلهة �شركاء التنفيذالو�شفالن�شاط
املنفذة

التكلفة/التمويل 
بالدينار االأردين

 اإعداد وتنفيذ م�ضح 
للم�ضتثمرين 

حت�ضني ر�ضد جناح اال�ضرتاتيجية اأو 
وجود الثغرات 

وزارة ال�ضوؤون 
البلدية

20,000البلدية
االإطار الزمني
2020-2016

تنظيم فعاليات 
اإقليمية جلمع 

التربعات 

تعزيز اإيرادات البلديات وامل�ضاركة 
املحلية يف الرتويج للتنمية االقت�ضادية 

وزارة ال�ضوؤون 
البلدية، هيئة 

اال�ضتثمار 
االأردنية، جهات 

معنية حملية 
ووطنية، القطاع 

اخلا�ض

حتدد الحقًاالبلدية
االإطار الزمني
2020-2016

يهدف جمل�ض ال�ضراكة بني القطاعني العام واخلا�ض اإلى احلد من العقبات البروقراطية والت�ضجيع الفاعل للتنمية 
االقت�ضادية من خالل اإيجاد ثقافة لال�ضتثمار. و�ضيقع �ضمن م�ضوؤوليات املجل�ض م�ضاعدة البلدية يف املهام اأدناه: 

ཨ  حتديد امليزانية لتوفر خدمات جديدة اأو حم�ضنة للمواطنني والتي يكون لها تاأثرات اإقليمية مثل
حت�ضني راأ�ض املال والبنية التحتية. 

ཨ  .حتديد وا�ضتقطاب امل�ضتثمرين وامل�ضاريع
ཨ  العم��ل م��ع املدار���ض واجلامع��ات املهني��ة وامل�ض��اريع وال�ضناع��ات املحلي��ة لو�ضع برنام��ج تدريب

اإر�ضادي لتوظيف القوى العاملة مبا يف ذلك االإناث وال�ضباب، وخا�ضة فيما يتعلق باإدارة الوجهات 
ال�ضياحية الريفية والزراعية، والت�ضويق، وتطوير املنتج.

ཨ  .العمل مع اجلهات املانحة وهيئة اال�ضتثمار االأردنية الإيجاد وتعزيز بيئة مالئمة لالأعمال
ཨ  العم��ل مع املجتمع��ات املحلية لتطوير عالم��ة جتارية مالئمة لالأعمال ملوا�ضل��ة الرتويج للمنطقة

للحفاظ على امل�ضاريع القائمة وتو�ضيعها وا�ضتقطاب م�ضاريع جديدة. 
ཨ  ت�ض��كيل ق��وة �ضيا�ض��ية �ضاغط��ة والعمل مع ال��وزارات واحلكوم��ة يف عَمان لو�ضع �ضيا�ض��ات اأو�ضح

الإيرادات البلدية وبرنامج حوافز للم�ضتثمرين وامل�ضاريع املنزلية التي تهدف اإلى تعزيز امل�ضاركة 
االقت�ضادية للمراأة.

�ضي�ض��عى املجل���ض اإلى جذب م�ض��اركة وا�ض��عة ت�ضم روؤ�ض��اء البلديات وممثلي وحدة التنمية املحلية وغرف التجارة 
وال�ضناعة وممثلني من �ضركات اإقليمية كربى وموؤ�ض�ضات م�ضرفية ومالية. كما �ضي�ضّكل ممثلو املوؤ�ض�ضات التعليمية 

واملنظمات غر احلكومية واملنظمات املجتمعية والوزارات على ال�ضعيد الوطني جزءًا من املجل�ض. 
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- 6.0 -
المالحق

الملحق األول: نقاط القوة ونقاط الضعف 
والفرص والتهديدات

مت خالل ور�ضة العمل االتفاق مع امل�ضاركني على اتباع منهجية ترتيب اأولويات نقاط القوة ونقاط ال�ضعف والفر�ض 
والتهدي��دات بح�ض��ب تاأثره��ا وقربه��ا اإلى واق��ع بلدية طبقة فحل ومت منحه��ا ترتيب مبني عل��ى اأوزان من )5-1( 
ت�ضر اإلى االأهمية الن�ضبية وبالتايل حتديد اأولوية هذه النقاط يف التاأثر اإيجابًا اأو التاأثر �ضلبًا على خطة التنمية. 

نقاط القوة 

مت خالل ور�ضة العمل حتديد 5 اأولويات على النحو التايل: 

ཨ .)امليزة الن�ضبية لل�ضياحة الزراعية واملناخ املميز مبا ي�ضاهم يف ت�ضجيع اال�ضتثمار )299 نقطة
ཨ .)املناخ الزراعي والبيئي املنا�ضب )289 نقطة
ཨ .)توفر قوة ب�ضرية متنوعة وكفاءات )252 نقطة
ཨ .)وتوفر بنية حتتية مالئمة لال�ضتثمار )243 نقطة
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وعل��ى الرغ��م م��ن اأن وحدة التنمية تعترب حا�ضنة لكث��ر من املعلومات املتعلقة يف البلدي��ة واملنطقة اإال اأنها بحاجة 
لبناء قدرات كادرها االإداري والفني يف عدة جماالت.

االأولويةاالأ�شوات12345نقاط القوةالعدد

337114569299املوقع اجلغرايف واملناخ1.

417134267289امليزة الن�ضبية ال�ضياحية والزراعية2.

271883065252توفر قوة ب�ضرية متنوعة وكفاءات علمية3.

12315102868243توفر بنية حتتية مالئمة لال�ضتثمار الزراعي 4.

91113161766219توفر قطع اأرا�ضي للبلدية5.

نقاط الضعف 

مت خالل ور�ضة العمل حتديد 14 نقطة �ضعف: 

االأولويةاالأ�شوات12345نقاط ال�شعفالعدد

706104467285ارتفاع مديونية البلدية1.

1015203470277عدم وجود م�ضلخ2.

663163667271�ضعف ال�ضراكة مع القطاع اخلا�ض3.

6410133568271عدم الربط االإلكرتوين بني اأق�ضام البلدية 4.

589133469270�ضعف البنية التحتية يف بع�ض مناطق البلدية5.

521393665264 عدم وجود خمطط �ضمويل يف البلدية6.

1043153567262 عدم وجود مراكز ت�ضويق زراعية7.

671692967249عدم وجود هيكل تنظيمي وو�ضف وظيفي8.

457133261247عدم وجود اخلربة الفنية واملهارة لكادر البلدية9.

781093064239�ضعف التوا�ضل بني املجتمع املحلي والبلدية10.

.11
عدم وجود نافذة ا�ضتثمارية ووحدة ا�ضتثمار يف 

625123358238البلدية

9610132563228 عدم وجود دليل اإجراءات12.
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الفرص 

مت خالل ور�ضة العمل حتديد 12 فر�ضة: 

االأولويةاالأ�شوات12345الفر�صالعدد

136104969310توفر بيئة زراعية مالئمة لال�ضتثمار الزراعي1.

341124768297وجود مركز التدريب املهني2.

41494866294معرب ال�ضيخ ح�ضني3.

333114666292منطقة طبقة فحل االأثرية ال�ضياحية4.

588133771282وجود املنطقة ال�ضناعية املوؤهلة 5.

2912202770271وجود كفاءات واأيدي عاملة مدربة 6.

8710143170263غنى املنطقة بالرثوة احليوانية 7.

65664164263�ضوء ال�ضم�ض الوفر لتوليد الطاقة ال�ضم�ضية8.

7710142967252وجود عدد كبر من موؤ�ض�ضات املجتمع املدين 9.
81210152570247وجود ال�ضوق املركزي10.

.11
ا�ضتخدام املكنة الزراعية احلديثة وتطور النمط 

139973169241الزراعي

1396191764210توفر امل�ضتثمرين املحتملني 12.

التهديدات 

مت خالل ور�ضة العمل حتديد �ضبعة تهديدات: 

االأولويةاالأ�شوات12345التهديداتالعدد

.1
�ضعف الدعم املايل املقدم من قبل املوؤ�ض�ضات 

444134473296الدولية املانحة

286153768281تاأثر الظروف ال�ضيا�ضية والالجئني2.

75384467278�ضح املياه املخ�ض�ضة للمزارعني3.

.4
تداخل ال�ضالحيات وعدم التن�ضيق بني 

868173069262املوؤ�ض�ضات

.5
التو�ضع العمراين على ح�ضاب االأرا�ضي 

581083566258الزراعية
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االأولويةاالأ�شوات12345التهديداتالعدد

.6
عدم تاأهيل العاملني يف قطاع اخلدمات على 

6613162768256م�ضتوى املنطقة

598182464239االأنظمة والقوانني التي تعيق ت�ضجيع اال�ضتثمار7.

تحديد الترابطات بين نقاط التحليل الرباعي

امليزة الن�ش��بية الزراعية وال�ش��ياحية للمنطقة: يبني التحليل الرباعي الرتابط الكبر بني نقاط . 1
الق��وة ونق��اط ال�ضع��ف والفر���ض والتهديدات فيم��ا يتعلق بامليزة الن�ض��بية للمنطق��ة ذات الطابع 
الزراع��ي وال�ض��ياحي، فهن��اك فر�ضة حقيقية لال�ض��تثمار �ضمن ه��ذه امليزة الن�ض��بية بحيث تعود 
بفائ��دة اقت�ضادي��ة ذات بعد تنموي للبلدية كموؤ�ض�ض��ة وللمنطقة واأبنائها. ومن املتوقع اأن ت�ض��اهم 
اال�ضتثمارات ال�ضياحية والزراعية يف انخفا�ض ن�ضب الفقر والبطالة ب�ضورة تدريجية. ويف الوقت 
ذات��ه، ف��اإن �ضع��ف البني��ة التحتي��ة يف املناطق ال�ض��ياحية والزراعي��ة وارتفاع مديوني��ة البلدية يف 
املنطق��ة تعت��رب مثبطًا لعملية اال�ض��تثمار، لكن مع وج��ود فر�ض حقيقية اأخرى ميك��ن البناء عليها 
وا�ضتثمارها. يرى امل�ضاركون اأن كون املنطقة تنتج اأكرث من %90 من اإنتاج احلم�ضيات يف اململكة 
واأن املنطق��ة ذات ج��ذب �ض��ياحي فاإن يف ذلك فر�ض��ة حقيقية لتعزيز البني��ة االقت�ضادية للبلدية 
وال�ض��راكة م��ع القط��اع اخلا���ض. اإن �ضع��ف ال�ض��راكة مع القط��اع اخلا���ض، اإ�ضافة لوج��ود بع�ض 

القوانني والت�ضريعات واالأنظمة غر املالئمة قد ي�ضاهم يف تهديد واإثباط عملية اال�ضتثمار.

الواق��ع االإداري وامل��ايل والتنظيم��ي والقان��وين: اعترب امل�ض��اركون اأن الو�ض��ع املايل للبلدية غر . 2
جيد وذلك كون البلدية يرتتب عليها مديونية واأنه ال وجود مل�ضادر مالية اأخرى للبلدية واأن هناك 
قلة يف فر�ض اال�ضتثمار مع القطاع اخلا�ض واأن %76 من االإيرادات الفعلية تذهب رواتب واأجور. 
يف نف���ض الوق��ت، هن��اك �ضعف كب��ر يف القدرات املوؤ�ض�ض��ية للبلدية، وعدم توف��ر هيكل تنظيمي، 
وغياب لقاعدة بيانات حمدثة ونظام حو�ضبة وربط اإلكرتوين مما ي�ضعف من عملية اال�ضتثمار يف 
املنطق��ة.  كما اعترب امل�ض��اركون اأن هناك �ضع��ف يف التوا�ضل بني البلدية واملجتمع املحلي و�ضعف 
يف اأداء املجال���ض البلدية املتعاقبة. ومن الناحية التكنولوجية، بنّي امل�ض��اركون باأن هناك �ضعف اأو 
غي��اب يف الرب��ط االإلكرتوين ب��ني مناطق البلدية وهن��اك غياب يف تطبيق اأنظمة حمو�ض��بة واأدلة 
اإجرائي��ة الأعم��ال وخدم��ات البلدي��ة وعدم وجود موق��ع اإلكرتوين خا���ض بالبلدية. واأخ��رًا اعترب 
امل�ض��اركون ومن الناحية التخطيطية باأن عدم وجود املخطط ال�ض��مويل للبلدية يعد اأحد معيقات 

اال�ضتثمار يف البلدية.



املالحق | 33

منو القطاعات االقت�شادية: . 3

الزراعة: هناك فر�ضة حقيقية تتمثل يف التو�ض��ع يف التنظيم الزراعي االأرا�ضي الزراعية، وذلك نظرًا 
للمن��اخ الزراع��ي الذي متتاز به املنطقة على مدار العام اإلى جانب االأرا�ضي الزراعية اخل�ضبة. وتقدر 
م�ضاحة االأرا�ضي الزراعية يف املنطقة ب� 182.000 دومن، مبا يعد ميزة زراعية ن�ضبية.  ومن خالل دعم 
ما يقارب 50 م�ض��روع خمتلف، ي�ض��اهم القطاع الزراعي مبا ن�ض��بته %3.8 من الناجت املحلي االإجمايل 
ويعم��ل في��ه %3.5 من جمموع القوى العاملة. وت�ض��كل ال�ضادرات الزراعية %11 من جمموع �ضادرات 
اململك��ة، يذه��ب %92 منها اإلى االأ�ض��واق العربي��ة. اإال اأن وجود بع�ض القوان��ني واالأنظمة التي تعيق من 
عملية اال�ضتثمار اأهمها القوانني واالأنظمة اخلا�ضة بوزارة الزراعة وخ�ضو�ضًا قانون احلراج باالإ�ضافة 
اإلى �ضعف البنية التحتية وعدم وجود مراكز ت�ضويق زراعية و�ضح املياه املخ�ض�ضة للمزارعني والتو�ضع 

العمراين على ح�ضاب االأرا�ضي الزراعية وتفتت امللكية، تعمل كلها على اإعاقة عملية اال�ضتثمار.

اال�ش��تثمار: ي��رى امل�ض��اركون اأن هن��اك فر�ض��ة حقيقية تتمثل يف وجود روؤو���ض اأموال ورج��ال اأعمال يف 
املنطق��ة اإال اأن هناك �ضعف يف ال�ض��راكة مع القطاع اخلا���ض اإ�ضافة لوجود خلل بقانون ال�ضريبة يتعلق 

باإعفاء امل�ضاريع املقامة يف املناطق النائية، وذلك مبا يعيق عملية اال�ضتثمار. 

ال�ش��ياحة: على الرغم من اأن منطقة بيال ال�ض��ياحية متهد الطريق لال�ض��تثمار يف ال�ض��ياحة اإال اأن عدم 
وج��ود خمط��ط �ض��مويل و�ضعف ق��درات البلدي��ة يف التعامل م��ع امل�ض��تثمرين وتداخ��ل ال�ضالحيات يف 
مو�ضوع االأرا�ضي والتنظيم وعدم وجود التمويل الكايف للقيام ببع�ض امل�ضاريع اال�ضتثمارية ووجود بع�ض 
االأنظمة والتعليمات التي تعيق اال�ض��تثمار كل ذلك يوؤدي اإلى عدم اال�ض��تغالل املنا�ض��ب للميزة الن�ض��بية 

التي تتوفر لبلدية طبقة فحل يف قطاع ال�ضياحة.
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الملحق الثاني:بطاقات وصف المشاريع 
االستثمارية 

 م�شنع لتدريج وتربيد احلم�شيات وتعبئة وتغليف املنتجات
الزراعية يف ال�شوق املركزي معلومات امل�شروع

تعترب منطقة االأغوار ال�ضمالية يف االأردن منطقة زراعية رئي�ضية، كما اأنها اأكرب منتج 
للحم�ضيات واملوز يف اململكة. ومع ذلك، ال يوجد يف املنطقة مرافق لتدريج وتربيد وتعبئة 

املنتجات الزراعية على الرغم من الطلب يف ال�ضوق.

خلفية امل�ضروع 

�ضيعمل اإن�ضاء م�ضنع لتدريج وتربيد وتعبئة املنتجات الزراعية على �ضد حاجة متزايدة يف 
منطقة االأغوار ال�ضمالية، حيث �ضيتيح للمنتجني واملزارعني حتقيق قيمة اأعلى للمنتجات 

وزيادة الربحية و�ضعة الت�ضدير. و�ضيقع امل�ضنع يف ال�ضوق املركزي الذي اأن�ضئ موؤخرًا، 
حيث �ضيتم تدريج احلم�ضيات قبل التعبئة والتغليف.

و�ضف امل�ضروع

 عدم وجود م�ضاريع مناف�ضة يف املنطقة )على الرغم من وجود م�ضاريع م�ضابهة يف  ླ
منطقة معاذ بن جبل(

تعزيز قيمة اخل�ضروات والفواكه وتقوية القطاع الزراعي  ླ
اإيجاد وظائف واإن�ضاء مرافق تعود بالفائدة على املجتمع املحلي ླ
توفر االإيرادات للبلدية  ླ
توفر االإيرادات للم�ضتثمر   ླ

املربرات 

2016-2017 االإطار الزمني 

1,000,000 دينار اأردين  التكلفة املقدرة 

اأر�ض من البلدية + بنك تنمية املدن والقرى + م�ضتثمر من القطاع اخلا�ض  ال�ضركاء/جهات التمويل 
املتوقعة 

اإعداد درا�ضة جدوى للم�ضروع ླ
حتديد مراحل العمل مبكونات امل�ضروع املختلفة ླ
توفر اأو حتديد موقع امل�ضروع - قد تقع يف ال�ضوق املركزي  ླ
حتديد ال�ضركاء وتوفر التمويل ླ
جتهيز العطاءات املختلفة ླ
تنفيذ امل�ضروع ླ

خطة عمل امل�ضروع

عدم القدرة على توفر التمويل الالزم  ླ
عدم القدرة على التنفيذ والت�ضغيل  ླ

املخاطر املحتملة 
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م�شنع اإنتاج وتعليب الع�شائر وجتفيف ق�شور احلم�شيات معلومات امل�شروع

على الرغم من وفرة اإنتاج احلم�ضيات يف طبقة فحل، اإال اأنه ال يوجد م�ضنع ال�ضتخدام 
ال�ضنف الثاين والثالث من احلم�ضيات لغايات �ضنع الع�ضائر الطبيعية وجتفيف ق�ضور 

احلم�ضيات. )يوجد يف منطقة معاذ بن جبل م�ضنع لتجفيف الق�ضور ترتاأ�ضه �ضيدة والتي 
تعمل على توظيف ن�ضاء من املنطقة. يتم �ضراء الق�ضور من امل�ضتثمر الإنتاج مربيات عالية 

اجلودة من الربتقال والليمون واجلريب فروت التي توفرها مزرعة عمر احللبي(.

خلفية امل�ضروع

اإن�ضاء م�ضنع الإنتاج الع�ضائر وجتفيف ق�ضور احلم�ضيات من خالل االعتماد على االإنتاج 
املحلي. و�ضيتم بيع املنتجات لالأ�ضواق املحلية واالإقليمية، و�ضتعمل البلدية على توفر 

التمويل من خالل بنك تنمية املدن والقرى واجلهات املانحة من اأجل اأن تتملك ح�ضة 
من اإنتاج امل�ضنع. و�ضيقوم عمر حلبي بتوفر االأر�ض، والذي يعد من اأكرب مزارعي 

احلم�ضيات يف املنطقة، وبتوفر ق�ضور الفواكه املجففة جلهات اإنتاج اأ�ضغر كتلك املوجودة 
يف منطقة معاذ بن جبل.

و�ضف امل�ضروع

ت�ضتهر املنطقة باإنتاج احلم�ضيات مما ي�ضكل ميزة زراعية تناف�ضية  ླ
اهتمام البلدية بعقد �ضراكة بني القطاعني العام واخلا�ض ླ
عدم وجود م�ضاريع م�ضابهة  ླ
اإيجاد وظائف للمجتمع املحلي  ླ
زيادة دخل امل�ضتثمر  ླ
زيادة دخل البلدية  ླ

املربرات 

2019-2017 االإطار الزمني 

4,000,000 دينار اأردين  التكلفة املقدرة 

البلدية، بنك تنمية املدن والقرى، م�ضتثمر من القطاع اخلا�ض  ال�ضركاء/جهات التمويل 
املتوقعة 

اإعداد درا�ضة جدوى للم�ضروع تت�ضمن حتديد قطعة االأر�ض  ླ
حتديد مراحل العمل مبكونات امل�ضروع املختلفة ླ
توفر التمويل الالزم ླ
حتديد �ضريك من القطاع اخلا�ض  ླ
جتهيز العطاءات املختلفة ླ
تنفيذ امل�ضروع ླ

خطة عمل امل�ضروع

عدم القدرة على توفر التمويل  ླ املخاطر املحتملة 
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لوحات اإعالنية عند معرب ال�شيخ ح�شن/معرب امللك ح�شن  معلومات امل�شروع

ميثل معرب ال�ضيخ ح�ضني نقطة نقل من ال�ضفة الغربية لنهر االأردن )فل�ضطني/اإ�ضرائيل( 
اإلى االأردن. ويعرب اجل�ضر الكثر من ال�ضياح وال�ضاحنات التجارية يوميًا. ومتتلك البلدية 

قطعة اأر�ض على امتداد ال�ضارع الرئي�ضي املوؤدي اإلى اجل�ضر حيث ميكن و�ضع لوحات 
اإعالنية.

خلفية امل�ضروع 

يتمثل امل�ضروع يف اإن�ضاء لوحات اإعالنية وبيع االإعالنات ل�ضركات االت�ضاالت والفنادق 
ووكاالت تاأجر ال�ضيارات، واملكاتب ال�ضياحية وغرها مبا يعمل على اإيجاد م�ضدر 

لالإيرادات للبلدية.

و�ضف امل�ضروع 

عدم وجود م�ضاريع م�ضابهة  ླ
 توفر فر�ض عمل )قد تتوفر الوظائف املتعلقة باالإعالنات لعَمان ولكن وظائف االإن�ضاء  ླ

وال�ضيانة �ضتتوفر للمجتمع املحلي(
زيادة اإيرادات البلدية  ླ
الرتويج لل�ضركات ال�ضياحية املحلية واالإقليمية  ླ
 االأثر ال�ضلبي املحتمل - االإ�ضرار بالبيئة كما اأن اللوحات االإعالنية التي حتجب الروؤية  ླ

ممنوعة يف العديد من البلدان، وذلك مبا يتناق�ض مع القطاع ال�ضياحي النا�ضئ.

املربرات 

2016-2017 االإطار الزمني 

100,000 دينار اأردين  التكلفة املقدرة 

وزارة االأ�ضغال العامة، البلدية، وم�ضرتي اللوحات االإعالنية من القطاع اخلا�ض  ال�ضركاء/جهات التمويل 
املتوقعة 

اإعداد درا�ضة جدوى للم�ضروع ླ
حتديد مراحل العمل مبكونات امل�ضروع املختلفة ླ
توفر التمويل ླ
توفر قطعة اأر�ض مب�ضاحة 5 دومنات من اأرا�ضي البلدية ླ
حتديد م�ضتثمر من القطاع اخلا�ض  ླ
جتهيز العطاءات املختلفة ླ
تنفيذ امل�ضروع ླ

خطة عمل امل�ضروع 

 عدم احل�ضول على املوافقة الإن�ضاء خط با�ضات بني املناطق التي ال تتوفر فيها  ླ
خطوط با�ضات

عدم التزام �ضائقي البا�ضات بالتوقف عند املجمع  ླ
عدم رغبة الباعة والتجار بافتتاح متاجر داخل ال�ضوق يف املجمع ླ

املخاطر املحتملة 
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اإقامة �شوق �شعبي للحرف اليدوية يف منطقة بيال االأثرية  معلومات امل�شروع

اأ�ضار امل�ضاركون اإلى احلاجة اإلى اإن�ضاء �ضوق للحرف اليدوية والذي �ضي�ضاهم يف زيادة 
الدخل املحلي، وتعزيز امليزة التناف�ضية يف ال�ضياحة.

خلفية امل�ضروع

لي�ض من الوا�ضح بعد اإن كان امل�ضروع �ضيقع يف بناء مملوك من قبل البلدية اأم ال، بهدف 
اال�ضتفادة من امل�ضاحات املوؤجرة، اأو ما اإذا كان �ضيتم اإن�ضاء مبنى جديد من قبل البلدية 

اأو م�ضتثمر من القطاع اخلا�ض. ويف كلتا احلالتني، يجب اأن يقع امل�ضروع يف منطقة 
ا�ضرتاتيجية على امتداد امل�ضار ال�ضياحي. وال تعد احلرف اليدوية نقطة قوة يف املنطقة، 

والعديد من ال�ضناعات اليدوية املحلية مثل ن�ضج ال�ضالل واحلياكة حتتاج اإلى التطوير 
فيما يتعلق بالت�ضاميم جلذب اهتمام ال�ضياح. ومن هذا املنطلق، يجب اأال يقت�ضر ال�ضوق 

على بيع احلرف اليدوية، بل يجب اأن يت�ضمن �ضلع حملية واإقليمية، لتوفر فر�ض عمل 
اأكرث وباقة اأكرث تنوعًا من الب�ضائع. وقد يت�ضمن ال�ضوق كذلك مقهى �ضغر لتقدمي القهوة 

واخلبز واحللويات املحلية وذلك لتو�ضيع فر�ض م�ضادر االإيرادات.

و�ضف امل�ضروع 

تعزيز امليزة التناف�ضية لقطاع ال�ضياحة  ླ
حت�ضني و�ضول ال�ضوق اإلى املنتجني املحليني  ླ
توفر فر�ض عمل للمجتمع املحلي  ླ
احتمالية زيادة اإيرادات البلدية ླ
احتمالية توفر اإيرادات للم�ضتثمر  ླ

املربرات 

2016-2017 االإطار الزمني 

100,000 دينار اأردين  التكلفة املقدرة 

البلدية، بنك تنمية املدن والقرى، م�ضتثمر من القطاع اخلا�ض  ال�ضركاء/جهات التمويل 
املتوقعة 

اإعداد درا�ضة جدوى للم�ضروع )تت�ضمن احتياجات ال�ضوق وفقًا لل�ضياح( ླ
حتديد مراحل العمل مبكونات امل�ضروع املختلفة ླ
توفر التمويل ླ
توفر اأو حتديد قطعة اأر�ض مبوقع ا�ضرتاتيجي �ضمن دائرة املنطقة ال�ضياحية  ླ
حتديد �ضريك من القطاع اخلا�ض  ླ
حتديد املنتجني امل�ضتعدين للم�ضاركة )على االأقل 12 منتجًا( ླ
جتهيز العطاءات املختلفة ླ
تنفيذ امل�ضروع ླ

خطة عمل امل�ضروع
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اإقامة �شوق �شعبي للحرف اليدوية يف منطقة بيال االأثرية  معلومات امل�شروع

عزوف املنتجني عن امل�ضاركة  ླ
التنظيم غر املالئم )ت�ضاميم غر جذابة( ླ
عدم توفر الت�ضويق املالئم والربط من ال�ضوق ال�ضياحي  ླ
�ضعف اإدارة املرافق و�ضيانتها  ླ
عدم توفر التمويل ླ

املخاطر املحتملة 

الملحق الثالث: قائمة بأسماء المشاركين 
في اجتماعات الشركاء والقطاع الخاص
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قائمة المشاركين في االجتماعات مع القطاع الخاص 

0798683739قطاع خا�ض، م�ضتثمر زراعي ويف الت�ضنيع الغذائي الزراعي�ضال�������������ح الغول

0795531293قطاع خا�ض، م�ضتثمر زراعي ويف الت�ضنيع الغذائي الزراعيعلي ذيب بديوي عليان 

0795627367قطاع خا�ض، م�ضتثمر زراعي ويف الت�ضنيع الغذائي الزراعيعمر عي�ضى احللب�ي

0786190143قطاع خا�ض،  م�ضتثمر زراعي ويف قطاع االإن�ضاءاتماجد قوي�ض������������م 

0795053270قطاع خا�ض، م�ضتثمر زراعيحممد غازي الغزاوي

الملحق الرابع: صور من اجتماع الشركاء
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اإع��داد  مت   .FHI 360 منظمة  وتنفذه  الأردن  يف  الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  من  ممول  املحلية  الأعمال  م�ساندة  م�سروع 
هو  التقرير  ه��ذا  حمتوى  اإن   .)USAID( للتنمية  الأمريكية  الوكالة  خ��ال  م��ن  الأم��ري��ك��ي  ال�سعب  م��ن  بدعم  التقرير  ه��ذا 
الأمريكية. احلكومة  اآراء  اأو   )USAID( الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  اآراء  بال�سرورة  يعك�س  ول  فحل  طبقة  بلدية  م�سوؤولية 
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